
Dansac NovaLife
Produktdatablad
Dansac NovaLife Åbne Poser, 1- og 2-dels  
med skjult lukning

Dansac NovaLife Åben

Dansac NovaLife 2 Plade 36 mm

Længde x bredde mm     72 x 85   89 x 105   89 x 105 106 x 125

 Ringstørrelse  Hul størrelse mm  Opklippelig til  REF  REF  REF REF

  10 mm (opklippelig)  1736 - 10
 36 mm 20 mm (opklippelig) 28 mm 1736 - 20
  25 mm (opklippelig)  1736 - 25

  10 mm (opklippelig)   1743 - 10
 43 mm 25 mm (opklippelig) 35 mm  1743 - 25 
  30 mm (opklippelig)   1743 - 30

  10 mm (opklippelig)    1755 - 10
 55 mm 35 mm (opklippelig) 47 mm   1755 - 35
  40 mm (opklippelig)    1755 - 40

       
 70 mm 10 mm (opklippelig) 62 mm    1770 - 10

43 mm 55 mm 70 mm
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Længde x bredde mm 220 x 132 220 x 132 239 x 144 239 x 144 259 x 158 259 x 158

Kapacitet 230 ml 230 ml 420 ml 420 ml 550 ml 550 ml

  Farvet Klar Farvet Klar Farvet Klar

Max opklippelig (L x B mm) 38/50 mm 38/50 mm 55/70 mm 55/70 mm 70/90 mm 70/90 mm
  
 Hulstørrelse  REF  REF REF REF  REF   REF

10 mm (opklippelig) 925 - 10 926 - 10 923 - 10 924 - 10 915 - 10 916 - 10

25 mm (opklippelig)   923 - 25   

30 mm (opklippelig)   923 - 30   

35 mm (opklippelig)   923 - 35    

40 mm (opklippelig)   923 - 40   

45 mm (opklippelig)   923 - 45   

Dansac NovaLife 1 Åben Mini Midi Maxi MaxiMidiMini

Længde x bredde mm  220 x 132 220 x 132 239 x 144 239 x 144 259 x 158 259 x 158

Kapacitet 280 ml 300 ml 440 ml 480 ml 650 ml 690 ml

  Farvet Klar Farvet Klar Farvet Klar

 Ringstørrelse REF  REF REF REF  REF REF

 36 mm 1319 - 36 1320 - 36 1315 - 36 1316-36  

 43 mm 1319 - 43 1320 - 43 1315 - 43 1316-43 1321 - 43 1322 - 43

 55 mm 1319 - 55 1320 - 55 1315 - 55 1316-55 1321 - 55 1322 - 55
 
 70 mm   1315 - 70 1316-70 1321 - 70 1322 - 70

Dansac NovaLife 2 Åben Mini Mini Midi Maxi MaxiMidi
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Dedicated to Stoma Care

Dansac Novalife egenskaber
1- og 2-dels åbne poser
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Aftagnings-“øre”
Et orange aftagnings-”øre” sikrer, at dækfilmen let kan 
tages af klæberen og pladen let kan tages af huden efter 
brug.

Topplaceret starthul
Starthullet er placeret i toppen af den ovale plades 
klippeguide, hvilket betyder at posen sidder lavere på 
maven. Posen kan lettere skjules under tøjet og giver 
derved øget diskretion.

Vandafvisende stofbeklædning
Den bløde stofbeklædning er vandafvisende og efterlader 
ingen våde pletter på tøjet. Posen kan duppes tør med et 
håndklæde efter bad. NovaLife posen forbliver tør, selv 
når det er varmt og man sveder.

Oval klæber
Den unikke ovale facon følger kroppens kurver og sikrer 
at klæbermaterialet er placeret i siderne og forneden, 
hvor der er mest brug for det. 

Effektivt NovaLife filter
Membranen på begge sider af NovaLife filteret beskytter 
mod posens indhold og vand udefra. Filteret kan 
hurtigt filtrere en stor mængde luft, hvilket 
minimerer risikoen for ballondannelse 
og samtidig giver øget lugtkontrol.

Lav poseprofil
Posearealet over pladen er reduceret, hvilket giver en 
lavere poseprofil. Posen er mere diskret og modvirker 
fremfald af posen, også når der er afføring i posen. 

Sikker klæber
Klæberen på pladen er gradueret, således at den er 
tykkest omkring stomien og bliver tyndere ud mod kanten. 
Mere materiale omkring stomien giver bedre beskyttelse 
af huden (mere absorbe- ringsmateriale) og øger 
sikkerheden mod lækage.

Hudvenlig klæber
Den hudvenlige sammensætning i GX Hydrocolloid 
klæberen er baseret på naturlige ingredienser, der 
beskytter huden omkring stomien.

Sikker og fleksibel kobling
Posen og pladen sættes sammen med et sikkert 
koblingssystem. Kliklukningen giver ekstra sikkerhed. 
Ringen på pladen er løftbar, hvilket minimerer tryk 
på maven. 

Nem og håndterlig åbning
De fleksible lukkelameller gør det muligt for dig at 
åbne og tømme stomiposen nemt og hygiejnisk ved 
et let tryk på hver side. 

Nem rengøring
De forskudte lukkelameller giver nem adgang til 
udløbets inderside, så du kan gøre den grundig ren, 
hvis der er behov for det.

Nem lukning
Det er enkelt og nemt at folde og fastgøre udløbet 
sikkert ved hjælp af velcrolukningen.

Skjult lukning
Afløbet skjules diskret af 
stomiposens form, så den er mere 
bekvem og sværere at få øje på 
under tøjet.
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