
Produktfakta

TO-DELS BANDAGE
Flexible/Standard opklipbare hudplader

Stomahesive® hudplader til sikker
og skånsom beskyttelse af huden.

Durahesive® hudplade svulmer op og 
skaber en tæt krage omkring stomien.

Fleksibel klæber – tynd og smidig.

ConvaTecs hudplader har mange 
unikke egenskaber og har den 
højeste kvalitet i forhold til sikker-
hed, funktionalitet og komfort. 
Præcis som vores stomiposer.

Natura® 
HUDPLADE

Stomahesive® hudplade
● Stomahesive® er med stor succes 
blevet brugt som hudplade af stomi-
opererede i næsten fyrre år. Materialet 
består af naturlige stoffer, som blandt 
andet pektin og gelatin, og har en 
klæbeevne, der er både skånsom og 
sikker. Pektinet sørger for naturlig hud-
beskyttelse ved at sænke ph værdien på 
huden.1 Stomahesive® absorberer fugt 
fra huden uden at klæbeevnen forringes. 
Materialet er meget hudvenligt. Irritation 
og overfølsomhed på grund af materi-
alet ses meget sjældent. 

Durahesive®

● Durahesive® er en videreudvikling af 
det klassiske Stomahesive® materiale. 

Durahesive® er udviklet specielt til ileo-
stomier og urostomier og kan absorbere 
flydende udskillelser uden at forringe 
klæbeevnen. Hudpladen svulmer lang-
somt op, i takt med at den optager fugt, 
og danner en krage omkring stomien, 
som dels forebygger erosion af hudpla-
den, og som beskytter huden omkring 
stomien. 

Flexible hudplader
● Flexible med akrylatklæber anbefales 
hvis man vil anvende hudpladen i mere 
end 3 dage. 
● Flexible med hydrokolloidklæber an-
befales hvis man ønsker at skifte hud-
plade 2-3 gange om ugen.

Standard hudplade
● Anbefales når huden omkring stomien 
er ekstra følsom.

Opbevaring
● Stomiplader skal opbevares tørt og ved 
stuetemperatur. Undgå kulde og høj luft-
fugtighed.

Holdbarhed
● Fem år fra produktionsdato.

Klassificering
● Produkterne er CE-mærket og opfyl-
der relevante miljø- og sikkerhedskrav.

Affaldshåndtering
● Følg de lokale anvisninger. Ved brug i 
hjemmet pakkes alt stomimateriale om-
hyggeligt ind og bortskaffes med alminde-
ligt husholdningsaffald. Indholdet i posen 
kan efter behov først tømmes ud i toilettet.
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Brugsanvisning

1. Rens huden rundt om stomien 
med en mild sæbe og lunkent 
vand. Skyl og tør grundigt. 

2. Mål stomiens diameter, og 
vælg en passende hudplade. 

3. Indtegn stomiens diameter på 
pladen og klip hullet ud lige uden 
for den tegnede linje ved hjælp af 
en krum saks.

Forberedelser
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ConvaTec varenr.
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401575
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401577
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125265
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410294
410295
410296
410297

Natura® Durahesive® hudplade

Natura® Stomahesive® hudplade

Natura® Stomahesive® Flexible hudplade
med akrylatklæber, beige

Natura® Stomahesive® Flexible hudplade
med hydrokolloidklæber, hvid
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1. Fjern beskyttelsesfilmen fra 
hudpladen.

2. Fastgør hudpladen og mas-
sér den fast i 30 sekunder. Vær 
særligt omhyggelig i området 
nærmest stomien.

3. Fjern beskyttelsesfilmen fra 
den hvide klæber. Tryk den hvide 
klæber fast på huden imens even-
tuelle folder udglattes.

4. Fjernelse: Når du skal fjerne 
hudpladen, løsner du forsigtigt 
hudpladen fra huden, samtidig 
med at du trykker let på huden 
med den anden hånd. Hvis hud-
pladen sidder meget fast, kan du 
forsigtigt løsne den med et stykke 
fugtet gaze.
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Påsæt hudpladen/
Aftag hudpladen

▲ For detaljerede oplysninger, se brugsanvisningen i emballagen.
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