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Hollister Ostomy. Details Matter. TM

A Flexible Fit.
Made Secure. Moderma Flex soft convex

Designet til at øge sikkerheden,  
uanset kroppens former.
Pasformen er essentiel, når det drejer sig om at  
finde den rigtige løsning til dine patienter.  
Derudover er komfort og enkel håndtering også  
vigtig for at sikre positive resultater – både under  
indlæggelse og efter patienterne forlader hospitalet.

Hollister lancerer nu den nye Moderma Flex soft  
konveks, et nyt bandagesystem der både har  
konveksitet og fleksibilitet. Klæberen er designet,  
så den følger kroppens former, uden at gå på kom-
promis med pasformen. Klæberkant og bælteører  
giver en ekstra sikkerhed, og med vinduet er det  
enkelt at påsætte posen korrekt og at observere 
output.



Moderma Flex soft konveks
 Designet til at øge sikkerheden, uanset kroppens former

Moderma Flex soft konveks
Fås i følgende størrelser og varianter

Designed to conform to 
the natural folds in the skin

Soft Convexity 
helps create gentle 
peristomal pressure

Designed to conform to the 
natural folds in the skin

SoftFlex / Lukket pose / Beige med vindue

Posestr.  Plade Hulstr. (mm) Æsker à Ref. nr.
   5-25 30 stk. 2261025
   15-38 30 stk. 2261038
 SoftFlex  15-55 30 stk. 2261055
Midi / 550 ml soft konveks  20 30 stk. 2261120
 6 mm  25 30 stk. 2261125
   30 30 stk. 2261130
   35 30 stk. 2261135
   40 30 stk. 2261140
   15-25 30 stk. 2281025
   15-38 30 stk. 2281038
 SoftFlex  15-55 30 stk. 2281055
Maxi / 700 ml soft konveks  20 30 stk. 2281120
 6 mm  25 30 stk. 2281125
   30 30 stk. 2281130
   35 30 stk. 2281135
   40 30 stk. 2281140

FlexWear med klæberkant / Lock n’ Roll - tømbar pose / Beige med vindue

Posestr.  Plade Hulstr. (mm) Æsker à Ref. nr.
   15-25 30 stk. 5681025
   15-38 30 stk. 5681038
 FlexWear  15-55 30 stk. 5681055
Midi / 450 ml klæberkant  20 30 stk. 5681120
 soft konveks  25 30 stk. 5681125
 6 mm  30 30 stk. 5681130
   35 30 stk. 5681135
   40 30 stk. 5681140

l  Den konvekse klæber skaber en optimal pasform  
med et blødt tryk rundt om den tilbagetrukne stomi,  
samtidig med at den former sig efter kroppens uens  
konturer.

l  En bedre tilpasning sikrer en tættere forsegling og  
beskyttelse mod lækager. Færre lækager hjælper  
med at fremme en sund peristomal hud.

l  Vinduet muliggør, at du kan tjekke posens  
placering ved stomien, og at du kan observere  
output uden at skulle skifte posen.

l  Poserne med FlexWear klæber har klæberkant for  
at øge sikkerheden.

l  Bælte kan påsættes på bælteørerne, hvilket hjælper  
til at holde posen på plads, og skaber yderligere  
sikkerhed og tryghed.

l  Integreret blød konveksitet kan minimere behovet  
for yderligere tilbehør, og gør det enklere at hjælpe  
patienterne godt i gang.


