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TRE klæberen er designet til at 
absorbere stomioutput og sved.
• Din stomi har en fugtig overflade, 

og din hud udskiller sved gennem 
svedkirtler.

• Når du skifter bandagen, vil du 
bemærke, at farven på klæberen har 
fået en lysere nuance, hvilket er helt 
efter hensigten. Det sker, fordi den 
absorberer fugten omkring stomien.  
Til trods for at klæberen absorberer 
fugt, beholder den sin styrke uden at 
gå i opløsning.

• Klæberen svulmer op i områder med 
høj fugtighed, hvilket specielt vil kunne 
ses i området tæt på stomien.

Mens du har bandagen på

Stomibandagens klæbeevne til din 
hud er altafgørende. TRE klæberen 
hjælper til at give en sikker binding 
mellem hud og plade.  
• Hvis du sammenligner med andre 

NovaLife klæbere, vil du bemærke, at 
NovaLife TRE klæberen er hvid og at 
pladen er tyndere.

• Klæbepladen har en høj klæbeevne, 
og er designet til at være fleksibel og 
til at følge kroppens bevægelser, så du 
kan udføre de aktiviteter, du er vant til.

Når du sætter bandagen på

TRE klæberen hæfter sikkert til huden (illustration)

TRE klæberen bliver hvid og svulmer op (illustration)

NovaLife TRE

Denne brugerguide giver dig vigtig information om klæberpladen 
på dit NovaLife TRE produkt.



Når du skifter bandagen

Klæbepladen sidder sikkert under brug og er 
samtidig let at aftage, når du skal skifte bandagen.

• Når du fjerner klæbepladen, vil den ofte have et 
spættet udseende og havde skiftet farve i områder, der 
har været udsat for høj fugtighed. 

Farveændringen til en 
lysere hvid nuance 
indikerer at klæberen 
har absorberet fugt.

Når du fjerner 
bandagen vil du se, 
hvor fleksibel klæberen 
er og hvordan den har 
tilpasset sig hudens 
form.

(illustration)

Den bedste hud er sund hud
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