
 

 

 

Coloplast utvecklar produkter och service, som gör livet enklare för människor med ett hälsotillstånd som är mycket personligt (intim sjukvård). Genom 

ett nära samarbete med användarna utvecklas produktlösningar som motsvarar kundernas speciella behov. Coloplast arbetar inom affärsområdena 

stomi, urologi och kontinens samt sår- och hudvård. Coloplast arbetar globalt och har över 7000 anställda. 
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Stomivård 

Coloplast lanserar unikt stomibandage med ett revolutionerande 
elastiskt häftmaterial 
 

Nu lanserar Coloplast ett helt unikt stomibandage, SenSura
®
 Mio. Det har ett nytt och 

revolutionerande häftmaterial som åtgärdar orsaken till det allra viktigaste problemet för 

stomiopererade: läckage på grund av dålig passform. 

 
– Under decennier har fokus legat på själva stomin, inte på området runt den - magen, säger Rasmus 
Hanneman Möller, chef för Ostomy Care Marketing på Coloplast.  
– Vår forskning visar att läckage uppkommer på grund av dålig passform mellan magen och 
häftmaterialet, och att läckage är det allra största problemet för personer med stomi, förklarar han. 
 
För att åtgärda passformsproblemet introducerar Coloplast en ny BodyFit Technology

®
 som ingår i 

företagets nyligen lanserade stomipåse SenSura
®
 Mio. Tack vare BodyFit Technology har SenSura Mio 

en unik elastisk häfta som anpassar sig efter kroppen, följer med i kroppens rörelser och därmed sitter 
säkert mot huden. BodyFit Technology har utvecklats i nära samarbete med stomisköterskor och 
slutanvändare, och är helt ny inom branschen för medicintekniska produkter.  
 
 
Stomivårdsspecialist: ”Det största problemet är passformen” 
 
Jane Fellows, klinisk specialistsjuksköterska inom kirurgi vid Duke University Medical Center i Durham, 
North Carolina (USA), bekräftar att passformen är ett nyckelproblem inom stomivård. 
– En stomi gör att kroppsbilden förändras radikalt. Detta skapar problem när det gäller att anpassa sig 
fysiskt, psykiskt och socialt, säger hon. 
 
– När magen är stor och har en oregelbunden form finns det stor risk för att stomin hamnar i en rynka eller 
ett hudveck, eller att stomin ligger i jämnhöjd med eller under hudnivån. Detta gör det svårare att sätta 
fast en påse och kan leda till läckage och hudirritation runt stomin, förklarar Jane Fellows. 
 
– Anpassningen till att ha en stomi och att ha en god livskvalitet efter operationen försämras avsevärt när 
personen med stomi inte har någon pålitlig och förutsägbar påsanvändningstid och något adekvat skydd 
av huden runt stomin. 
 
 
Användare: ”Det känns säkrare och den sitter kvar” 
 
46-åriga Margit Pedersen, som har en kolostomi, har provat SenSura Mio. Enligt henne klarade den 
testet. 
– Tidigare hade jag ofta problem med läckage. Det hände nästan varje dag, och jag började fasa för att 
lämna hemmet, säger hon. 
– Med SenSura Mio har jag färre läckage, jag känner mig säkrare, och den är också mycket lätt att 
använda. Jag har använt den medan jag tränade. En gång fick påsen sitta på i tre timmar efter ett 
spinningspass - och den satt kvar hur bra som helst. Det är faktiskt fantastiskt. 

 
 
För mer information: 

Anna Wallin, Marknadschef Stomi, tfn 0706-354284, e-post seaw@coloplast.com  
John Raabo Nielsen, VD, tfn 0708-391330, e-post dkjns@coloplast.com 
Besök gärna sensuramio.coloplast.se och www.coloplast.se om du vill veta mer. 
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