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Den nya SenSura Mio Convex finns tillgänglig från 1 oktober och finns med tre konvexa skal: Soft, Light och Deep. 
 
För mer information, besök www.coloplast.se 
 
• Vi är alla olika. Fyra av fem personer1 med en stomi har någon slags peristomal utmaning (ärr, rynkor, veck etc) som gör det 

väldigt svårt för stomibandaget att sitta bra. Områden som buktar inåt är särskilt utmanande, då det är svårt för stomiplattan 
att få ett bra fäste i det djupt belägna området eller att hålla isär hudvecken. 
 

• Idag används konvexa lösningar till stomier belägna i områden som buktar inåt. De har ett kurvformat skal, ett så kallat 
konvext skal, som är tänkt att skapa ett tryck runt stomin för att få stomin att skjutas fram från det djupt belägna området. 

 
• Dagens konvexa lösningar är tyvärr väldigt stela och oflexibla då de har som uppgift att klara av att trycka fram stomin. De 

saknar flexibiliteten som gör att de kan anpassa sig mot den individuella kroppen och följa med i kroppens rörelser.   
 
• Fyra av fem personer2 som använder konvexa lösningar upplever läckage. Detta är en paradox, då konvexa lösningar 

förskrivs som en behandling, en problemlösare för att förebygga läckage.  
 
• SenSura Mio Convex har ett anpassningsbart konvext skal som ger den nödvändiga stabiliteten och stödet för att få stomin 

att skjutas fram, men har samtidigt flexibiliteten som gör att den passar mot kroppen och följer med i kroppens rörelser. På 
detta sätt är det den första konvexa lösningen som inte kompromissar mellan stabilitet och flexibilitet.  

 
• Hemligheten i SenSura Mio Convex ligger i flexlinjerna. De integrerade flexlinjerna är en specialgjord designlösning, liknande 

den du finner i sulan på en löparsko. Flexlinjerna gör inte bara produkten flexibel – de kontrollerar också var det konvexa 
skalet böjs. 

 
• Även om SenSura Mio Convex är anpassningsbar, kan inte ett enda skal passa till alla typer av inbuktande områden 

eftersom områderna ser väldigt olika ut och är olika komplexa. Därför lanserar Coloplast ett helt sortiment bestående av tre 
konvexa skal: Soft, Light och Deep. Coloplast är det enda företaget som kan erbjuda detta kompletta sortiment. 

 
• SenSura Mio Convex har dokumenterats i kliniska studier. Light och Deep visar dokumenterat minskad förekomst av 

läckage, den har en förbättrad passform mot kroppen och är bekvämare att bära samt visar på en förbättrad hälsorelaterad 
livskvalitet3. Soft visar att den minskar förekomsten av läckage jämfört med platta produkter och föredras framför jämförd 
konkurrentprodukt.4 

 
• SenSura Mio Convex är den senaste produkten i Coloplast SenSura Mio stomisortiment, som initialt lanserades under 2014. 

Den har därför också alla fördelarna från SenSura Mio; den elastiska häftan, den neutralt grå färgen på påsen, cirkelfiltret 
och den nya Click-kopplingen.  
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