
GO MOLDABLE

Moldable Technology skaper 
en elastisk tetning som følger 
stomiens bevegelser, og 
tilpasser seg dens størrelse og 
form. I tillegg sveller materi-
alet for å forbedre tetningen. 
Resultatet er en utrolig sikker 
tettsittende passform.

95.6%
av stomiopererte som startet 
med ConvaTec Moldable 
Technology bevarte huden 
hel og frisk.1

Den første en-delsposen noensinne med  Moldable Technology. Tilbyr det enkle og 
praktiske ved en en-dels pose kombinert med en veldokumentert hudbeskyttelse.

It’s time to Go Moldable
Ingen glipper. Færre lekkasjer. Friskere hud.
Nå tilgjengelig i flere varianter for å gi stomiopererte frihet 

og trygghet til å leve livet fullt ut.

!
Vil du vite mer 
ring 800 30 995

er ConvaTec Moldable Technology tilgjengelig i 
Esteem     en-dels poser!NÅ

ENKEL
Bare rull, modeler og tilpass ringen 
til enhver stomiform og størrelse. 
Ingen klipping, ingen strekking, 
ingen gjetting.

KOMFORTABEL
Tynt fleksibelt design som er utviklet 
for å bevege seg med kroppen. 
Denne avanserte posen tilbyr et mykt, 
komfortabelt yttermateriale, vindu og 
InvisiClose™ integrert lukking med 
lomme.
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Den veldokumenterte styrken til ConvaTec Moldable Technology™

●  9 av 10 stomiopererte som startet med ConvaTec Moldable Technology bevarte huden frisk.1

●  8 av 10 stomiopererte som byttet til ConvaTec Moldable Technology™ forbedret hudens tilstand.1

Bekvemmeligheten ved en en-dels pose kombinert med en veldokumentert1 
hudbeskyttelse er en perfekt kombinasjon for stomiopererte.

InvisiClose™

integrert poselås

Komfortabelt 
posemateriale

Vindu for enkel 
inspisering på 
posens front
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SIKKER 
Elastisk tetning som følger stomiens 
bevegelser for å passe stomiens 
størrelse og form, og gir en utrolig 
sikker og tettsittende passform. Dette 
betyr færre lekkasjer og friskere hud.1
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Ta tak i fliken merket ”3” og ta bort 
denne delen av beskyttelsesfilmen.

Slipp luft inn i posen ved å trekke 
posematerialet fra hverandre.

Ta bort beskyttelsesfilmen fra 
platen på posen.

Fest posen på ringen og huden. 
Det kan være lettere å se hvor posen 
skal plasseres hvis du bretter posens 
hudbeskyttelsesplate på midten og 
starter med å feste den nedenfra.

Trykk og masser hudbeskyttelses-
platen i 30 sekunder for å sikre at 
platen festes godt. 

Løsne den formbare delen  
fra posen

Ta tak i fliken som er markert ”1” 
og trekk den av.

Form/rull materialet fra start-
hullet og utover til åpningen 
passer stomien. Du skal ikke 
strekke, dra eller klippe for å 
gjøre åpningen større.

Ta tak i fliken merket ”2” og 
fjern beskyttelsesfilmen slik at 
ringen kan festes på huden.

Fest den formbare ringen på 
huden. Press på plass ringen 
hele veien rundt og form den 
mot stomien.
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Slik bruker du Esteem™    Moldable bandasjen

For fullstendig informasjon 
les bruksanvisningen i pakningen. !


