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Multinasjonal studie viser at hudbeskyttelsesplater fra ConvaTec med 

Moldable Technology™ forebygger hudskader hos mer enn 95 % av nye 
stomiopererte1  

 

Et stort flertall av studiedeltagerne ga høye karakterer for komfort og sikkerhet til Moldable 
Technology™. 

DEESIDE, Storbritannia (8 april, 2015) – ConvaTec, et ledende globalt selskap innen 
medisinske produkter og teknologier kunngjorde i dag resultatene fra en multinasjonal 
studie som viste at hudbeskyttelsesplater med Moldable Technology™ er svært effektive i 
forebyggingen av peristomale hudskader hos nye stomipasienter. Fagfellevurderte 
studieresultater ble publisert i desember 2014-utgaven av Ostomy Wound Management.1 
 
Personer med stomi har en kirurgisk anlagt åpning (eller stomi) for utslipp av avfallsstoffer 
fra kroppen, vanligvis som følge av visse krefttyper eller tarmsykdom. En 
hudbeskyttelsesplate som fester en oppsamlingspose til magen, er utformet for å beskytte 
huden rundt stomien.  
 
Tradisjonelle hudbeskyttelsesplater blir klippet opp for tilpasning til stomiåpningen. 
Moldable Technology krever ingen klipping, men danner i stedet en elastisk forsegling som 
kan tilpasses til alle størrelser og former på en stomi. Med hensyn til kontakt med fuktighet, 
er Moldable hudbeskyttelsesplate designet til å svelle og danne en "høyhalset krage" som 
forsterker forseglingen.  
 
Man regner med at halvparten av alle stomiopererte utvikler hudkomplikasjoner rundt 
stomien, og de fleste problemene skyldes at avfallsstoffer fra kroppen lekker inn mellom 
stomien og hudbeskyttelsesplaten.23 I motsetning til dette fant man i studien at mer enn 
95 % av nye stomiopererte som startet opp med Moldable Technology opprettholdt frisk 
hud.1 
 
"Pasienter som skal tilpasse seg til et liv med stomi står overfor en rekke utfordringer, men 
hudkomplikasjoner behøver ikke å være et problem, " sier utprøver Mary V. Cabral, MSN, 
FNP-BC, CWOCN-AP, University Surgical Associates/Rhode Island Colorectal Clinic, 
USA. "Denne studien tyder på at Moldable Technology kan være med på å forebygge en 
ond sirkel med lekkasje og hudskader som kan påvirke pasientene både fysisk og 
følelsesmessig."  
 
Nye pasienter i studien meldte at de var svært tilfredse med tanke på komfort, enkelhet 
ved forberedelse, påsetting og fjerning samt pålitelighet.1 
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• Mer enn 95 % av nye stomiopererte vurderte hudbeskyttelsesplaten som utmerket 
eller god i spørreskjemaet for pasienter (komfort, enkelthet ved forberedelse, 
enkelthet ved påsetting, enkelhet ved fjerning samt pålitelighet).1 

• Mer enn 97 % av nye stomiopererte vurderte komforten med den formbare platen 
som god eller utmerket.1 

 
"Disse resultatene fra utprøvinger i stor skala, sammen med andre studieresultater, 
forteller oss ikke bare om fordelene for pasientene på lang sikt, men viser også at 
Moldable Technology gang på gang gir klinisk signifikant reduksjon av peristomale 
hudproblemer," sa Steve Bishop, visepresident for forskning og utvikling i ConvaTec. "Å 
bytte til Moldable Technology kan forbedre livskvaliteten for en pasient." 
 
For mer informasjon, gå til www.convatec.com eller ring 800 30 995. 
 
Om studien 
Denne multinasjonale observasjonsstudien vurderte peristomale hudforhold hos 561 
stomiopererte som brukte hudbeskyttelsesplater fra ConvaTec med Moldable 
Technology™ i en 2-månedersperiode. Studien omfattet 2 undergrupper av pasienter: 
Gruppe A (277) brukte den formbare hudbeskyttelsesplaten som det første systemet etter 
etableringen av en stomi, gruppe B (284) skiftet ut en tradisjonell hudbeskyttelsesplate 
med den formbare hudbeskyttelsesplaten. Dataene ble innsamlet på skjemaer for 
pasientrapporter ved: baseline, etter 8–15 dager, 1 og 2 måneder etter baseline. Den 
peristomale huden ble evaluert ved bruk av SACS™-skalaen. Studien ble utført ved 90 
sentre i Tyskland, Polen og USA. Den var godkjent av lokale regulatoriske myndigheter.  
 
Målsettingene med studien var å vurdere forekomsten av peristomale komplikasjoner, å 
vurdere tilstanden til peristomal hud og å måle tilfredshetsnivåer med Moldable 
hudbeskyttelsesplater hos pasienter med colostomi, ileostomi og urostomi.1 
 
Om ConvaTec  
ConvaTec er et globalt selskap som utvikler medisinske produkter og medisinsk teknologi, 
og vi er ledende innen sårbehandling, stomipleie, inkontinenspleie, intensivbehandling og 
infusjonsutstyr. Våre produkter har en rekke kliniske og økonomiske fordeler, blant annet 
infeksjonsforebygging, beskyttelse av utsatt hud, bedre pasientutfall og reduserte 
pleiekostnader. ConvaTec har mer enn 8000 ansatte, med 11 produksjonssteder i 8 land, 
og vi har virksomheter i mer enn 100 land. ConvaTec eies av Nordic Capital og Avista 
Capital Partners. Mer informasjon finner du på www.convatec.com.  
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