
1

2

2

3

1

2

3

Påsetting av modellerbar plate

Fjern den modellerbare 
platen fra posen. 

Fjern papiret merket med 2.  
Dette er siden som vender 

mot huden.

Fjern papiret merket med 1.  
Dette er siden som kan 

modelleres. 

Plasser platen mot kroppen. Skyv rullen 
med hudbeskyttelsesmateriale mot 
stomien for å sikre en god tilpasning.

Rull og modeller platen til størrelsen på 
stomien. Ikke strekk, trekk eller klipp i den. 

Klem på plass når ønsket størrelse er oppnådd.

Ta av dekkpapiret 
merket  3.
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Referanser 1. Klinisk sammendrag: Osmose-studien, en multinasjonal evaluering av peristomal hud hos nye stomiopererte som bruker 
modellerbare hudplater. Upubliserte data. ConvaTec Inc.

MED MODELLERBARE HUDPLATER

2 Påsetting av pose på modellerbar plate

Fjern dekkpapiret 
på posen.

Plasser posen på den
modellerbare platen. Glatt 
ut og hold hudplaten på 

plass i 30 sekunder.



InvisiCloseTM poselås

Fjerning av posen
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Når det er på tide å skifte 
pose, kan platen og posen 

fjernes i ett stykke. 

Vreng Lock-it-Pocket™  
med innsiden ut for å 
putte utløpet inn på 

innsiden.

For ytterligere informasjon, ring oss på - 800 30 995

Brett enden opp mot deg 
inntil låseflikene ligger mot 
hverandre. Trykk og klem 
sammen for å sikre låsen.
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Les i pakningsvedlegget for fullstendig bruksanvisning.

Tømming og rengjøring av posen4

 Rengjør innsiden av utløpet 
med et toalettpapir eller en 

våtserviett. 

Vend poseåpningen opp mot 
kroppen for å tømme posen. 

Løsne åpningen og rull ut utløpet. 
Åpne poselåsen og åpne utløpet 

ved å trykke begge endene av 
endestripsene på utløpet mot 

hverandre med fingrene. Tøm posen.

Tips for rengjøring av posen: 
Hold i posen med den ene 

hånden og tørk av utløpet med 
en fast bevegelse nedover med 

toalettpapiret i den andre hånden.


