„Když najdete
pomůcku pro váš
tělesný profil,
umožní vám to žít
aktivněji.“
Stomik na obrázku používá
sáček Sensura Mio na kolostomii
a SenSura Mio Convex
na urostomii.

SenSura Mio - pro každý

tělesný profil a životní styl
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„Od začátku mě mile
překvapilo, jak nová
pomůcka perfektně
padne na moji
kýlu.“

Stomiky
nejvíce
trápí pomócky
Podtekanie
stomickej
podtékání
je najvčičší problém stomikov
stomiků se obává, že jim
pomůcka podteče1

Jaroslavovi Velechovskému je
75 let a je velmi aktivní stomik.
Hledal bezpečné řešení pro stomii
s kýlou a našel konkávní pomůcku
SenSura Mio Concave.

stomiků uvádí,
�2�dro"
1 1
že
s podtekaním
že má
má problém
s podtékáním
problémy

Nedokonalé
přilnutí
stomické
pomůcky
je hlavní
příčinou
podtékání
pomůcek
Slabé priťnutie
stomickej
pomócky
k telukjetělu
hlavnou
príčinou
podtekania
pomócok
aapoškození
kůže.
přilnutí pomůcky
rizika
poškodenia
kože.Pevné
Silné a těsné
tesné priťnutie
pomóckyjejeproto
pretoklíčové
klúčovépro
preprevenci
predchádzanie
podtečení
kůže.
podtekaniaa apoškození
poškodenia
kože.

Dokonalé
Rozdiel je vpřilnutí
dobrom pril·nutí
pomůcky
pomócky – to je ten rozdíl

Více než 60 let vyvíjí společnost Coloplast pomůcky a služby, které
ulehčují život lidem s velmi osobními zdravotními problémy.
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Tieto odlišnosti stbžujú dobré priťnutie k stómii.

Stomické pomůcky Sensura Mio s elastickým lepicím materiálem jsou
přelomem ve vývoji stomických pomůcek, protože pomáhají stomikům
žít aktivně jako před operací.
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Podlb. telesných
sa ťudia
so vstómiou
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Šířka sortimentu pomůcek SenSura Mio umožňuje výběr vhodné
pomůcky pro každý tělesný profil.
SenSura Mio pro rovné okolí stomie
SenSura Mio Convex pro vpadlé okolí
SenSura Mio Concave pro vypouklé okolí
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Pravidelný/rovný

Vpadlý

Vypouklý
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Elastický lepicí materiál
sleduje pohyby vašeho těla

Častým problémem stomiků
je zajistit dobré přilnutí
pomůcek při aktivitách, práci
a pohybu všeobecně, kdy se
břišní stěna pohybuje.2

Díky technologii BodyFit se bude
lepicí materiál pohybovat spolu
s vámi, bude se natahovat,
ohýbat a smršťovat s každým
pohybem těla.

Unikátní elastický lepicí
materiál na pomůckách
SenSura Mio se přizpůsobí
pohybům těla, když se
skláníte, ohýbáte anebo
zakláníte. Pomůcka bude
stále držet na místě.
Při vývoji lepicího materiálu
byla použita technologie
BodyFit, která zajišťuje dobré
přilnutí pomůcky k tělu, bez
ohledu na tvar těla a změny
tvaru těla při pohybu.
Přizpůsobí
se tvaru těla
a jeho
pohybům
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Pro váš větší pocit
jistoty a bezpečí

���:, BodyFit
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Technologyt'

Častou příčinou špatného přilnutí
pomůcky je problematické okolí
stomie:

Coloplast

:_:�

• vpadlé okolí stomie
• stomie v úrovni kůže
• nerovnosti v okolí stomie
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Prokázané
snížení
podtékání7

Lepicí materiál SenSura Mio
Convex je založen na technologii
BodyFit. Tato technologie zajišťuje
dobré přilnutí pomůcky právě
v těchto situacích. Konvexní lepicí
materiál dobře utěsní okolí
stomie a takto chrání kůži před
podtékáním.

Pomůcka SenSura Mio
Convex vám díky technologii
BodyFit zajistí těsné
a bezpečné přilnutí ke
vpadlému okolí stomie,
ke stomii v úrovni kůže
anebo ke stomii, v blízkosti
níž jsou nerovnosti na kůži.
Tato pomůcka může být
pro vás dobrým řešením
i v pooperačním období.
Lépe přilne k okolí stomie
a lépe chrání kůži.

SenSura M,o

Jistota
a pohodlí
Konvexní pomůcka SenSura Mio Convex je k dispozici ve 3 variantách pro různé situace:
Soft – měkký konvex, pro nerovné okolí a zvýšení pocitu bezpečí
Light – mírný konvex, pro vpadlé stomie a stomie v úrovni kůže
Deep – hluboký konvex, pro vpadlé stomie a stomie v hlubokých záhybech

•
Soft
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Deep
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dobře nebo velmi
dobře6

........

ohebnější konvex
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SenSura Mio Concave
pro vypouklé okolí stomie
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Častou komplikací je pro stomiky
vypouklé okolí stomie (např. kýla).
Pomůcka SenSura Mio Concave
je první konkávní pomůcka určená
přímo pro stomie ve vypouklém
okolí nebo pro stomiky s větším
břichem.

........

První pomůcka speciálně
vyvinutá pro stomie v kýle
nebo pro stomiky s větším
břichem

._;coloplast

._;coloplast

Při vývoji lepicího materiálu
SenSura Mio Concave byla použita
technologie BodyFit. Ta zajišťuje
dobré přilnutí pomůcky k vypouklé
ploše (např. ke kýle nebo většímu
břichu). Lepicí materiál ve tvaru
5cípé hvězdy je zaoblený, takže na
vypouklé okolí stomie perfektně
padne a těsně jej obejme.

Dle velikosti vypouklé plochy máte na výběr ze 4 velikostí lepicích materiálů.
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Diskrétní barva sáčku
Pečlivě vybraná neutrální šedá barva,
která není vidět ani pod bílým oblečením.

Nevíte, která pomůcka je pro vás ta pravá?
Dotazník

3 dóvody
navyšeproč
prečo
Další
tři důvody,
je
je SenSura
vás
SenSura
MioMio
toupre
správnou
pomůckou
vás
pomócka
tá správnapro

Označte obrázek, který se nejvíce podobá vaší stomii.
1 Jaké je okolí stomie (pod lepícím materiálem)?

Pravidelné (rovné)
Celé okolí stomie je víceméně na
stejné úrovni jako okolní břišní stěna,
i když na kůži mohou být nerovnosti.

Vpadlé
Oblast v okolí stomie vytváří
prohlubeň. Stomie je tzv. „v dolíku“.

Vypouklé
Oblast v okolí stomie vystupuje nad
úroveň okolní břišní stěny. Stomie je
tzv. „v bouli“.

2 Kde se nachází ústí stomie?

Tkaná textilie
Materiál sáčku je speciálně
vybrán tak, aby nepoutal
pozornost okolí a vypadal
jako součást oblečení nebo
jeho doplněk.
Filtr, kterému můžete věřit
Unikátní kruhový předfiltr vám poskytne
ochranu před nadouváním sáčku plyny,
takže sáček pod oblečením nebude
vidět.
Prokazatelně snížené nadouvání
sáčku plyny o
5
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Nad úrovní kůže
Ústí stomie vystupuje nad úroveň
kůže.

Pod úrovní kůže
Ústí stomie je pod úrovní kůže.
Stomie je zapadlá.

V úrovni kůže
Ústí stomie je v úrovni kůže.

3 Jaké nerovnosti jsou v okolí vaší stomie?

Povrchové nerovnosti
Kůže je zvrásněná, jsou na ní
varhánky.

Vyplňte, prosím,
tento dotazník
a nahlaste nám
Vaše odpovědi
na bezplatnou infolinku

Hluboké nerovnosti
V okolí stomie jsou hluboké kožní
řasy, tukové záhyby.

800 100 416

4 Pokud je oblast v okolí vaší stomie vypouklá, do jaké míry?

Limetka
(do 5 cm)

Bezpečné upínání u 2dílného systému
„Click“ upínání má mechanický kroužek se zámečkem
pro vetší pocit jistoty a bezpečí. Slyšitelné kliknutí
(cvaknutí zámečku) vás ujistí, že sáček je správně
připojen k podložce.

Pomeranč

Používám pomůcky:

(6-10 cm)

1dílné

Grapefruit
(11-15 cm)
2dílné

Kokosový ořech
(16-20 cm)

uzavřené

výpustné

Meloun

(nad 20 cm)
urostomické

Velikost (průměr) mé stomie je ................ cm
Jméno a příjmení: ..........................................................................................................................................................
Adresa: ...........................................................................................................................................................................
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Tel. číslo: .................................................................................. Datum: .....................................................................
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SenSura Mio
pro rovné okolí

SenSura Mio Convex
pro vpadlé okolí

SenSura Mio Concave
pro vypouklé okolí

SenSura Mio
pro rovné okolí

SenSura Mio Convex
pro vpadlé okolí

SenSura Mio Concave
pro vypouklé okolí

2dílné sáčky

1dílné sáčky

Každá stomie může mít
své Mio!

1dílné velkoobjemové sáčky

SenSura Mio s možností napojení na sběrný sáček
pro rovné okolí

pro vpadlé okolí
měkký konvex

mírný konvex
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Coloplast Česká republika
Videa – návody k použití pomůcek SenSura Mio najdete na YouTube kanálu Coloplast Česká republika
Sensura Mio a logo Coloplast jsou registrované značky společnosti Coloplast A/S.
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Distribuce:
MALKOL CZO spol. s r.o.
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