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Snabbare och bättre vidhäftning. (“Tack” är hur snabbt plattan fäster) 

Hydrokolloiden på Confidence® Natural Soft Convex har 30% högre vidhäftning  än plattan 

på Confidence® Convex Supersoft och uppnår 90% av maximal vidhäftning inom 30 sekunder 

efter fastsättning på huden.
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Jämförelse av konvexa hydrokolloider: Tack vs Vidhäftning

20% tunnare platta*  

Plattan på Confidence® Natural Soft Convex är 20% tunnare 

än Confidence® Convex Supersoft platta och Confidence® Natural platta, men har ändå 

god absorptionsförmåga.*



Plattan innehåller Aloe Vera  4 –

Plattan har fem unika flikar 4 –

Plattans tjocklek 0.7mm 0.9mm

Plattan lämnar inga rester vid borttagande 4 4

Hydrokolloiden når 90% av högsta 
vidhäftning på 30 sekunder* (se nästa sida)

4 –

Konvexringens mjukhet* 4 4 4 4 4 4

Filtersystem med backventil som minimerar 
risk för ballooning**

4 –

Starka, mycket mjuka och flexibla bältesöron 4 –

Hållbart, snabbtorkande och mjukt non-woven 4 –

Delad framsida för enklare placering och 
möjlighet att inspektera stomin

4 4

Beige plast i utloppet innebär ökad diskretion 4 –

Flik på utloppet på tömbara påsar för 
enklare tömning

4 –

Diskret förslutning på tömbara påsar med 
ett dolt kardborrefäste under non-woven

4 4

*data finns hos Salts Healthcare Ltd. **Endast tömbara påsar. ∆Size XN1325.

Banbrytande utveckling har lett fram till 

vår mjukaste, bäst vidhäftande och mest 

flexibla platta. Confidence® Natural Soft 

Convex har ett antal unika egenskaper som 

är framtagna för att ge användaren en 

bättre passform, bättre känsla och bättre 

livskvalitet. Den femflikiga hydrokolloiden 

innehåller Aloe Vera som kan hjälpa till att 

mjuka upp och skydda huden. 

Till alla våra mest populära produkter med 

Flexifit®-plattan tillsätts Aloe Vera, som på ett 

naturligt sätt hjälper till att lugna och skydda 

huden runt stomin. Aloe Vera absorberar 

mycket fukt men har också den unika 

förmågan att kunna återfukta hud som har 

blivit torr.
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mindre kraft krävs för att böja 
Confidence® Natural Soft Convex 
ringen∆ jämfört med Confidence® 
Convex Supersoft*

Confidence® Convex Supersoft erbjuder 

en något fastare konvexitet än vår 

Confidence® Natural Soft Convex, för de 

användare som behöver det. Påsarna finns 

som slutna, tömbara och för urostomi.

Confidence® Convex Supersoft har med sin 

mycket följsamma men ändå lite fastare 

konvexitet varit en fantastisk problemlösare 

för många stomiopererade sedan 2007.
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