
Skillnad i tack och vidhäftning. (“Tack” är hur snabbt plattan fäster) 

Hydrokolloiden på Confidence® Natural Advance uppnår mer än 90% av sin fästförmåga* inom 

30 sekunder och har 30% högre vidhäftning efter 5 minuter.

N
e

w
to

n
s 

(p
ro

b
e

 p
e

ak
 lo

ad
)

Confidence® 
Natural

Confidence® 
Natural Urostomi

Confidence® 
Natural Advance

30

25

20

15

10

5

0

Jämförelse av plattan: Tack vs Vidhäftning

25% mindre nedbrytning under en 24-timmars period*  

Plattan på Confidence® Natural Advance Urostomi har en särskild formula 

med motståndskraft mot rikliga flöden, något som minskar nedbrytning 

av plattan och förlänger användningstiden. Den har visat sig ha 25 % mindre 

nedbrytning under en 24-timmars period trots urinets frätande egenskaper.*

En jämförelse

CONFIDENCE® NATURAL OCH
CONFIDENCE® NATURAL ADVANCE

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information eller gratis prover:

  
  046-29 24 00

  
kundservice@mcare.se

 www.mcare.se

  
@SaltsHealthcare

  
SaltsHealthcare

® Registrerte varemerker som tilhører Salts Healthcare Ltd. © Salts Healthcare Ltd 2019. Produkter og varemerker som tilhører Salts Healthcare Ltd er 

beskyttet av lover om patenter, designrettigheter og varemerker i Storbritannia og resten av verden. For ytterligere opplysninger, gå til www.salts.co.uk 

*Upubliserte data fra Salts Healthcare Ltd. RM765574   08/19

82% högre absorption 

Confidence® Natural har 82% högre absorption jämfört med Confidence® Natural Advance.
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Jämförelse av plattan: Absorption
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Confidence® Natural har en något tjockare 

platta med (82%) högre absorptions-

förmåga jämfört med Natural Advance. 

Confidence® Natural passar därför extra 

bra till fuktig hud, till exempel när man 

svettas mycket, när stomin är fuktig eller 

när det vätskar från stygnen runt stomin. 

Den höga absorptionsförmågan kan också 

medföra färre läckage. 
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Confidence® Natural Advance har en ny 

hydrokolloid som fäster snabbt och sitter 

länge. Den passar därför bra när man vill 

ha snabb och hög vidhäftning, när man 

behöver ökad säkerhet och den kan även 

hjälpa om man har problem med läckage 

eftersom den fäster så bra. Andra unika 

egenskaper för Confidence® Natural 

Advance är den delade framsidan i glasklar 

plast i kombination med beige plast i 

utloppet. Dessutom har plattan tvåfärgad 

skyddsfilm som gör det tydligare att klippa 

hål i rätt storlek. 
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Både Confidence® Natural och Confidence® 

Natural Advance har den unika femflikiga 

Flexifit®-plattan med Aloe Vera, för perfekt 

passform och frisk hud.

Två färger på skyddsfilmen för 
bättre användarvänlighet

– 4

Plattan innehåller Aloe Vera  4 4

Unik femflikig Flexifit®-platta 4 4

Plattans baksida är klädd med non-woven 4 –

Plattans baksida är klädd med en 
följsam skumliknande film

– 4

Plattans tjocklek på slutna och 
tömbara påsar

0,8mm 0,7mm

Tjockare platta underlättar för personer med 
nedsatt fingerfärdighet 

4 –

Hydrokolloiden fäster till 90 procent på 
30 sekunders* (se nästa sida)

– 4

Hydrokolloiden når 30 % högre vidhäftning 
efter fem minuter* (se nästa sida)

– 4

Confidence® Natural har 82% högre absorptions- 
förmåga jämfört med Confidence® Natural 
Advance (se absorptionstabell på nästa sida)

4 –

Plattan lämnar inga rester – 4

Kan ibland lämna spår av rester tack vare 
den höga absorptionsförmågan

4 –

Hög absorptionsförmåga innebär att 
plattan bildar en "polokrage" runt stomin 
som kan motverka läckage

4 –

Lite lättare att lossa plattan från huden 4 –

Filtersystem med backventil för att minimera 
risk för ballooning**

– 4

Mjukt beige non-woven med delad framsida 4 4

Beige utlopp på tömbar påse – 4

Flik på utloppet på tömbar påse för 
enklare tömning

– 4

Diskret förslutning på tömbara påsar med 
ett dolt kardborrefäste under non-woven gör 
att påsens utlopp blir ännu mer diskret

4 4

Finns som sluten 4 4

Finns som tömbar 4 4

Finns som uro – 4

Finns med uppklippbara hål 4 4

Finns med förklippta hål 4 4

*data finns hos Salts Healthcare Ltd. **Endast tömbara påsar.
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