Forte

contra o
vazamento.

Suave
com a
pele.

É comprovado que SenSura® reduz o risco de
vazamento e problemas com a pele*,1
SenSura® é uma solução essencial para pessoas com estomia.
Seu adesivo em dupla camada comprovadamente reduz o risco de
vazamento*,1 e ajuda a manter a pele saudável, oferecendo aos usuários a liberdade para fazer suas atividades preferidas.
• Reduz o risco de vazamento *,1
• Previne problemas de pele *,1
• Melhora a qualidade de vida 2

A dupla proteção de SenSura®
SenSura® possui dupla camada
adesiva e promove dupla
proteção.
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A camada de cuidado absorve o excesso de
umidade da pele enquanto a camada de
proteção evita a erosão do adesivo
1. Camada de cuidado
2. Camada de Proteção

Juntas, as duas camadas
se tornam uma, o adesivo
SenSura®.

3. Bolsa coletora
4. Filtro
Reduz o risco de acúmulo de gases e neutraliza o
odor.

Indicando soluções em estomias baseadas em necessidades individuais
O RIO é baseado na Terminologia do Perfil Corporal validada por consenso
internacional com mais de 2.000 enfermeiros de 27 países diferentes.
Essa abordagem estruturada facilita a tomada de decisão sobre a solução
perfeita para cada necessidade com SenSura®.

Reduzir o risco de vazamento, começa com uma pergunta:
regular, irregular (inward) ou abaulado (outward)?

Regular

Irregular

A área periestoma é nivelada
com o abdômen.

A avaliação da área periestomal da pessoa com estomia é fundamental na
prevenção de complicações decorrentes do vazamento, pois permitirá a
identificação do perfil corporal: um parâmetro indispensável para a indicação da solução adequada.

(Inward)
A área periestoma é irregular
e cria uma depressão ao
redor do estoma.

Abaulado

(Outward)
A área periestoma emerge
acima do abdômen, formando
um abaulamento.

Solução SenSura®
A ampla variedade da linha SenSura® atende os diferentes perfis corporais e estilos de vida.

SenSura® 1 peça com base adesiva plana e convex light

SenSura® Click 2 peças com base adesiva plana e convex light

* Como um equipamento combinado a efeito de estudo
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