
O que é melhor para o seu 
paciente?

Programa Coloplast Ativa:
Seu paciente, nossso cuidado Soluções Brava®

Encontre os Adjuvantes Brava® 
que solucionam as necessidades 
de seus pacientes

Ajudando os usuários a superarem 
todos os desafios com a linha de 
adjuvantes Brava®

A linha de adjuvantes Brava® oferece soluções 

personalizadas para as necessidades individuais 

das pessoas com estomia e todos os produtos 

são de fácil utilização.

Todos os produtos da linha são projetados para 

facilitar o uso e podem ser usados com qualquer 

marca de equipamento de estomia.

Fácil 
Remoção

Como o usuário pode 
se cadastrar no programa?

O programa Coloplast Ativa é destinado a novos usuários com necessida-
des íntimas de saúde. Consulte a nossa central de atendimento para mais 
informações e cidades contempladas no programa.

coloplastativa.com.br0800 285 8687 ativa@coloplast.com



Menos risco de 
vazamento com 
melhor ajuste.

Promove um ótimo 
ajuste entre o 
equipamento 
coletor e a área 
periestoma, 
prevenindo 
vazamento. 

Vedação segura ao 
redor do estoma, 
sendo duradouro e 
altamente resistente 
à erosão.

Promove 
segurança extra 
mantendo o 
equipamento de 
estomia mais 
estável.

Previne que as 
bordas do adesivo 
se soltem ou se 
enrolem.

Adesivo amigável a 
pele, absorve a 
umidade

A maneira segura 
de um melhor 
ajuste.

Oferece 
discretamente 
segurança extra,
ajudando a manter 
o equipamento 
coletor no lugar.

Material macio e 
confortável.

Ajustável para 
diferentes perfis 
abdominais.

Remoção rápida e 
fácil de adesivos, sem 
desconforto e sem 
deixar resíduos.

Diminui o risco de 
trauma mecânico 

Não compromete a 
fixação de novos 
adesivos

Composição à base de 
silicone, não causa 
ardor. 

Protege contra 
vazamentos e 
adesivos.

Cria uma camada 
“respirável” sobre a 
pele

Protege a pele contra 
danos potenciais

 Seca em segundos, 
não interfere na 
aderência de adesivos. 

Composição à base de 
silicone, não causa 
ardor. 

Hidrata e 
permite a 
aderência de 
adesivos.

Efeito hidratante 
que auxilia na 
proteção e 
recuperação da 
pele ressecada 
ou irritada. 

Cria uma 
proteção 
duradoura na 
pele.

Camada extra de 
absorção e 
proteção 
contra ação dos 
efluentes. 

Protege a pele e 
absorve a 
umidade.

Adesivo macio e 
flexível.

Efeito 
multi-lubrificante.

Mascara o odor 
das fezes e 
lubrifica o interior 
da bolsa de 
estomia, evitando 
o colabamento.

Facilita o 
esvaziamento da 
bolsa coletora.

Previne que a 
umidade cause 
mais danos à 
pele.

Tratamento de 
dermatite 
úmida.

Absorve a 
umidade local
mantendo a
pele seca.

Nivelamento seguro das 
irregularidades da pele. 

Preenche dobras e 
contornos da área 
periestoma

Previne vazamentos por 
descolamento da base 
adesiva.

Cuidado com a pele
Ajuste aos perfis corporais

Proteção contra vazamentos

Facilidade
para

rotina


