
En bedre tilpasning for alle dine pasienter
Nye ekstra brede ringer fullfører sortimentet vårt

Brava® beskyttende tetningsring
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Fordi forskjellige 
pasienter trenger 
forskjellige ringer
To ekstra brede ringer  
fullfører sortimentet med Brava  
beskyttende tetningsringer.

Et komplett sortiment for å imøtekomme 
individuelle behov. 12 forskjellige ringer med 
varierende starthull, diameter og tykkelse å velge 
mellom. Det komplette sortimentet med Brava 
beskyttende tetningsringer kan hjelpe til å forbedre 
stomiutstyrets tilpasning, og bidra til sunn hud, selv 
om pasientenes stomier og kropper endres over tid. 

NYHET – Ekstra brede ringer
Det største kleberarealet på alle våre ringer.  
Utviklet for å gi en sikker tilpasning hos pasienter 
med større ujevne peristomale områder, og  
pasienter som trenger å dekke et større område. 

Brede tetningsringer
Et større kleberareal enn våre ordinære  
tetningsringer, for en bedre tilpasning til hud med 
større utfordringer slik som dypere furer og folder. 

Ordinære tetningsringer
For bedre tilpasning og beskyttelse mot lekkasje på  
hud med søkk, furer og folder.

2,5 mm

Tykkelse:

Ekstra brede tetningsringer – NYHET  

Stomistørrelse / Diameter på tetningsringen

NYHET

18 / 76 mm

27 / 76 mm
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Brede tetningsringer

Stomistørrelse / Diameter på tetningsringen

2,5 mm

Tykkelse:

Ordinære tetningsringer

Stomistørrelse / Diameter på tetningsringen

4,2 mm

18 / 57 mm

18 / 64 mm

18 / 48 mm

27 / 57 mm

34 / 64 mm

Indre diameter 
(stomistørrelse)

Kleberareal

Ytre diameter

Tykkelse
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Brava beskyttende tetningsring

Hudplatens 
posisjon

Skaper en tett tilpasning 
ved å tette gapet mellom 
stomien og hudplaten.

Fyller ut furer 
og folder

2. Coloplast, Product Evaluation, Brava Protective Seal, 2017, N=281 users, Data-on-File (VV-0204884)

Å sikre  
riktig tilpasning
Designet for å beskytte mot 
lekkasje og hudproblemer

Lekkasje kan oppstå fordi stomiutstyret 
ikke er godt nok tilpasset. Det er en  
betydelig sammenheng mellom lekkasje-
frekvens og alvorlighetsgraden av den 
peristomale hudens tilstand. Derfor er det 
veldig viktig å sikre riktig kroppstilpasning.

Brava beskyttende tetningsring kan hjelpe 
til å forbedre stomiutstyrets tilpasning  
ved å tette gapet mellom stomien og  
hudplaten.

 93%
av pasienter sier at de følte 
seg tryggere med Brava 
beskyttende tetningsring  
sammenlignet med sin 
nåværende tetningsring. 

2
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Dobbel beskyttelse

Brava beskyttende tetningsring har en  
polymer-sammensetning som beskytter mot 
lekkasje, samtidig som den beskytter huden. 

• Fyller ut furer og folder og skaper en  
 forsegling
• Motstandsdyktig mot å gå i oppløsning ved  
 kontakt med output
• Absorberer fuktighet fra hudens overflate
• Etterlater minimalt med rester

Enkel å forme

•  Enkel å forme for en god tilpasning
• For hud med søkk, furer og folder
• Holder seg trygt på plass
• Løsner enkelt ved fjerning

Å overvinne viktige 
utfordringer
Varierende kropps- og stomiformer, peristomale 
hudkonturer, livsstil, vær, bevegelse og svette er 
noen av de viktigste utfordringene du skal  
overvinne for å sikre en god tilpasning av  
stomiutstyret.

Brava beskyttende tetningsring hjelper til å  
overvinne utfordringer som:

Uregelmessig 
stomiform

Nedbryting 
av hudplate

Fuktig 
stomiområde

Dype furer 
og folder
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Brava beskyttende 
tetningsring
Dokumentert reduksjon av 
lekkasje sammenlignet med 
andre tetningsringer på 
markedet.

Trygghet

Å finne den rette tilpasningen er den 
viktigste faktoren for å forebygge lekkasje 
og sikre sunn hud.1 Tetningsringer hjelper 
brukere med dette. Ringene er designet 
for å fylle ut søkk, furer og folder i huden 
rundt stomien. Dette skaper en bedre 
tetning mellom huden og hudplaten, og 
beskytter huden mot lekkasje. 

Ved å bruke en veldefinert, validert 
testmetode viste Brava beskyttende 
tetningsringer en signifikant reduksjon 
i lekkasje, sammenlignet med 
konkurrerende produkter.2

1.  Rolstad, B. S. & Erwin-Toth P. L. Peristomal Skin Complications: Prevention  
and Management. Ostomy Wound Manage. 2004;50(9):68-77.

2. TM7064 Leakage test. Coloplast. Data on file. Data from 2019. VV-0283280
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Lekkasjeområde under ringen
Område dekket med lekkasje etter 24 timers inkubasjon med ekte output.*
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Dansac TRE 
tetningsring

Hollister 
Adapt  

CeraRing

Convatec 
Stomahesive 
Seal formbar 

tetn.ring

Eakin 
Cohesive 
formbar 

hudbesk. ring

Welland 
Hyperseal m/

Manuka honning

Salts Aloe 
hudbeskyttelses-

ring

Brava 
beskyttende 
tetningsring

10.5%

Dobbelt så god som 
Dansac’s TRE 
tetningsring2

11.1 % 8.5% 8.2% 7.8% 6.6% 5.5%

*Standardfeil vist. n=10 for hvert produkt.

Brava beskyttende 
tetningsring
Signifikant mindre lekkasje



8

Ingen lekkasje Lekkasjeområde

Brava beskyttende tetningsring reduserer 
lekkasje signifikant sammenlignet med 
alle andre ringer som ble testet ved bruk 
av ekte output. Brava beskyttende 
tetningsring var dobbelt så effektiv som 
Dansac’s TRE tetningsring.2

Hvordan vi målte lekkasje
Lekkasjeområdet ble målt som en 
prosentandel av det totale arealet 
under ringen.

Med et sortiment på 12 forskjellige størrelser og 
tykkelser, finnes det en Brava beskyttende tetnings- 
ring for alle. Les mer på www.coloplast.no, eller 
kontakt din lokale Coloplast representant.

Like PH-buffer egenskaper
I den samme testen ble det funnet at Brava 
beskyttende tetningsring har de samme 
PH-buffer egenskaper som de andre ringene 
som ble testet.2
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“ Etter at jeg begynte å  
bruke Brava beskyttende 
tetningsring har jeg  
ikke opplevd lekkasje  
– alt føles tryggere.”
Sean, ileostomi
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Det finnes en Brava beskyttende 
tetningsring for alle, men hvilken er  
riktig for deg?
Kropper endres over tid, hevelsen går ned og 
stomien stabiliserer seg. Hvis du har fått anbefalt å 
bruke en tetningsring er det alltid viktig å sikre at du 
bruker den som gir deg best tilpasning.

Det er fire grunnleggende ting du må vurdere når 
du velger tetningsring:

Stomistørrelse
Start med å måle bredden på stomien og matche 
dette med størrelsen på hullet i ringen. For å få en 
nøyaktig tilpasning kan du strekke ringen eller til og 
med rive eller kutte den og tette rundt stomien.

Kleberareal
Dette er området ringen dekker. Jo bredere ringen 
er jo mer av den peristomale huden vil den dekke. 
Mål fra kanten av stomien til ytterst på området du 
vil dekke, så finner du ut hvor bred ring du trenger.

Strekke
Hvis du velger å strekke eller rive i tetningsringen 
kan dekkevnen eller tykkelsen endres. Derfor bør 
du kanskje vurdere å velge en annen tetningsring 
i stedet.

Indre diameter 
(stomistørrelse)

Kleberareal

Ytre diameter

Tykkelse

Indre/ytre 
diameter Kleberareal

Tykkelse
2,5 mm 4,2 mm

Produktnummer

18/76 mm 29 mm 12032 -

27/76 mm 24,5 mm 12033 -

18/64 mm 23 mm 12038 12048

18/57 mm 19,5 mm 12036 12046

18/48 mm 15 mm 12035 12045

27/57 mm 15 mm 12037 12047

34/64 mm 15 mm 12039 12049

Fuktighetsnivåer
Brava beskyttende tetningsring absorberer 
nødvendig fuktighet fra huden, og bidrar til å 
redusere fuktighet knyttet til hudproblemer og til å 
holde huden frisk. Hvis det er mye fuktighet på 
huden bør du vurdere å velge en tykkere, 4,2 mm 
tetningsring. 
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Innpakning
Kutte ringen på et sted og klemme 
endene sammen igjen.

Kjegle eller rull
Vinkle eller rull kantene for å passe 
til vanskelige søkk og folder, eller 
utfordrende stomier. 

Klemme ned
For å fylle dypere søkk, 
furer og folder.

Brava beskyttende tetningsring kan bli brukt 
sammen med alle hudplater, inkludert 
SenSura Mio Concave, Convex og flat – for å 
oppnå din individuelle tilpasning.

Brava beskyttende tetningsring er designet for å passe til alle stomier, 
men etter hvert som du blir mer kjent med den vil du kanskje vurdere 
å bruke den for en mer personlig tilpasning, for eksempel:



Coloplast Norge AS, Ryenstubben 10, 0679 Oslo. Tlf. 22 57 50 00.

www.coloplast.com Coloplast er et registrert varemerke eid av Coloplast A/S (09-2020). Alle rettigheter er forbeholdt selskapet.

CRM: 440N00431

NYHET

Brava beskyttende tetningsringer er et sortiment 
under Brava tilbehørsprodukter. Ringene kan 
brukes for god tilpasning av stomiproduktet, 
og kan hjelpe på utfordringer som lekkasje 
og hudproblemer.

Vår nettbaserte problemløser kan hjelpe dine 
pasienter med informasjon om hvordan man kan 
håndtere stomirelaterte utfordringer, samt finne 
ut om det er Brava produkter som passer for 
dem, www.coloplast.no.

Hva er riktig for dine pasienter?

For god tilpasning og for utfordringer som lekkasje og hudproblemer.

Brava tilbehørsprodukter


