
SenSura®. Zaprojektowana dla życia.



Poczucie 
bezpieczeństwa  
zaczyna się od  
zaufania do sprzętu

Dla osób ze stomią bardzo ważne jest 

zaufanie do sprzętu, jaki stosują. 

Bez pewności, że płytka będzie szczelna, 

kontakty z innymi ludźmi mogą 

być wyzwaniem.

Sprzęt SenSura z przylepcem 

dwuwarstwowym został stworzony, 

aby zapobiegać powikłaniom skórnym 

i poprawić jakość życia pacjentów ze stomią.



Unikalny dwuwarstwowy  
przylepiec SenSura

Unikalny dwuwarstwowy przylepiec SenSura został 

zaprojektowany, aby spełniać potrzebę poczucia 

bezpieczeństwa. 

•  Daje szczelne połączenie przylepca ze skórą 

zmniejszając ryzyko wycieku w dzień i w nocy.

•  Owalny kształt i elastyczny materiał zapewnia stałe 

przyleganie nawet w przypadku nierówności skóry 

wokół stomii i aktywnego stylu życia.

•  Chroni skórę wokół stomii przez cały okres noszenia.

SenSura® to 
bezpieczeństwo,  
w każdej sytuacji 

Warstwa ochronna

Składnik przylepca o dużej 

odporności na wymywanie 

utrzymuje szczelność pomiędzy 

skórą a przylepcem, chroniąc ją 

przed agresywnym działaniem 

moczu lub treści jelitowej.

Warstwa pielęgnacyjna

Zaprojektowana tak, aby 

utrzymać zdrową skórę pod 

przylepcem dzięki wchłanianiu 

wydzielanej przez skórę wilgoci. 

Zapewnia stałe przyleganie 

i zapobiega maceracji skóry 

wokół stomii.



Zdrowa skóra 
umożliwia radość życia 

Podrażnienia skóry wokół stomii są dla stomika 

dodatkowym obciążeniem, a doświadcza ich 

prawie połowa wszystkich osób ze stomią*. 

Większość zmian skóry wokół stomii 

spowodowanych jest kontaktowym zapaleniem 

skóry powstającym na skutek kontaktu skóry 

z treścią stomijną, a także urazem mechanicznym 

powstającym po zbyt szybkim usunięciu przylepca 

ze skóry**.

Płytka SenSura 

Przylepiec dwuwarstwowy 

dla optymalnej ochrony skóry 

– wersja podstawowa. 



SenSura® dba o skórę wokół stomii

•  Dobre przyleganie przylepca i warstwa ochronna odporna 

na wymywanie zapobiegają powstawaniu podrażnień 

i kontaktowemu zapaleniu skóry **.

•  Bezbolesne usuwanie przylepca sprawia, że ryzyko urazu 

mechanicznego jest minimalne, a na skórze nie pozostają 

resztki warstwy klejącej **.

•  Warstwa pielęgnacyjna wchłania nadmiar wilgoci,  

zapobiegając maceracji. 

Sprawdzona skuteczność

Stosowanie sprzętu SenSura z przylepcem dwuwarstwowym 

oraz regularna opieka pielęgniarki stomijnej nad pacjentem mają 

pozytywny wpływ na poprawę stanu jego skóry w przypadku 

podrażnień, kontaktowego zapalenia skóry, bądź urazu 

mechanicznego**. Jest to pewna droga do lepszego życia ze stomią.

Zdrowie skóry 
to spokój ducha

*   Herlufsen P et al. OstomySkinStudy: a study of peristomal skin disorders in patients with permanent stomas. BJN 2006;  
15 (16): 854-62 

** ECET 2009 poster, “Factors affecting peristomal skin conditions – results from the Danish sub-study”, 2009

Płytka SenSura Xpro 

Przylepiec dwuwarstwowy dla 

specjalnej ochrony przed agresywnym 

działaniem treści stomijnej.

Płytki SenSura Convex Light i Xpro Convex Light

Polecane dla stomii płaskich, wklęsłych 

i z nierównościami skóry. 



Worek z okienkiem

Dla osób z kolostomią i ileostomią dostępny 

jest worek SenSura 1-cz. z okienkiem 

w kolorze cielistym. Okienko daje możliwość 

bezpośredniej kontroli stanu przylepca oraz 

treści jelitowej i sprawia, że łatwiej i szybciej 

można przymocować worek do skóry.

Rozwiązanie dla stomii wklęsłej, płaskiej  

lub w okolicach blizn, przepuklin lub innych nierówności

Worki SenSura 1-cz. z okienkiem wyposażone są  

także w przylepiec lekko wypukły, tzw. Convex Light, dzięki 

któremu lepiej przylega on do skóry wokół stomii wklęsłej 

i płaskiej, a także do skóry, która jest pofałdowana, 

umieszczona blisko blizn i przepuklin.

Potrzebujesz prostego i bezpiecznego rozwiązania?

Wypróbuj najbardziej popularny typ worka stomijnego 

– 1-częściowy worek SenSura otwarty lub zamknięty. 

SenSura® 
– sprzęt kolostomijny i ileostomijny

Potrzebujesz większej pewności  
i ochrony w sprzęcie 2-częściowym?

Wybierz worek 2-częściowy SenSura Click  z bezpiecznym systemem 

łączenia Click, który daje pewność, że worek jest bezpiecznie 

zamocowany na płytce stomijnej. Jest dostępny z płytką stomijną 

SenSura Click, zawierającą podstawowy przylepiec dwuwarstwowy 

SenSura sprawdzający się u większości  osób ze stomią lub z płytką 

stomijną SenSura Xpro przeznaczoną dla osób wymagających 

specjalnej ochrony przed kontaktem skóry z treścią jelitową.



Każdy chce godnie żyć

Wszyscy ludzie odczuwają potrzebę bezpieczeństwa. Każda osoba z urostomią ma codziennie więcej 

zmartwień od innych. Czy otoczenie nie zauważy, że mam stomię? Czy odgłosy pluskania w worku nie 

zdradzają faktu, że jestem stomikiem? Jak zapewnić sobie jak największą dyskrecję? Jak mam sobie 

radzić z codziennymi obowiązkami?

SenSura® Uro
– stworzona dla pacjentów z urostomią

Zaopatrzenie drenów

Worek urostomijny SenSura posiada poszerzone kanały wewnętrzne znajdujące się 

pomiędzy komorami w celu łatwiejszego wprowadzenia drenów do wnętrza worka.

Oto cztery sposoby zaopatrzenia drenów:

Wprowadzenie 

drenów do wnętrza 

worka.

Okręcenie drenów 

wokół górnej części 

worka.

Skrócenie drenów 

poprzez obcięcie 

i włożenie ich 

do wnętrza worka.

Wypuszczenie 

drenów przez otwór 

wycięty w przedniej 

ścianie worka.



SenSura® Uro 
– sprzęt urostomijny

Płaski worek wielokomorowy

Worek wielokomorowy 

Multichamber jest dyskretny 

i komfortowy, gdyż  wycisza 

odgłosy pluskania. Płaski  

kształt sprawia, że łatwiej 

schować go pod ubraniem.

Chowane ujście worka

Łatwe w obsłudze ujście worka 

może być chowane pod miękką 

wyściółką worka zapewniając 

dodatkowy komfort i dyskrecję.

Kolor cielisty 

Worek jest dostępny 

w bardziej dyskretnym 

kolorze cielistym.

Kształt  

dopasowany  

do ciała 

Worek jest bardziej 

smukły i dopasowany 

do ruchów ciała.

Zawór  

antyzwrotny 

Uniemożliwia cofanie 

się moczu do stomii 

zapobiegając 

ryzyku infekcji.

Budowa  

wielokomorowa 

Wnętrze worka  

składa się z komór,  

w których równomiernie  

układa się mocz, co pozwala na:

•  mniejszą widoczność worka  

pod ubraniem,

•  redukcję odgłosów pluskania.

Chowane ujście 

Chowany kurek ujścia worka* zapewnia 

dodatkowy komfort i dyskrecję.

*Tylko w wersji cielistej worka.



Płytka SenSura  

Płytka podstawowa. Przylepiec 

dwuwarstwowy dla optymalnej 

ochrony skóry.

Płytka SenSura Xpro 

Specjalna ochrona przed 

agresywnym działaniem treści 

moczowej (i jelitowej 

w przypadku ileostomii).

Płytka SenSura Convex Light 

Płytka podstawowa SenSura 

i płytka SenSura Xpro. Polecany 

dla stomii płaskich, wklęsłych 

i z nierównościami skóry.

SenSura  

Sprzęt 2-częściowy otwarty 

otwarty z zamknięciem 

Hide-away lub zamknięty 

z łączeniem Click przeznaczony 

dla kolostomii i ileostomii.

Płytki SenSura® 
– bezpieczeństwo w każdej sytuacji 

SenSura® 
dla kolostomii i ileostomii
– proste i bezpieczne rozwiązanie

SenSura  

Sprzęt 1-częściowy otwarty 

z zamknięciem Hide-away lub 

zamknięty przeznaczony dla 

kolostomii i ileostomii.

SenSura 

Sprzęt 1-częściowy worek  

Convex light otwarty 

z zamknięciem Hide-away  

lub zamknięty.



SenSura® Uro dla urostomii
– pewność, dyskrecja i komfort w dzień i w nocy

SenSura Uro  

Sprzęt 1-częściowy.

SenSura Uro 

Sprzęt 1-częściowy Convex light  

Dla stomii płaskich, wklęsłych 

i z nierównościami skóry.

SenSura Uro  

Sprzęt 2-częściowy  

z łączeniem Click.

Dodatkowe akcesoria

Worek SenSura Uro 

połączony z workiem do zbiórki 

nocnej Moveen.

Worek Moveen®   

do zbiórki moczu na noc.

Worek Conveen®/ Moveen  

do zbiórki moczu 

do zamocowania na nodze.



Płytki SenSura Click

nazwa
Rozmiar do 

docięcia (mm)
ilość  

w opakowaniu
numer 

katalogowy

Płytka SenSura Click podstawowa

40/10-35 5 100110

50/10-45 5 100210

60/10-55 5 100310

Płytka enSura Click Convex Light

40/15-23 5 110110

50/15-33 5 110210

60/15-43 5 110310

Płytki SenSura Xpro

Płytka SenSura Xpro

40/10-35 5 100150

50/10-45 5 100250

60/10-55 5 100350

Płytka SenSura Click Convex Light

40/15-23 5 110150

50/15-33 5 110250

60/15-43 5 110350

Sprzęt 1-częściowy
Worki kolostomijne zamknięte

nazwa
Rozmiar do 

docięcia (mm)
pojemność (ml)

ilość  
w opakowaniu

numer katalogowy

przezroczyste cieliste

Worek SenSura 

zamknięty 
10-76 500 30 15470 15480

Worek SenSura 

z okienkiem zamknięty
10-76 500 30 - 15030

Worek SenSura z okienkiem 

zamknięty Convex Light
15-43 500 10 - 15071

Worki ileostomijne otwarte

Worek SenSura otwarty 

z zamknięciem 

Hide-away

10-76 650 30 15570 15580

Worek SenSura z okienkiem 

otwarty
10-76 650 30 - 15281

Worek SenSura z okienkiem 

otwarty Convex Light
15-43 650 10 - 15209

Sprzęt 2-częściowy
Worki kolostomijne zamknięte

Worek

SenSura Click

zamknięty

40 550 30 101840 101640

50 550 30 101850 101650

60 550 30 101860 101660

70 550 30 101870 101670

Worki ileostomijne otwarte

Worek

SenSura Click

otwarty

40 650 30 103840 103640

50 650 30 103850 103650

60 650 30 103860 103660

70 650 30 103870 103670

SenSura® – do zaopatrzenia kolostomii i ileostomii
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SenSura® Uro – do zaopatrzenia urostomii
Sprzęt 1-częściowy

nazwa rozmiar (mm)
ilość  

w opakowaniu

numer katalogowy

przezroczyste cieliste

Worki urostomijce - sprzęt 1-częściowy

Worek SenSura Uro Midi 10-66 30 118030 118010

Worek SenSura Uro Maxi 10-76 30 118040 118020

Worek SenSura  

Uro Convex Light Maxi

15-33 10 118140 118110

15-43 10 118150 118120

Sprzęt 2-częściowy
Worki urostomijce - sprzęt 2-częściowy

Worek SenSura Uro Midi
40 30 118510 118410

50 30 118520 118420

Worek SenSura Uro Maxi

40 30 118540 118440

50 30 118550 118450

60 30 118560 118460

Płytki SenSura Click

nazwa
Rozmiar do 

docięcia (mm)
ilość  

w opakowaniu
numer 

katalogowy

Płytka SenSura Click podstawowa

40/10-35 5 100110

50/10-45 5 100210

60/10-55 5 100310

Płytka enSura Click Convex Light

40/15-23 5 110110

50/15-33 5 110210

60/15-43 5 110310

Płytki SenSura Xpro

Płytka SenSura Xpro

40/10-35 5 100150

50/10-45 5 100250

60/10-55 5 100350

Płytka SenSura Click Convex Light

40/15-23 5 110150

50/15-33 5 110250

60/15-43 5 110350


