
Vil du legge Genii Tetningsringer  
til resepten din?
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Våre flate og konvekse tetningsringer 
er en del av et komplett utvalg av 
Genii™ hudpleieløsninger tilgjengelig 
på Blåresept hos apotek og 
bandasjister over hele landet. Kontakt 
oss ved spørsmål, for mer informasjon 
eller hvis du ønsker å prøve.

Stomien din kan endre form og 
størrelse, men våre tetningsringer vil 
bevege seg med stomien din. Du finner 
riktig størrelse ved å måle størrelsen 
på din stomi og velge liten, medium 
eller stor.  

Genii Tetningsring
Varenummer Størrelse Stomistørrelse Pakningsstørrelse

TR1020 Liten 20–35mm 30
TR1028 Medium 35–50mm 30
TR1035 Stor 50–80mm 30

Genii Tetningsring Konveks
Varenummer Størrelse Stomistørrelse Pakningsstørrelse

TR1020CX Liten 20–35mm 10
TR1030CX Stor 30–50mm 10

Genii Plateforlenger
Varenummer Størrelse Stomistørrelse Pakningsstørrelse

TR1060 — Alle 20

Trenger du ekstra sikkerhet? 
Har du brokk, er fysisk aktiv eller ønsker 
en god natts søvn? Genii™ 
Plateforlengere er utformet for å sitte 
rundt kantene av hudplaten og holde 
hudplaten trygt på plass. Den gir en myk, 
fleksibel, usynlig kant som tilpasser seg 
din kroppsfasong og gir deg ekstra 
sikkerhet. Ta kontakt hvis du vil ha mer 
informasjon eller ønsker en gratis prøve.

ubrimedical.no 

 921 17 267

post@ubrimedical.no



Genii™ Tetningsringer

Genial for å 
forebygge 
lekkasjer



Den første stomiforseglingen 
i silikon som gir en perfekt 
tilpasning.

Tett, tilpasset passform 
Ligger tett rundt stomien 
stomien og fyller åpninger som 
kan forårsake lekkasje 

Behagelig og sikker  
Følger kroppens bevegelser 

Rask og enkel å bruke 
Strekk den enkelt over stomien 
uten å varme eller forme den

Beskytter huden rundt 
stomien 
Beskyttelse mot urin og 
avføring hjelper huden å hele 
og bidrar til å opprettholde en 
sunn og frisk hud

Lengre brukstid 
Unik Pustende Silikonteknologi 
absorberer ikke kroppsvæsker. 
Den blir ikke klissete  
eller grøtaktig og bryter  
ikke sammen.

Genii™ Tetningsring kommer i flat og konveks 
for å passe til alle stomier.

OGSÅ TILGJENGELIG

Genii Tetningsring 
Konveks 
Ideell til flate eller innsunkne 
stomier eller ujevn hud.



Sil2 Breathable Silicone Technology® er en unik 
kleber med en silikonsammensetning som føles 
og puster akkurat som huden. Den fester enkelt 
og sikkert til huden, men absorberer ikke 
fuktighet. Den vil ikke svelle, bli klissete eller 
være smertefull å fjerne. Det betyr at du kan ha 
den på lengre uten å bekymre deg for lekkasjer.

Slik bruker du Genii Tetningsring
1. Rengjør området rundt stomien. Det er viktig å 
sørge for at huden er helt tørr. Tetningsringen 
fester ikke til fuktig hud. 

2. Trekk tetningsringen forsiktig ut av  
pakningen med tommel og pekefinger. Det er 
normalt at tetningsringen kleber til pakningen 
når den tas ut.. 

3. Grip tetningsringen med begge hender og 
strekk den rundt stomien. La tetningsringen 
trekke seg tilbake rundt stomien for å danne en 
sikker forsegling.

4. Genii Tetningsring strekker seg for å passe 
rundt stomien. Det er ikke nødvendig å forme den. 
Den milde elastisiteten skaper en tett forsegling.  

5. Når den har festet seg rundt stomien,  
trykk Genii Tetningsring forsiktig ned på huden.  
Sett hudplaten på.

hvorfor er Pustende Silikonteknologi 
bra for huden?

Konvekse tetningsringer er allsidige og kan 
påføres på to måter. Enten konveks side opp 
eller konveks side ned. Det påføres et 
skånsomt trykk rett rundt stomien som 
skaper en sikker passform.

KONVEKS KONKAV


