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Produktbeskrivelse
IloBa™ Standard og Midi er en-delt, tømbar  pose med 
tilbakeslagsventil og filter.

Produktfakta
Festeplaten er oppbygd av to forskjellige hydrokolloider 
med ulike egenskaper. Nærmest stomien er det en 
hydrokolloid med høy absorbsjon som ekspanderer når den 
kommer i kontakt med væske. Dette gir ekstra tetting rundt 
stomien, noe som er spesielt viktig når tarminnholdet er 
tyntflytende. Det andre hydrokolloide materialet har min-
dre absorbsjon og større festeegenskaper. Platens tykkelse 
er 2 mm innerst ved stomien og flater ut mot kanten av 
festeplaten. Dette er den første stomiposen på makedet med 
tilbakeslagsventil. Når avføringen passerer tilbakeslags-
ventilen kommer avføringen i en egen pose og får ingen 
mulighet til å renne tilbake til stomien. Denne funksjonen 

øker sikkerheten  mot lekkasje. IloBa™ har integrert filter 
som filtrerer tarmgass. Filteret er dekket med et absober-
ende materiale som gir filteret større kapasitet. IloBa™ har 
et mykt non-woven materiale på fram- og bakside. Posens 
framside er delt for å gi mulighet til å inspisere stomien 
uten å ta av posen. Lukkingen har innebygd borrelås med 
ekstra stivt endestykke. Ved å løfte opp fliken på  borrelåsen 
gir dette bedre åpning ved tømming. Foretrekkes bruk av 
vanlig klemme til lukking, er dette vedlagt.  

Oppbevaring/holdbarhet
IloBa™ oppbevares i romtemperatur. Unngå kulde og for 
høy fuktighet. Holdbarheten er 5 år fra produksjonsdato. 
Etter bruk tømmes innholdet i toalettet, posen pakkes inn 
og kastes med husholdningsavfallet.  

IloBa™ endelt, tømbar pose med 
tilbakeslagsventil og filter

Beskytter stomien

Yttervegg

Yttervegg

Beskytter filteret

Festeplate

Non-woven, 
mykt posetrekk

Tilbakeslagsventil

Hullstørrelse
13-55 mm
20 mm
22 mm
25 mm
28 mm
30 mm
32 mm
35 mm

Pakning
30 stk
30 stk
30 stk
30 stk
30 stk
30 stk
30 stk
30 stk

IloBa™ Standard (410 ml)
22 03 32
22 03 33
22 03 34
22 03 36
22 03 37
22 03 38
22 03 39
22 03 40

IloBa™ Midi (310 ml)
22 03 24
22 03 25
22 03 26
22 03 27
22 03 28
22 03 29
22 03 30
22 03 31


