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SenSura® Mio - סנסורה מיו חלק אחד קונבקס סופט/לייט/דיפ
תמונת 
המוצר

תיאור 
המוצר

כמות 
בקופסא

מק"ט 
קולופלסט

מק"ט 
כללית

מק"ט 
כללית ארוך

מק"ט 
ירפ"א*

שקית סנסורה מיו חלק 1 קונבקס סגורה

שקית סנסורה-מיו קונבקס סופט )רך(, סגורה מקסי 10-50 
1016306COLOP 16306100018316634311מ"מ

1016326COLOP 16326100018316534312שקית סנסורה-מיו קונבקס לייט, סגורה מקסי 15-33 מ"מ
שקית סנסורה-מיו קונבקס דיפ )עמוק(, סגורה מקסי 15-33 

1016346COLOP 16346100018316434321מ"מ

שקית סנסורה מיו חלק 1 קונבקס פתוחה

שקית סנסורה-מיו קונבקס סופט )רך(, פתוחה מקסי 10-50 
1016406COLOP 16406100018317134324מ"מ

1016426COLOP 16426100018317034325שקית סנסורה-מיו קונבקס לייט, פתוחה מקסי 15-33 מ"מ

1016436COLOP 16436100018316934326שקית סנסורה-מיו קונבקס לייט, פתוחה מקסי 10-43 מ"מ

שקית סנסורה-מיו קונבקס דיפ )עמוק(, פתוחה מקסי 15-33 
1016446COLOP 16446100018316834328מ"מ

שקית סנסורה-מיו קונבקס דיפ )עמוק(, פתוחה מקסי 10-43 
1016456COLOP 16456100018316734332מ"מ

שקית סנסורה מיו חלק 1 קונבקס סופט )רך( אורוסטומי עם ברז

 שקית סנסורה-מיו קונבקס סופט )רך(, אטומה, אורוסטומי 
1016801COLOP 16801100018318634336מידי 10-33 מ"מ

 שקית סנסורה-מיו קונבקס סופט )רך(, אטומה, אורוסטומי 
1016805COLOP 16805100018318534349מקסי 10-33 מ"מ

 שקית סנסורה-מיו קונבקס סופט )רך(, שקופה, אורוסטומי, 
1016810COLOP 16810100018318434350מקסי 10-50 מ"מ

שקית סנסורה מיו חלק 1 קונבקס לייט אורוסטומי עם ברז

 שקית סנסורה-מיו קונבקס לייט, אטומה, אורוסטומי, 
1016822COLOP 16822100018318334359מידי 15-33 מ"מ

 שקית סנסורה-מיו קונבקס לייט, אטומה, אורוסטומי, 
1016826COLOP 16826100018318234360מקסי 15-33 מ"מ

 שקית סנסורה-מיו קונבקס לייט, אטומה, אורוסטומי, 
1016832COLOP 16832100018318034367מקסי גזור מראש 25 מ"מ

 שקית סנסורה-מיו קונבקס לייט, אטומה, אורוסטומי, 
1016833COLOP 16833100018317934387מקסי גזור מראש 28 מ"מ

 שקית סנסורה-מיו קונבקס לייט, אטומה, אורוסטומי, 
1016827COLOP 16827100018318134366מקסי גזור מראש 31 מ"מ

 שקית סנסורה-מיו קונבקס לייט, שקופה, אורוסטומי, 
1016837COLOP 16837100018317834392מקסי 10-43 מ"מ

שקית סנסורה מיו חלק 1 קונבקס דיפ )עמוק( אורוסטומי עם ברז

שקית סנסורה-מיו קונבקס דיפ )עמוק(, אטומה, אורוסטומי, 
1016852COLOP 16852100018317734396מידי 15-33 מ"מ

שקית סנסורה-מיו קונבקס דיפ )עמוק(, אטומה, אורוסטומי, 
1016856COLOP 16856100018317634397מקסי 15-33 מ"מ

שקית סנסורה-מיו קונבקס דיפ )עמוק(, אטומה, אורוסטומי, 
1016862COLOP 16862100018317434400מקסי גזור מראש 25 מ"מ

שקית סנסורה-מיו קונבקס דיפ )עמוק(, אטומה, אורוסטומי, 
מקסי גזור מראש 28 מ"מ

10
16863COLOP 16863100018317334406

שקית סנסורה-מיו קונבקס דיפ )עמוק(, אטומה, אורוסטומי, 
1016857COLOP 16857100018317534398מקסי גזור מראש 31 מ"מ

שקית סנסורה-מיו קונבקס דיפ )עמוק(, שקופה, אורוסטומי, 
1016867COLOP 16867100018317234408מקסי 10-43 מ"מ

שקית סנסורה מיו חלק 1 ציוד לבתי חולים

שקית סנסורה מיו חלק אחד להפרשות מוגברות, שקופה, 
קונבקס סופט )רך(

1018671COLOP 18671100018281534619

סנסורה מיו קונבקס דיפ )עמוק(סנסורה מיו קונבקס לייט סנסורה מיו קונבקס סופט )רך(
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*מק"ט ירפ"א - מכבי, לאומית, מאוחדת
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SenSura® Mio - סנסורה מיו חלק אחד שטוח
תמונת 
המוצר

תיאור 
המוצר

כמות 
בקופסא

מק"ט 
קולופלסט

מק"ט 
כללית

מק"ט 
כללית ארוך

מק"ט 
ירפ"א*

3010870COLOP 10870100018315634083שקית סנסורה-מיו סגורה, אטומה, עם חלון, מיני 15-45 מ"מ

3010871COLOP 10871100018315534090שקית סנסורה-מיו סגורה, אטומה, עם חלון, מידי 15-45 מ"מ

3010881COLOP 10881100018315434092שקית סנסורה-מיו סגורה אטומה עם חלון, מקסי 15-45 מ"מ

3010891COLOP 10891100018315334094שקית סנסורה-מיו סגורה שקופה, מקסי 15-55 מ"מ

3010431COLOP 10431100018316033764שקית סנסורה-מיו פתוחה אטומה עם חלון, מיני 10-45 מ"מ

3010441COLOP 10441100018315933767שקית סנסורה-מיו פתוחה אטומה עם חלון, מידי 10-45 מ"מ

3010451COLOP 10451100018315833768שקית סנסורה-מיו פתוחה אטומה עם חלון, מקסי 10-55 מ"מ

3010458COLOP 10458100018315733769שקית סנסורה-מיו פתוחה שקופה, מקסי 10-55 מ"מ

3010581COLOP 10581100018316333996שקית סנסורה-מיו אורוסטומי עם ברז אטומה מידי 10-45 מ"מ

3010582COLOP 10582100018316233997שקית סנסורה-מיו אורוסטומי עם ברז אטומה מקסי 10-45 מ"מ

3010586COLOP 10586100018316134082שקית סנסורה-מיו אורוסטומי עם ברז שקופה מקסי 10-45 מ"מ

SenSura® Mio - סנסורה-מיו קליק שני חלקים - 40 מ"מ צבע פריט 
תמונת 
המוצר

תיאור 
המוצר

כמות 
בקופסא

מק"ט 
קולופלסט

מק"ט 
כללית

מק"ט 
כללית ארוך

מק"ט 
ירפ"א*

510502COLOP 10502100018294133839בסיס סנסורה-מיו שטוח 10-35 מ"מ

510504COLOP 10504100018294033868בסיס סנסורה-מיו שטוח גזור מראש 25 מ"מ  

510505COLOP 10505100018292933869בסיס סנסורה-מיו שטוח גזור מראש 28 מ"מ

516901COLOP 16901100018311334412בסיס סנסורה-מיו קונבקס לייט 10-20 מ"מ 

516903COLOP 16903100018311234414בסיס סנסורה-מיו קונבקס לייט גזור מראש 18 מ"מ

516941COLOP 16941100018312534443בסיס סנסורה-מיו קונבקס דיפ )עמוק( 10-20 מ"מ

516942COLOP 16942100018312434444בסיס סנסורה-מיו קונבקס דיפ )עמוק( גזור מראש 18 מ"מ

3011401COLOP 11401100018313334125שקית סנסורה-מיו סגורה עם חלון, מידי

3011402COLOP 11402100018313234137שקית סנסורה-מיו סגורה עם חלון, מקסי

3011431COLOP 11431100018314534201שקית סנסורה-מיו פתוחה עם חלון, מידי

3011432COLOP 11432100018314434220שקית סנסורה-מיו פתוחה עם חלון, מקסי

3011433COLOP 11433100018314334231שקית סנסורה-מיו פתוחה שקופה, מקסי

3011491COLOP 11491100018315234275שקית סנסורה-מיו אורוסטומי אטומה עם ברז, מקסי

3011492COLOP 11492100018315134276שקית סנסורה-מיו אורוסטומי שקופה עם ברז, מקסי

סנסורה מיו קונבקס דיפ )עמוק(סנסורה מיו קונבקס לייט

*מק"ט ירפ"א - מכבי, לאומית, מאוחדת
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SenSura® Mio - סנסורה-מיו קליק שני חלקים - 50 מ"מ צבע פריט 
תמונת 
המוצר

תיאור 
המוצר

כמות 
בקופסא

מק"ט 
קולופלסט

מק"ט 
כללית

מק"ט 
כללית ארוך

מק"ט 
ירפ"א*

510512COLOP 10512100018292833874בסיס סנסורה-מיו שטוח 10-45 מ"מ

510513COLOP 10513100018292333891בסיס סנסורה-מיו שטוח גזור מראש 30 מ"מ

510514COLOP 10514100018302433920בסיס סנסורה-מיו שטוח גזור מראש 32 מ"מ

510515COLOP 10515100018301333941בסיס סנסורה-מיו שטוח גזור מראש 35 מ"מ

510516COLOP 10516100018300233979בסיס סנסורה-מיו שטוח גזור מראש 38 מ"מ

516911COLOP 16911100018311134416בסיס סנסורה-מיו קונבקס לייט 15-30 מ"מ

516913COLOP 16913100018311034423בסיס סנסורה-מיו קונבקס לייט גזור מראש 21 מ"מ

516914COLOP 16914100018281934428בסיס סנסורה-מיו קונבקס לייט גזור מראש 25 מ"מ

516915COLOP 16915100018281834429בסיס סנסורה-מיו קונבקס לייט גזור מראש 28 מ"מ

516951COLOP 16951100018312334445בסיס סנסורה-מיו קונבקס דיפ )עמוק( 15-30 מ"מ

516953COLOP 16953100018312234446בסיס סנסורה-מיו קונבקס דיפ )עמוק( גזור מראש 21 מ"מ

516954COLOP 16954100018312134447בסיס סנסורה-מיו קונבקס דיפ )עמוק( גזור מראש 25 מ"מ

516955COLOP 16955100018312034467בסיס סנסורה-מיו קונבקס דיפ )עמוק( גזור מראש 28 מ"מ

3011411COLOP 11411100018313134138שקית סנסורה-מיו סגורה עם חלון, מיני

3011412COLOP 11412100018313034143שקית סנסורה-מיו סגורה עם חלון, מידי

3011413COLOP 11413100018312934146שקית סנסורה-מיו סגורה עם חלון, מקסי

3011441COLOP 11441100018314234235שקית סנסורה-מיו פתוחה עם חלון, מיני

3011442COLOP 11442100018314134237שקית סנסורה-מיו פתוחה עם חלון, מידי

3011443COLOP 11443100018314034240שקית סנסורה-מיו פתוחה עם חלון, מקסי

3011444COLOP 11444100018313934251שקית סנסורה-מיו פתוחה שקופה, מקסי

3011496COLOP 11496100018315034277שקית סנסורה-מיו אורוסטומי אטומה, מידי

3011497COLOP 11497100018314934283שקית סנסורה-מיו אורוסטומי אטומה, מקסי

3011498COLOP 11498100018314834285שקית סנסורה-מיו אורוסטומי שקופה מקסי

1018640COLOP 18640100018281234547שקית סנסורה מיו מגנום שקופה 50 מ"מ

SenSura® Mio - חגורת סנסורה מיו
תמונת 
המוצר

תיאור 
המוצר

כמות 
בקופסא

מק"ט 
קולופלסט

מק"ט 
כללית

מק"ט 
כללית ארוך

מק"ט 
ירפ"א*

100423COLOP 04230100018294733761חגורת סנסורה-מיו 100 ס"מ

XXL 100424חגורת סנסורה-מיו 155 ס"מCOLOP 04240100018292233762

סנסורה מיו קונבקס דיפ )עמוק(סנסורה מיו קונבקס לייט

*מק"ט ירפ"א - מכבי, לאומית, מאוחדת
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SenSura® Mio - סנסורה-מיו קליק שני חלקים - 60 מ"מ צבע פריט 
תמונת 
המוצר

תיאור 
המוצר

כמות 
בקופסא

מק"ט 
קולופלסט

מק"ט 
כללית

מק"ט 
כללית ארוך

מק"ט 
ירפ"א*

510522COLOP 10522100018299133988בסיס סנסורה-מיו שטוח 10-55 מ"מ

510523COLOP 10523100018298033993בסיס סנסורה-מיו שטוח גזור מראש 40 מ"מ

510524COLOP 10524100018296933994בסיס סנסורה-מיו שטוח גזור מראש 45 מ"מ

516921COLOP 16921100018281734430בסיס סנסורה-מיו קונבקס לייט 15-40 מ"מ

516923COLOP 16923100018281634431בסיס סנסורה-מיו קונבקס לייט גזור מראש 31 מ"מ

516924COLOP 16924100018294534432בסיס סנסורה-מיו קונבקס לייט גזור מראש 35 מ"מ

516961COLOP 16961100018311934468בסיס סנסורה-מיו קונבקס דיפ )עמוק( 15-40 מ"מ

516963COLOP 16963100018311834470בסיס סנסורה-מיו קונבקס דיפ )עמוק( גזור מראש 31 מ"מ

516964COLOP 16964100018311734529בסיס סנסורה-מיו קונבקס דיפ )עמוק( גזור מראש 35 מ"מ

3011421COLOP 11421100018312834147שקית סנסורה-מיו סגורה עם חלון, מידי

3011422COLOP 11422100018312734199שקית סנסורה-מיו סגורה עם חלון, מקסי

3011451COLOP 11451100018313834265שקית סנסורה-מיו פתוחה עם חלון, מידי

3011452COLOP 11452100018313734269שקית סנסורה-מיו פתוחה עם חלון, מקסי

3011453COLOP 11453100018313634270שקית סנסורה-מיו פתוחה שקופה, מקסי

3011499COLOP 11499100018314734297שקית סנסורה-מיו אורוסטומי אטומה עם ברז, מקסי

3011500COLOP 11500100018314634301שקית סנסורה-מיו אורוסטומי שקופה עם ברז, מקסי

1018641COLOP 18641100018281334617שקית סנסורה מיו מגנום שקופה 60 מ"מ

SenSura® Mio - סנסורה-מיו קליק שני חלקים - 70 מ"מ צבע פריט 
תמונת 
המוצר

תיאור 
המוצר

כמות 
בקופסא

מק"ט 
קולופלסט

מק"ט 
כללית

מק"ט 
כללית ארוך

מק"ט 
ירפ"א*

510531COLOP 10531100018295833995בסיס סנסורה-מיו שטוח 10-65 מ"מ

516931COLOP 16931100018294434434בסיס סנסורה-מיו קונבקס לייט 15-53 מ"מ

516933COLOP 16933100018294334439בסיס סנסורה-מיו קונבקס לייט גזור מראש 38 מ"מ

516934COLOP 16934100018294234440בסיס סנסורה-מיו קונבקס לייט גזור מראש 41 מ"מ

516971COLOP 16971100018311634530בסיס סנסורה-מיו קונבקס דיפ )עמוק( 15-53 מ"מ

516973COLOP 16973100018311534531בסיס סנסורה-מיו קונבקס דיפ )עמוק( גזור מראש 38 מ"מ

516974COLOP 16974100018311434532בסיס סנסורה-מיו קונבקס דיפ )עמוק( גזור מראש 41 מ"מ

3011425COLOP 11425100018312634200שקית סנסורה-מיו סגורה עם חלון, מקסי

3011456COLOP 11456100018313534272שקית סנסורה-מיו פתוחה אטומה, מקסי

3011457COLOP 11457100018313434273שקית סנסורה-מיו פתוחה שקופה, מקסי

1018642COLOP 18642100018281434618שקית סנסורה מיו מגנום שקופה 70 מ"מ

סנסורה מיו קונבקס דיפ )עמוק(סנסורה מיו קונבקס לייט

*מק"ט ירפ"א - מכבי, לאומית, מאוחדת
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SenSura® Mio - סנסורה מיו ילדים - 2 חלקים בסיסים
תמונת 
המוצר

תיאור 
המוצר

כמות 
בקופסא

מק"ט 
קולופלסט

מק"ט 
כללית

מק"ט 
כללית ארוך

מק"ט 
ירפ"א*

51873520790בסיס סנסורה מיו ילדים, 2 חלקים, פלקס, 0-27 מ"מ

51874720792בסיס סנסורה מיו ילדים, 2 חלקים, פלקס, 0-35 מ"מ

SenSura® Mio - סנסורה מיו ילדים - 2 חלקים שקיות
תמונת 
המוצר

תיאור 
המוצר

כמות 
בקופסא

מק"ט 
קולופלסט

מק"ט 
כללית

מק"ט 
כללית ארוך

מק"ט 
ירפ"א*

101872020555שקית פתוחה סנסורה מיו ילדים, 2 חלקים פלקס, מיני, 27 מ"מ

שקית פתוחה סנסורה מיו ילדים, 2 חלקים פלקס, שקופה, מיני, 
27 מ"מ

101872120558

101872220562שקית פתוחה סנסורה מיו ילדים, 2 חלקים פלקס, מידי, 27 מ"מ

שקית פתוחה סנסורה מיו ילדים, 2 חלקים פלקס, שקופה, מידי, 
27 מ"מ

101872320618

101872420620שקית פתוחה סנסורה מיו ילדים, 2 חלקים פלקס, מידי, 35 מ"מ

שקית פתוחה סנסורה מיו ילדים, 2 חלקים פלקס, שקופה, מידי, 
35 מ"מ

101872520715

101873020749שקית אורוסטומי סנסורה מיו ילדים, 2 חלקים פלקס, 27 מ"מ

101873120789שקית אורוסטומי סנסורה מיו ילדים, 2 חלקים פלקס, 35 מ"מ

SenSura® Mio - סנסורה מיו ילדים - חלק 1
תמונת 
המוצר

תיאור 
המוצר

כמות 
בקופסא

מק"ט 
קולופלסט

מק"ט 
כללית

מק"ט 
כללית ארוך

מק"ט 
ירפ"א*

 שקית פתוחה סנסורה מיו ילדים, חלק 1, מידי עם חלון, 
0-35 מ"מ

101871019774

 שקית פתוחה סנסורה מיו ילדים, חלק 1, מידי, שקופה, 
0-35 מ"מ

101871120017

 שקית אורוסטומי סנסורה מיו ילדים, חלק 1, שקופה, 
10-35 מ"מ

101871220540

 שקית אורוסטומי סנסורה מיו ילדים, חלק 1, אטומה, 
10-35 מ"מ

101871320546

*מק"ט ירפ"א - מכבי, לאומית, מאוחדת

www.coloplast.co.il  1-800-69-69-68  קולופלסט לשרותך תמיד



7

®Brava -מוצרים תומכים לטיפול בסטומה
תמונת 
המוצר

תיאור 
המוצר

כמות 
בקופסא

מק"ט 
קולופלסט

מק"ט 
כללית

מק"ט 
כללית ארוך 

מק"ט 
ירפ"א*

 
Brava2012070COLOP 12070100010853855568 - סהרוני הדבקה אלסטיים

Brava2012072COLOP 12072100012854753173 - סהרוני הדבקה אלסטיים – בצורת חגורה

Brava2012074COLOP 12074100012854653174 - סרטי הדבקה אלסטיים – ישרים

Brava1012035COLOP 12035100018175026911 - טבעת הגנה ואטימה דקה 2.5 מ"מ, פתח 18 מ"מ 

Brava1012037COLOP 12037100018175126912 - טבעת הגנה ואטימה דקה 2.5 מ"מ, פתח 27 מ"מ

Brava1012039COLOP 12039100018175226913 - טבעת הגנה ואטימה דקה 2.5 מ"מ, פתח 34 מ"מ

Brava1012045COLOP 12045100018175326963 - טבעת הגנה ואטימה עבה 4.2 מ"מ, פתח 18 מ"מ

Brava1012047COLOP 12047100018175426964 - טבעת הגנה ואטימה עבה 4.2 מ"מ, פתח 27 מ"מ

Brava1012049COLOP 12049100018175526965 - טבעת הגנה ואטימה עבה 4.2 מ"מ, פתח 34 מ"מ 

Brava3012042COLOP 12042100010853955569 - טבעת גמישה לאטימה סביב הסטומה

Brava102655COLOP 265510000264634077 - פסטה סטריפ לאטימה סביב הסטומה

Brava112050COLOP 12050100010863055570 - פסטה לאטימה - ללא אלכוהול

Brava112000COLOP 12000100010917455571 - קרם ברייר להגנה על העור

Brava11907COLOP 1907100010917555572 - אבקה לטיפול בעור

Brava112010COLOP 12010100011852055573 - תרסיס להסרת דבק, 50 מ"ל

Brava3012011COLOP 12011100010939655574 - מגבון להסרת דבק

Brava112020COLOP 12020100011846555575 - תרסיס הגנה, 50 מ"ל

Brava3012021COLOP 12021100010917655576 - מגבון הגנה

Brava2012060COLOP 12060100010251755577 - דיאודורנט מסכך 7.5 מ"ל

Brava112061COLOP 12061100010251855578 - דיאודורנט מסכך 240 מ"ל

Brava100421COLOP 0421125300408086155 - חגורה לסטומה

304715COLOP 4715100002646441934מגבונים לניקוי דבק

3062041COLOP 6204110000761718041מגבונים ליצירת שכבת מגן והדבקה

12650COLOP 2650125313895841932פסטה לאטימה סביב הסטומה

1472041935קרם ברייר לעור מגורה

105161COLOP 516112532424884593שקית שתן לרגל 500 מ"ל

10517041949שקית שתן לרגל 600 מ"ל

105167COLOP 5167100011668455361שקית שתן לרגל 750 מ"ל

10506241948שקית שתן לרגל 1500 מ"ל

15050COLOP 5050100000591541950רצועות לשקיות שתן לרגל

302804COLOP 2804125300133241911מיני קאפ 40 מ"מ

302805COLOP 2805125300134041912מיני קאפ 50 מ"מ

*מק"ט ירפ"א - מכבי, לאומית, מאוחדת
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®SenSura - סנסורה שני חלקים - 40 מ"מ צבע פריט 
תמונת 
המוצר

תיאור 
המוצר

כמות 
בקופסא

מק"ט 
קולופלסט

מק"ט 
כללית

מק"ט 
כללית ארוך 

מק"ט 
ירפ"א*

 510015COLOP 10015100009759154788בסיס אקספרו שטוח 10-35 מ"מ

 510017COLOP 10017100009759654804בסיס אקספרו שטוח גזור מראש 25 מ"מ

 511015COLOP 11015100009760154895בסיס אקספרו קונבקס 15-23 מ"מ

510011COLOP 10011100005086189947בסיס סנסורה שטוח  10-35 מ"מ

511011COLOP 11011100005086589951בסיס סנסורה קונבקס 15-23 מ"מ

3010154COLOP 10154100005087089751שקית סגורה מידי 

3010164COLOP 10164100005087389935שקית סגורה מקסי 

3010354COLOP 10354100005085389939שקית פתוחה מידי 

3010364COLOP 10364100005085689942שקית פתוחה מקסי 

3011854COLOP 1185410000757987611שקית אורוסטומי שקופה עם ברז, מקסי

10190400COLOP 19040012530033947639שקית מגנום אטומה 

®SenSura - סנסורה שני חלקים - 50 מ"מ צבע פריט 
תמונת 
המוצר

תיאור 
המוצר

כמות 
בקופסא

מק"ט 
קולופלסט

מק"ט 
כללית

מק"ט 
כללית ארוך 

מק"ט 
ירפ"א*

 510025COLOP 10025100009759754828בסיס אקספרו שטוח 10-45 מ"מ

 510026COLOP 10026100009759554891בסיס אקספרו שטוח גזור מראש 30 מ"מ

 511026COLOP 11026100009760254896בסיס אקספרו קונבקס גזור מראש 25 מ"מ

 511028COLOP 11028100009760354897בסיס אקספרו קונבקס גזור מראש 31 מ"מ

510021COLOP 10021100005086889948בסיס סנסורה שטוח 10-45 מ"מ

511021COLOP 11021100005086689962בסיס סנסורה קונבקס 15-33 מ"מ

3010155COLOP 10155100005087189752שקית סגורה מידי 

3010165COLOP 10165100005085289936שקית סגורה מקסי 

3010355COLOP 10355100005085489940שקית פתוחה מידי 

3010365COLOP 10365100005085789943שקית פתוחה מקסי 

3011845COLOP 1184510000758007605שקית אורוסטומי אטומה עם ברז, מקסי

3011855COLOP 1185510000757977614שקית אורוסטומי שקופה עם ברז, מקסי

10190410COLOP 19041012530033867641שקית מגנום אטומה

1019051027328שקית מגנום שקופה

*מק"ט ירפ"א - מכבי, לאומית, מאוחדת

www.coloplast.co.il  1-800-69-69-68  קולופלסט לשרותך תמיד
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®SenSura - סנסורה שני חלקים - 60 מ"מ צבע פריט 
תמונת 
המוצר

תיאור 
המוצר

כמות 
בקופסא

מק"ט 
קולופלסט

מק"ט 
כללית

מק"ט 
כללית ארוך 

מק"ט 
ירפ"א*

 510035COLOP 10035100009759854892בסיס אקספרו שטוח 10-55

 510036COLOP 10036100009759954893בסיס אקספרו שטוח גזור מראש 40 מ"מ

 511035COLOP 11035100009759254898בסיס אקספרו קונבקס 15-43 מ"מ

 511036COLOP 11036100009759354899בסיס אקספרו קונבקס גזור מראש 35 מ"מ

510031COLOP 10031100005086289949בסיס סנסורה שטוח 10-55 מ"מ

511031COLOP 11031100005086989952בסיס סנסורה קונבקס 15-43 מ"מ

3010156COLOP 10156100005087289934שקית סגורה מידי 

3010166COLOP 10166100005086389937שקית סגורה מקסי 

3010356COLOP 10356100005085589941שקית פתוחה מידי 

3010366COLOP 10366100005085889944שקית פתוחה מקסי 

3010386COLOP 10386100005085989945שקית פתוחה מקסי שקופה

3011846COLOP 1184610000757997607שקית אורוסטומי  אטומה עם ברז, מקסי

3011856COLOP 1185610000757967619שקית אורוסטומי  שקופה עם ברז, מקסי

10190420COLOP 19042012530033787642שקית מגנום אטומה 

®SenSura - סנסורה שני חלקים - 70 מ"מ צבע פריט 
תמונת 
המוצר

תיאור 
המוצר

כמות 
בקופסא

מק"ט 
קולופלסט

מק"ט 
כללית

מק"ט 
כללית ארוך 

מק"ט 
ירפ"א*

 510045COLOP 10045100009760054894בסיס אקספרו שטוח 10-65 מ"מ

 511045COLOP 11045100009759454900בסיס אקספרו קונבקס 15-54 מ"מ

510041COLOP 10041100005086489950בסיס סנסורה שטוח 10-65 מ"מ

511041COLOP 11041100005086789953בסיס סנסורה קונבקס 15-53 מ"מ

3010167COLOP 10167100005087489938שקית סגורה מקסי 

3010367COLOP 10367100005086089946שקית פתוחה מקסי 

Post op - שקיות לאחר ניתוח - SenSura®
תמונת 
המוצר

תיאור 
המוצר

כמות 
בקופסא

מק"ט 
קולופלסט

מק"ט 
כללית

מק"ט 
כללית ארוך 

מק"ט 
ירפ"א*

6190200COLOP 19020012530016777644שקית לאחר ניתוח, לגזירה עד 76 מ"מ

6190210COLOP 19021012530018207645שקית לאחר ניתוח, לגזירה עד 115 מ"מ

*מק"ט ירפ"א - מכבי, לאומית, מאוחדת

www.coloplast.co.il  1-800-69-69-68  קולופלסט לשרותך תמיד
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®SenSura - שקיות סנסורה חלק אחד צבע פריט 

תמונת 
המוצר

תיאור 
המוצר

כמות 
בקופסא

מק"ט 
קולופלסט

מק"ט 
כללית

מק"ט 
כללית ארוך 

מק"ט 
ירפ"א*

3015470COLOP 15470100008381489750שקית סגורה, שטוחה, שקופה, מקסי, 10-76 מ"מ

301558089748שקית פתוחה, שטוחה, אטומה, מקסי, 10-76 מ"מ

3015570COLOP 15570100009686289749שקית פתוחה, שטוחה, שקופה, מקסי, 10-76 מ"מ

3011802COLOP 11802010000757927590אורוסטומי, שטוחה, אטומה, ברז, מקסי, 10-76 מ"מ

3011804COLOP 11804010000757917603אורוסטומי, שטוחה, שקופה, ברז, מקסי, 10-76 מ"מ

1011811COLOP 11811010000757957621אורוסטומי, קונבקס, ברז, אטומה, 15-33 מ"מ

1011812COLOP 11812010000757947623אורוסטומי, קונבקס, ברז, אטומה, 15-43 מ"מ

1011814COLOP 11814010000757937630אורוסטומי, קונבקס, ברז, שקופה, 15-33 מ"מ

1011815COLOP 11815010000757797633אורוסטומי, קונבקס, ברז, שקופה, 15-43 מ"מ

      

®Alterna - אלטרנה בסיסי קונבקס גזורים מראש - מתאים לשקיות סנסורה
תמונת 
המוצר

תיאור 
המוצר

כמות 
בקופסא

מק"ט 
קולופלסט

מק"ט 
כללית

מק"ט 
כללית ארוך 

מק"ט 
ירפ"א*

412702COLOP 12702125300152948217 בסיס קונבקס 40 מ"מ, 18 מ"מ 

412703COLOP 12703125300153748218 בסיס קונבקס 40 מ"מ, 21 מ"מ 

412704COLOP 12704125300154548220 בסיס קונבקס 50 מ"מ, 25 מ"מ 

412705COLOP 12705125300155348221 בסיס קונבקס 50 מ"מ, 28 מ"מ 

412706COLOP 12706125300156148222 בסיס קונבקס 50 מ"מ, 31 מ"מ 

412707COLOP 12707125300157048223 בסיס קונבקס 60 מ"מ, 35 מ"מ 

412709COLOP 12709125300159648225 בסיס קונבקס 60 מ"מ, 41 מ"מ 

205585COLOP 5585125300083248522שקית אלטרנה חלק 1, אורוסטומי שקופה

205580COLOP 5580125300028048521שקית אלטרנה חלק 1 אורוסטומי אטומה

1014106COLOP 14106125300357252160שקית אלטרנה חלק 1, שקית פתוחה קונבקס

מערכת לטיפול בפיסטולה ופצעים
תמונת 
המוצר

תיאור 
המוצר

כמות 
בקופסא

מק"ט 
קולופלסט

מק"ט 
כללית

מק"ט 
כללית ארוך 

מק"ט 
ירפ"א*

6140500COLOP 140500100008592985967מערכת לטיפול בפיסטולה ופצעים מיני, לגזירה 104-159 מ"מ

10140210COLOP 140210100008593085970מכסה גמיש מיני

3140600COLOP 140600100008593185968מערכת לטיפול בפיסטולה ופצעים מידי, לגזירה 156-228 מ"מ

10140310COLOP 140310100008593285971מכסה גמיש מידי

3140700COLOP 140700100008593385969מערכת לטיפול בפיסטולה ופצעים מקסי, לגזירה 208-297 מ"מ

10140410COLOP 140410100008593485972מכסה גמיש מקסי

12140150COLOP 140150100008593585973פתח ניקוז לפיסטולה

*מק"ט ירפ"א - מכבי, לאומית, מאוחדת
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®Easiflex - איזיפלקס
תמונת 
המוצר

תיאור 
המוצר

כמות 
בקופסא

מק"ט 
קולופלסט

מק"ט 
כללית

מק"ט 
כללית ארוך 

מק"ט 
ירפ"א*

 

1014307COLOP 14307100003130870723 איזיפלקס ילדים בסיס דק 17 מ"מ

1014308COLOP 14308100003130970724 איזיפלקס ילדים בסיס דק 27 מ"מ 

3014691COLOP 14691100003132070725 איזיפלקס ילדים שקית פתוחה 17 מ"מ 

3014692COLOP 14692100003132170726 איזיפלקס ילדים שקית פתוחה 27 מ"מ 

1014304COLOP 14304100003813070704 איזיפלקס 35 מ"מ בסיס שטוח 10-33 מ"מ 

514601COLOP 14601100003813570708 איזיפלקס 35 מ"מ בסיס קונבקס 15-23 מ"מ

3014316COLOP 14316100003814371300 איזיפלקס 35 מ"מ שקית סגורה מידי 

3014331COLOP 14331100003814570711 איזיפלקס 35 מ"מ שקית סגורה מקסי 

3014552COLOP 14552100003815471719 איזיפלקס 35 מ"מ שקית אורוסטומי, שקופה 

1014305COLOP 14305100003813170705 איזיפלקס 50 מ"מ בסיס שטוח 10-48 מ"מ  

514603COLOP 14603100003813670709 איזיפלקס 50 מ"מ בסיס קונבקס 10-43 מ"מ 

3014317COLOP 14317100003814471301 איזיפלקס 50 מ"מ שקית סגורה מידי 

3014332COLOP 14332100003814670712 איזיפלקס 50 מ"מ שקית סגורה מקסי 

3014347COLOP 14347100003815071305 איזיפלקס 50 מ"מ שקית פתוחה מידי 

3014362COLOP 14362100003815270716 איזיפלקס 50 מ"מ שקית פתוחה מקסי

3014554COLOP 14554100003815570720 איזיפלקס 50 מ"מ שקית אורוסטומי, שקופה 

 

1014306COLOP 14306100003813270706 איזיפלקס 70 מ"מ בסיס שטוח 10-68 מ"מ

514408COLOP 14408100003813770710 איזיפלקס 70 מ"מ בסיס קונבקס 10-61 מ"מ

3014319COLOP 14319100003814770713 איזיפלקס 70 מ"מ שקית סגורה מקסי 

3014349COLOP 14349100003815370717 איזיפלקס 70 מ"מ שקית פתוחה מקסי

 

514309COLOP 14309100003813470707 איזיפלקס 90 מ"מ בסיס שטוח 15-88 מ"מ 

3014355COLOP 14355100003814870714 איזיפלקס 90 מ"מ שקית סגורה מקסי

2014378COLOP 14378100003814070718 איזיפלקס 90 מ"מ שקית פתוחה מקסי

*מק"ט ירפ"א - מכבי, לאומית, מאוחדת

www.coloplast.co.il  1-800-69-69-68  קולופלסט לשרותך תמיד
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חברת קולופלסט מפתחת מוצרים
ושירותים ההופכים את החיים לקלים יותר 

עבור אנשים במצבים רפואיים אישיים 
ופרטיים, תוך שיתוף פעולה הדוק עם 

האנשים המשתמשים במוצרי החברה, 
אנו יוצרים פתרונות רגישים המותאמים 

במיוחד לצרכים המיוחדים שלהם.

אנו מכנים זאת גישה טיפולית אישית.
החברה עוסקת במוצרי סטומה, אורולוגיה 

ואי שליטה בסוגרים וטיפול בפצעים.

אנו פועלים ברחבי העולם ומעסיקים 
יותר מ 12000 עובדים.


