Hvem kan bruke Aurum®Xtra stomiposer?
Muligheten til å kaste stomiposen rett i toalettet gir en frihet i form av en praktisk og
tidsbesparende løsning ved poseskifte. Samt at det også er meget hygienisk. Alle som kan
bruke en lukket pose og en flat plate, kan bruke Aurum®Xtra «Rett i do posen»
Allerede i 1996 laget Welland Medical de første stomiposene som kan spyles ned i toalettet,
og fortsatt er det de eneste stomiposene i verden som har denne funksjonen.
Posene har gått gjennom omfattende testinger internt, og det er foretatt testinger basert
på: UK and international standards conducted at the Water Research Council, Swindon, UK.
Posen er nøye testet, og kan spyles ned i alle toaletter som tillater bruk av toalettpapir. Disse
inkluderer: Vannklosett, vakuumtoalett, bærbart toalett og septiktanker.
Den innerste posen og stomiplaten er laget av naturvennlige og biologisk nedbrytbare
stoffer. Bakteriene i kloakksystemet vil bryte ned alle de tre komponentene som posen
består av. Nedbrytelsesprosessen tar like lang tid som for vanlig avføring.
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