
Coloplast Care
För dig som använder Peristeen® vattenlavemang



Coloplast Care-Personlig rådgivning och support

Efter att du har fått utprovat och förskrivet Peristeen® vattenlavemang av 
din förskrivare, kan det ta ett tag innan du har etablerat din nya tarmrutin. 
För att du ska få ett lyckat resultat kommer du att behöva lite extra hjälp och 
support i början. Vi erbjuder därför vår kostnadsfria service, Coloplast Care, 
till dig genom informationsbrev och personlig telefonkontakt med vår produkt-
rådgivare under ett år för att du ska komma igång och få bättre kontroll över 
din tarm. Coloplast Care hjälper dig att följa förskrivna rekommendationer 
och du får stöd i olika frågeställningar om produkten, som kan uppträda i din 
vardag. Medicinsk rådgivning hänvisas till din läkare eller sjuksköterska.

1. Anmälan
Du kan anmäla dig genom att gå in på vår hemsida:
www.coloplast.se/Care Peristeen eller genom fylla i 
svarskortet och posta, portot är redan betalt.

2. Välkomtspaket
Informationsbrev, samlingspärm och välkomstgåva skickas 
till dig direkt efter din anmälan.

3. Avregistrering
Du kan när som helst avsluta vår service Coloplast Care, 
genom att ringa eller maila din kontaktperson på Coloplast.

4. Kontakt
Telefon: 0300-33256, mail: se@coloplast.com

Du erbjuds:
• Rådgivning och support i 12 månader
• Personlig kontakt med produktrådgivare
• Informationsbrev och samlingspärm
• Välkomstgåva



Anmälan till Coloplast Care

  Ja tack, jag vill gärna ta del av Coloplast Care

Tänk på att texta tydligt!

Jag godkänner att Coloplast sparar uppgifterna jag lämnar och att jag kommer att bli 
kontaktad. Mina uppgfiter kommer att användas i Coloplast Care service till mig och 
behandlas enligt Personuppgiftslagen (PUL). Coloplast tar inget ansvar för eventuella 
skador eller andra förluster som kan uppstå om produkten används på ett sätt som står 
i strid med Coloplasts aktuella rekommendationer enligt produktens bruksanvisning.

 Kvinna  Man Födelseår:    
 

Efternamn:                                    

Adress:

Postnr:                     Ort:

Tel.nr:                                         Mobilnr:

E-post:

Peristeen vattenlavemang

Förnamn:                                    
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Miljöfakta:
Förpackning: Allt material är återvinningsbart.Sortera och lämna det på närmaste återvinningsstation. 
Vi är anslutna till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).
Produkt: Vi rekomenderar att produkten går till sopförbränning med energiutvinning. 0543


