
Stomacare 
Bekvemt og sikkert til en lettere hverdag

Stomacare standard Plus
Stomacare standard Plus

Stomacare medStomacare med

85 mm stomi-åbning
85 mm stomi-åbning

Nyhed!

Nyhed!



Bekvemt og sikkert til en lettere hverdag
 
Stomacare er et elastisk stomikorset, der giver
støtte og fiksering af stomiposen, kompression
af abdomen i tilfælde af svækket bugmuskula-
tur samt forebygger og lindrer prolaps/brud af 
arret og stomiområdet.
Korsettet passer både til lige og taljeret
figur. Det er fremstillet af et bredt dacronbånd
syet sammen med en elastisk søm for optimal
pasform. Området omkring stomiens åbning-
en er lavet af et dobbeltlag uelastisk materiale.
Mellem disse lag er der en smidig forstærk-
ningsplade af plast. Korsettet er monteret med 
beskyttelse over åbningen.
Stomacare fås i tre højder; 10 cm, 15 cm og
22,5 cm samt tre forskellige diametre til stomi-
åbningen; 60 mm, 72 mm og som noget nyt 
for i år er 85 mm, som letter tilpasningen
til forskellige størrelser af stomiposer.

Stomiåbning 
60 mm, 72 mm, 
eller 85 mm

Prolapsbeskyttelse 
med velcrofæste

Polyester/bomuld

Stabiliserende blød forstærk-
ningsplade af plast

Velcrofæste fortil

Stomacare

Nyhed! Nu også med 85 mm stomi-åbning!

Stomacare      belts

* Varierer afhængig af behov

Diskret 
lysegrå farve

Coolmax-materialet bidrager 
til høj komfort og behagelig

kropstemperatur.

Stomacare Plus leveres med
en integreret Multiflex-ring
eller i en version, hvor størrelse 
og form af stomi-åbningen kan 
være tilpasses til patientens
behov*.

En tynd og
uelastisk forreste 

del giver 
optimal støtte

Fås i fire højder for at 
imødekomme

individuelle behov.

Integreret
beskyttelse ved
fremfald.

Forbedret komfort med Coolmax
Den nye ”Plus”-serie er fremstillet af et
åndbart Coolmax-materiale, der sikrer mak-
simal svedafledning. Fugten, der frigives, 
transporteres væk fra kroppen gennem den 
hule kerne i fiberen. Samtidig holder luften i 
den hule kerne brugeren varm.
Fugten spredes og fordamper fire gange
hurtigere end ved bomuld. Dette holder
kroppen behageligt tør - selv under fysisk
aktivitet.

Skræddersyet til individuelle behov
For at imødekomme individuelle behov findes 
Stomacare Plus i flere forskellige modeller, 
hver i fire højder. Den grå farve er diskret, selv 
under lyst tøj.

Næste generation af stomibælter

plastskinne Mellem disse 
lag er en smidig forstærk-
ningsplade af plast



Stomacare Standard Plus
Stomacare standard plus er fremstillet af
Coolmax-materiale, der ånder og reducerer 
risikoen for fugt inde i bæltet. Materialet holder 
kroppen komfortabelt tørt - selv under fysisk 
aktivitet.
Den stilfulde grå farve er diskret, selv under
lyst tøj. Passer både lige og taljeret
figur. En integreret multiflex-ring (i plast) om-
kring hullet gør det lettere at holde rent og 
giver en en mere sikker kobling med mindre 
risiko for lækage.
Den tynde og uelastiske forreste del giver 
optimal støtte til bugvæggen for at forhindre
prolaps og brok.

Egenskaber:
• Integreret Multiflex-ring af plast
• Stabiliserende skinner forhindrerat bæltet 
 krøller og giver støtte og optimal pasform.
• Velourpanel til fastgørelse af tilbehør som   
 f.eks. Protector eller BellyBag
• Materiale: latexfri, Coolmax (polyester,
 polyamid, elastan), velour (polyester), plast
 (POM, TPE).
• Farve: lysegrå

H

15 og 
23 cm

72 og  
85 mm

70 til  
140 cm

Specifikationer

Nyhed! Nyhed! 

Stomacare EasyCut Plus
EasyCut Plus har de samme egenskaber som
Stomacare Standard Plus.
Med EasyCut bæltet er det let at applicere og
justere stomi-åbningen, når bæltet er på plads
på patienten. Dette er især nyttigt til patienter, 
der plejes i hjemmet. Efter individuelle behov
kan stomiåbningens position, form og diameter 
tilpasses med en saks. En skabelon til forskellige
former og størrelser følger med bæltet. Materia-
let flosser ikke og er designet til at give
patienten optimal støtte. EasyCut Plus fås i
størrelser fra 50 - 140 cm og i højder på 10 cm,
15cm, 19cm og 23cm

Egenskaber:
• Coolmax-materialet bidrager til høj komfort og  
 en behagelig kropstemperatur.
• Diskret lysegrå farve
• En tynd og uelastisk forreste del giver optimal  
 støtte til bugvæggen og forhindrer prolaps og
 brok.
• Integreret beskyttelse mod fremfald.
• Fås i fire højder.

H

10, 15,
19 og 23 cm

Individuel 50 til  
140 cm

Specifikationer



Stomacare Easy Opener
Stomacare EasyOpener har en integreret luk-
ning under stomi-åbningen. Åbningen forenkler
udskiftning af stomiposen, da bæltet ikke behø-
ver at blive taget af. Denne model er ikke egnet 
til patienter med meget højt abdominalt tryk, 
da den der er risiko for høj belastning på stomi-
åbningens tilslutning. Separat model til venstre
og højre.

Specifikationer:
• Højde: 15 cm
• Stabiliserende skinner i forhold til optimal 
 pasform.
• Velourpanel til fastgørelse af tilbehør som   
 f.eks.Protector skjold
• Materiale: latexfrit, bælte i polyester og lycra,   
 forstærkende panel i EVA, stabiliserende 
 ribber i plast
• Fås i hvid, sort og beige.

Specifikationer
H

15 cm 60, 72 og  
85 mm

70 til 
140 cm

Stomacare lav, mellem
og høj
Elastisk bælte lavet af et bredt dacronbånd, der
syet sammen med en elastisk søm for  optimal pas-
form. Passer til både lige og taljeret figur. Området 
omkring åbningen til stomien er lavet af et dobbelt 
lag uelastisk materiale. Mellem disse lag findes et 
fleksibelt forstærkningspanel af plast. Monteret med 
beskyttende matriale over åbningen. Velcrolukning. 
Findes i tre højder; lav, medium og høj. Medium ver-
sionen findes desuden i tre forskellige farver; beige, 
hvid og sort. Høj og lav findes i hvid.

Egenskaber:
• Findes i tre forskellige højder
• Stomiåbningen er vertikalt centreret på
 modeller med højden 10 og 15 cm
• Stomi-åbningen på den 22,5 cm høje model er ca.  
 2,5 cm fra bunden af bæltet.
• Stabiliserende skinner giver optimal støtte og 
 pasform.
• Velourpanel til fastgørelse af tilbehør såsom 
 Protector skjold eller BellyBag
• Materiale: latexfri, bælte i polyester og lycra, 
 forstærkningspanel i EVA, stabiliserende skinner i 
 plast.
• Fås i hvid, beige og sort. H

10, 15 og  
22,5 cm

60, 72 og  
85 mm

70 til  
140 cm

Specifikationer

Stomacare låg och hög
finns endast i vitt



Stomacare Halvfabrikat
Elastisk bælte af bredt dacronbånd
syet sammen med en elastisk søm for optimal 
pasform. Passer både til lige og taljeret figur. 
Området omkring stomiåbningen er lavet af 
dobbeltlag i uelastisk materiale.
Mellem disse lag er der en smidig forstærk-
ningsplade lavet af plast. Leveres komplet med
med elastisk kantbånd og beskyttelsesbånd til 
færdiggørelse af bæltet Velcrolukning.

Egenskaber:
• Fås i tre forskellige højder.
• Individuelt design i forhold til placering af   
 stomiåbning
• Stabiliserende ribber til optimal støtte og   
 pasform.
• Velourpanel til fastgørelse af tilbehør som   
 f.eks. Protector skjold eller BellyBag
• Materiale: latexfri, bælte i polyester og lycra,
 forstærkningspanel i EVA, stabiliserende
 skinner i plast.
•  Fås i hvid og sort.

Specifikationer

H

15 og  
22,5 cm

Individuel
utformning

70 til 
140 cm



Protector
Skjold fremstillet af ABC-plast og anvendes
til at beskytte stomien mod tryk og stød, 
især under aktivitet.Passer til alle Stomacares 
modeller. Fastgøres let på bæltet via velcro på 
skjoldets bagside.

Egenskaber:
• En størrelse
• Materiale: ABS
• Fås i lysegrå og sort.

Tilbehør til Stomacare bæltet
 

ProtectorMaxleveres i et beskyttende etui som kan bruges til opbevaring og som rejse-etui.

Protector Max
ProtectorMax er et hårdt cover, der er designet 
til at modstå tryk og stød i hverdagssituationer
og ved aktivitet. Det reducerer risikoen for at 
stomiposen kommer i klemme eller hæfter sig i 
f.eks. bukser og bælter. Den beskytter 
stomien i de fleste situationer. Den er 
anatomisk udformet og fremstillet af et blødt 
formstøbt gummilignende materiale med bløde 
kanter. Indersiden har en blød polstring, der 
giver en behagelig følelse mod huden. Protec-
torMax er helt fri for latex og andre skadelige 
stoffer. Det elastiske taljebånd er fleksibelt og 
former sig efter kroppens bevægelser.
ProtectorMax leveres i et beskyttende etui som 
kan bruges til opbevaring og som rejse-etui.

Egenskaber:
• En skalformet beskyttelse i anatomisk design,  
 beskytter mod tryk og stød
• Bløde kanter og polstret indvendig giver   
 komfortabel følelse mod huden
• Justerbar elastisk linning giver god pasform 
 uanset kropsform
• Diskret lysegrå farve
• Leveres i beskyttende etui
• Materiale: latexfri, ABS, TPU, nylon, polyamid, 
 elastan og viskose.

H

11 cm 14 cm 70 til 
140 cm

B

Specifikationer



Stomacare størrelsestabel

Stomacare Mellem
Art.nr Diameter Farve Størrelse Højde

23306 60 mm Hvid/Sort/Beige S - XXXXL 15 cm

23307 72 mm Hvid/Sort/Beige S - XXXXL 15 cm

23310 85 mm Hvid/Sort/Beige S - XXXXL 15 cm

Stomacare Høj
Art.nr Diameter Farve Størrelse Højde

23302 60 mm Hvid S - XXXXL 22,5 cm

23303 72 mm Hvid S - XXXXL 22,5 cm

23304 85 mm Hvid S - XXXXL 22,5 cm

Stomacare Halvfabrikat
Art.nr Farve Størrelse Højde

23305 Hvid S - XXXXL 15 cm

23301 Hvid S - XXXXL 22,5 cm

23321 Sort S - XXXXL 15 cm

23319 Sort S - XXXXL 22,5 cm

Stomacare Protector Max
Art.nr Model Farve Størrelse Taljemål

23296 Protector Max Lysegrå One Size 70 - 140 cm

23297 Extra midjeband Lysegrå One Size

Stomacare Protector
Art.nr Model Farve Størrelse

23300 Protector Lysegrå One Size

23299 Protector Sort One Size

Størrelse Taljemål
XXS* 50 - 60 cm

XS* 60 - 70 cm

S 70 - 79 cm

M 80 - 90 cm

L 90 - 100 cm

XL 100 - 110 cm

XXL 110 - 120 cm

XXXL 120 - 130 cm

XXXXL 130 - 140 cm

Målet skal tages, 
når patienten ligger ned.

Art.nr Diameter Farve Størrelse Højde

23326 72 mm Grå S - XXXXL 15 cm

23327 85 mm Grå S - XXXXL 15 cm

23328 72 mm Grå S - XXXXL 23 cm

23329 85 mm Grå S - XXXXL 23 cm

Stomacare Standard Plus 

Art.nr Farve Størrelse Højde

23322 Grå XXS* - XXXXL 10 cm

23323 Grå S - XXXXL 15 cm

23324 Grå S - XXXXL 19 cm

23325 Grå S - XXXXL 23 cm

Stomacare Easycut Plus

Stomacare Easy Opener (beige)
Art.nr Diameter Farve Størrelse Højde

23316 60 mm Beige S - XXXXL 15 cm

23318 72 mm Beige S - XXXXL 15 cm

23320 85 mm Beige S - XXXXL 15 cm

Stomacare Lav
Art.nr Diameter Farve Størrelse Højde

23308 60 mm Hvid S - XXXXL 10 cm

23309 72 mm Hvid S - XXXXL 10 cm

23310 85 mm Hvid S - XXXXL 10 cm

* højden på 10 cm findes desuden i XXS og XS

*10 cm højden findes desuden i XXS och XS
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