
Live as you like

Stomasupport voor man, vrouw en kind
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Stomahoesje
Extra

comfort

Optimale
pasvormen en

zeer hoog
draagcomfort

Stomabroeken

Kijk voor meer informatie over

d e prod u cten in d eze brochu re

op d e website van Yvanta en

plaats eenvou d ig u w bestelling.

LET OP: d e hoogte is gemeten bi j een platliggend e broek vanaf het mid d en van het kru is tot d e bovenzi jd e van d e tai lleband . I n d e prakti jk bepaalt d e

bu ikvorm hoe hoog het prod u ct in d e tai lle zal word en ged ragen. Dat zal d u s enkele centimeters variëren van mens tot mens.

Om d e vorming van een

parastomale hernia

optimaal te voorkomen

zi jn d e Corsinel

Stomabroeken een

u iterst d iscrete en

comfortabele

oplossing. Voorzien van

een extra hoge tai lle

word t d e bu ik rond om

d e stoma optimaal

ond ersteu nd .

De stomabroeken zi jn

elastisch in 4 richting voor

een maximale bewegings-

vri jheid . Ze word en

ged ragen over het

stomazakje voor een hoge

mate van d iscretie.

Verkri jgbaar voor man en

vrou w in 3 kleu ren en 5

maten.

Soms past d e kleu r van het zakje n iet bi j d e

kled ingsti j l , geeft een stomazakje hu id irritatie

of is extra d iscretie gewenst. I n d at geval is

Stomahoesje een eenvou d ige oplossing. H et

100% katoenen hoesje slu it aan d e voor- en

achterzi jd e precies aan op het stomazakje. Zo

word t d e hu id en het stomazakje volled ig

beschermd . Een klittenband slu iting aan d e

voorzi jd e maakt het tu ssenti jd s legen van een

i leostomazakje eenvou d ig mogeli jk.

Verkri jgbaar in normaal (breed te

14cm en lengte 19cm) en

XL ( breed st 17cm en lengte 22cm)

in gri js en zwart.



Stomagordels

Stomagordel met knippaneel

StomaSafe Plus Stomabandages

StomaSafe Plu s is geen

orthoped ische steu nband age

maar geeft extra fixatie van het

stomazakje op het lichaam. Zo

bli jft d e hu id plak beter plakken

en kan het stomazakje langer

word en ged ragen. H ind erli jke

gelu id jes word en ged empt en van

bu itenaf is het stomazakje vri jwel

n iet te zien voor optimale d icretie.

StomaSafe Plu s bestaat u it twee

lagen zeer elastisch stof

waartu ssen het stomazakje zich

bevind t. Aantrekken gaat

eenvou d ig en wassen kan met d e

wachine op lage temperatu u r.

StomaSafe Plu s is geschikt voor

man en vrou w, en verkri jgbaar in

3 kleu ren en 3 maten. H et

prod u ct is latex vri j en gaat

ongeveer 80 wasbeu rten mee.

Voorzien van si liconen

ribbel aan boven- en

ond erzi jd e voor extra

stabiele fixatie.

De Stomaband ages van Corsinel zi jn speciaal ontwikkeld om een parastomale hernia

te ond ersteu nen. De band ages zi jn naad loos geweven en omslu iten comfortabel het

gehele lichaam.

H ind erli jke rand jes

zi jn n iet aanwezig.

De elastisiteit is in 4

richtingen waard oor

d e ontlasting in het

stomazakje toch d e

ru imte kri jgt. De boven- en ond erzi jd e van d e band ages zi jn voorzien van een si liconen

ribbel om opkru llen te voorkomen. Geschikt voor man en vrou w en verkri jgbaar in 3

hoogtes, 3 kleu ren en 7 maatvoeringen.

De Corsinel Stomagord els

zi jn net als d e stoma-

band ages ontwikkeld

voor d e ond ersteu ning

van een parastomale

hernia .

M et d e klittenband slu iting

zi jn ze eenvou d ig aan en

u it te trekken.

hoogte 15cm hoogte 20cm hoogte 26cm

Geschikt voor man en vrou w en verkri jgbaar in

3 hoogtes, 3 kleu ren en 7 maatvoeringen

(zie afbeeld ingen Stomaband ages) .

50% polyamid e, 50% elastaan

De Corsinel band age

met knippaneel kan

precies op maat word en

geknipt voor optimale

aanslu iting rond om d e

stoma. Alle benod ige

materia len word en

meegeleverd . Geschikt

voor man en vrou w en

verkri jgbaar in d e kleu r

wit in 6 maten.




