Extra
comfort

Stomabroeken

Stomahoesje
Live as you like

Om de vorming van een
parastomale hernia
optimaal te voorkomen
zijn de Corsinel
Stomabroeken een
uiterst discrete en
comfortabele
oplossing. Voorzien van
een extra hoge taille
wordt de buik rondom
de stoma optimaal
ondersteund.

Soms past de kleur van het zakje niet bij de
kledingstijl, geeft een stomazakje huidirritatie
of is extra discretie gewenst. In dat geval is
Stomahoesje een eenvoudige oplossing. Het
100% katoenen hoesje sluit aan de voor- en
achterzijde precies aan op het stomazakje. Zo
wordt de huid en het stomazakje volledig
beschermd. Een klittenbandsluiting aan de
voorzijde maakt het tussentijds legen van een
ileostomazakje eenvoudig mogelijk.

Bestel online via www.yvanta.be
LET OP: de hoogte is gemeten bij een platliggende broek vanaf het midden van het kruis tot de bovenzijde van de tailleband. In de praktijk bepaalt de
buikvorm hoe hoog het product in de taille zal worden gedragen. Dat zal dus enkele centimeters variëren van mens tot mens.

Verkrijgbaar in normaal (breedte
14cm en lengte 19cm) en
XL ( breedst 17cm en lengte 22cm)
in grijs en zwart.

Kijk voor meer informatie over
de producten in deze brochure
op de website van Yvanta en
plaats eenvoudig uw bestelling.

Deze brochure is ontworpen door AllweCare medical B.V. Nederland. Copyright geldend.

Optimale
pasvormen en
zeer hoog
draagcomfort
SEPT-18-CORY

De stomabroeken zijn
elastisch in 4 richting voor
een maximale bewegingsvrijheid. Ze worden
gedragen over het
stomazakje voor een hoge
mate van discretie.
Verkrijgbaar voor man en
vrouw in 3 kleuren en 5
maten.

Stomasupport voor man, vrouw en kind

StomaSafe Plus

Stomabandages

Stomagordels
De Corsinel Stomagordels
zijn net als de stomabandages ontwikkeld
voor de ondersteuning
van een parastomale
hernia.

StomaSafe Plus is geen
orthopedische steunbandage
maar geeft extra fixatie van het
stomazakje op het lichaam. Zo
blijft de huidplak beter plakken
en kan het stomazakje langer
worden gedragen. Hinderlijke
geluidjes worden gedempt en van
buitenaf is het stomazakje vrijwel
niet te zien voor optimale dicretie.
StomaSafe Plus bestaat uit twee
lagen zeer elastisch stof
waartussen het stomazakje zich
bevindt. Aantrekken gaat
eenvoudig en wassen kan met de
wachine op lage temperatuur.

StomaSafe Plus is geschikt voor
man en vrouw, en verkrijgbaar in
3 kleuren en 3 maten. Het
product is latex vrij en gaat
ongeveer 80 wasbeurten mee.

Met de klittenbandsluiting
zijn ze eenvoudig aan en
uit te trekken.
Geschikt voor man en vrouw en verkrijgbaar in
3 hoogtes, 3 kleuren en 7 maatvoeringen
(zie afbeeldingen Stomabandages).

De Stomabandages van Corsinel zijn speciaal ontwikkeld om een parastomale hernia
te ondersteunen. De bandages zijn naadloos geweven en omsluiten comfortabel het
gehele lichaam.
Hinderlijke randjes
zijn niet aanwezig.
De elastisiteit is in 4
richtingen waardoor
de ontlasting in het
hoogte 15cm
hoogte 20cm
hoogte 26cm
stomazakje toch de
ruimte krijgt. De boven- en onderzijde van de bandages zijn voorzien van een siliconen
ribbel om opkrullen te voorkomen. Geschikt voor man en vrouw en verkrijgbaar in 3
hoogtes, 3 kleuren en 7 maatvoeringen.

Voorzien van siliconen
ribbel aan boven- en
onderzijde voor extra
stabiele fixatie.

Stomagordel met knippaneel
De Corsinel bandage
met knippaneel kan
precies op maat worden
geknipt voor optimale
aansluiting rondom de
stoma. Alle benodige
materialen worden
meegeleverd. Geschikt
voor man en vrouw en
verkrijgbaar in de kleur
wit in 6 maten.

50% polyamide, 50% elastaan

