Verzorgingsmateriaal voor je stoma: maatwerk vol mogelijkheden
Goed passend verzorgingsmateriaal maakt het verschil
Elke stoma is uniek. Het is belangrijk dat het verzorgingsmateriaal voor je stoma echt afgestemd is
op jouw stoma, jouw leven en jouw wensen. Het maakt uit of je een colostoma, ileostoma of urostoma
hebt, of je stoma wat dieper ligt of niet, hoe gevoelig je huid is, wat de consistentie en regelmaat van
je ontlasting is, wat jij prettig vindt.

persoonlijke omstandigheden. Maar altijd gaat je stomaverpleegkundige uit van dezelfde top 3 aan
prioriteiten: het gezond houden van de huid rondom de stoma, het voorkomen van lekkage en
gebruiksgemak.
Met de jaren veranderen je leven en je lichaam. Daardoor kan het zijn dat het materiaal waar je nu
helemaal tevreden mee bent, over een tijdje toch niet meer voldoet. Dan moet je opnieuw op zoek.
Dat kan heel snel gaan en dat kan een zoektocht zijn waarbij je verschillende materialen moet
uitproberen. Ook al is dat vervelend, we raden je aan de tijd ervoor te nemen tot je helemaal tevreden
bent. Er is veel en steeds meer mogelijk. En het juiste materiaal kan enorm bijdragen aan je
zelfvertrouwen en daarmee aan een kwalitatief beter leven.

De zoektocht naar jouw ideale verzorgingsmateriaal maak je altijd samen met je stomaverpleegkundige. Hij of zij weet precies waar op gelet moet worden, wat de mogelijkheden zijn, welke accessoires
kunnen helpen en waar je de materialen kunt bestellen. Om tot een keuze te komen neemt je stomaverpleegkundige een flink aantal aspecten in overweging - van puur feitelijk medisch tot jouw

Hier kijkt je stomaverpleegkundige allemaal naar bij het helpen kiezen voor het juiste stomaverzorgingsmateriaal.
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emoties
“Ik zie op tegen zichtbaarheid van het zakje.”
“Ik maak mij zorgen dat het zakje loslaat.”
“Ik blijf twijfelen of ik het wel goed aanbreng.”

SYTEEM
1-delig
2-delig
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DANSAC NOVALIFE GX+

Ruitvormige huidplaat van bijzonder huidvriendelijk materiaal, die
zekerheid biedt dankzij de goede hechting en absorptievermogen.

Ovale huidplaat van bijzonder huidvriendelijk materiaal, met zekere
hechting en absorptie, die in het bijzonder geschikt is voor de opvang
van vastere vormen van ontlasting.

Ovale huidplaat met zekere hechting die de huid extra beschermt
tegen dunnere, agressievere vormen van ontlasting.

Verkrijgbaar als:
• 1 en 2-delig systeem met open en gesloten zakje
• urostoma-systeem
• vlakke of convex huidplaat
Ook voor specifieke zorg: kinderlijn, high output, post-op materiaal.

Discreet omdat het zakje lager wordt gedragen en minder afhangt aan
de bovenkant, is het minder zichtbaar. Ook is de sluiting van het open
zakje discreet weggewerkt.
Verkrijgbaar als:
• 1-delig systeem met open en gesloten zakje, met of zonder kijkvenster
• 2-delig systeem met open en gesloten zakje
• vlakke, soft convex of convex huidplaat

Discreet omdat het zakje lager wordt gedragen en minder afhangt
aan de bovenkant, is het minder zichtbaar. Ook is de sluiting van
het open zakje discreet weggewerkt.
Verkrijgbaar als:
• 1-delig systeem met open zakje met kijkvenster
• 2-delig systeem met gesloten en open zakje
• vlakke of convex huidplaat

DE PRODUCTEN VAN DANSAC ZIJN ALTIJD
• Eenvoudig te verwijderen zonder plakresten achter te laten.
• Voorzien van een krachtig filter voor de afvoer van darmgassen en het neutraliseren van geur.
•C
 omfortabel te dragen door de grote mate van flexibiliteit van de huidplaat en het prettige zachte materiaal van de zakjes.
•V
 oorzien van een gebruiksvriendelijke en veilige koppeling voor het 2-delige systeem waarmee het zakje hoor- en zichtbaar goed op de huidplaat klikt.
• Makkelijk in het gebruik.
• Verkrijgbaar via en in overleg met je stomaverpleegkundige.

Open of gesloten?
Bij een open systeem heeft het
zakje een opening waardoor je
het tussendoor kunt legen. Bij een
gesloten systeem kan dit niet.

Vlak of Convex?
Convex huidplaten hebben een
bolling waardoor de huid rond een
dieperliggend stoma wat wordt
teruggeduwd en de stoma iets
omhoog komt. Daardoor wordt het
risico op lekkage beperkt.

1 of 2-delig?
• Bij een 1-delig systeem zit het zakje
vast aan de huidplaat. Als je je materiaal vervangt, vervang je dus alles.
• Bij een 2-delig systeem zijn de
huidplaat en zakjes los van elkaar.
Je vervangt de zakjes vaker dan de
huidplaat.
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Convex of Soft Convex?
Soft Convex huidplaten zijn naast bol
ook zeer flexibel. Daardoor sluiten
ze perfect aan op de rondingen van
het lichaam en vullen ze eventuele
plooien en rimpels op om het risico
op lekkage te minimaliseren.

Ruit of ovaal?
Er zijn huidplaten in verschillende
vormen en maten. De huid rondom
de stoma is bepalend voor wat de
voorkeur heeft. Bij ovale huidplaten zit
de opening aan de bovenkant waardoor het zakje lager valt en daardoor
discreter is.

Kijkvenster?
Door het doorzichtige kijkvenster
kun je goed zien of de opening
van de huidplaat mooi rond je
stoma zit.

voor persoonlijke stomazorg

