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Med mer press, uelastisk støtte/ 
support over stomibandasjen.

Med klippt hull til stomibandasjen.

StomiSoft er et rett, elastisk støttebelte for bruk ved stomi 
eller stomibrokk. Beltet har en uelastisk front. Enkelt å feste 
og justere takket være håndtak og borrelås i fronten. 
Borrelåsen festes over hele den uelastiske fronten, og 
derfor har støttebeltet en fleksibel størrelse/omkrets og kan 
strammes eller slakkes.

Det kan klippes hull i det uelastiske frontpartiet. Klipp hull 
i ønsket størrelse i forhold til stomibandasjen. Frontpartiet 
frynser ikke uansett form og størrelse på hullet. Ikke 
nødvendig med søm. Beltet kan brukes like godt med 
eller uten klippet hull. Dersom man vil ha stomiposen 
strammere, lukkes støttebeltet slik at posen ligger under det 
uelastiske materialet. For at stomiposen enkelt skal kunne 
ekspanderes, kan beltet snus slik at posen isteden ligger 
under det elastiske materialet.

Beltet kan snus, slik at det passer både på høyre og venstre 
side ved stomi. StomiSoft er tilgjengelig i sort. Høyde 20 cm. 

Indikasjoner: Ved stomi og lettere tilfeller av stomibrokk. 
Brukes utenpå stomipose eller med hull for stomipose. Egnet 
som permanent støttebelte.

Materiale: Polyester 49%, Polyamid 29%, Polyuretan 11%, 
Elastan 11%. Lateksfri. 

Vaskeråd: Maskinvask 60°. For best mulig fargeholdbarhet 
anbefales 40 °C. Bruk vaskepose. Tørkes flatt. Skal ikke 
tørketromles. Forsegl borrelåser før vask. Ikke bruk 
blekemiddel, klorin eller tøymykner siden dette kan svekke 
materialets funksjon.

Størrelse og mål: Omkretsmål rundt overkroppen ved tenkt 
plassering. Følg måletabellen for å finne rett størrelse.

StomiSoft - Støttebelte
ART.NO 50218

Håndtak for enkel på- & avtagning.

Med myk elastisk støtte/support 
over.stomibandasjen. 

Størrelse Mål cm Art.no

XS 70-85 50218-00-30

S 80-95 50218-00-40

M 90-105 50218-00-50

L 100-115 50218-00-60

XL 110-125 50218-00-70

2XL 120-135 50218-00-80
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