
Sådan får du den rigtige pasform

Hullet i hudpladen skal passe til 
stomien så tæt på som muligt. Klip 

stomihullet så den passer til størrelsen på 
din stomi. Pas på ikke at gøre åbningen 

større end den ydre ring markeret på 
hudpladen.

Opklipbare hudplader:

Vælg en hudplade med en
udstanset åbning, der er en
anelse større end din stomi.

Forudstansede hudplader:
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Med forudstanset og opklipbare hudplader
Konveks
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Sådan lukker du den tømbare stomipose2

Vend Lock-it-Pocket ™ med 
vrangen ud for at gemme 

udløbet indvendigt.

Fold enden op mod dig selv, indtil 
velcrostrimlerne er ud for hinanden. 

Tryk lukningen sammen og klem 
godt, så den holder.



Sådan tager du stomiposen af5

Du fjerner posen ved 
forsigtigt at trække
posen af, mens du 

holder på den omkring 
liggende hud. 

Luk stomiposens lukning 
op, og åbn for udløbet, idet 
du klemmer i begge ender 

af udløbets kanter med 
fi ngrene. Tøm posen.

Sådan tømmer og rengører du den tømbare pose4

Rens den indvendige 
side af udløbet med 

toiletpapir eller
en vådserviet.

Du tømmer posen ved at 
vende udløbet op mod 

kroppen. Åbn lukningen 
op, og fold udløbet ud.

Tip til rengøring af posen:
Støt posen med den ene

hånd, og tør posens udløb 
af med toiletpapir med 
en fast nedadgående 

bevægelse med
den anden hånd.
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Sådan sætter du posen på

Fjern den klare 
plastfi lm.

Hold hudpladen 
under din stomi, start 
påsætningen nede fra 

og påsæt langsomt 
hudpladen nedefra og 
op omkring stomien.

Opvarm hudpladen 
med dine hænder et 
par sekunder, for at 

hjælpe klæberen med 
at fæstne ekstra godt. 

Udglat hudpladen 
og posen med dine 
fi ngre og pres let for 

at få den til at fæstne 
mod huden.
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Pust en anelse luft ind 
i posen for at adskille 

posens indre lag. 




