
Ekstra beskyttelse
Dansac tilbehørsprodukter



Hos Dansac er vi dedikerede til at udvikle unikke stomiposer og -plader for at højne livskvaliteten 
for mennesker med stomi.

Sommetider kan huden dog have brug for ekstra hjælp eller bedre beskyttelse.

Ud over at levere stomibandager tager vi også hånd om disse særlige behov ved at tilbyde 
specielle plejeprodukter, der er lette at bruge, og som kan være med til at gøre hverdagen mere 
behagelig og sikker.

Denne pjece beskriver de forskellige tilbehørsprodukter, som Dansac tilbyder. Produkterne kan  
hjælpe mennesker med stomi, som oplever problemer med lækage, tør hud, irriteret hud, 
ubehagelig lugt osv.
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Ekstra sikkerhed

Formbar tætningsring

Ekstra beskyttelse netop dér, hvor behovet er størst
Hudfolder, ar og retraktioner kan gøre det svært at opnå en god forsegling mellem huden og 
stomibandagen. Dansac formbar tætningsrings unikke design med det ikke-centrerede starthul er 
ideel til placering netop dér, hvor der er behov for ekstra beskyttelse. Dansac formbar tætningsring 
kan sættes direkte på huden eller på pladen og er let at fjerne igen uden at efterlade klæberester 
på huden.

Fleksibiliteten og faconen på tætningsringen, hvor klæbematerialet er ulige fordelt rundt om 
starthullet, gør det muligt at vende tætningsringen i den retning, hvor der er behov for ekstra 
beskyttelse. Med fire størrelser at vælge mellem og med mulighed for individuel tilpasning passer 
ringen til enhver stomi. Hvis du har behov for det, kan tætningsringen tilpasses og justeres igen og 
igen uden at gå i stykker eller miste klæbeevne.

Den 3 mm tykke ring består af et hudvenligt klæbemateriale med mikroskopiske fibre, som 
forstærker ringens holdbarhed. Dansac formbar tætningsring indeholder ikke alkohol og svier der-
for ikke ved påsættelse.

Dansac formbar tætningsring er pakket individuelt i biologisk nedbrydelige etuier, som er nemme 
at bruge og praktiske at opbevare.

DANSAC SEAL

DANSAC SEAL
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- Ekstra sikkerhed

- Ikke-centreret starthul for  

 ekstra beskyttelse

Formbar tætningsring

Tilbehør

Hustørrelse Ydermål REF Stk.

20 mm 45,0 mm 070 - 20 30

30 mm 57,5 mm 070 - 30 30

40 mm 70,0 mm 070 - 40 30

50 mm 82,5 mm 070 - 50 30



Ekstra sikkerhed

Udjævner hudfolder og ar
Det er ikke ualmindeligt at have hudfolder eller ujævnheder i huden omkring stomien. Disse for-
hold kan imidlertid gøre det vanskeligt at få pladen til at klæbe sikkert og tæt.

Dansac Soft Pasta er ideel til at udjævne hudfolder, ar og rynker, så stomibandagen sidder sikkert 
omkring stomien eller fistlen. Pastaen beskytter huden ved at reducere risikoen for, at output fra 
stomien løber ud under pladen. Pastaen forlænger også pladens bæretid.

Pastaen er let at smøre på tør hud eller direkte på pladen ved at anvende en fugtet finger 
eller spartel. Herefter kan pastaen modelleres og få en jævn overflade. Pastaen skal tørre i 30  
sekunder, før du sætter pladen på, for at give alkoholen i pastaen tid til at fordampe.

Hvis der er behov for det, kan Dansac Soft Pasta bruges sammen med Dansac formbare tæt-
ningsringe. 

Dansac Soft Pasta fås i tuber á 14,2 g og 50 g

DANSAC SOFT PASTA

DANSAC SOFT PASTA
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- Udjævner huden omkring

 stomien

- Beskytter huden

Tilbehør

Størrelse REF

14,2 g 77514 - 2

50,0 g 77550 - 0



Ekstra hudbeskyttelse

Klæbefjerner

Hurtig og nem aftagning af stomibandage
Med Dansac klæbefjerner kan du nemt og smertefrit fjerne din stomibandage.

Dansac klæbefjerner er baseret på silikone og indeholder ikke alkohol og svier derfor ikke - heller 
ikke på øm hud. Den opløser hurtigt overskydende klæbermateriale og gør det nemt for dig at 
fjerne både stomipladen og eventuelle klæberester.

Dansac klæbefjerner fås både som spray og servietter.

Produkterne kan bruges hver for sig eller sammen: brug sprayen til at fjerne pladen med og fjern 
derefter eventuelle klæberester med en serviet. Servietterne er diskrete og praktiske at have med, 
når du er væk hjemmefra.

DANSAC ADHESIVE REMOVER

DANSAC ADHESIVE REMOVER
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- Svier ikke

- Hurtig og nem aftagning

 af  stomibandage

Klæbefjerner

Tilbehør

REF Indhold

Servietter 082 - 30 30 stk

Spray 082 - 01 50 ml



Ekstra hudbeskyttelse

Hudbeskyttelsesfilm

Beskytter huden omkring stomien
Effektiv beskyttelse af huden omkring stomien er afgørende for hudens sundhed. Dansac hud-
beskyttelsesfilm er et godt valg, når du ønsker at beskytte huden mod skader.

Dansac hudbeskyttelsesfilm er en silikonebaseret, alkoholfri beskyttende film, der skånsomt 
beskytter huden mod irritation og skader forårsaget af stomipladens klæber og output fra stomien.

Dansac hudbeskyttelsesfilm fås som servietter, der ikke svier, og som er nemme at bruge. Serviet- 
terne er diskrete og praktiske at have med, når du er væk hjemmefra.

DANSAC SKIN PROTECTOR

DANSAC SKIN PROTECTOR
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- Svier ikke

- Forebygger irriteret og

 øm hud

Hudbeskyttelsesfilm

Tilbehør

REF Indhold

Servietter 081 - 30 30 stk



Effektiv rengøring - uden vand

Rengøring af huden omkring stomien
Generelt anbefaler vi rent vand til rengøring af huden omkring stomien. Nogle gange har man 
imidlertid ikke adgang til rent vand - og nogle gange har huden brug for lidt ekstra pleje. Dansac 
Skin Lotion er en mild sæbe, som er ideel til rengøring af huden omkring stomien.

Påfør Dansac Skin Lotion på en blød klud og brug denne til at rense og dulme huden omkring 
stomien. Dup forsigtig huden tør, inden du sætter en ny stomibandage på.

Dansac Skin Lotion fås i flasker á 200 ml og som servietter.

DANSAC SKIN LOTION

DANSAC SKIN LOTION
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- Effektiv rengøring af

 huden omkring stomien

- Uden vand

Tilbehør

REF Indhold

Flaske 70000 - 0000 200 ml

Servietter 71000 - 0000 50 stk



Ekstra fugt

Undgå tør og irriteret hud
Selv med de mest avancerede og hudvenlige stomiplader er det naturligt, at huden omkring  
stomien af og til kan blive tør og irriteret. Ved at smøre huden med Dansac Skin Creme før du 
sætter din stomibandage på, kan du undgå eventuelle hudirritationer og tør hud.

Cremen indeholder Aloe Vera og A, D og E vitamin og har en lindrende og fugtgivende virkning på 
huden. Da Dansac Skin Creme er fedtfri, påvirker den ikke pladens klæbeevne. Cremen er uden 
farve og duft.

Cremen trænger hurtigt ind i huden og efterlader den blød og smidig. Overskydende creme aftørres 
inden du sætter din stomibandage på.

Dansac Skin Creme fås i flasker á 100 ml.

DANSAC SKIN CREME

DANSAC SKIN CREME
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- Lindrer og giver fugt til

 huden

- Forebygger hudirritation

Tilbehør

Indhold REF

100 ml 085 - 00



Ekstra diskretion

Neutraliserer lugt
Ved at tilsætte et par dråber Dansac Nodor S i stomiposen, neutraliseres lugten fra afføring, så 
risikoen for ubehagelige lugte ved tømning eller skift af stomiposen minimeres.

Dansac Nodor S er et sikkert og uskadeligt produkt, som indeholder vand og en opløsning af 
aluminium og zinksalte. Produktet virker ved at absorbere lugt gennem saltmolekylerne og har 
ingen duft i sig selv.

Kom et par dråber Dansac Nodor S i posen. Afhænging af fordøjelse og kost kan det være nød-
vendigt med et par ekstra dråber for at sikre optimal effekt.

Dansac Nodor S fås i to størrelser - 50 ml flasken er let at tage med, mens 250 ml flasken er til 
brug derhjemme.

DANSAC NODOR S

DANSAC NODOR S
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- Undgå ubehagelig lugt

Tilbehør

Indhold REF

50 ml 080 - 00

250 ml 080 - 01



NOTATER 
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Dansac Tilbehør
Sommetider har huden brug for ekstra hjælp eller bedre beskyttelse.
Dansac tilbyder en bred vifte af tilbehørsprodukter, som hjælper dig  
med at passe på din hud:

Dansac Seal, formbar tætningsring
Ekstra beskyttelse netop dér, hvor behovet er størst

Dansac Soft Pasta
Udjævner hudfolder og ar

Dansac Adhesive Remover, klæbefjerner
Hurtig og nem aftagning af stomibandage 

Dansac Skin Protector, hudbeskyttelsesfilm
Beskytter huden omkring stomien

Dansac Skin Lotion
Rengøring af huden omkring stomien

Dansac Skin Creme
Tilfører huden fugt

Dansac Nodor S
Neutraliserer lugt
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Dansac &  Hollister Danmark • Slotsmarken 17, 1. • 2970 Hørsholm 
Tlf: 48 46 51 00 • dk.salg@dansac.com • www.dansac.dk


