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Med mere pres, uelastisk støtte/ 
support over stomiposen.

Med hul klippet til stomiposen.

StomiSoft er et lige, elastisk stomibælte, der giver en 
behagelig støtte ved stomi eller stomibrok. Bæltet har en 
uelastisk front. Let at lukke og justere med håndtag og velcro 
på forsiden. Da velcroen fastgøres over hele den uelastiske 
front, er bæltet fleksibelt i størrelse/omfangsmål og kan 
justeres for mere eller mindre tryk. 

Muligt at klippe hul i den uelastiske forside. Hul klippes i den 
ønskede størrelse, tilpasset til stomiposen. Den forreste del 
trævler ikke uanset hullets form og størrelse, syning er ikke 
nødvendig. Bæltet er lige så velegnet til brug med eller 
uden klippet hul. Hvis der ønskes mere tryk på stomiposen, 
lukkes bæltet således, at posen ligger under det uelastiske 
materiale. For at stomiposen kan udvides let, kan bæltet 
drejes, så posen ligger under det elastiske materiale. 

Bæltet er vendbart for, at passe til stomi på både højre og 
venstre side. Fås i sort, højde 16 og 20 cm.

Indikationer: Stabiliserende bælte til Stomi eller mindre typer 
af stomibrok. Forebyggende mod brok. Bælte for mave ved 
mobilisering efter kirurgi. Anvendes udenpå stomipose eller 
med et hul til stomipose. Velegnet som permanent bælte. 
Kontraindikation: indeklemt brok.

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

Vaskeanvisninger: Maskinvask 40°C. Luk velcrobåndet. Benyt 
vaskepose. Brug ikke blegemiddel, klorin eller skyllemiddel. 
Må ikke, renses, stryges eller komme i tørretumbler. 

Størrelse og mål: Mål omkring kroppen på den tiltænkte 
placering. Tjek måltabellen for at finde rette størrelse. 

StomiSoft - Stomibælte
ART.NO 50218, 50219

Strop til hånden , som gør det nemt 
at tage af og på.

Med blød elastisk støtte/support 
over stomiposen.

ElasticNon-Elastic

Non-Elastic Elastic

Non-Elastic
Elastic

Størrelse Mål cm Høyde 16 cm
Art.no

Høyde 20 cm
Art.no

XS 70-85 50219-00-30 50218-00-30

S 80-95 50219-00-40 50218-00-40

M 90-105 50219-00-50 50218-00-50

L 100-115 50219-00-60 50218-00-60

XL 110-125 50219-00-70 50218-00-70

2XL 120-135 50219-00-80 50218-00-80


