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STOMI INFO

Beskyt din hud
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Irriteret eller beskadiget hud?
Det er ikke noget, du er
nødt til at affinde dig med!
Huden omkring stomien kræver opmærksomhed og
omsorg fra dig, for at undgå rød og irriteret hud.
Nogle gange kan man som stomiopereret få problemer
med huden rundt om stomien. Der er mange forskellige
grunde til det.
I denne brochure kan du finde generel rådgivning samt
nogle årsager til, hvad der kan have beskadiget huden.
Hvis du har rød, irriteret eller beskadiget hud omkring
stomien, er det bedst, at du kontakter din stomisygeplejerske, som vil give dig råd og hjælp.

Salts prioriterer forskning i
hudpleje for de stomiopererede
Hel, intakt hud er en forudsætning for ukompliceret
bandagering af en stomi.
Salts Healthcare er stolte af at være den første producent
af stomibandager, der er godkendt af The British Skin
Foundation samt akkrediteret af Skin Health Alliance, for
deres forskning og udvikling af hudvenlige klæbere til
stomibandager.
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Hudpleje i forbindelse
med bandageskift
1 Find alle de nødvendige ting frem som du skal bruge:
Vand
Tørre kompresser*
Affaldspose (til bortskaffelse af brugte bandager)
Nye bandager at tage på
2 Hvis du har en ileostomi eller en urostomi – tøm posen
umiddelbart før du tager den af. Stomibandagen løsnes
fra huden med den ene hånd, mens du holder huden
tilbage med den anden hånd. Bandagen løsnes forsigtigt
fra huden. Start med at løsne bandagen fra toppen, så
enhver udledning fra stomien havner i posen.
3 Vask stomien og den omkringliggende hud med gaze og
vand. Sommetider kan du se lidt blod på gaze
kompresset, det er uskadeligt. Blodcirkulationen til
tarmen er meget god og den kan derfor bløde en smule
ved berøring, ligesom tandkødet til tider bløder lidt, når
du børster tænder.
4 Efter rengøring, lad området omkring stomien blive helt
tør. Muligvis kan du duppe huden tør.
5 Påsæt en ny stomibandage og undgå at få folder i
klæberen.
*Brug ALDRIG våservietter omkring stomien. De kan
indeholde parfume og til tider produkter der tilfører
huden fugt, som kan irritere huden eller hindre
vedhæftning af stomiklæberen.
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Anvend gerne tørre kompresser til din stomipleje. Hvis du
bruger toiletpapir, sørg for at det er hvidt, ufarvet papir.
Det er nok at bruge vand til at vaske rent omkring
stomien. Hvis du ønsker at bruge sæbe omkring stomien,
anvend da børnesæbe eller andre ikke-parfumerede
sæber. Husk også at skylle grundigt, således at der ingen
sæberester er tilbage.
Det kan være hensigtsmæssigt at skifte bandage når du
bader. Tag gerne et brusebad uden stomibandagen, hvis
det føles behageligt for dig. Hvis du vælger at tage et
brusebad med bandagen på, kan du føle, at pladen bliver
meget “klistret.” Det kan derfor være hensigtsmæssigt
at lade posen sidde for en stund efter badet, for senere at
tage den af.

Hvis du har specifikke spørgsmål
om huden omkring stomien,
kan du henvende dig til din stomisygeplejerske.
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Følgende kan give skader
på huden
FORKERT STØRRELSE HUL I STOMIKLÆBEREN
Umiddelbart efter operationen er stomien en smule hævet.
I løbet af de næste uger (ca. 8) vil stomien gradvist blive
mindre, indtil den når sin endelige størrelse. Det er meget
individuelt og den endelige størrelse og form kan variere,
nogle stomier er runde, andre er ovale.
Det er vigtigt, at hullet i klæberen ikke er for stor. For stort
hul betyder, at afføring eller urin kommer i kontakt med
huden – det kan forårsage irritation og hudskader.
Den første tid efter operationen, er det vigtigt jævnligt at
kontrollere stomistørrelsen og justere hulstørrelsen til den
aktuelle måling af stomien. Selv når du har haft din stomi
længe, kan det være klogt at kontrollere størrelsen en eller
to gange om året.
Undertiden kan stomien vokse i størrelse, hvilket er endnu
en god grund til at måle størrelsen.
Årsagerne kan være:
Stomibrok
Visse typer medicin (f.eks cytostatika kan forårsage mild
irritation og en smule hævet stomi)
Graviditet
Vægtøgning
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ÆNDRET FORM PÅ MAVEN
Mavens form kan ændre sig på grund af vægtøgning eller
vægttab. Stomibrok er også en årsag, til at det buler ud.
Nogle gange er der tale om en ændret form på maven, der
gør at du får folder, huller og buler som kan forårsage, at
stomi-klæberen ikke vil hæfte så godt. Så kan der opstå
lækage.
Der er mange måder at udfylde ujævnheder på, for
eksempel de forskellige tætningsprodukter såsom pasta
eller forskellige tætningsringe. Nogle gange kan det være
en fordel at skifte til en ny type bandage. Der er også
støttebælter, der måske kan hjælpe på dit brok. Din
stomisygeplejerske kan rådgive dig.
ÆNDRET UDFLÅD FRA STOMIEN
Der er mange grunde til, at output fra din stomi, kan have
ændret sig:
Medicin (for eksempel antibiotika eller cytostatika)
Ændring i spisevaner
Angst
Mave-infektion
Hvis din afføring er meget tynd og vandet, øges risikoen for,
at det kan sive ind under stomiklæberen og kan medføre
skader på huden.

Hvis du bemærker ændringer i,
hvad der kommer fra stomien,
så spørg din stomisygeplejerske
for at få rådgivning.
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SMÅ KNOPPER PÅ ELLER OMKRING STOMIEN
Ved operation sætter kirurgen sting, hvor stomien og huden
mødes. Det kan give små røde knopper, som små hævelser
i området omkring stomien. Der kan også forekomme
ujævnheder kaldet granulomer. De kan forekomme både
ved stomiroden og på toppen af stomien. Det menes, at
vedvarende friktion fra stomibandagen kan give anledning
til disse granulomer.
Granulomer er uskadelige, men kan give en følelse af ubehag,
fordi de ofte bløder nemt. Hvis stomiklæberen sidder på
toppen af granulomer, kan det sommetider medføre lækage,
eftersom fugt fra granulomerne gør, at stomiklæberen ikke
sidder helt op mod huden. Hvis du finder granulomer, bedes
du kontakte din stomisygeplejerske, som kan hjælpe dig
med dette.
ALLEREDE EKSISTERENDE HUDSYGDOMME
Hvis du allerede har en hudlidelse såsom eksem eller
psoriasis, kan udslættet også forekomme i området omkring
din stomi. Hvis du er vant til at anvende en fedtet salve til at
behandle hudsygdommen, kan du ikke bruge det omkring
stomien – klæberen på bandagen vil ikke hæfte på huden.
Den samme type behandling (creme) kan være i en variant,
der ikke er så fedtet. Din stomisygeplejerske kan give
en vurdering og fastslå, om du har brug for at kontakte en
hudlæge.
ØGET FØLSOMHED
Selv hvis du har brugt det samme stomiprodukt i mange år, vil
der til tider være en vis følsomhed for det pågældende.
Hvis du kan se, at du har rød eller irriteret hud omkring
stomien, så spørg din stomisygeplejerske til råds.
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LAV STOMI/STOMI I HUDNIVEAU
En stomi, som er meget lav, eller er i hudniveau, kan ofte
være vanskelig at bandagere. Utætheder er helt almindelige.
Stomisygeplejersken kan ofte hjælpe med specielle
bandager og andre løsninger.
MIDLERTIDIG STOMI
Succesfulde kirurgiske teknikker har betydet, at der i dag er
forskellige løsninger, så du ikke altid skal have en stomi for
resten af livet. For at gøre det lettere at tilbageføre en stomi
efter et stykke tid, laver man ofte det som hedder en
loopstomi. Man trækker tarmen ud og deler den halvvejs, så
der skabes to munde, men kun en mund er aktiv. Det er
enkelt at sy tarmen sammen igen ved tilbageførsel af
stomien. En loop-stomi er ofte lav og er også lettere til at
forsøge at trække indad igen. Det kan indebære en risiko for
lækage. Din stomisygeplejerske kan hjælpe dig med at finde
løsninger.
BEHÅRING PÅ KROPPEN
Har du meget hår i området, hvor stomipladen skal sidde, er
det vigtigt at dette holdes korttrimmet for at sikre pladens
optimale klæbeevne og forsegling til huden.
Hårene kan holdes korttrimmet med saks eller elektrisk
trimmer. Det anbefales IKKE at bruge engangsskraber, da
det øger risikoen for rifter, sår og infektion i hudområdet
omkring stomien.
Hvis hårene ikke holdes korte, kan der opstå irritation i
hårsækkene (folliculitis), som ses som rødme og irritation i
huden, hvor håret vokser ud. Hårfjerningsprodukter af
andre typer anbefales ikke, da de kan forårsage irritation af
huden.

Kontakt din stomisygeplejerske hvis
du er i tvivl.
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Oplysninger om forskellige
typer af stomier
KOLOSTOMI
Sommetider er afføringen “fanget” omkring stomien i stedet
for at glide ned i posen. Dette kaldes “pancaking” og kan
betyde, at afføring skubbes ind under klæberen og
forårsager lækage med risiko for hudskader.
Din stomisygeplejerske kan give råd og vejledning.
ILEOSTOMI
Afføring fra en ileostomi er tyndere end fra en kolostomi.
Dette skyldes, at tyktarmens (colon) primære rolle er at
absorbere væske og hvis du har en ileostomi, så er colon
fjernet eller frakoblet. Under optimale betingelser er
afføringen fra en ileostomi grød-lignende.
Ved lækage, kan det hurtigt føre til beskadigelse af huden,
fordi afføring fra en ileostomi indeholder en masse fordøjelsesenzymer, som kan ødelægge huden.
Din stomisygeplejerske kan give råd og vejledning.
UROSTOMI
Hvis du får lækage fra en urostomi, kan du opleve huden ser
gennemblødt og rynket ud (ligesom når du har vasket op).
Det kan gøre huden mere skrøbelig og øge risikoen for
irritation. Hvis urinen er basisk, kan det forårsage at huden
og stomipose opfattes som lidt blålige.
Din stomisygeplejerske kan give råd og vejledning.
Der findes mange gode produkter og gode løsninger for
pleje af huden.

9

18094_05 Danish Skincare Advice.indd 9

02/04/2019 19:06

Brochuren er udgivet af Salts Healthcare, England og oversat til dansk.
TILBEHØR OG HJÆLPEMIDLER TIL STOMI
Salts Healthcare har et omfattende sortiment af stomibandager og en bred vifte af
tilbehør, der kan være løsningen på problemer såsom lækage, hudirritation, lugt og
klæberester.
Brochuren kan downloades fra Kirstine Hardam A/S’ hjemmeside: www.hardam-shop.dk

For yderligere information eller prøver, kontakt venligst:
	
97 42 32 33

@SaltsHealthcare

post@hardam.dk

SaltsHealthcare

www.hardam-shop.dk

SaltsHealthcare

kirstinehardam
® Registered trade marks of Salts Healthcare Ltd. © Salts Healthcare Ltd 2019. Products and trade marks
of Salts Healthcare Ltd are protected by UK and foreign patents, registered designs and trade marks.
For further details, please visit www.salts.co.uk
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