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Gode råd til dig som har
en urostomi
Alle mennesker har forskellige behov, uanset om du har
en stomi eller ej. De råd, der er indeholdt i denne brochure
er en vejledning, som kan være nyttig for dem, der har
en urostomi.
Efter operationen, er det vigtigt at spise en varieret kost:
Spis frugt og grønt hver dag
Spis fødevarer med højt indhold af protein, såsom kød,
fisk, æg, ost, mælk og yoghurt
Spis mad med kulhydrater som brød, kartofler, pasta, ris
og morgenmadsprodukter
Spis mejeriprodukter to eller tre gange om dagen, fordi
de er rige på calcium – Vælg produkter med lavere
fedtindhold som et sundere alternativ
Du bør drikke 1,5–2 liter væske om dagen. Mængden bør
forhøjes, hvis du sveder meget i varmt vejr eller under motion.
Det samme gælder, hvis du har feber.
Hvis urinen er mørkere end normalt, kan det være fordi det
er mere koncentreret og du har derfor brug for at drikke mere.

BEMÆRK: hvis din urin fortsætter
med at være mørk, lugter dårligt
eller er uklar, kan det være tegn på
en infektion. Kontakt da din læge
eller stomisygeplejersken.
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Te, kaffe og alkohol er vanddrivende og kroppen producerer
derfor mere urin. Undgå gerne indtagelse før sengetid.
Hvis urin flowet er rigeligt om natten kan det være hensigtsmæssigt at koble en urinopsamlingspose (natpose) til
urostomiposen, for at undgå, at skulle stå op og tømme
om natten.
Hvis du er uden adgang til toilet i længere tid, kan du tilslutte
en ekstra pose (benpose) på benet under dit tøj.
Fødevarer med højt indhold af vitamin C gør urinen en smule
mere sur, og det kan mindske risikoen for urinvejsinfektioner.
C-vitamin findes bl.a. i:
Citrusfrugter
Tranebær og tranebærsaft
Solbær drik
LUGTE
Kan opstå, når man spiser asparges og fisk. Hvis man indtager
tomatjuice kan lugten reduceres.
MISFARVET URIN
Nogle indholdsstoffer samt nogle fødevarer kan misfarve
urinen, såsom:
Rødbeder
Farvestoffer i fødevarer
Radiser
Spinat
Hvis du har spørgsmål om din kost, bedes du kontakte
en diætist eller tale med din stomisygeplejerske.
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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
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