God Mod
Brok

Perfekt
pasform
Råd og tips til dig med stomi brok

Et liv med stomi brok
Hvis du har et brok ved din stomi, har du sikkert mange spørgsmål og tanker.
Hvad er et brok? Hvad er årsagen til det? Hvorfor har netop jeg fået det?
I denne brochure vil du finde nogle af de mest almindelige spørgsmål og
svar, samt råd og tips.
Med en fornuftig livsstil og med det rigtige valg af produkter, behøver et brok
ikke stoppe dig i at leve det liv, du ønsker.

Hvad er et stomi brok?
Ved operationen laves et hul i bughulen/mavemusklerne, der
hvor stomien bliver placeret.
Hullet i musklerne kan i nogle tilfælde forårsage, at der opstår
brok. Brok er når en del af tarmen buler ud ved stomien.
Brok kan variere i størrelse. Der er ingen forklaring på, hvorfor
brok opstår hos nogle stomiopererede, men det er mest
udbredt hos ældre og overvægtige.

Hvordan vil brok påvirke dig?
Du er ikke alene om at have brok.

et stort problem og mange lever et

Undersøgelser viser, at op til 50% af de,

normalt liv med brok.

der har en kolostomi har brok.

Din stomisygeplejerske eller læge kan

I begyndelsen føler mange sig utilpas

give dig råd og vejledning.

og urolig, men brok behøver ikke være

Husk, du skal ikke holde det for dig selv. Fortæl det til nogen, der kan hjælpe dig!

Tips som kan forebygge, at stomi brok opstår
Stomi brok kan opstå når som helst –
det kan ske efter en uge, måneder

Husk:

eller år.

Du bør altid tale med din
stomisygeplejerske eller
læge, før du påbegynder
et træningsprogram.

Tips: Du kan mindske risikoen for brok, hvis du
starter tidligt med at lave lette maveøvelser. Spørg
din stomisygeplejerske eller læge til råds om, hvilke
øvelser du skal lave. Det kan også hjælpe, med
gåture eller hvis du svømmer.

Flere tip til, hvordan du mindsker risikoen for at få brok:
• Undgå tunge løft i mindst tre måneder
efter operationen.

• Tænk over din vægt og spis sundt.
• Hold din hånd så den støtter din stomi,

• Stå og sid altid med ret ryg.

når du hoster, især i de første måneder

• Brug brok bandage eller bælte, hvis du

efter operationen.

skal løfte, både hjemme og på arbejde.

“Tak for at der findes så fantastiske produkter”
Sådan her beskriver fru P, der er 69 år gammel og fra Leicestershire i England,
sit liv med stomi brok.
“I marts 2007 blev jeg opereret på grund af

hjælp at hente, og at jeg kunne leve mit

kræft og fik lavet en kolostomi. Jeg blev

liv som sædvanligt.

rådet til at tage det med ro de første

Min stomisygeplejerske viste mig

måneder og ikke løfte tunge genstande.

produkter, som var specielt designet til

Alligevel fik jeg brok. Først var jeg meget

stomi brok. Jeg synes godt om, at bruge

ked af det. Jeg havde lige vænnet mig til

både en-dels og to-dels bandager, så jeg

et liv med stomi, og så skulle jeg pludselig

prøvede Salts Harmony Duo og Salts

også have en stor bule på min mave.

Confidence Natural. Jeg kan se fordele

Meget hurtigt fandt jeg ud af, at der var

ved begge”

Fru P bruger Salts Confidence Natural Lukket
“De fem slidser i klæberen gør at den er meget
fleksibel og derfor former den sig rundt om mit
brok uden at lave folder. Klæberen er også
meget blød mod huden.”

Fru P sætter Salts Harmony Duo på
“Pladen med den fleksible klæber af hydrocolloid er
meget let at sætte på, selv om jeg på grund af mit
brok ikke rigtig kan se, hvad jeg gør. Stomien sidder
nemlig længst ude på brokket. Den lille forhøjning
på pladen og den blå markering på posen er en stor
hjælp, som gør det let at sætte sammen.”

En bedre pasform til stomi brok
Et af de største problemer for dig med brok er, at finde en stomi klæber som
sidder tæt og sikkert. Brok skaber en bule på maven, så man har svært ved at få
den rette vedhæftning med almindelige klæbere.
Du kan løse problemet, med forskellige “brok-venlige” produkter, som giver en god
pasform, ekstra sikkerhed, større tryghed og øget komfort.
Så uanset hvilken form og størrelse dit brok har, kan du være sikker på, at finde produkter,
der passer perfekt.
Nogle gange kræver et brok kirurgisk indgreb, men
de fleste gange er det nok at få hjælp i form af en
brokbandage eller med lidt strammere undertøj.
Din stomisygeplejerske kan informere dig om,
hvad et brok er, hvordan du eventuelt kan
forebygge det og oplyse dig om de
forskellige hjælpemidler der er til
rådighed, hvis du har fået et brok.

MED ALOE VERA

Salts Confidence® Natural er meget populær hos stomiopererede med brok, og det
er der en god grund til. Posen har samme komfort, smidighed og fleksibilitet som
andre en-dels bandager, men derudover har den også Flexifit klæber. Klæberens
unikke design med fem slidser, gør at den består af fem fleksible dele. Dette gør, at
klæberen lettere kan hæfte på den ujævne hud som et brok giver. Klæberen former
sig rundt om brokket og forebygger risikoen for lækage, som kan skade huden. Det
ideelle valg for alle som ønsker en perfekt pasform.
Salts Confidence Natural findes både som
lukket og tømbar pose i forskellige størrelser.
Flexifit klæberen indeholder den fugtgivende og
hudvenlige Aloe Vera.
Naturlig beskyttelse
Hudvenlig klæber,
krediteret af
The Britisk Skin Foundation

Naturlig komfort
Blød non-woven stof
og bløde svejsekanter
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Naturlig blødhed
Stor fleksibilitet og Aloe Vera

Perfekt pasform
Diskret, beigefarvet pose
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DELS

DELS

LUKKET

TØMBAR

m e d f l e k s i b e l pl a d e

Samme fordele som et en-dels system…
…og samme egenskaber som et to-dels system.
Et unikt to-dels system som gør det nemt og enkelt at placere posen
korrekt på pladen.
Meget fleksibel og hudvenlig plade. Meget lav og diskret profil.
Med Salts Harmony Duo bliver alle poseskift

en lille markering på posen, som gør det let,

hurtige og enkle. Med et brok kan det være

nemt og simpelt at sætte sammen, så det sidder

svært at se, hvad du gør når du skifter bandage,

korrekt. Den fleksible plade, som er omgivet af

men Salts Harmony Duo har et enkelt design. En

en tynd hydrocolloid klæber, er meget smidig

lille forhøjning på pladen, passer sammen med

omkring et brok. Sikkerhed og tryghed.
Let at bruge
En lille forhøjning på pladen passer
sammen med en blå markering på
posen. Dette gør placeringen let og
præcis.

Lav profil
Harmony Duo er et to-dels system,
som er lille og diskret som et en-dels
system.
Flad og smidigt - er mindre synlig
under tøjet.
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LUKKET

TØMBAR

Blød og fleksibel
Pladen har en lav profil med tynd og
fleksibel hydrocolloid klæbekant, som
følger alle kroppens bevægelser.
Stærk
Posen kan løsnes fra pladen og
sættes på igen – det er intet problem
– klæberen er meget stærk og giver
ekstra sikkerhed og tryghed.
Diskret
Lukkemekanismen
lukkes med
velcro og kan
foldes op under
stofbeklædningen
på både
Harmony Duo
og Confidence
Natural.
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COMFORT & GOLD
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DELS

TØMBAR

LUKKET

Med oval klæber

Salts Confidence® Comfort tømbar og Salts Confidence® Gold lukket, findes
med stor oval klæber. Den ovale klæber giver gode muligheder for at løse
problemer med brok ved stomien. Den mindsker risikoen for lækager og skader
på huden, så du kan føle dig mere sikker og tryg.

Salts Confidence® Comfort tømbar

Salts Confidence ® Gold lukket

Hudvenlig: Kan klippes op til 70 x 110 mm.

Hudvenlig: Kan klippes op til 70 x 110 mm.

Filter: Unik placering af filteret som er
beskyttet af et ekstra lag plastfilm.

Delt forside: For enkelt påsætning af
posen og mulighed for inspektion af
stomien.

Diskret: Reduceret ”overhæng” i
toppen af posen – meget værdsat.
Delt forside: For enkelt påsætning
af posen og mulighed for inspektion af
stomien.

Der findes forskellige løsninger
Der findes forskelligt tilbehør og hjælpemidler, som kan gøre
hverdagen lettere:

Salts Simplicity ®
Simplicity, blødt og smidigt undertøj som er
meget behageligt at have på. Materialet er
åndbart og meget let. En rib forstærkning
foran på trusserne/boxershortsene giver
ekstra støtte og komfort. Ingen sømme eller
elastikker, som irriterer mod huden. Trusser
og unisex boxershorts fås i både sort og hvid.

TILBEHØR
Tilbehør og
hjælpemidler

• Høj talje som giver god pasform over
stomien.
•B
 lød rib forstærkning foran, som giver
støtte til maven.
• Blødt og behageligt materiale mod huden.
• Let åndbart materiale.
• Glat og usynligt under det meste tøj.

Undertøjet er lavet i et blødt og behageligt
materiale som er ”to-vejs stretch”, hvilket
gør det strækbart i både længden og
bredden. Meget behageligt og smidigt.
• Ingen sømme eller elastikker.
• Bred linning for øget komfort.

Der findes også støttebælter
– tal med din stomisygeplejerske

Salts SecuPlast ® Hydro og Salts SecuPlast ® Hydro Aloe Vera
Med et brok ved stomien kan

• Let at bruge – en størrelse passer alle.

stomibandagens klæber have en tendens

• Hudvenlig – også hvis du er allergisk over

til ikke at slutte ordentlig tæt eller
kanterne løfter sig. Med Salts SecuPlast
Hydro kantsikringer imødegås dette
ved at klæbekanterne holdes på plads.

for almindelige klæbere.
• Kan bruges til alle former for plader og
poser.

Kantsikringerne er en ekstra klæber af

• Fås som standard

hudvenlig hydrocolloid som beskytter

hydrocolloid eller

mod lækage og eventuelle hudskader. De

hydrocolloid med

kan bruges til alle typer af stomibandager.

Aloe Vera.

Salts SecuPlast Hydro Aloe Vera kan være
løsningen, hvis du har meget følsom hud.

For mere information, kontakt din stomisygeplejerske,
forhandler eller Kirstine Hardam A/S.
Kirstine Hardam A/S
Måbjerg Skolevej 48
7500 Holstebro
Tel 97 42 32 33
Fax: 97 42 80 14
E-mail:post@hardam.dk
www.hardam.dk
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