
Ontwikkeld 
met diepgaande 
kennis over 
gezonde huid

Introductie van de nieuwe

Adapt CeraRing
De enige pastaring met ceramide
ondersteunt een gezonde peristomale huid 
door de juiste pasvorm aangevuld met de kracht 
van ceramide

vlakke en convexe variant



Circa 50% van de stomadragers heeft op 

een zeker moment last van peristomale

huidproblemen.* Ons doel is om u vanaf 

de eerste dag te helpen een gezonde 

peristomale huid te behouden.

Een pastaring kan een waardevolle aanvulling zijn om de huid rondom de stoma 

optimaal te beschermen. Bijvoorbeeld bij huidproblemen of voor het opvullen van 

onregelmatigheden zoals plooien, kuiltjes in de huid of littekenweefsel. Door een 

Hollister Adapt CeraRing te gebruiken komt daar een groot voordeel bij: ceramide.

De Hollister Adapt CeraRingen bevatten ceramide, een lichaamseigen stof die van nature aanwezig is in 

een gezonde huid. Om problemen met en rondom de stoma te voorkomen is een gezonde peristomale 

huid een voorwaarde. 

Naarmate de huid ouder wordt bevat deze minder ceramide. Hierdoor verliest de huid bij het ouder worden 

meer vocht en biedt deze minder bescherming tegen beschadiging en uitdroging. Naarmate de huid minder 

ceramide bevat geeft dat in bepaalde gevallen complicaties. Complicaties die verminderd kunnen worden 

door stomamateriaal te gebruiken waar ceramide in zit. 

Met de Adapt CeraRing met ceramide krijgt u dus alle voordelen van ceramide én een betere aansluiting 

tussen de huid en opvangmateriaal, zowel bij een- als bij tweedelige stomaopvangsystemen.

Adapt CeraRing – Vlak en Convex
ondersteunt een gezonde peristomale huid door de 

juiste pasvorm aangevuld met de kracht van ceramide



Adapt CeraRing - vlak

De vlakke Adapt CeraRing helpt lekkage te voorkomen en beschermt de peristomale huid. Bovendien kan deze 

ring worden uitgerekt en gevormd voor een nog betere pasvorm rond de stoma.

De fl exibele ring kan worden uitgerekt en gevormd – voor een goede pasvorm rond de stoma

ref.nr. maat  dikte  
8805 48 mm 4,5 mm

8815 48 mm 2,3 mm

Adapt CeraRing - vlak. Nu beschikbaar in standaard en slim!

 Slim Standaard
 8815 8805



De werking van ceramide   
Ceramide voorkomt dat de huid vocht verliest 

en beschermt de huid tegen beschadiging

en uitdroging. Op deze manier helpt ceramide de 

peristomale huid gezond te houden vanaf 

de eerste dag.

Ceramide:

• Ceramide is een lichaamseigen stof

• Ceramide functioneert als ‘cement’ voor de huid

•  Ceramide houdt de cellen van de opperhuid 

bij elkaar, waardoor een waterdichte, 

beschermende laag wordt gevormd

dode 
cellen

levende 
cellen

Ceramide en andere lipiden houden de cellen van 
de opperhuid bij elkaar, waardoor een waterdichte, 

beschermende laag wordt gevormd

 epidermis

Veiligheid en zekerheid van Adapt CeraRing

De Adapt pastaringen worden al meer dan 10 jaar gebruikt in de stomazorg. Ze helpen lekkage te voorkomen, 

beschermen de huid en kunnen in sommige gevallen de draagtijd van opvangmateriaal verlengen. Daarbij zorgt 

de kracht van ceramide voor ondersteuning bij het gezond houden van de peristomale huid. 

* Ratliff, 2010. Early peristomal skin complications reported by WOC nurses. Journal of Wound, Ostomy & Continence Nursing. 37(5): 505-510 

De voordelen op een rij:

•  Helpt lekkage te voorkomen en de huid te beschermen

• Kan de draagtijd van opvangmateriaal verlengen

•  Is erosiebestendig – zelfs wanneer deze nat wordt of 

wordt blootgesteld aan ontlasting / urine.

•  Biedt het ultieme comfort en gebruiksgemak – 

de alcoholvrije ringen zijn ontworpen om zacht te zijn 

voor alle huidtypen.



Ervaar het verschil met Adapt CeraRing 
Voor meer informatie of een proefpakket, bel gratis naar 0800-02 303 52, stuur een email

aan klantenservice@hollister.com of neem contact op met jouw Hollister accountmanager.

Adapt CeraRing - convex

Bij dieper liggende of verzonken stoma’s wordt de convexe Adapt CeraRing toegepast. Door gebruik te maken 

van deze pastaring ontstaat een betere aansluiting tussen huidplak en huid. Bovendien zorgt de kracht van 

ceramide voor ondersteuning bij het gezond houden van de peristomale huid.

De fl exibele ring kan worden uitgerekt en gevormd – voor een goede pasvorm rond de stoma

Voldoet aan de fl exibele pasvorm van convexiteit

Het convexe oppervlak van de ring is ontworpen om de pasvorm rondom de stoma te verbeteren. 

Door de bolling van de ring richting de peristomale huid te plaatsen wordt de diepte van de huidplak 

vergroot. Dit helpt lekkage, die kan zorgen voor peristomale huidproblemen, te voorkomen.

• Maak de keuze tussen rond of ovaal, gebaseerd op de grootte en vorm van de stoma

•  Gebruik de ringen individueel of plaats deze op elkaar voor een op maat gemaakte convexiteit

• Gebruik samen met een vlakke huidplak voor fl exibele convexiteit

•  Gebruik samen met een convexe huidplak voor een diepere convexiteit die in sommige situaties 

nodig is

ref.nr. maat  Verp. per 
89520 20 mm 10

89530 30 mm 10

89540 40 mm 10

 

Adapt CeraRing - convex, rond

ref.nr. maat  Verp. per 
89601 22 mm x 38 mm 10   

89602 30 mm x 48 mm 10 

89603 38 mm x 56 mm 10 

Adapt CeraRing - convex, ovaal
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Hollister stoma. Gevoel voor detail.

Hollister stomazorg is gespecialiseerd in het leveren van producten die een optimale pasvorm 

hebben om lekkage te voorkomen en met de juiste samenstelling van de huidplak zorgen voor de 

bescherming en het behoud van een gezonde peristomale huid. De Adapt CeraRing, in vlakke 

en convexe uitvoering, is het nieuwste aanvullend hulpmiddel in de stomazorg dat ervoor zorgt 

dat aan deze voorwaarden kan worden voldaan.


