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stomazorg met perspectief

Multifunctioneel inzetbaar bij stomata,
fi stels en wondzorg!

Verwijderen • Aanbrengen • Legen

Ileostomie 1-delig

Post-op en 
High Output
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Aanbrengen: 
Strek met de vlakke hand 
de huid boven de stoma en 
plaats de huidplaat over de 
stoma.

Wrijf de huidplaat vanaf het 
midden goed naar de buiten-
randen op de huid.

Sluiten werkluik:
Pak het werkluik tussen duim 
en wijsvinger vast en sluit 
deze van beneden naar boven 
goed af.

Wrijf de huidplaat rondom de 
stoma goed op de huid.

Voorbereiden: 
Zorg ervoor dat alle benodigde
materialen klaarliggen, zoals
een mal, schaar, pen, vochtige 
en droge gazen en stomama-
teriaal. Knip, met het werkluik
open, de huidplaat op de 
gewenste maat. Verwarm het 
stomamateriaal op lichaams-
temperatuur.

Verwijderen en 
schoonmaken: 
Ondersteun de huid en duw 
de huid los van de huidplaat. 
Reinig de huid en de stoma 
met lauw water en dep deze 
daarna droog.

Openen werkluik:
Pak met de ene hand het 
lipje van het werkluik en houd 
met de andere hand het zakje 
boven het werkluik tegen. 
Maak vervolgens het werkluik 
rustig open.

Inspectie en schoonmaken:
Reinig de stoma met lauw 
water en dep deze daarna 
droog.

Gebruik kraantje/
geïntegreerde sluiting:
De mogelijkheid bestaat om
het kraantje af te knippen,
indien de output niet meer 
via het kraantje af kan 
lopen. Hierna kan de geïnte-
greerde sluiting met lipje 
gebruikt worden.

Legen: 
Gecontroleerd legen met het 
lipje. 

Na het legen het uiteinde 
van het zakje oprollen en het
klittenband stevig aandrukken.

De High Output zak heeft géén 
werkluik maar is voorzien van 
een kijkvenster. 
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