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Gebruik anti-twiststrip
(voor de nacht)
Verwijder de beschermfolie
van het stripje. Plak de
antitwiststrip net boven het
kraantje. Vouw tenslotte de
anti-twiststrip om.

Gebruik EasifloTM
(optioneel, voor de nacht)
Bevestig de urinenachtzak
aan de EasifloTM. Plaats vervolgens het blauwe uiteinde
van de EasifloTM in het urinezakje.

De
Easiflo TM
anti-twist
connector zorgt ervoor dat
de urine 's nachts in de
urinenachtzak blijft stromen.
Meer informatie en uitleg
vindt u op
www.welland.nl/easiflo
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stomazorg met perspectief

1

Voorbereiden
Zorg ervoor dat alle benodigde materialen klaarliggen, zoals een mal, een
schaar, een pen, vochtige
en droge gazen en stomamateriaal.

4

Reinig de huid en de stoma
met lauw water en dep
deze daarna droog.

2

Verwarm de huidplaat door
deze bijvoorbeeld onder de
kleding te houden.

5

Verwijder de folie aan de
achterzijde van de huidplaat.

3

Verwijderen en
schoonmaken
Ondersteun de huid en
duw de huid los van de
huidplaat met een vochtig
gaasje.

6

Aanbrengen methode 1
Vouw de huidplaat om
vanaf de onderste rand van
de opening. Strek de huid
boven de stoma en plaats
de huidplaat onder de
stoma op de huid.

7

8

9

Aanbrengen methode 1
Breng vervolgens de gehele
huidplaat aan op de huid.

Aanbrengen methode 2
Breng de huidplaat aan
over de stoma op de huid
en houd hierbij de huid
gestrekt.

Aanbrengen methode 2
Breng vervolgens de gehele
huidplaat aan op de huid.
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11

12

Wrijf de huidplaat zorgvuldig aan op de huid, te
beginnen rondom de stoma
naar de buitenranden.

Via het kijkvenster kan
eventueel gecontroleerd
worden of het stomazakje
goed op zijn plaats zit.

Na het legen kan het kraantje
opgevouwen worden in de
tappocket. Dit zorgt voor een
optimaal draagcomfort.

