
Comfort en 
discretie zorgen 
voor een groter 
gevoel van controle

Geoptimaliseerd 
afvoerkraantje

Nieuw design met 
meerdere compartimenten

Verbeterde eigenschappen!

Conform 2 
urostomazakken

Wat de dag ook brengt, 

ons nieuwe urostomazakje 

zorgt voor maximale 

discretie en optimaal 

comfort.

Hollister Stoma. Gevoel voor detail.

Verbeterde eigenschappen!Verbeterde eigenschappen!
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Wilt u meer weten?
Onze mensen staan klaar om uw vragen te
bantwoorden en deskundig advies te geven.
U kunt gratis bellen naar: 0800 02 303 52.

Hollister bv
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3800 GE Amersfoort

Tel: (033) 45 01 000
Klantenservice@hollister.com
www.hollister.nl



De keuze voor het juiste urostomazakje hangt niet 

alleen af van de functies en kenmerken. Een belangrijk 

aspect is het herstellen van controle die de gebruiker in 

staat stelt om in vrijheid en vol zelfvertrouwen te leven.

Hollister begrijpt dat het verschil in de details zit. Wij zijn continu

bezig om onze producten te verbeteren op basis van de feedback 

die wij van (uro)stomaverpleegkundigen en stomadragers krijgen.

De verbeteringen die wij hebben aangebracht aan onze urostoma-

zakjes kunnen u helpen om uw patiënten een stuk zelfverzekerder 

in het leven te laten staan.

Een gewoon leven –
mogelijk gemaakt door 
buitengewone urostomazakjes.

Het vertrouwde 
urostomazakje verbeterd
De unieke combinatie van comfort en verbeterde product-

eigenschappen maakt dat de Hollister Conform 2 urostoma-

zakken nog beter voldoen aan de wensen van uw klant. 

De nieuwe producteigenschappen zijn een nieuw verzamel-

systeem, dat bestaat uit meerdere compartimenten, en een 

nieuw ontworpen afvoerkraantje.

Verbeterd afvoerkraantje  

Het nieuwe afvoerkraantje is gemaakt van zachter materiaal 

en heeft een beter gestroomlijnde vorm. Dit vergroot van 

het comfort bij het dragen van het urostomazakje, zodat uw 

patiënten meer kunnen doen en zich minder zorgen hoeven 

te maken.

Meerdere compartimenten

De vernieuwde Conform 2 urostomazakjes hebben meerdere 

ingebouwde compartimenten, waarin de urine zich gelijkmatig 

verdeelt. Dit zorgt voor een platter urostomazakje.

De verbeteringen + de eigenschappen 
die u al kent en vertrouwt
Naast de verbeteringen van de Conform 2 stomazakjes, bezitten deze natuurlijk 

ook de kenmerken van alle Hollister urostomazakjes.

• Geurwerende laag

• Transparant, of beige kleurig

• Indicator afvoerkraantje

• Zachte en water afstotende non-woven

• Oogjes voor bevestiging aan gordel

De nieuwe urostomazakjes – Conform 2

Ons doel is een groter gevoel van 
controle voor uw patiënt. 
Wat de dag ook brengt, uw patiënten verdienen een probleemloos gebruik van hun 

urostomazakje. De verbeteringen aan het Conform 2 urostomazakje zijn ontwikkeld 

om uw patiënten een verhoogd gevoel van controle te bieden.

Neem voor meer informatie contact op met uw Hollister vertegenwoordiger.

Meerdere 
compartimenten, 

een doorsnede gezien van 
af de bovenzijde.

Meerdere 
compartimenten, 

voorzijde.

Conform 2
(tweedelig)
Bestelhulp

Conform 2 huidplak
SoftFlex

huidplak met zwevende flens, zelf te knippen/voorgestanst
ref.  stomamaat flensmaat kleurcode verp.per
23200  13-20 mm 35 mm ● 5
24200  13-30 mm 45 mm ● 5
24220  20 mm 45 mm ● 5
24225  25 mm 45 mm ● 5
24230  30 mm 45 mm ● 5
25200  13-40 mm 55 mm ● 5
25235  35 mm 55 mm ● 5
25240  40 mm 55 mm ● 5
27200  13-55 mm 70 mm ● 5

Convex 

huidplak met zwevende flens, zelf te knippen/voorgestanst
ref.  stomamaat flensmaat kleurcode verp.per
24300  13-25 mm 45 mm ● 5
24320  20 mm 45 mm ● 5
24322  22 mm 45 mm ● 5
24325  25 mm 45 mm ● 5
25300  13-38 mm 55 mm ● 5
25329  29 mm 55 mm ● 5
25332  32 mm 55 mm ● 5
25335  35 mm 55 mm ● 5
27300  13-51 mm 70 mm ● 5

Conform 2 huidplak
FormaFlex

huidplak met zwevende flens, zelf te vormen
ref. product stomamaat flensmaat kleurcode verp.per
34700 vormbare huidplak 16-32 mm 45 mm ● 5
35700 vormbare huidplak 16-43 mm 55 mm ● 5
37700 vormbare huidplak 16-57 mm 70 mm ● 5

Conform 2 huidplak met flexibele plakrand
CeraPlus

vlakke huidplak met zwevende flens, zelf te knippen
ref.  stomamaat flensmaat kleurcode verp.per
14500  13-30 mm 45 mm ● 5
15500  13-40 mm 55 mm ● 5
17500  13-55 mm 70 mm ● 5

Convex huidplak met zwevende flens, zelf te knippen/voorgestanst
ref.  stomamaat flensmaat kleurcode verp.per
14600  13-25 mm 45 mm ● 5
14620  20 mm 45 mm ● 5
14625  25 mm 45 mm ● 5
15600  13-38 mm 55 mm ● 5
15629  29 mm 55 mm ● 5
15632  32 mm 55 mm ● 5
17600  13-51 mm 70 mm ● 5

Conform 2 huidplak uro
FlexWear

huidplak met zwevende flens, zelf te knippen/voorgestanst
ref.  stomamaat flensmaat kleurcode verp.per
33200  13-20 mm 35 mm ● 5
34200  13-30 mm 45 mm ● 5
34225  25 mm 45 mm ● 5
34230  30 mm 45 mm ● 5
35200  13-40 mm 55 mm ● 5
35235  35 mm 55 mm ● 5
35240  40 mm 55 mm ● 5

Conform 2 huidplak met flexibele plakrand
FlexWear

huidplak met zwevende flens, zelf te knippen/voorgestanst
ref.  stomamaat flensmaat kleurcode verp.per
33500  13-20 mm 35 mm ● 5
34500  13-30 mm 45 mm ● 5
34520  20 mm 45 mm ● 5
34525  25 mm 45 mm ● 5
34530  30 mm 45 mm ● 5
35500  13-40 mm 55 mm ● 5
35535  35 mm 55 mm ● 5
35540  40 mm 55 mm ● 5
37500  13-55 mm 70 mm ● 5

Convex 

huidplak met zwevende flens, zelf te knippen/voorgestanst
ref.  stomamaat flensmaat kleurcode verp.per
34600  13-25 mm 45 mm ● 5
34620  20 mm 45 mm ● 5
34622  22 mm 45 mm ● 5
34625  25 mm 45 mm ● 5
35600  13-38 mm 55 mm ● 5
35629  29 mm 55 mm ● 5
35632  32 mm 55 mm ● 5
37600  13-51 mm 70 mm ● 5

Conform 2 zakjes

Colostomie

anatomisch, filter
ref. product  flensmaat kleurcode verp.per
44410 mini, beige, QuietWear  45 mm ● 30
44400 midi, beige, QuietWear  45 mm ● 30
44420 maxi, beige, QuietWear  45 mm ● 30
45410 mini, beige, QuietWear  55 mm ● 30 
45400 midi, beige, QuietWear  55 mm ● 30
45420 maxi, beige, QuietWear  55 mm ● 30
47400 midi, beige, QuietWear  70 mm ● 30
47420 maxi, beige, QuietWear  70 mm ● 30

anatomisch, filter
ref. product  flensmaat kleurcode verp.per
24410 mini, beige  45 mm ● 30
24400 midi, beige  45 mm ● 30
24420 maxi, beige   45 mm ● 30
24500 midi, transparant  45 mm ● 30
24520 maxi, transparant  45 mm ● 30
25410 mini, beige  55 mm ● 30
25400 midi, beige  55 mm ● 30
25420 maxi, beige  55 mm ● 30
25500 midi, transparant  55 mm ● 30
25520 maxi, transparant  55 mm ● 30
27410 mini, beige  70 mm ● 30
27400 midi, beige  70 mm ● 30
27420 maxi, beige   70 mm ● 30
27500 midi, transparant  70 mm ● 30
27520 maxi, transparant  70 mm ● 30

Ileostomie
filter, Lock ‘n Roll sluiting
ref. product  flensmaat kleurcode verp.per
23750 midi, beige, anatomisch  35 mm ● 30
23760 maxi, beige, symmetrisch  35 mm ● 30
24743 mini, beige, symmetrisch  45 mm ● 30
24750 midi, beige, anatomisch  45 mm ● 30
24760 maxi, beige, symmetrisch  45 mm ● 30
24850 midi, transparant, anatomisch  45 mm ● 30
24860 maxi, transparant, symmetrisch  45 mm ● 30
25743 mini, beige, symmetrisch  55 mm ● 30
25750 midi, beige, anatomisch  55 mm ● 30
25760 maxi, beige, symmetrisch  55 mm ● 30
25850 midi, transparant, anatomisch  55 mm ● 30
25860 maxi, transparant, symmetrisch  55 mm ● 30
27760 maxi, beige, symmetrisch  70 mm ● 30
27860 maxi, transparant, symmetrisch  70 mm ● 30

Urostomie 

ref. product  flensmaat kleurcode verp.per
23790 beige  35 mm ● 10
23890 transparant  35 mm ● 10
24790 beige  45 mm ● 10
24890 transparant  45 mm ● 10
25790 beige  55 mm ● 10
25890 transparant  55 mm ● 10
27890 transparant  70 mm ● 10

Post-operatief
ref. product stomamaat flensmaat kleurcode verp.per
20070 eendelig met werkluik, transparant, 
 onsteriel, mogelijkheid met sluitklem 70 mm    20
20110 eendelig met werkluik, transparant, 
 onsteriel, mogelijkheid met sluitklem 110 mm    20
21070 eendelig met werkluik, transparant, 
 steriel, mogelijkheid met sluitklem 70 mm    5
21110 eendelig met werkluik, transparant, 
 steriel, mogelijkheid met sluitklem 110 mm    5
38100 huidplak, zelf te knippen 13-89 mm 102 mm  ● 5
38500 huidplak, zelf te knippen, 
 geen startopening 0-89 mm 102 mm  ● 5
38255 ileozakje, transparant, high output   55 mm  ● 20
38270 ileozakje, transparant, high output   70 mm  ● 20
38200 ileozakje, transparant, high output   102 mm  ● 20
38300 set, huidplak met ileozakje, 
 transparant, onsteriel 13-89 mm 102 mm  ● 5
38570 set, huidplak en urozakje,
 transparant, steriel 13-55 mm 70mm  ● 5

Kind
kind transparant, zelf te knippen géén startopening
ref. product   flensmaat verp.per
3796 ileo, Lock ‘n Roll, huidplak   38 mm 10
3797 uro, huidplak   38 mm 10
3795 ileo, Lock ‘n Roll, huidplak   50 mm 10

Kind set

zelf te knippen géén startopening
ref. product  stomamaat flensmaat verp.per
3777 colo, transparant  15 mm 50 mm 15
3778 uro, transparant  35 x 22 mm 64 mm 15
3799 ileo, transparant, Lock ‘n Roll   45 mm 10
3761 huidplak   32 mm 45 mm 5

Hulpmiddelen
Adapt

ref. product   inhoud/maat verp.per
7805 Vlakke ring   48 mm 10
7806 Vlakke ring   98 mm 10
79520 Convex ring   20 mm 10
79530 Convex ring   30 mm 10
79540 Convex ring   40 mm 10
79601 Adapt Ovaal convex ring   22 x 38 mm 10
79602 Adapt Ovaal convex ring   30 x 48 mm 10
79603 Adapt Ovaal convex ring   38 x 56 mm 10
79300 Pasta   tube 60 gr. 1
79301 Pasta mini tubes   tube 14 gr. 6
79400 Pasta strips   doos 10
7906 Poeder   flacon 1
78500 Glijgel, geurneutraliserend   flacon 1
78501 Glijgel, geurneutraliserend   sachets 50

Aanvullend

ref. product   inhoud/maat verp.per
7300 Gordel voor stomazak    58-109 cm 1
7299 Gordel voor stomazak    86-165 cm 1
8770 Afsluitklem    20
7220 Barrière crème   flacon 1
7910 Karaya 5 pasta   tube 1
7905 Karaya 5 poeder   flacon 1
7730 Medische kleefspray   spuitbus 1
7731 Remover   spuitbus 1
7760 Removerdoekjes   sachets 50
7917 Skin-gel huidbeschermingsfilm   sachets 50
7331 Tussenstukje urostomiezak   10
9650  Nachtzak met aftap   2000 ml 10
9779 Access port    8

Irrigatie

ref. product   inhoud/maat verp.per
7740 Glijmiddel    flacon 1
7719 Set   76 mm 1
7720 Set   51 mm 1
7723 Conus    1
7724 Irrigatiezak   76 mm 20
7728 Irrigatiezak   51 mm 20

Gevoel voor detail. Gevoel voor het leven. www.hollister.nl
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