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Komfortabelt og trygt for en enklere hverdag
 
Stomacare er et elastisk stomibelte som gir 
støtte og fiksasjon av stomiposen, kompresjon
av bolen ved svekket bukmuskulatur samt 
forebygger og lindrer prolaps/brokk i 
arr- og stomiområdet.

Stomibeltet passer både rett og innsvingt 
figur. Det er laget av et bredt dacronbånd 
som er sydd sammen med en elastisk søm 
for optimal passform. Området rundt 
åpningen for stomien er av dobbelt lag 
uelastisk materiale. Mellom disse lagene 
er det en smidig forsterkningsplate av plast. 
Beltet har beskyttelsesbånd over åpningen.

Stomacare finnes i tre høyder; 10, 15 og 
22,5 cm samt med to ulike diametre for 
stomiåpningen: 60 mm og 72 mm. Dette 
forenkler tilpassingen til ulike størrelser på 
stomipose/-plate.

Stomiåpning 
60 eller 72 mm

Prolapsbeskyttelse 
med borrelås

Polyester/bomull

Stabiliserende myke 
plastskinner

Borrelåslukning i front

Stomacare



Stomacare EasyCut Plus
EasyCut Plus beltet er lett å applisere og 
justere stomiåpningen når beltet sitter på 
plass på pasienten. Dette er spesielt godt 
egnet for pasienter som pleies i hjemmet. 
Etter individelle behov kan stomiåpningens 
posisjon, form og diameter tilpasses med en 
saks. En mal for ulike former og størrelser 
følger med beltet. Materialet frynser seg ikke 
og er utformet for å gi pasienten optimal 
støtte. EasyCut Plus finnes i størrelser fra 
50 – 140 cm og i høydene 10, 15, 19 og 23 cm. 
Beltene i str. XXS samt XS er foreløpig ikke på 
refusjon, samt det er kun beltet i 15 cm høyde 
som er på refusjon i Norge.

Egenskaper:
• Coolmax-materialet bidrar til høy komfort og 
 en behaglig kroppstemperatur.
• Diskret lysegrå farge.
• En tynn og uelastisk frontdel gir optimal  
 støtte for bukveggen og forhindrer prolaps  
 og brokk.
• Integrert beskyttelse for framfall.
• Tilgjengelig i fire høyder.

H

10, 15,
19 og 23 cm

Individuell 50 til  
140 cm

Spesifikasjoner



Stomacare lav, standard 
og høy
Elastisk belte laget av et bredt dacronbånd som er 
sydd sammen med elastisk søm for optimal passform. 
Passer både rett og innsvingt figurtype. Området 
rundt åpningen for stomien er av dobbelt lag uelas-
tisk materiale. Mellom disse lagene er det et smidig 
forstwrkningspanel i plast. Utstyrt med beskyttelses-
bånd over åpningen. Lukke med borrelås. Finnes i 
tre høyder; lavt, standard og høyt. Standardvarianten 
finnes i to ulike farger; beige og svart. Høyt og lavt 
finnes i hvit.
 

Egenskaper:
• Finnes i tre ulike høyder.
• Stomiåpningen er vertikalt sentrert på beltene med  
 høyde 10 og 15 cm.
• Stomiåpningen på den 22,5 cm høye modellen er  
 plassert ca. 2,5 cm fra beltets nederkant.
• Stabiliserende spiler for optimal støtte og passform.
• Velourpanel for å feste tilbehør som f.eks. Protector  
 eller BellyBag.
• Materiale: Latexfri, belte i polyester og lycra, 
 forsterkningspanel i EVA, stabiliserende spiler 
 i plast.
• Finnes i hvit, beige og svart.

H

10, 15 og  
22,5 cm

60 og 
72mm  

70 til  
140 cm

Spesifikasjoner

Lavt og høyt: Hvit
Standard: Beige og svart



Stomacare Easy Opener
Stomacare EasyOpener har en integrert lukking 
under stomiåpningen. Dette forenkler bytte av 
stomipose fordi man ikke trenger å ta av hele 
beltet. Denne modellen egner seg ikke for 
pasienter med et veldig høyt abdominaltrykk, 
da det øker risikoen for for høy belastning av 
stomiåpningens lukking. Separat modell for 
venstre og høyre.

Egenskaper:
• Høyde: 15 cm
• Stabiliserende spiler for optimal passform.
• Velourpanel for å feste tilbehør som Protector.
• Materiale: Latexfri, belte i polyester og lycra, 
 forsterkingspanel i EVA, stabiliserende spiler i 
 plast.
• Finnes i beige.

Spesifikasjoner
H

15 cm 60 og  
72 mm

70 til 
140 cm



Protector
Beskyttelsen er laget av ABC plast og brukes for 
å beskytte stomien mot trykk og støt, framfor 
alt under aktivitet. Passer til alle modellene av 
Stomacare. Festes enkelt mot beltet med
borrelås på beskyttelsens bakside.

Egenskaper:
• En størrelse.
• Materiale: ABS.
• Finne i lysegrå og gråsvart.

Stomacare Belt Accessoarer
 

ProtectorMax 
leveres i en praktisk, 

diskret boks.

Protector Max
ProtectorMax er en hard beskyttelse designet 
for å motstå trykk og støt i daglige situasjoner 
samt ved aktivitet. Den minsker risikoen for 
at stomiposen kommer i klem eller fester seg 
i f.eks. bukser og belter. Den beskytter helt 
enkelt stomien i de fleste situasjoner. Den er 
anatomisk utformet og laget i et mykt formpres-
set gummiliknende materiale med myke kanter. 
Innsiden har en myk polstring som gir en 
komfortabel følelse mot huden. 
ProtectorMax er helt uten latex og andre 
skadelige stoffer. Det elastiske midjebåndet 
er former seg etter kroppens bevegelser.
ProtectorMax leveres i et beskyttende etui.

Egenskaper:
• En skallformet beskyttelse i anatomisk design
 som beskytter mot trykk og støt.
• Myke kanter og polstret innside gir en 
 komfortabel følelse mot huden.
• Justerbart elastisk midjebånd gir god 
 passform uansett kroppsform.
•  Diskret lysegrå farge.
•  Leveres i beskyttende etui.
•  Materiale: Latexfri, ABS, TPU, nylon, 

H

11 cm 14 cm 70 til 
140 cm

B

Spesifikasjoner



Stomacare størrelsestabell

Stomacare Standard
Art.nr Diameter Farge Størrelse Høyde

23306 60 mm Beige/Svart S - XXL 15 cm

23307 72 mm Beige/Svart S - XXL 15 cm

Stomacare Høy
Art.nr Diameter Farge Størrelse Høyde

23302 60 mm Hvit M - XXL 22,5 cm

23303 72 mm Hvit M - XXL 22,5 cm

Stomacare Protector Max
Art.nr Model Farge Størrelse Midjemål

23296 Protector Max Lysegrå En Størrelse 70 - 140 cm

23297 Ekstra midjebånd Lysegrå En Størrelse

Stomacare Protector
Art.nr Model Farge Størrelse

23300 Protector Lysegrå En Størrelse

23299 Protector Svart En Størrelse

Størrelse Midjemål
S 70 - 79 cm

M 80 - 90 cm

L 90 - 100 cm

XL 100 - 110 cm

XXL 110 - 120 cm

XXXL 120 - 130 cm

XXXXL 130 - 140 cm

Målet tas av pasienten 
liggende.Art.nr Farge Størrelse Høyde

23323 Grå S - XXXXL 15 cm

Stomacare Easycut Plus

Stomacare Easy Opener (beige)
Art.nr Diameter Farge Størrelse Høyde

23316 60 mm Beige S - XXXXL 15 cm

23318 72 mm Beige S - XXXXL 15 cm

Stomacare Lav
Art.nr Diameter Farge Størrelse Høyde

23308 60 mm Hvit S - XXL 10 cm

Bestilles i venstre eller høyre.

Bestilles i venstre eller høyre.
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