
Veelzijdige probleemoplosser voor een lekvrije hechting

2-delig

met

Hecht aan mensen.

Hecht aan mensen.

Aurum® Convex Ileostomie



Aurum® Convex
2-delig

Ileostomie

 Met Manuka honing

 Inclusief geïntegreerde oogjes (voor het dragen van een gordel)

 Voorzien van een kijkvenster

 Dual-Carb®i filter heeft een groot oppervlak van het koolstoffilter, dat  

 ervoor zorgt dat de lucht vrij kan stromen door het filter en geurtjes 

 worden geëlimineerd. Het PTFE-membraan stoot vloeibare en 

 olieachtige stoffen af   om de kans op lekkage te verkleinen

 Gemakkelijk en gecontroleerd legen met een lipje

 Easy2peel™ tab voor eenvoudig verwijderen van de huidplaat 

 Sneldrogend en waterafstotend tissue
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RINGMAAT
45 mm (13 t/m 25 mm)

Verkrijgbaar in de volgende maten zakjes:

RINGMAAT
70 mm (13 mm t/m 48 mm)

Verkrijgbaar in de volgende maten zakjes:

RINGMAAT
55 mm (13 mm t/m 35 mm)

Verkrijgbaar in de volgende maten zakjes:

Productomschrijving

Mini MiniMidi

Midi

MidiMaxi

Maxi

Maxi

Verkrijgbaar in 3 ringmaten
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Voorbereiden
Zorg ervoor dat alle 
benodigde 
materialen klaar-
liggen, zoals een 
mal, een schaar, 
een pen, vochtige 
en droge gazen 
en stomamateriaal.

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

Knip indien nodig 
de huidplaat op 
maat. Rol de sluiting 
van het zakje op tot 
aan het klittenband 
en wrijf het aan.

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

Ileostomie 2-delig / Convex / Manuka honing 

Honing
Manuka
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Aanbrengen
Verwijder de folie 
aan de achterzijde 
van de huidplaat. 
Aan de bovenzijde 
van de huidplaat zit 
de Easy2peel™ tab 
(boven het Welland 
logo).

Breng de huid-
plaat aan over de 
stoma op de huid 
en houd hierbij de 
huid indien nodig 
gestrekt. 

Indicatie
Stoma trekt zich 
regelmatig terug tot 
op of onder huid-
niveau.

Extra informatie
Lees voor gebruik eerst de gebruiksaanwijzing van de fabrikant
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Breng geleidelijk 
het stomazakje 
van beneden naar 
boven om de ring 
aan.

Pak vervolgens een 
van de blauw-
witte lipjes van de 
beschermfolie en 
trek de folie rond-
om de huidplaat 
naar beneden. 
Herhaal dit aan de 
andere kant.

Wrijf het stomazakje 
rondom de ring aan.
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Gecontroleerd 
legen met het lipje.

Verwijderen 
stomazakje
Ondersteun de 
huidplaat en pak het 
stomazakje bij het
geribbelde lipje.

Rol het stomazakje 
naar de onderzijde 
van de huidplaat. 
Zorg ervoor dat dit 
een naar beneden 
gerichte beweging 
is. Op deze wijze 
laat het stomazakje 
makkelijk los.
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Wrijf de huidplaat 
rondom de stoma 
goed aan op de 
huid, te beginnen 
rondom de stoma.

Wrijf vervolgens de 
buitenranden aan.

Plaats het stoma-
zakje aan de onder-
zijde tegen de ring.
Let op: Het 
blauw-witte 
beschermfolie van 
het zakje in dit 
stadium nog niet 
verwijderen!

Haal voor het 
aanbrengen de 
blauw-witte lipjes 
van elkaar zodat 
deze makkelijker los 
komen.
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Tip
Indien de 
geïntegreerde 
oogjes (voor het 
dragen van een 
gordel) niet nodig 
zijn, knip deze 
dan af voor het 
aanbrengen.
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X Export - M Manuka - H Honing - 2 2-delig - N Convex - F Flange (huidplaat) - 
4 45 (ringmaat) - 13 13 mm (stansmaat)

Ileostomie 2-delig / Convex / Manuka honing
Honing
Manuka

Besteloverzicht

Product Per doos Art. code

Gordel standaard 
120 cm

1 XBLTS01

Gordel lang
145 cm

1 XBLTL01

Product Maat Per doos
Huidplaat

45 mm
Huidplaat

55 mm
Huidplaat

70 mm

Aurum
Convex
2-delig 

Huidplaat

13 mm 5
XMH2NF413
(tot 25 mm)

XMH2NF513
(tot 35 mm)

XMH2NF713
(tot 48 mm)

19 mm 5 XMH2NF419 - -

22 mm 5 XMH2NF422 - -

25 mm 5 XMH2NF425 XMH2NF525 -

29 mm 5 - XMH2NF529 -

32 mm 5 - XMH2NF532 -

35 mm 5 - XMH2NF535 -

Product Maat Per doos Mini Beige Midi Beige Maxi Beige

Aurum
2-delig Zakje

45 mm 30 XMH2D445 XMH2D545 XMH2D145

55 mm 30 XMH2D455 XMH2D555 XMH2D155

70 mm 10 - XMH2D570 XMH2D170
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X Export - M Manuka - H Honing - 2 2-delig - D Drainable - 4 Mini (maat zakje) - 
45 45 mm (ringmaat)
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Distributeur: Welland Nederland BV • Muskushouwsestraat 33 • 6666 MA Heteren
T + 31 (0)88 6670066 • E info@welland.nl • I www.welland.nl

 Welland Medical Ltd. • Hydehurst Lane • Crawley • West Sussex • RH10 9AS United Kingdom

Welland®, Hecht aan mensen.™ en Aurum® zijn trademarks van CliniMed (Holdings) Ltd.
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Hecht aan mensen.


