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Colostomie
2-delig
Verwijderen stomazakje:
Ondersteun de huidplaat,
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.

Instructies
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Verwijderen • Aanbrengen

Hecht aan mensen.
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De gouden huidplaat!
Hecht aan mensen.

Zie ook welland.nl
voor de instructiefilm!
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Voorbereiden:
Zorg ervoor dat alle benodigde
materialen klaarliggen, zoals
een mal, een schaar, een
pen, vochtige en droge gazen
en stomamateriaal.
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Reinig de huid en de stoma
met lauw water en dep deze
droog.
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Verwijderen en
schoonmaken:
Verwarm de huidplaat door
deze bijvoorbeeld onder de
kleding te houden.
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Aanbrengen:
Verwijder de folie aan de
achterzijde van de huidplaat.
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Ondersteun de huid en duw
de huid los van de huidplaat.
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Strek met de vlakke hand
de huid boven de stoma en
plaats de huidplaat over de
stoma.
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Wrijf de huidplaat rondom de
stoma goed aan op de huid,
te beginnen rondom de stoma
naar de buitenranden.
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Pak vervolgens een van de
blauw-witte lipjes van
de beschermfolie en trek de
folie rondom de huidplaat
naar beneden.
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Plaats het stomazakje aan de
onderzijde tegen de ring.
Let op: Het blauw-witte
beschermfolie van het zakje
in dit stadium nog niet
verwijderen!

Breng geleidelijk het stomazakje van beneden naar
boven om de ring aan.
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Herhaal dit aan de andere
kant.

Wrijf het stomazakje rondom
de ring aan.

