
Onderdeel van:

Stoma poeder

Bescherming van de niet intacte 
huid rondom de stoma.

Aanbrengen vanuit het flesje op 
de open/nattende huid rondom de 
stoma.

Overtollig poeder wegvegen met 
een droog gaasje, zodat er een dun 
laagje poeder overblijft op de huid.

Zodra huid intakt is stoppen met 
poeder.

Vloeibare pasta

Voor het opvullen van huidoneffen-
heden rondom de stoma.

Rechtstreeks vanuit de tube aan te 
brengen.

Tube eerst opwarmen met uw 
handen of de tube met de dop naar 
beneden in een warm glas water 
zetten.

U kunt de pasta modelleren met 
een vochtige vinger.

De vloeibare pasta is beschikbaar 
met en zonder alcohol.

Beschermingsring / Pastaring

Voor het opvullen van huidoneffen-
heden rondom de stoma.

Extra absorptie onder de huidplaat 
rondom de stoma.

Elastisch en vormbaar.

Bij voorkeur een pastaring inzetten 
bij een 2-delig systeem en vloeibare 
pasta bij een 1-delig systeem.

Stoma gordel

Geeft extra fixatie van het 
stomamateriaal op de buik
Wordt voornamelijk ingezet bij 
een convex huidplaat voor extra 
convexiteit.

Kan d.m.v. bevestigingsoogjes aan 
de huidplaat of aan het stomazakje 
worden bevestigd.

Moet zodanig worden aangebracht 
dat deze niet te strak zit en drukpl-
ekken kan geven, maar ook niet te 
los omdat het anders geen effect 
heeft.

Convex huidplaat

Kan worden ingezet bij een stoma 
op of onder huidniveau, om het 
stoma nippel boven huidniveau te 
krijgen of wanneer de stoma in een 
kuiltje of plooi ligt.

De convex huidplaat betreft geen 
hulpmiddel, maar mag bij een 
stomadrager die nog maar kort 
de stoma heeft alleen i.o.m. een 
stomaverpleegkundige worden 
ingezet in verband met verhoogde 
druk rondom de stoma.

De stomaverpleegkundige bepaalt 
de mate van de convexiteit van de 
huidplaat.

Let op: bij roodheid / huidirritatie altijd eerst nagaan hoe deze is ontstaan en deze oorzaak eerst aanpakken alvorens te starten met een stoma hulpmiddel.

Instructie stomahulpmiddelen 
Bosman Medische Hulpmiddelen: 0800 - 0662



Onderdeel van:

Instructie stomahulpmiddelen 
Bosman Medische Hulpmiddelen

Fixatie strips (halve maantjes)

Voor extra fixatie van de huidplaat.

Tegen het loslaten/omkrullen, 
uitdrogen en verweking van de 
buitenranden van de huidplaat.

Let op: deze strips mogen niet 
worden ingezet om lekkage (van 
binnenuit) uit te stellen. Hierbij 
wordt namelijk de oorzaak van 
het probleem niet aangepakt en 
kunnen de problemen alleen maar 
verergeren.

Beschermende tissue

Bescherming van de rode en geïr-
riteerde intacte huid rondom de 
stoma.

Brengt een onzichtbaar en snel-
drogend barrière laagje aan tussen 
de huid rondom de stoma en de 
huidplaat.

Tissue bevat geen alcohol, maar 
silicone en prikt niet op de huid.

Barrière crème

Bescherming van de rode en geïr-
riteerde intacte huid rondom de 
stoma.

Kleine hoeveelheid aanbrengen op 
uw vinger.

Crème uitwrijven op de huid ron-
dom de stoma totdat de huid weer 
ruw aanvoelt.

Cavilon spray

Kan een stapelende werking heb-
ben.

Advies is om dit niet te gebruik-
en i.v.m. kans op loslaten van het 
materiaal.

Wanneer de stomaverpleeg-kundi-
ge dit product wel adviseert, dan 
een kruisje op de aangebrachte 
Cavilon zetten. Pas als deze verdwe-
nen is, Cavilon opnieuw aanbren-
gen.

Removerspray en –tissue

Voor het verwijderen van het 
stomamateriaal en eventuele 
lijmresten.

Verwijderen van stomamateriaal 
en eventuele lijmresten gaat goed 
met een lauwwarm nat gaasje.

Let op: dit product wordt niet  
vergoed door de zorgverzekeraar.

Bosman is merkonafhankelijk, de voorbeeld afbeeldingen op deze instructiekaart zijn willekeurig gekozen afbeeldingen.
Het inzetten van een stomahulpmiddel gaat altijd in overleg met een stomaverpleegkundige, zodat hij/zij kan beoordelen wat het meest passende hulpmiddel is voor de stomadrager. 
De stomaverpleegkundige zal Bosman een machtiging aanleveren met een goede onderbouwing voor het gebruik van een hulpmiddel, zodat deze ook vergoed wordt voor de stomadrager.

Wanneer de stomadrager recent (binnen het jaar) nog bij de stomaverpleegkundige in het ziekenhuis geweest is, dient u bij vragen over hulpmiddelen en/of stomaproblemen altijd eerst 
contact op te nemen met de stomaverpleegkundige in het ziekenhuis.


