ADVIES stomapleister plakken
Advies voor het verwijderen & aanbrengen van de Provox stomapleisters
BELANGRIJK:
Neem voor het plaatsen en verwijderen van de Provox stomapleisters altijd de tijd en ga zorgvuldig te werk.
Dit is een vereiste voor een goed resultaat. Lees voor gebruik van de producten de gebruiksaanwijzing aandachtig
door en neem bij twijfel of onduidelijkheden contact met ons op.

Het verwijderen van de gebruikte Provox stomapleister
Om de pleister veilig te verwijderen zonder de huid te beschadigen, kunt u een Remove doekje gebruiken. Dit
doekje is doordrenkt met een vloeistof die de lijmlaag van de pleister oplost, zodat de pleister makkelijk loslaat.
Dit doekje bevat huidvriendelijke oliën.

Remove doekje, artnr. 59403125

Remove doekje, WAD50

Provox Cleaning Towels, artikel 7244

1.

Houd het doekje tegen de kleefrand aan en druk het voorzichtig en gelijkmatig uit. Hierdoor komt
de vloeistof tussen de huid en de pleister en weekt de pleister los.

2.

Begin altijd aan de onderkant van de pleister om te voorkomen dat de vloeistof via de pleister in uw
stoma loopt.

3.

U kunt de pleister nu voorzichtig van de huid verwijderen.

4.

Na het verwijderen van de oude pleister verwijdert u eventuele lijmresten van de huid. Dit kan met
hetzelfde Remove doekje dat u gebruikte voor het verwijderen van de pleister.

5.

De achtergebleven olie van het Remove doekje kunt u verwijderen met een Provox Cleaning
Towel. Dit doekje bevat alcohol en ontvet de huid.

6.

Laat de huid vervolgens goed drogen (ca. 2 minuten) voordat u deze gaat voorbereiden op
een nieuwe pleister.

Het aanbrengen van een nieuwe Provox stomapleister

Het plaatsen van de Provox (FreeHands) HME-cassette

Voor een betere hechting van de pleister op de huid kunt u Skin
Prep of Skin Tac* wipes gebruiken. Dit doekje is doordrenkt met
een vloeistof die een filmlaagje op de huid vormt als deze droog is.
Dit laagje beschermt de huid en zorgt ervoor dat de pleister beter op
de huid hecht.

Wacht tenminste 30 minuten voordat u de Provox FreeHands HME-cassette of de Provox FreeHands
FlexiVoice op de stomapleister plaatst. Gebruikt u de Provox XtraMoist of XtraFlow HME-cassette?
Wacht dan 5 minuten voor u deze aanbrengt.

* Afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur. Werking van beide producten is hetzelfde.

1.

Skin Prep, artnr. 59420425 Skin Tac, artnr. MS407W

Wrijf met het doekje op de huid waar u de pleister gaat aanbrengen.

LET OP: Voordat dit doekje gebruikt wordt, moet de huid goed droog zijn! (zie punt 6 op de voorpagina)
2.

Laat de Skin Prep vervolgens minimaal 3 minuten drogen.

3.

Verwarm de stomapleister door deze te wrijven tussen de handen, even onder uw bovenbeen te
leggen terwijl u zit of door erop te blazen met een föhn.

4.

Probeer de huid zo strak mogelijk te trekken op het moment dat u de stomapleister op de huid
plakt.

5.

Na het aanbrengen kunt u de stomapleister zachtjes op de huid masseren om deze goed te
laten hechten.

Provox FreeHands HME-cassette in combinatie
met een Provox StabiliBase pleister

De Provox LaryButton is een korte canule die zichzelf op z’n plaats houdt in de stoma. Door de opstaande
rand aan de tracheale zijde, kan de Provox LaryButton achter de tracheale rand klemmen waardoor bij een juiste
passing, een luchtdichte afsluiting ontstaat. Voor extra versteviging is een speciaal pleistersysteem ontwikkeld:
de Provox LaryClip.

+
Provox Xtra HME-cassette

Provox LaryClip voor Provox LaryButton

Indien er reeds ervaring is opgedaan met het aanbrengen en gebruik van de stomapleister, kan het zijn dat u ontdekt dat de stomapleister vaak op dezelfde plek loslaat. Dit is
dan de zogenaamde “zwakke plek” waar u best nog wat extra lijm kunt opbrengen.

1.

Breng de lijm met het kwastje dun aan op de huid op die delen waar de Provox pleister in
aanraking komt met de huid.

2.

Laat de lijmlaag min. 5 minuten aan de lucht drogen.

3.

Indien nodig, kan een tweede laagje lijm worden aangebracht. Herhaal dan stap 1 en 2.

4.

Druk de pleister stevig aan op de huid.

BELANGRIJK: Het gebruik van Provox siliconenlijm is niet geschikt voor de gevoelige huid!
(Langdurig) gebruik van Provox siliconenlijm kan leiden tot huidirritaties en is dus niet voor
iedereen geschikt.

+

Provox LaryButton

Provox siliconenlijm, artnr. 7720

Aanbrengen van een extra lijmlaag met Provox siliconenlijm

Provox Xtra HME-cassette

Ervaart u problemen met het luchtdicht afsluiten van uw stoma?

OPTIONEEL: aanbrengen extra lijmlaag
Dit is alleen nodig indien de Provox stomapleister ook met gebruik van Skin Prep onvoldoende hecht. Als dit het geval is, kan met behulp van Provox siliconenlijm een extra
lijmlaag worden aangebracht.

Provox FreeHands FlexiVoice in combinatie
met StabiliBase pleister

BELANGRIJK:

Hebt u interesse in de Provox LaryButton? Raadpleeg dan uw logopedist of verpleegkundig consulent.
De Provox LaryButton dient altijd te worden aangemeten door een bevoegd medisch hulpverlener.

