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De nieuwe generatie stoma bandages

De “Plus“ punten op een rij

Verhoogd draagcomfort door Coolmax materiaal

De nieuwe “Plus“ lijn binnen de Stomacare bandages is onder andere gemaakt van 

ademend Coolmax materiaal, dat zorgt voor maximale afvoer van transpiratievocht. Het 

vocht dat vrijkomt wordt via de holle kern van de vezel naar buiten getransporteerd. 

Tegelijkertijd zorgt de lucht in de holle kern ervoor dat de drager warm blijft. Het vocht 

verspreidt zich en verdampt vier keer sneller dan bij katoen. Dit houdt het lichaam 

comfortabel droog - zelfs tijdens fysieke activiteiten. 

Afgestemd op de individuele behoeften 

Om tegemoet te komen aan de individuele wensen zijn de Stomacare Plus bandages 

verkrijgbaar in meerdere modellen, elk in vier hoogtes en herkenbaar aan de lichtgrijze 

kleurstelling. Deze kleur biedt optimale discretie, zelfs onder lichtgekleurde kleding en 

dus een extra Plus voor de kwaliteit van leven.

Stomacare        bandages

* Model afhankelijk

Lichtgrijze kleurstelling  
biedt optimale discretie

Coolmax materiaal voor een 
hoog draagcomfort en  

aangename temperatuur

Stoma opening afgewerkt met een geïntegreerde 
Multiflex ring of waarbij de grootte en vorm 
individueel zijn af te stemmen*

Dun en onelastisch 
abdominaalpaneel 

ondersteunt de buikwand

Verkrijgbaar in  
vier hoogtes om tegemoet te 

komen aan de individuele wensen

Geïntegreerde 
prolapsafdekking voor 
afscherming van de 
stomaverzorging



Hoog draagcomfort door Coolmax materiaal
De Standaard Plus bandages zijn gemaakt uit ademend Coolmax materiaal, dat zorgt voor 

een maximale afvoer van transpiratievocht van het lichaam naar het bandage weefsel.  

Zo blijft het lichaam aangenaam droog, zelfs tijdens verhoogde lichamelijke activiteiten. 

De lichtgrijze kleur biedt optimale discretie, zelfs onder lichtgekleurde kleding.

Afgestemd op de individuele behoeften  
De Standaard Plus bandage wordt ingezet als postoperatieve ondersteuning van de 

buikwand en ter preventie van prolapsvorming en/of parastomale hernia, onder andere 

veroorzaakt door overgewicht of hogere lichamelijke activiteiten (sport, tuinieren, 

huishoudelijk werk, etc.) en zorgt voor extra fixatie van de stomaverzorging. De bandage 

biedt stomadragers een hoge mate van draagcomfort en een veilig gevoel in het dagelijks 

leven. De Standaard Plus bandage is verkrijgbaar in vier hoogtes.

De „Plus" punten op een rij:
• Coolmax materiaal voor hoog draag-

comfort en aangename temperatuur

• Lichtgrijze kleurstelling biedt  

optimale discretie

• De geïntegreerde Multiflex ring biedt 

een goede hygiëne en zorgt voor een 

vormvaste stoma opening 

• Dun en onelastisch frontpaneel 

ondersteunt de buikwand ter  

 preventie van prolapsvorming/hernia

• Geïntegreerde prolapsafdekking voor 

afscherming van de stomaverzorging

• Verkrijgbaar in vier hoogtes

Stomacare
Standaard Plus bandage
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Maattabel - Stomacare Standaard Plus bandages

Art. nr. SO 
Ø 60 mm

Art. nr. SO
Ø 72 mm

Art. nr. SO 
Ø 85 mm*

Hoogte Maat Buikomvang

S1106004 S1107204 - 10 cm S
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL

70 -   79 cm
80 -   89 cm
90 -   99 cm

100 - 109 cm
110 - 120 cm
121 - 130 cm
131 - 140 cm

S1156004 S1157204 S1158504 15 cm

S1196004 S1197204 S1198504 19 cm

S1236004L/R S1237204L/R S1238504L/R 23 cm

Passende flensmaat:
Stoma opening (SO) Ø 60 mm: mogelijke flensmaat 40 - 45 mm
Stoma opening (SO) Ø 72 mm: mogelijke flensmaat 50 - 57 mm
Stoma opening (SO) Ø 85 mm: mogelijke flensmaat 60 - 70 mm

Specificaties

H

10 cm, 15 cm,
19 cm, 23 cm

60 mm,  
72 mm, 85 mm*

70 cm  
tot 140 cm

Eigenschappen / Kenmerken
• Stoma opening met kunststof Multiflex ring afgewerkt

• Geïntegreerde baleinen voor een optimale pasvorm 

• Velourspaneel ter bevestiging van de Protector of BellyBag accessoires

• Materiaal: latexvrij; Coolmax (polyester, polyamide, elastaan); velours: (polyester); 

kunststof: (POM, TPE)

• Kleur: lichtgrijs 

* Niet beschikbaar:  
   voor de 10 cm hoge modellen

Z-Index nummers
zie basko.com
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Hoog draagcomfort door Coolmax materiaal
De EayCut Plus bandages zijn gemaakt uit ademend Coolmax materiaal, dat zorgt voor 

een maximale afvoer van transpiratievocht van het lichaam naar het bandage weefsel.  

Zo blijft het lichaam aangenaam droog, zelfs tijdens verhoogde lichamelijke activiteiten. 

De lichtgrijze kleur biedt optimale discretie, zelfs onder lichtgekleurde kleding.

Individuele en eenvoudige aanpassing 
Bij de EasyCut Plus bandages is het mogelijk om de bandage af te stemmen op de 

individuele stomadrager. De positie, de vorm en de grootte van de stoma opening 

kunnen door de stomaverpleegkundige zelf bepaald en aangebracht worden door het 

knippen van een opening in het frontpaneel. Het materiaal van dit paneel rafelt niet. Een 

sjabloon met vormen in meerdere diameters wordt meegeleverd. Bovendien kan de 

EasyCut Plus in de basis - d.w.z. zonder stomaopening - worden ingezet als fixatieband 

bij gebruik van een irrigatiesysteem of na het herpositioneren van een stoma.

De „Plus" punten op een rij:
• Coolmax materiaal voor hoog draag-

comfort en aangename temperatuur

• Lichtgrijze kleurstelling biedt  

optimale discretie

• Dun en onelastisch frontpaneel 

ondersteunt de buikwand ter  

 preventie van prolapsvorming/hernia

• Meegeleverde prolapsafdekking voor 

afscherming van de stomaverzorging

• Verkrijgbaar in vier hoogtes

Stomacare
EasyCut Plus bandage
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* Passende flensmaat:
Stoma opening Ø 60 mm: mogelijke flensmaat 40 - 45 mm
Stoma opening Ø 72 mm: mogelijke flensmaat 50 - 57 mm
Stoma opening Ø 85 mm: mogelijke flensmaat 60 - 70 mm

Specificaties

H

10 cm, 15 cm,
19 cm, 23 cm

Individueel 70 cm  
tot 140 cm

Eigenschappen / Kenmerken
• Positie, vorm en grootte van de stoma opening kunnen zelf worden bepaald 

• Geïntegreerde baleinen voorkomen omslaan en dragen bij aan een optimale pasvorm 

• Velourspaneel ter bevestiging van de Protector of BellyBag accessoires

• Materiaal: latexvrij; Coolmax (polyester, polyamide, elastaan); velours: (polyester)

• Kleur: lichtgrijs

Z-Index nummers
zie basko.com

Maattabel - Stomacare EasyCut Plus bandages

Art. nr. Hoogte Stoma opening Maat Buikomvang

S4100004 10 cm
Positie, vorm en 
grootte kunnen 
individueel worden 
bepaald 

S
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL

         70 -   79 cm
         80 -   89 cm
         90 -   99 cm

100 - 109 cm
110 - 120 cm
121 - 130 cm
131 - 140 cm

S4150004 15 cm

S4190004 19 cm

S4230004 23 cm
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Stomacare
Bandages voor stomadragers
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Stabiliserende baleinenGeïntegreerde verstevingsplaat 
ondersteunt de buikwand

Klittenband paneel voor  
plaatsing van Protector of BellyBag

Prolapsafdekking  
met klittenband

Stoma opening  
afgewerkt met omboorband

Frontale klittenbandsluiting

Materiaal: latexvrij

Met een zeker gevoel de dag door

De Stomacare bandages worden voornamelijk postoperatief ingezet ter ondersteuning 
van de buikwand en ter preventie van prolapsvorming en/of parastomale hernia, onder 
andere bij overgewicht of hogere lichamelijke inspanningen (sporten, tuinieren, etc.). De 
Stomacare bandages zijn vervaardigd uit elastisch materiaal voorzien van stabiliserende 
baleinen die een goede, plooivrije pasvorm garanderen. De Stomacare bandages zijn 
eenvoudig door middel van klittenband te sluiten. Afgestemd op de individuele 
behoeften zijn er verschillende modellen verkrijgbaar. Alle modellen kunnen worden 
gecombineerd en toegepast met de gebruikelijke stoma systemen. 

Stomacare bandages

Indicaties

•  Buikwandzwakte   (ICD10: M79.9)

• Hernia in litteken en stoma bereik   (ICD10: K43.9)

• Prolaps   (ICD10: K91.4)

• Enterostomie   (ICD10: Z93.4)
 - Ileostomie   (ICD10: Z93.2) 

 - Colostomie   (ICD10: Z93.3)

• Urostomie   (ICD10: Z93.6)
 - Ileum/Colon Conduit   (ICD10: Z93.9)
 - Ureterocutaneostoma   (ICD10: Z93.6)
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EasyOpener bandage
Comfort bij wisselen van stomazakje
De EasyOpener bandage heeft een tweede, speciaal geïntegreerde klittenbandsluiting 

net onder de stoma opening en biedt daarmee extra comfort tijdens het wisselen van het 

stomazakje. De bandage hoeft daardoor namelijk niet eerst in zijn geheel verwijderd te 

worden. Er ontstaat volledige toegang tot de stoma door de tweede sluiting te openen 

en de randen iets terug om te slaan.

Praktisch en efficiënt 
De EasyOpener bandage is 15 cm hoog en voorzien van een geïntegreerde stoma opening. 

Naast de keuze uit verschillende kleuren kan er ook een selectie gemaakt worden in de 

diameter van de stoma opening. Voor het bepalen van de juiste diameter is de buitenste 

flensmaat van het betreffende systeem maatgevend. 

Advies: voor patiënten met een zeer hoge 

interne abdominale druk zijn deze modellen, 

op grond van de mogelijke belasting op de 

speciale sluiting, niet geschikt. In dat geval 

zijn de Stomacare Standaard Plus of de  

Stomacare Standaard bandage een betere

oplossing. 

Stomacare
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Maattabel - Stomacare EasyOpener bandages

Art. nr. 
wit

Art. nr. 
beige

Art. nr. 
zwart

Hoogte Stoma 
opening

Stoma-
zijde

Maat Buikomvang

306EO B306EO G306EO 15 cm Ø 60 mm
links / 
rechts

S
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL

70 -   79 cm
80 -   89 cm
90 -   99 cm

100 - 109 cm
110 - 120 cm
121 - 130 cm
131 - 140 cm

307EO B307EO G307EO 15 cm Ø 72 mm
links / 
rechts

312EO B312EO G312EO 15 cm Ø 85 mm
links / 
rechts

Eigenschappen / Kenmerken
• Hoogte: 15 cm

• Eenvoudig te openen voor het verwisselen van stomazakje

• Geïntegreerde stabilisatiebaleinen voor een optimale pasvorm

• Velours oppervlak voor de bevestiging van de Protector of BellyBag accessoires

• Materiaal: latexvrij; bandage: polyester en lycra; versterkingsplaat: EVA; 

stabilisatiebaleinen: kunststof

• Kleuren: wit, beige, zwart 

Specificaties

H

15 cm 60 mm,  
72 mm, 85 mm

70 cm  
tot 140 cm

* Passende flensmaat:
Stoma opening Ø 60 mm: mogelijke flensmaat 40 - 45 mm
Stoma opening Ø 72 mm: mogelijke flensmaat 50 - 57 mm
Stoma opening Ø 85 mm: mogelijke flensmaat 60 - 70 mm

Z-Index nummers
zie basko.com
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Afgestemd op de individuele behoeften
De naam standaard bandage is niet voor niets. Deze bandage heeft de maatstaf bepaald 

waarop de gehele Stomacare serie is gebaseerd. De bandage is gemaakt van kwalitatief 

hoogwaardig elastisch materiaal dat uitstekende ondersteuning biedt en tegelijkertijd 

voor een optimale pasvorm zorgt. Stomacare bandages worden met name ingezet voor 

postoperatieve ondersteuning van de buikwand en ter preventie van prolapsvorming en/of 

parastomale hernia, onder andere veroorzaakt door overgewicht of hogere lichamelijke 

activiteiten (sport, tuinieren en huishoudelijk werk, enz.). De Stomacare bandages bieden 

stomadragers een hoge mate van draagcomfort en een veilig gevoel in het dagelijks 

leven. Er zijn verschillende modellen beschikbaar om aan de individuele behoeften te 

voldoen. De Standaard bandages zijn verkrijgbaar in drie verschillende hoogtes. De 

stoma opening kan ook individueel worden gekozen. Voor het bepalen van de juiste 

diameter is de buitenste flensmaat van het betreffende systeem maatgevend.

Standaard bandage

Stomacare
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Eigenschappen / Kenmerken
• Hoogte: 10 cm, 15 cm, 22,5 cm

• Stoma opening in het midden van de bandage gecentreerd bij hoogtes 10 cm en 15 cm

• Stoma opening op ca. 2,5 cm vanaf de onderste rand bij hoogte 22,5 cm

• Geïntegreerde stabilisatiebaleinen voor een optimale pasvorm

• Velours oppervlak voor de bevestiging van de Protector of BellyBag accessoires

• Materiaal: latexvrij; bandage: polyester en lycra; versterkingsplaat: EVA; 

stabilisatiebaleinen: kunststof

• Kleuren: wit, beige, zwart 

Specificaties

H

10 cm, 15 cm, 
22,5 cm

60 mm,  
72 mm, 85 mm

70 cm  
tot 140 cm

Maattabel - Stomacare Standaard bandages

Art. nr. 
wit

Art. nr. 
beige

Art. nr. 
zwart

Hoogte Stoma 
opening

Stoma 
zijde

Maat Buikomvang

308 B308 G308 10 cm Ø 60 mm universeel
S

M

L

XL

XXL

XXXL

XXXXL

70 - 79 cm

80 - 89 cm

90 - 99 cm

100 - 109 cm

110 - 120 cm

121 - 130 cm

131 - 140 cm

309 B309 G309 10 cm Ø 72 mm universeel

306 B306 G306 15 cm Ø 60 mm universeel

307 B307 G307 15 cm Ø 72 mm universeel

312 B312 G312 15 cm Ø 85 mm universeel

302 B302 G302 22,5 cm Ø 60 mm
links/
rechts

303 B303 G303 22,5 cm Ø 72 mm
links/
rechts

313 B313 G313 22,5 cm Ø 85 mm
links/
rechts

* Passende flensmaat:
Stoma opening Ø 60 mm: mogelijke flensmaat 40 - 45 mm
Stoma opening Ø 72 mm: mogelijke flensmaat 50 - 57 mm
Stoma opening Ø 85 mm: mogelijke flensmaat 60 - 70 mm

Z-Index nummers
zie basko.com
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Voor individuele aanpassing van de stoma opening en bandage pasvorm
Naast de confectiemodellen van de Standaard bandages zijn er in deze serie tevens 

halffabricaten verkrijgbaar. Daarmee is niet alleen een individuele positionering en 

grootte bepaling van de stoma opening mogelijk maar bestaat tevens de mogelijkheid 

om bijvoorbeeld coupnaden aan te brengen. Een bijbehorend fourniturensetje  wordt 

met de bandages meegeleverd. 

De Standaard halffabricaat bandages zijn verkrijgbaar in drie verschillende hoogtes. 

Standaard halffabricaat bandage

Stomacare
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Eigenschappen / Kenmerken
• Hoogte: 10 cm, 15 cm, 22,5 cm

• Individuele positionering en stoma opening naar maat mogelijk

• Geïntegreerde stabilisatiebaleinen voor een optimale pasvorm

• Velours oppervlak voor de bevestiging van de Protector of BellyBag accessoires

• Materiaal: latexvrij; bandage: polyester en lycra; versterkingsplaat: EVA; 

stabilisatiebaleinen: kunststof

• Kleuren: wit, beige, zwart 

Specificaties

H

10 cm, 15 cm, 
22,5 cm

Individueel 70 cm  
tot 140 cm

* Passende flensmaat:
Stoma opening Ø 60 mm: mogelijke flensmaat 40 - 45 mm
Stoma opening Ø 72 mm: mogelijke flensmaat 50 - 57 mm
Stoma opening Ø 85 mm: mogelijke flensmaat 60 - 70 mm

Z-Index nummers
zie basko.com

Maattabel - Stomacare Standaard halffabricaat bandages

Art. nr. 
wit

Art. nr. 
beige

Art. nr. 
zwart

Hoogte Stoma 
opening

Stoma- 
zijde

Maat Buikomvang

304 B304 G304 10 cm individueel universeel
S
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL

70 -   79 cm
80 -   89 cm
90 -   99 cm

100 - 109 cm
110 - 120 cm
121 - 130 cm
131 - 140 cm

305 B305 G305 15 cm individueel universeel

301 B301 G301 22,5 cm individueel universeel
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Bescherm je stoma
De Stomacare ProtectorMax biedt extra bescherming tegen 

ongemakken en risico’s op druk, stoten of onbedoelde kracht-

inwerkingen op de stoma tijdens dagelijkse en vrijetijdsactiviteiten 

(b.v. op het werk, tijdens autorijden, sporten, enz.). Tevens wordt het risico verminderd 

dat het stomazakje bekneld komt te zitten, bijvoorbeeld ‘s nachts bij buikslapers, tijdens 

intieme momenten, dragen van strakke kleding, enz. De ProtectorMax biedt discretie aan 

stomadragers door de stoma te bedekken en is door zijn lichtgrijze kleur ook optimaal  

te verbergen onder lichtgekleurde kleding.

PotectorMAX

Stomacare

Eigenschappen / Kenmerken
• Schelpvormig, anatomisch ontwerp en absorbeert  

ongewenste impactkrachten

• Binnenzijde en randen zijn bekleed met zacht  

rubber voor een aangenaam draagcomfort tegen de huid

• Verstelbare elastische buikband voor individuele aanpassing

• Lichtgrijze kleur biedt discretie en is onder kleding zo goed als onzichtbaar

• Materiaal: latexvrij; ABS, TPU, nylon, polyamide, elastaan en viscose

• Kleur: lichtgrijs

De  
ProtectorMax 

wordt geleverd in een 
beschermende box. Ideaal 
voor discreet opbergen 

en als praktisch  
reisetui.

Specificaties

H

11 cm 14  cm 70 cm  
tot 140 cm

B

Maattabel - ProtectorMax
Art. nr. Maat Hoogte Breedte Buikomvang Kleur

CG300 universeel 11 cm 14 cm 70 - 140 cm lichtgrijs
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Maattabel - Protector voor Stomacare bandages
Art. nr. Per Maat Hoogte Breedte Kleur
300.1 stuk universeel 10 cm 14 cm lichtgrijs

G300 stuk universeel 10 cm 14 cm zwart

Stomacare Protector

Bescherming tegen druk en stoten
Voor lichamelijk actieve stomadragers biedt de Protector extra  

bescherming tegen druk, stoten of onbedoelde kracht inwerkingen  

op de stoma, b.v. tijdens het sporten. Bij autorijden kan het door de  

autogordel veroorzaakte drukgevoel voor komen worden. De Protector  

is door middel van een geïntegreerd klittenbandsysteem eenvoudig  

aan de bandage te bevestigen.

Eigenschappen / Kenmerken
• One size fits all

• Materiaal: ABS

• Kleuren: lichtgrijs, zwart

Bandage Accessoires
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Maattabel - BellyBag voor Stomacare bandages
Art. nr. Per Maat Hoogte 

(binnen)
Hoogte 
(buiten)

Breedte  
(binnen)

Breedte  
(buiten)

Kleur

390 Set (2 stuks) universeel 16 cm 18 cm 9 cm 18 cm wit

390.1 Set (2 stuks) universeel 16 cm 18 cm 9 cm 18 cm lichtgrijs

G390 Set (2 stuks) universeel 16 cm 18 cm 9 cm 18 cm zwart

Maattabel - Stomacare aanmeetbandage
Art. nr. Maat Hoogte Kleur

MB-STOMA universeel 15 cm beige

Stomacare BellyBag

Stomacare Aanmeetbandage

Veilige grip voor het stomazakje
De BellyBag biedt het stomazakje een stevige houvast en zorgt voor 

meer comfort, vooral tijdens fysieke activiteiten. Het kan eenvoudig 

worden bevestigd aan alle bandages met behulp van een klitten-

bandsysteem.

Aanmeet hulpmiddel voor stomaverpleegkundigen
De Stomacare aanmeetbandage maakt het voor de stoma verpleegkundige gemakkelijker 

om de juiste bandagemaat te bepalen, vooral in geval van ongunstige omstandigheden 

van de weke delen. 

Eigenschappen / Kenmerken
• Klittenband ter fixatie aan de bandage

• One size fits all

• Materiaal: polyester

• Kleuren: lichtgrijs, zwart, wit

Eigenschappen / Kenmerken
• Hulpmiddel voor het bepalen van de juiste bandagemaat 

• Geïntegreerde maataanduidingen (S-XXXXL)

• Hoogte: 15 cm

• Kleur: beige
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Bandage Accessoires
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HydroActive bandage

Bescherming en veiligheid in het water
De „HydroActive“ bandage bestaat uit een ademend neopreenmateriaal en is speciaal 

ontwikkeld voor gebruik in water (zwemmen, sauna, douches, watergymnastiek, therapie-

toepassingen, etc.). De bandage kan zonder aarzeling worden ingezet in zowel zoet als zout 

water. Met de toepassing wordt de stomavoorziening veilig gefixeerd en afgedekt. Dit biedt 

de stomadrager optimale bescherming en een gevoel van veiligheid en discretie, zelfs tijdens 

activiteiten in het water.

Eigenschappen / Kenmerken
• Hoogte: 11 cm op smalste deel en  

21 cm op het breedste deel

• Geschikt voor gebruik in  

zoet en zout water

• Geïntegreerde lus voor eenvoudig aanleggen

• Optimale pasvorm door  

elastisch materiaal

• Materiaal: polyamide met neopreen

• Kleur: zilvergrijs

Maattabel - Stomacare HydroActive bandage 
Art. nr. Per Maat Stomazijde Hoogte Buikomvang Kleur

365-S stuk small universeel 11/21 cm   70 -   79 cm zilvergrijs

365-M stuk medium universeel 11/21 cm   80 -   89 cm zilvergrijs

365-L stuk large universeel 11/21 cm   90 -   99 cm zilvergrijs

365-XL stuk X-large universeel 11/21 cm 100 - 109 cm zilvergrijs

365-XXL stuk XX-large universeel 11/21 cm 110 - 120 cm zilvergrijs

365-XXXL stuk XXX-large universeel 11/21 cm 121 - 130 cm zilvergrijs

365-XXXXL stuk XXXX-large universeel 11/21 cm 131 - 140 cm zilvergrijs
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Basko Healthcare
1505 HX Zaandam
Fax: +31 (0) 75 - 612 63 73
Internet: www.basko.com

Pieter Lieftinckweg 16
Tel.: +31 (0) 75 - 613 15 13

E-mail: verkoop@basko.com

basko.com 84
00

90
1 

/ 
St

an
d

: 0
7/

20
20


