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Artikeloverzicht en maten Stomacare
Stomacare bandages Maattabel

(voor alle modellen)

Standaard modellen Maat Buik omvang

Artikelnummer
Hoogte Diameter stoma opening Zijde stoma opening 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

Kleur
wit 

Kleur
beige

Kleur
zwart

308 B308 G308 10 cm Ø 60 mm 1) universeel
309 B309 G309 10 cm Ø 72 mm 2) universeel
304 B304 G304 10 cm Ø individueel aanpasbaar universeel
306 B306 G306 15 cm Ø 60 mm 1) universeel
307 B307 G307 15 cm Ø 72 mm 2) universeel
312 B312 G312 15 cm Ø 85 mm 3) universeel
305 B305 G305 15 cm Ø individueel aanpasbaar universeel
302 B302 G302 22,5 cm Ø 60 mm 1) links of rechts
303 B303 G303 22,5 cm Ø 72 mm 2) links of rechts
313 B313 G313 22,5 cm Ø 85 mm 3) links of rechts
301 B301 G301 22,5 cm Ø individueel aanpasbaar links of rechts
EasyOpener modellen

Artikelnummer
Hoogte Maat stoma opening Zijde stoma openingKleur

wit
Kleur
beige

Kleur
zwart

306EO B306EO G306EO 15 cm Ø 60 mm 1) links of rechts

307EO B307EO G307EO 15 cm Ø 72 mm 2) links of rechts

312EO B312EO G312EO 15 cm Ø 85 mm 3) links of rechts
EasyCut modellen

Artikelnummer
Hoogte Maat stoma opening Zijde stoma opening

Kleur wit Kleur grijs

326 326.1 10 cm Positie, vorm en
maat kunnen individueel 
worden bepaald.

universeel

327 327.1 15 cm universeel

328 328.1 22,5 cm links of rechts

Bijpassende borgring maten
1) Stoma opening Ø 60 mm: mogelijke flensmaat 40 - 45 mm
2) Stoma opening Ø 72 mm: mogelijke flensmaat 50 - 57 mm
3) Stoma opening Ø 85 mm: mogelijke flensmaat 60 - 70 mm

Stomacare accessoires

Artikelnummer

Kleur  
grijs/zilver Hoogte Stoma 

opening Artikel omschrijving Maat Buik-  
omvang

365 11/21 cm geen Stomacare HydroActive (zwembandage) S tot XXXXL zie maat-
tabel boven

Artikelnummer
Kleur wit Kleur zwart Kleur grijs Artikel omschrijving Maat
- G300 300.1 Stomacare Protector universeel voor alle  

 Stomacare bandages390 G390 390.1 Stomacare BellyBag
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Stomacare Protector
Biedt extra veiligheid aan 
de stoma tijdens het spor-
ten. Bijvoorbeeld tijdens 
het autorijden om het 
drukgevoel, veroorzaakt 
door de autogordel tegen 
te gaan.

Stomacare BellyBag
De Bellybag is een handig 
accessoire en biedt extra 
ondersteuning aan het 
stomazakje en zorgt voor 
meer draagcomfort, met 
name bij lichamelijke 
activiteiten.

Standaard modellen
Afgestemd op de 
indivi  duele behoeften en 
voorzien van een geïnte-
greerde stoma opening. 
De Standaard modellen 
zijn leverbaar in verschil-
lende hoogtes en kleuren. 

EasyOpener modellen
Comfort bij wisselen van 
het stomazakje. Door een 
tweede geïntegreerde 
sluiting onder de stoma 
opening hoeft de bandage 
niet eerst verwijderd hoeft 
te worden.

EasyCut modellen
De positie, diameter en 
vorm kunnen eenvoudig 
met een schaar aange-
bracht worden. Het 
materiaal rafelt niet en is 
voldoende stug voor 
 optimale ondersteuning.

HydroActive modellen
Bandages gemaakt van 
een luchtdoorlatend 
neopreen en speciaal als 
zwembandage of voor ge-
bruik in water ontwikkeld. 
Geschikt voor zowel zoet 
als zout water.

 
Hulpmiddel : Stomacare bandage (Basko Healthcare)
Z-Index : zie basko.com
Indicaties :  buikwandzwakte en / of een hernia in litteken of stoma omgeving  

en / of prolapsvorming.
Stomasysteem :  voor het bepalen van de juiste diameter van de opening is de  

buitenste flensmaat van het betreffende systeem maatbepalend.

De Stomacare bandage wordt bij voorkeur in liggende houding aangemeten / aangepast en 
 zodanig aangetrokken dat men er de hand nog tussen kan schuiven. De bandage zit dan voldoende 
strak om steun te geven maar draagt toch comfortabel.

Het is belangrijk om de bandage te dragen tijdens inspanningen waarbij de druk op de buikwand 
is verhoogd, zoals stofzuigen, tillen, tuinieren en sporten. Ook wanneer men een slappe buikwand 
heeft, last heeft van hoesten of niesen of wanneer men moet overgeven, biedt de bandage on-
dersteuning. Samen met de Protector beschermkap biedt de Stomacare bandage een optimale 
bescherming voor uw stoma.

Ter bevordering van de levensduur van de bandage is het belangrijk om deze regelmatig te wisselen 
en te wassen. De Stomacare bandage kunt u op 30° C wassen in een waszakje in de wasmachine. 
Het is belangrijk de klittenbandsluitingen voor het wassen te sluiten om te voorkomen dat er pluisjes 
en draadjes aan het klittenband hechten en dat andere kledingstukken worden beschadigd.  
Het gebruik van wasverzachter wordt ontraden. De Stomacare bandage niet drogen in de droger  
of op de verwarming.

Wanneer de bandage niet gedragen wordt is het belangrijk deze met de sluitingen gesloten op te 
bergen. Daardoor blijft het klittenband schoon en goed hechtend.

Overgevoeligheid voor de materialen van Stomacare bandages komt zeer weinig voor (samenstel-
ling van de bandage: polyester, lycra, katoen en EVA). In een enkel uitzonderlijk geval kan er wat 
huidirritatie ontstaan door het dragen van de bandage. Dit is op te lossen door de bandage over 
een katoenen hemd te dragen.

Stomacare bandage modellen Beoogd gebruik

Gebruikersinformatie

Stomacare accessoires 

Voor een volledig artikeloverzicht en de beschikbare maten, kleuren hoogtes en overige kenmerken zie ommezijde.

Voor een hoog draagcomfort, 
een veilig en zeker gevoel in het dagelijkse leven.

De Stomacare bandages worden postoperatief ingezet ter ondersteuning van de buikwand,  
ter voorkoming of ter ondersteuning van een breuk en preventief bij prolapsvorming (uitstulping  
van de darm door het stoma). Ook kan de Stomacare bandage gebruikt worden ter bescherming 
van het stoma tijdens het sporten of ter ondersteuning van de buikwand bij zwaardere 
 werkzaam heden zoals stofzuigen, de tuin spitten etc.


