
●  Ringene kan formes eller legges 
 dobbelt (for lett konveksitet) for 
 individuell tilpasning 

●   Kan deles opp og settes 
 sammen igjen

●   Kan brukes sammen med pasta

●   Uten alkohol, tørker ikke ut

●   Finnes i 3 størrelser 

Stomahesive® Seal tetningsringer 
beskytter enkelt og effektivt huden  
rundt en stomi, eller den utsatte  
huden rundt en fistel eller et sår.

Stomahesive® 

Seal
TETNINGSRINGER

Tips og råd
●  Stomahesive® Seal tetningsringer sveller og danner en gel når den 
 kommer i kontakt med fuktighet. Den forbedrer tettingen og gir en økt  
 beskyttelse mot tarminnholdet.

●  Tetningsringene kan være til hjelp når man bruker konvekse plater. Bruk  
 en eller flere ringer under den konvekse platen for å fylle ut ujevnheter.

●  Du kan berøre all sidene av tetningsringen, rulle den eller forme den uten 
 å redusere klebeevnen.

●  Du kan kombinere tetningsringen med Stomahesive pasta.

Ekstra tettende hjelpemidler
●  Stomahesive® pasta i kombinasjon med Stomahesive® Seal 
 tetningsringer jevner ut alle ujevnheter i huden og gjør bandasjeringen  
 enklere. Pasta har to funksjoner, den tetter rundt stomien og beskytter 
 sår og irritert hud.

●  Stomahesive® strøpulver absorberer effektivt fuktighet fra sår hud og  
 er et effektivt hjelpemiddel når man skal feste hudbeskyttelsesplaten 
 på væskende hud.   

Stomahesive®  
pasta 

 

Stomahesive®  
strøpulver

Lekkasje- 
beskyttelse Hudbeskyttelse
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1. Begynn med å vurdere huden

●  Pass på at huden er tørr og ren
●  Varm tetningsringene i hånden
●  Ta bort dekkpapiret på begge sider 

2. Tilpass tetningsringene etter dine behov

●  Form, rull, strekk eller press tetningsringen forsiktig sammen 
til den passer rundt stomien. Den kan klippes, legges dobbelt eller 
klistres sammen for å passe til utfordrende områder.

●  Fest forsiktig og jevn ut tetningsringen rundt stomien samtidig 
som du presser materialet på plass i 30 sekunder.

3. Fest stomibandasjen

●  Fest stomibandasjen direkte på tetningsringens overflate, press 
forsiktig sammen i 30 sekunder.  

●  Brukes så lenge det er komfortabelt og sikkert.

4. Fjerning

●  Ta bandasjen forsiktig av huden. Eventuelle rester kan tas bort 
ved å rulle de av huden eller ved å bruke Niltac® Adhesive Remover.

 
For fullstendig informasjon les bruksanvisningen i forpakningen.
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Produkt

Stomahesive® Seal 48 mm 
Stomahesive® Seal 48 mm (tynn)  
Stomahesive® Seal 98 mm

Stomahesive® pasta
Stomahesive® strøpulver
 

Antal

10 st/fp
10 st/fp
10 st/fp

 

ConvaTec-kod

413503
413504
413505  

183910
25535

Varenummer

957958  
866000
836918

844522
887646


