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Kontakt venligst importør  
af OEV™ i Danmark: 
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T : 49 26 13 99
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info@focuscare.dk
www.focuscare.dk

Osto-EZ-Vent® – Nyhed i Danmark 

Trænger din stomipose til hurtig udluftning?  
Så er Osto-EZ-Vent® værd at prøve!

En dansk brugers erfaring med  
brugen af Osto-EZ-Vent® luftventil

Ventil til afhjælpning af stort tryk i stomipose p. gr. a. meget 
tarmluft også kaldet ”balooning”

Ældre mand med colostomi som fungerer normalt – i perio-
der dog med noget balooning.

Efter instruktion i hvorledes denne lille ventil/prop skal 
påsættes, placering på stomiposen m. m. har jeg brugt dette 
lille hjælpemiddel i en uges tid med normalt skift morgen og 
aften – aftenposen er ensbetydende med at sove med ventil/
proppen på, ret spændende første nat – ville proppen sætte 
sig fast i noget og dermed åbne for output fra posen, men 
nej, ingen problemer, den sad som den var placeret og var 
total tæt, så det begynder godt.

 Efter ny pose om morgenen ville jeg, i løbet af dagen, prøve 
at åbne for den lille prop men det viste sig at være lidt svært, 
da den sidder virkelig godt fast – skal jo også være tæt, så 
”stomisten” ikke får problemer; efter en del trækken i dimsen 
lykkedes det at åbne den, der kunne så udledes lidt luft og 
proppen skulle lukkes igen, hvilket også var lidt vanskelig, 
men må skyldes at jeg ikke er/var vant til brugen af ventilen 
– med øvelse vil dette ikke være noget problem, blot ventilen 
er placeret efter vejledningen.

De næste dage gik med rutinemæssig skift af posen, sam-
tidig med at en ny pose blev gjort klar med påsætning af 
ventil, som står i vejledning.

For at prøve at fremprovokere lidt mere luft fra stomien, 
spiste jeg en del grøntsager og krydret mad, hvilket nok kan 
sætte gang i tingene, men m. h. t. ventilen så var den tæt 
og jeg havde ingen problemer, lindede lidt på proppen og 
trykket fra posen gjorde at den overskydende luft fandt sin 
vej ud gennem ventilen, de eneste gener var ”det lugter ikke 
særligt godt” men det er til at overkomme når posen får sin 
mere normale facon.

Der er lidt nyt i og med at man skal montere ventilen det rette 
sted, øverst i/på posen men allerede efter anden dag var det 
helt naturligt, klæbepuden sidder virkelig godt fast på inder-
posen og den lille prop som sidder i ”udluftningsrøret” sidder 
fast og kræver det rigtige tag både for at åbne og lukke den. 

Jeg har brugt og bruger en en-del konveks pose med en 
ventil, som ikke fungerer helt optimalt når der kommer meget 
luft og jeg må derfor bearbejde/massere ventilen for at få 
gennemgang, dette er, med den ny ventil, overhovedet ikke 
nødvendigt.

Max Christiansen, Holbæk
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Produkt Information
Osto-EZ-Vent®, luftventil, er et førende produkt til alle 
typer stomiposer, 1-dels, 2-dels, tømbare eller lukkede 
poser. Nem, hurtig adgang til stomiposen gør OEV™ 
ventilen til et bedre alternativ til  ballondannelse end  
at skulle åbne udløbet på en  tømbar pose eller nå  
toilettet med en oppustet lukket pose uden den linder 
fra. Mindre bøvl, færre pinlige situationer – giver bru-
geren øget tryghed.

Dette stomiprodukt blev udviklet uden 
filter for at give hurtigere udluftning

Osto-EZ-Vent® blev specielt udviklet uden filterfunktion 
for at give mulighed for en hurtig udluftning, så posen 
bliver flad øjeblikkelig. Dette forebygger at posen 
springer eller løsner sig fra huden. Netop fordi  
Osto-EZ-Vent® ikke har et filter virker den effektivt,  
holder lige så længe som posen, den bliver ikke  
ineffektiv ved badning, passer til alle posetyper, og 
den er nem at montere og anvende. 

Sådan bruges  
Osto-EZ-Vent® (OEV™)

Produkt til udluftning af colo-, ileostomiposer.  
(LATEX FRI)

VIGTIGT: For at Osto-EZ-Vent® skal fungere korrekt, 
venligst læs og følg instruktionen.

BEMÆRK: Har din stomipose stofovertræk, skal du 
klippe lille hul i stoffet øverst på forsiden, da Osto-
EZ-Vent® skal monteres på selve posens inderfolie.

Trin 1: Forbered pose og OEV™
• Placer OEV™ ventilen øverst på stomiposens 

forside på selve inderfolien. Bedst at gøre dette et 
godt stykke tid før posen skal bruges, så ventilens 
klæber får god kontakt til folien, se fig. 1.
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Fig. 3 
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Fig. 2 

Fig. 1 

*de stiplede linjer viser 
bagsiden af posen.

Trin 2: Montering af OEV™ på posen 
• Fjern dækplasten(med grønt print) fra ventilen og 

undlad at berøre den klæbende flade. 
• Åbn ventilen – placer den vandret øverst oppe på stomi- 

posens forside (IKKE oveni et indbygget filter) se fig. 2.
• Tryk den åbnede ventil godt fast hele vejen rundt for 

maksimal fastklæbning.

Trin 3: Lav udluftningshul i posen
• Når OEV TM er sikkert monteret på posen, krænges 

toppen af posen, hvor ventilen nu sidder, ned og ud 
gennem åbningen på 2-dels posen eller ned til hullet  
i klæberen på 1-dels posen.

• Nu stikkes den ene klinge af en spids saks eller 
lignende gennem hullet i ventilen,  svarende til hele 
hullet i ventilen (vist som sort prik i fig. 3) – herefter 
kan tarmluften nemt og hurtigt lukkes ud af posen 
ved behov.

• Når hullet er lavet, LUKKES  ventilens prop , posen 
krænges tilbage til normal position (se fig. 1) og er 
KLAR til brug.

• Da ventilen er uden filter, bør udluftning foregå på 
toilet eller i det fri!


