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Opbevares fladt i kartonen under tørre forhold.
Eakin støttebæltet kan vaskes i maskine ved max. 40 grader.
Lægges fladt til tørre.

Fremstillet for:
TG Eakin Limited, 15 Ballystockart Road
Comber, County Down, Nord Irland, BT23 5QY
Tel: +44 (0)28 9187-1000 Fax: +44 (0)28 9187-1111
Email: mail@eakin.co.uk www.eakin.co.uk

EAKIN STOMI STØTTE BÆLTER

Eakin Stomi Støtte Bælter er lavet af et unikt materiale
kaldet Isoflex.
Isoflexmaterialet er specielt udviklet til at give støtte
til stomiopererede, som efter operationen har brug for
en ENSARTET mavestøtte. Eakinbæltet er ikke beregnet
til at lave hul i til stomiposen og giver derfor en
fuldkommen ensartet mavestøtte bl.a. til brok omkring
stomien.
Samtidig betyder Isoflexs
vævning, at bæltet tillader
stomien at fungere under
bæltet.

EAKIN STOMI STØTTE BÆLTER:
• Støtter maven i perioder med fysisk aktivitet så som
gåture, havearbejde, løft, sport, husarbejde osv.
• Designet af stomi sygeplejersker til støtte af stomier og
brok.

NEM TILPASNING - VALG AF KORREKT STØRRELSE
1. Lig på et fast fladt underlag, så maven og evt. brok
falder ind og maven bliver så flad som muligt.
2. Brug et målebånd og mål stramt rundt om området med
brok og stomi.
3. Sammenlign dette mål med tabellen forneden og vælg
den rigtige størrelse.
4. Hvis der er tvivl om størrelsen vælg den nummeret
mindre.
5. Vælg mellem 20 cm eller 26 cm bredt bælte, alt efter
kroppens individuelle form.

Str.

Mål

20 cm bælte

26 cm bælte

S

75 - 90 cm

839051

839061

M

90 – 105 cm

839052

839062

L

105 – 120 cm

839053

839063

XL

120 - 135 cm

839054

839064

• Letvægts materiale, åndbart, giver støtte og er
samtidig behagelig selv under varme forhold.
• Beigefarvet materiale med Velcro lukning gør det let at
tage af og på.
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