
 
 
Hyppigt stillede spørgsmål  vedr. Eakinbæltet. 
 
 
Spørgsmål :  Kan min stomi fungere indenunder bæltet ? 
Svar :  Ja, din stomi kan fungere normalt. Isoflex materialet er designet til at give 
den rette mavestøtte og samtidig lade din stomi kunne fungere. Hvert bælte har 15 cm 
justeringsstykke som tillader dig at finde den rette indstilling for en komfortabel 
støtte, som ikke forhindrer stomiens funktion. 
 
Spørgsmål : Hvorfor skal der ikke være hul i mit brokbælte ? 
Svar :  Da parastomale brok oftest forekommer helt tæt på stomiroden eller i 
umiddelbar nærhed af stomien – er det oplagt det sted der har mest brug for støtte. 
Tidligere mente man det nødvendigt at et hul i bæltet skulle laves svarende til ringen 
på stomibandagen som tillod posen at komme ud igennem, men da dette i nogle 
tilfælde kan forværre brokket anbefaler vi det ikke. 
 
Spørgsmål : Skal jeg bruge bæltet hele tiden ? 
Svar : Nej. Anvend bæltet ved fysisk aktivitet, gåture, havearbejde, løftearbejde, 
sport, husarbejde osv. Skal ikke anvendes om natten. 
 
Spørgsmål :  Hvordan skal mit Isoflexbælte plejes ? 
Svar :  Bæltet kan finvaskes ved 30 gr. i maskine og lægges fladt til tørre. Derved 
undgås overstrækning af bæltet. Det er en god idé, at have 2 bælter så du kan vaske 
det ene og anvende det andet imens.Må ikke tørretumbles. 
 
Bæltet anbefales udskiftet hver 12 måned, fordi elasticiteten vil begynde at 
overstrækkes og ikke give den fornødne støtte. 
 
Spørgsmål : Kan jeg svømme med bæltet på ? 
Svar : Ja, hvis du synes. Vi har hørt fra nogle brugere, som har brugt bæltet under 
svømning og surfing. Sørg blot for at rense salt og klor ud af bæltet efter brug i 
havvand eller svømmebassin og læg bæltet fladt til tørre. 
 
Spørgsmål :  Vil bæltet påvirke mit kulfilter på stomiposen ? 
Svar :  Nej, kun hvis du strammer bæltet for meget. Det sker sjældent  – men hvis du 
har erfaring for, at filtret stopper til- kan det enten være fordi bæltet er for stramt eller 
du har behov for et bedre filter. 



 
 
 
 
 
Spørgsmål :  Hvad gør jeg, hvis mine mål for bæltet er lige mellem 2 størrelser ? 
Svar :  Som en generel regel : vælg det mindste. Afprøv et bælte først, før du bestiller 
yderligere bælter. 
 
Spørgsmål :  Jeg har gigt i hænderne, hvilket har påvirket mine fingerfærdigheder, så 
det er besværligt at tage bæltet på. Er der et godt råd for dette ? 
Svar :   Du kan lukke bæltet sammen først og derefter træde ind i midten af det 
lukkede bælte og trække det op som et par trusser. 
 
 
Har du yderligere spørgsmål  kontakt venligst: 
 
Focuscare Denmark ApS. 
Østervangsvej 21 
8900 Randers 
Tlf: 49 26 13 99 


