
Problemer 
• Oprindelig tilknyttet urologiafdelingen hvor 

en alkoholbaseret pasta blev ordineret for at 
forebygge lækager.

• Maj 2022 - Omfattende sår omkring stomien og 
smertefuld nedbrudt hud krævede henvisning til 
stomiafdelingen.

• Oplevede tilbagevendende lækager med smerter 
og brændende fornemmelse.

•  Julia er ikke længere i stand til selv at passe sin 
stomi.

Sygeplejerskens råd
Stomipleje blev ændret til følgende: 

• Opstarter brug af en klæbemiddelfjernerspray for 
at skåne allerede beskadiget hud. 

• Vask af huden omkring stomien med vand og 
uparfumeret sæbe til følsom hud.

• Dup huden tør.
•  Fiberbandage anlægges på de 3 sår omkring 

stomien.
•  Stopper med brug af alkoholbaseret pasta. Opstart 

af eakin Cohesive® pasta uden alkohol. Desuden 
vælges eakin Cohesive® large tætningsring på 
98 mm for at dække og beskytte resten af den 
beskadigede hud omkring stomien.

• Påsætning af pose plus et støttebælte for at 
understøtte en sikker pasform.

eakin Cohesive® large tætningsring
til pleje af specielle sår omkring stomien 
hos Julia som gennemgår immunterapi

Baggrund
• I 2020 får Julia foretaget en Brickerblære operation.
• I første omgang passer hun selv sin stomi.
• Gennemgår immunterapi. 1. runde hver 3. uge siden 

oktober 2021.

www.focuscare.dk

Case study indsendt af:
Pierre-Josef Axelle, stomi sygeplejerske, Pitié-Salpêtriêre Hospital - Paris



Løsning med eakin Cohesive® large tætningsringe

Efter 2 uger  kunne der ses en betydelig forbedring af Julias sår. Da såret var 
helet, var fiberbandagen ikke længere nødvendig. Blot ved hjælp af eakin 
Cohesive® pasta og eakin Cohesive® large tætningsring, var der skabt en 
effektiv stomipleje. 

Hud: Sår er tydeligt ophelet og huden omkring stomien er mærkbart forbedret. 
Stomipleje: Julia synes at produkterne nemme at bruge og vil fortsætte med at 
bruge produkter uden alkohol.
Bigger Life chat: Julia var glad for at slippe for smerter og genvinde sin 
uafhængighed. Stomi sygeplejersken sagde:

“Der er dokumenteret helende effekt på hele sortimentet af eakintilbehør® 
og især af 98 mm ringen og pastaen til denne patient.”
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Anvendte produkter

eakin Cohesive® large     eakin Cohesive® pasta  
 tætningsring 839001  alkoholfri 839010
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Focuscare Denmark ApS
Ring til os: 49 26 13 99 
Eller besøg: www.focuscare.dk | info@focuscare.dk


