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Tukea ja mukavuutta helpompaan arkeen
StomaCare on joustava avannetukivyö, joka 
antaa tukea ja toimii avannepussin kiinni-
tyksenä sekä tukena heikoille vatsalihaksille. 
Tuki myös ehkäisee ja lievittää arven ja vatsan 
alueen prolapsia.
Tuki sopii sekä suoralle, että muodokkaalle 
vartalolle. Se on valmistettu leveästä da-
cronnauhasta, joka on ommeltu joustavalla 
ompeleella parhaan istuvuuden saavuttami-
seksi. 
Vatsan kohdalla olevan aukon ympärys on 
kaksinkertaista, joustamatonta materiaalia. Näi-
den kerrosten välissä on joustava, muovinen 
vahvikelevy. Aukko on peitettävissä 
suojanauhalla.
StomaCare EasyOpener-mallissa on integroitu 
kiinnitys avanneaukon alapuolella. 
StomaCare avannetukivöitä löytyy kolmea eri 
korkeutta; 10 cm, 15 cm ja 22,5 cm sekä kahta 
eri avannepussiaukon halkaisijan kokoa; 60 
mm,72 mm ja nyt myös 85mm. Tämä helpot-
taa erikokoisten avannepussien sovittamista 
liiviin tukivyöhön.

Avanneaukko 
60mm, 72mm, 
tai 85mm.

Tarranauhallinen 
prolapsiasuojus

Polyesteri/puuvilla

Stabilisoivat pehmeät 
muovilastat

Tarranauhakiinnitys 
edessä

Stomacare

Uutuus! Stomacare 85mm avanneaukolla

Stomacare      belts

* Huomaamaton harmaa värisävy.

Huomaamaton 
harmaa värisävy.

Coolmax materiaali takaa 
käyttömukavuuden ja miellyt-

tävän käyttölämpötilan.

Stomacare Plus on saatavilla 
intekroidulla Multiflex 
avanneaukolla tai tukivyöllä, 
jonka aukon kokoa ja muotoa 
voidaan muokata potilaan 
tarpeiden mukaan.

Ohut mutta 
jäykkä avannetukivyön 
edusta on suunniteltu 

takaamaan optimaalisen 
tuennan vyön ollessa 

vatsaa vasten.

Saatavana neljä eri korkeusvaih-
toehtoa.

Vahva tarranauha 
estää tukivyön 
valumisen.

Parannettu mukavuus Coolmaxin avulla
Uusi ”Plus”-sarja on valmistettu hengittävästä 
Coolmax-materiaalista, joka takaa maksimaa-
lisen hengittävyyden ja käyttömukavuuden. 
Kosteus siirtyy pois ihon pinnalta kankaan 
kuitujen onton ytimen kautta. Samalla kankaan 
ilmavuus pitää käyttäjän lämpimänä. Coolmax 
kankaan ansiosta kosteus haihtuu neljä ker-
taa nopeammin kuin puuvillasta. Tämä pitää 
kehon miellyttävän kuivana – myös fyysisen 
rasituksen aikana.

Valmistettu yksilöllisiä tarpeita varten
Yksilöllisen tarpeiden varmistamiseksi Stoma-
care Plus on saatavilla useammassa eri kor-
keusvaihtoehdossa. Harmaa väri on huomaa-
maton vaaleidenkin vaatteiden alla.

Tukea ja mukavuutta helpompaan arkeen



Stomacare Standard Plus
Stomacare standard plus on tehty Coolmax 
materiaalista, joka takaa maksimaalisen hengit-
tävyyden ja käyttömukavuuden. Tämä pitää 
kehon miellyttävän kuivana – myös fyysisen 
rasituksen aikana. Tyylikäs harmaa väri on huo-
maamaton vaaleidenkin vaatteiden alla. Sopii 
suoralle tai muodokkaalle vartalolle. Integroitu 
multiflex avanneaukko muovisella ulkoreunalla 
auttaa pitämään avanteen puhtaana ja vähentää 
vuotamisen riskiä. Etuuosan tukeva materiaali 
tukee vatsan seinämää ja ehkäisee repeymiä.

Ominaisuudet:
• Integroitu muovinen Multiflex avanneaukko.
• Tukeva rakenne estää tukivyön rypistymisen ja 
 tarjoaa optimaalisen istuvuuden.
• Veluuripaneeli kiinnittyvät lisävarusteet muun  
 muassa Protector tai BellyBag
• Materiaali: Lateksiton, Coolmax (polyesteri,   
 polyamidi, elstaani), Velour (polyesteri), muovi  
 (POM, TPE).
• Väri: Vaaleanharmaa

H

15 ja 
23 cm

72 ja  
85 mm

70 -  
140 cm

Tekniset tiedot:

Uutuus! Uutuus! 

Stomacare EasyCut Plus
EasyCut Plus on valmistettu hengittävästä 
Coolmax-materiaalista, jonka ansiosta tuote ei 
kerää kosteutta. Kosteus leviää ja haihtuu neljä 
kertaa nopeammin kuin puuvillassa. Tämän 
ansiosta keho pysyy miellyttävän kuivana – jopa 
fyysisten aktiviteettien aikana. Harmaa väri on 
lähes näkymätön, myös vaaleiden vaatteiden alla. 
Malli sopii sekä suoralle että kaarevalle vyötärö-
linjalle. EasyCut vyöllä on helppo kohdistaa 
avanne-aukko potilaalle sopivaan kohtaan. Tämä 
toimii erityisen hyvin potilaille, joita hoidetaan 
kotona. Avanne-aukon kohtaa, muotoa ja halkai-
sijaa voidaan saksilla leikaten yksilöidä potilaan 
tarpeen mukaan. Malli eri muodoista ja kokovaih-
toehdoista toimitetaan vyön mukana. Materiaali 
ei rispaannu ja tukee optimaalisesti. EasyCut Plus 
on saatavilla 70-140 cm:n koossa sekä 10cm, 
15cm, 19cm ja 23 cm:n korkeuksilla.

Ominaisuudet:
• Coolmax-materiaali tarjoaa parhaan käyttö  
 mukavuuden sekä miellyttävää kehon 
 lämpötilaa.
• Huomaamaton vaaleanharmaa väri.
• Etuuosan tukeva materiaali tukee vatsan 
 seinämää ja ehkäisee repeymiä.
• Prolapsisuoja tarrakiinnityksellä.
• Saatavana neljää eri korkeutta.

H

10, 15,
19 ja 23 cm

yksilöllinen 50 -  
140 cm

Tekniset tiedot:



Stomacare Easy Opener
StomaCare EasyOpenerissa on tarrakiinnitys 
tukiliivin avanneaukon alapuolella, mikä tekee 
avannepussin vaihdon miellyttäväksi, koska 
avannetukea ei tarvitse riisua. Malli ei sovi hen-
kilöille, joilla abdominaalinen paine on erityisen 
korkea, johtuen tuen mahdollisesta liiallisesta 
rasituksesta avannepussiaukon kiinnityksen 
kohdalla.

Ominaisuudet:
• Korkeus: 15 cm
• Etuuosan tukeva materiaali tukee vatsan 
 seinämää ja ehkäisee repeymiä.
• Veluuripaneeli lisävarusteille muun muassa 
 Protector-avannepussin suojalle.
• Materiaali: lateksiton, polyesteristä ja lycrasta 
 valmistettu vyö,vahvistava EVA-paneeli.
• Saatavana valkoisena, mustana ja beigenä.

Tekniset tiedot:
H

15 cm 60, 72 ja  
85 mm

70 - 
140 cm

Stomacare matala, 
keskikorkea ja korkea
Avannetukivyö, joka on valmistettu leveästä dacron-
nauhasta. Vyö on ommeltu joustavalla ompeleella 
parhaan istuvuuden saavuttamiseksi. Sopii sekä suo-
ralle että muodokkaalle vartalotyypille. Avanneaukon 
ympärys on kaksinkertaista, joustamatonta materiaalia. 
Kerrosten välissä on joustava, muovinen vahvikelevy. 
Aukko on peitettävissä suojanauhalla. Tarranauhakiin-
nitys. 

Ominaisuudet:
• Saatavana kolme eri korkeutta
• Avanneaukko on sijoitettu vyön keskiosaan 10 ja 
 15 cm malleissa.
• Korkeassamallissa avanneaukko on sijoitettu 
 2,5 cm yläpuolelle vyötärön alaosasta. 
• Vyö on ommeltu joustavalla ompeleella 
 parhaan istuvuuden saavuttamiseksi.
• Veluuripaneeli lisävarusteille muun muassa 
 Protector-avannepussin suojalle.
• Materiaali: lateksiton, vyö polyesteriä ja   
 lycraa,tukeva EVA-vahvistuspaneeli.
• Saatavana valkoisena, beigenä ja mustana.

H

10, 15 ja  
22,5 cm

60, 72 ja  
85 mm

70 - 
140 cm

Tekniset tiedot:

Stomacare matalaa ja 
korkeaa on vain valkoisena.



Stomacare puolivalmiste
Joustava avannetukivyö, joka on valmistettu 
leveästä dacronnauhasta. Vyö on ommeltu 
joustavalla ompeleella parhaan istuvuuden 
saavuttamiseksi. Sopii sekä suoralle että muo-
dokkaalle vartalotyypille. Avanneaukon ympärys 
on kaksinkertaista, joustamatonta materiaalia. 
Näiden kerrosten välissä on joustava, muovi-
nen vahvikelevy. Mukana toimitetaan joustava 
reuna- ja suojanauha. Tarranauhakiinnitys.

Ominaisuudet:
• Saatavana kolme eri korkeutta.
• Yksilön tarpeisiin suunniteltava avanneaukko
• Vyö on ommeltu joustavalla ompeleella par-
haan istuvuuden saavuttamiseksi.
• Veluuripaneeli lisävarusteille muun muassa 
 Protector-avannepussin suojalle.
• Materiaali: lateksiton, vyö polyesteriä ja   
 lycraa,tukeva EVA-vahvistuspaneeli.
• Saatavana valkoisenaja mustana.

Tekniset tiedot:

H

15 ja  
22,5 cm

yksilöllisesti 
muotoiltava

70 - 
140 cm



Protector
Protector on valmistettu korkealämpömuovista. 
Sitä käytetään suojaamaan avannetta paineelta 
ja traumalta erityisesti aktiviteettien aikana. 
Sopii kaikkiin StomaCare:in avannetukivöihin. 
Protector kiinnitetään tukivyön sisäpuolelle 
tarranauhalla.

Ominaisuudet:
• Yksi koko
• Materiaali: ABS
• Saatavana vaaleanharmaana ja mustana 

Stomacare avannetukivöiden lisävarusteet
 

Protector Max toimitetaan kätevässä säilytyspakkauk-sessa, joka on kätevä muun muassa matkoilla.

Protector Max
ProtectorMax on luja suoja, joka on suunni-
teltu kestämään painetta ja ei-toivottuja iskuja 
päivittäisissä tilanteissa ja toiminnoissa. Riski 
avannepussin jäämisestä jumiin tai kiinni esim. 
housuihin tai vyöhön pienenee. Se suojaa koko 
avannetta useimmissa tilanteissa. Suoja on peh-
meää muotoon puristettua kumia muistuttavaa 
materiaalia. ProtectorMax on anatomisesti muo-
toiltu ja kulmat pehmeät. Sisäosassa on pehmeä 
vuoraus, joka tuntuu hyvälle ihoa vasten. Tuote 
ei sisällä lateksia eikä muita haitallisia aineita. 
Elastinen kiinnitysnauha on taipuisa ja muotou-
tuu kehon liikkeiden mukaan.

Ominaisuudet:
• Simpukan mallinen, anatominen muotoilu,   
 joka suojaa paineelta ja iskuilta.
• Pehmeä kuminkaltainen reunus ja pehmeä 
 vuoraus sisäpuolella mukavuuden 
 lisäämiseksi.
• Säädettävä elastinen vyötärönauha 
 mahdollistaa istuvuuden eri kehotyypeille.
• Materiaali: ABS, TPU, Nailon, Polyamidi, 
 Elastaani ja Viskoosi. Ei sisällä lateksia.

H

11 cm 14 cm 70 -  
140 cm

B

Tekniset tiedot:



Stomacare kokotaulukko

Stomacare keskikorkea
Tuotenro. Diameter Väri Koko Korkeus

23306 60 mm Valkoinen/Musta/Beige S - XXXXL 15 cm

23307 72 mm Valkoinen/Musta/Beige S - XXXXL 15 cm

23310 85 mm Valkoinen/Musta/Beige S - XXXXL 15 cm

Stomacare korkea
Tuotenro. Diameter Väri Koko Korkeus

23302 60 mm Valkoinen S - XXXXL 22,5 cm

23303 72 mm Valkoinen S - XXXXL 22,5 cm

23304 85 mm Valkoinen S - XXXXL 22,5 cm

Stomacare puolivalmiste
Tuotenro. Väri Koko Korkeus

23305 Valkoinen S - XXXXL 15 cm

23301 Valkoinen S - XXXXL 22,5 cm

23321 Musta S - XXXXL 15 cm

23319 Musta S - XXXXL 22,5 cm

Stomacare Protector Max
Tuotenro. Malli Väri Koko Vyötärön ympärysmitta

23296 Protector Max Vaaleanharmaa Yksi koko 70 - 140 cm

23297 Extra midjeband Vaaleanharmaa Yksi koko

Stomacare Protector
Tuotenro. Malli Väri Koko

23300 Protector Harmaa Yksi koko

23299 Protector Harmaa Yksi koko

Koko Ympärysmitta
XXS* 50 - 60 cm

XS* 60 - 70 cm

S 70 - 79 cm

M 80 - 90 cm

L 90 - 100 cm

XL 100 - 110 cm

XXL 110 - 120 cm

XXXL 120 - 130 cm

XXXXL 130 - 140 cm

Mittaus on suoritettava, potilaan 
ollessa makuuasennossa.

Tuotenro. Avanneaukon halkaisija Väri Koko Korkeus

23326 72 mm Harmaa S - XXXXL 15 cm

23327 85 mm Harmaa S - XXXXL 15 cm

23328 72 mm Harmaa S - XXXXL 23 cm

23329 85 mm Harmaa S - XXXXL 23 cm

Stomacare Standard Plus 

Tuotenro. Väri Koko Korkeus

23322 Harmaa XXS* - XXXXL 10 cm

23323 Harmaa S - XXXXL 15 cm

23324 Harmaa S - XXXXL 19 cm

23325 Harmaa S - XXXXL 23 cm

Stomacare Easycut Plus

Stomacare Easy Opener (beige)
Tuotenro. Avanneaukon halkaisija Väri Koko Korkeus

23316 60 mm Beige S - XXXXL 15 cm

23318 72 mm Beige S - XXXXL 15 cm

23320 85 mm Beige S - XXXXL 15 cm

Stomacare matala
Tuotenro. Avanneaukon halkaisija Väri Koko Korkeus

23308 60 mm Vit S - XXXXL 10 cm

23309 72 mm Vit S - XXXXL 10 cm

23310 85 mm Vit S - XXXXL 10 cm

*10 cm korkeus saatavana myös koossa XXS ja XS.

*10 cm korkeus saatavana myös koossa XXS ja XS.



SVERIGE DANMARK FINLAND NORGE
042-25 27 00 43 96 66 99 09-350 76 30 23 23 31 20
info@camp.se info@camp.dk info@camp.� info@camp.no
camp.se camp.dk camp.�  camp.no

Tel
E-post
Web

Support for Better Life!


