
EasyCut Plus Avannetukivyö
Stomacare



Helppo yksilöllistäminen
Voit helposti leikata saksilla reiän suoraan 
avannetukivyöhön tarvittavan kokoisena ja muotoisena. 
Materiaali ei rispaannu ja on tarpeeksi jäykkä 
tarjoamaan hyvän tuen. Lisäksi EasyCut Plussaa voidaan 
käyttää sellaisenaan, eli reikää leikkaamatta.

Stomacare
EasyCut Plus Avannetukivyö

UUSI Stomacare "Plus" valmistettu Coolmax materiaalista
Stomacare EasyCut Plus avannetukivöitä käytetään pääasiassa vatsan alueen  leikkauksen jälkeiseen tukemiseen ja 
ehkäisemään prolapsin tai tyrän  muodostumista fyysisen toiminnan aikana (esim. urheilu, puutarhanhoito jne.) Stomacare 
avannevyöt on valmistettu joustavasta Coolmax-materiaalista ja pehmeät tukikiskot takaavat hyvän, rypistymättömän 
istuvuuden.

"Keep it Cool" - Suurin mukavuus
EasyCut Stomacare -avannetukivyö on uudistunut ja sen nimi on nyt EasyCut Plus. Vyö koostuu hengittävästä Coolmax-
materiaalista, joka varmistaa maksimaalisen kosteuden ja hien poiston. Vapautunut kosteus siirtyy pois kehosta kuitujen onttojen 
ytimen kautta. Samalla onton ytimen ilma pitää käyttäjän lämpimänä. Kosteus leviää ja haihtuu 4 kertaa nopeammin kuin 
puuvillasta. Tämä pitää kehon mukavan kuivana - jopa fyysisen toiminnan aikana. Stomacare EasyCut Plus -avannetukivyö on 
saatavana neljässä eri korkeudessa. Huomaamaton vaaleanharmaa väri eri juurikaan näy edes vaaleiden vaatteiden alta ja tarjoaa 
myös siten ylimääräistä "Plussaa" elämänlaadulle.

Käyttöaiheet / Diagnoosit
• Vatsan seinämän heikkous 
• Tyrä, arvet ja/tai avannealue
• Prolapsi
• Enterostomiat (ileostomia, kolostomia)
• Urostomiat

Pehmeät tukiluut

Etuuosan tukeva materiaali tukee vatsan seinämää ja 
ehkäisee repeymiä

Aukon koko ja muoto mitoitetaan 
tarpeen mukaan

Prolapsisuoja tarrakiinnityksellä 

Tarrakiinnitys

Vaaleanharmaa väri, joka ei näy vaatteiden alta. 
Materiaali: Coolmax, polyesteri,

polyamidi ja elastaani; Lateksiton

Plus edut

Saatavana 4 eri korkeutta yksilöllisten 
tarpeiden mukaan
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Mittataulukko Stomacare EasyCut Plus

Tuotenumero Korkeus Väri Avanne Koko                                  Ympärysmitta navan korkeudelta

23322 10 cm Vaaleanharmaa

Avanneaukon 
paikka, muoto ja 
koko sovitetaan 
yksilöllisesti

    23323 15 cm Vaaleanharmaa

23324 19 cm Vaaleanharmaa

23325 23 cm Vaaleanharmaa

S 0011
M 0012
L 0013
XL 0014
XXL 0015
XXXL 0016
XXXXL 0017

70 - 79 cm
80 - 89 cm
90 - 99 cm

100 - 109 cm
110 - 120 cm
121 - 130 cm
131 - 140 cm


