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StomiSoft on suora, joustava avannevyö, joka tukee 
miellyttävästi avanteen tai avannetyrän kohdalta. Tukivyössä 
on joustamaton etuosa. Helppo kiinnittää ja säätää käsiosan 
ja edessä olevan tarranauhan avulla. Tarranauha voidaan 
kiinnittää mihin tahansa kohtaan joustamattomassa 
etuosassa, joten tukivyö sopii monen kokoisille/moneen 
ympärysmittaan, ja kompression astetta voidaan säätää.

Joustamattomaan etuosaan voidaan leikata aukko. Aukko 
leikataan avannesidokselle sopivan kokoiseksi. Etuosa ei 
rispaannu, leikattiinpa siihen minkä muotoinen ja kokoinen 
aukko tahansa. Ompeleminen ei siis ole tarpeen. Tukivyötä 
voidaan käyttää yhtä hyvin ilman aukon leikkaamista. Jos 
avannepussin päälle halutaan enemmän kompressiota, 
tukivyö suljetaan siten, että pussi jää joustamattoman 
materiaalin alle. Jos avannepussin laajenemista tahdotaan 
helpottaa, tukivyö voidaan kääntää siten, että pussi jää 
joustavan materiaalin alle.

Tukivyö on käännettävä, joten se sopii käytettäväksi oikealla 
tai vasemmalla puolella olevan avanteen kanssa. On 
saatavana mustana, korkeus 16 ja 20 cm.

Käyttöaiheet: Tyrän/avanne/avannetyrän tukiliivi. Tyrän 
ennaltaehkäisemiseksi. Avannesiteiden kiinnittämiseen. 
Varhaisen liikkeelle lähtemisen tueksi leikkauksen jälkeen.
Vasta-aihe: puristuneet tyrät.

Materiaali: 49% polyesteriä, 29% polyamidi, 
11% polyuretaania, 11% elastaani. Ei sisällä lateksia.  

Pesuohjeet: Konepesu 40°C. Sulje tarranauhat. Käytä 
pesupussia. Älä käytä valkaisuaineita. Ei kemiallista pesua.  
Ei saa silittää. Ei rumpukuivausta.

Koko ja mitoitus: Vartalon ympärysmitta kohdasta, johon 
tukiliivi tulee. Seuraa kokotaulukkoa löytääksesi oikean koon.

StomiSoft - Tukiliivi
TUOTENRO 50218, 50219

Vyön pukeminen on helppoa.

Pehmeä, joustava tuki avanteelle.

ElastinenJoustamaton

Kun halutaan enemmän tukea, 
joustamaton osa tulee eteen. 
Kun halutaan vähemmän tukea, 
joustava osa tulee eteen.

Joustamaton Elastinen

Mahdollisuus leikata aukko 
avannetta varten.

Elastinen
Joustamaton

Koko Mitta cm Korkeus 16 cm
Tuotenro

Korkeus 20 cm
Tuotenro

XS 70-85 50219-00-30 50218-00-30

S 80-95 50219-00-40 50218-00-40

M 90-105 50219-00-50 50218-00-50

L 100-115 50219-00-60 50218-00-60

XL 110-125 50219-00-70 50218-00-70

2XL 120-135 50219-00-80 50218-00-80


