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Mykt fikseringsbelte i sømløst strikket materiale. For bruk 
ved fiksering av stomi og stomipose. Beltet har lommer i 
hemmen foran til ekstra fiksering av stomiposen.SStomiTube 
er laget som en ”tube” som man tar på og av seg som en 
underbukse. Ger god passform for forskjellige figurstyper 
da formen er smalere i ryggen. Synes ikke under klærne, 
er enkel å bruke og trygg å ha på seg. Beltet gjemmer 
og holder posen på plass samtidig som eventuelle lyder 
dempes. Kan brukes dag og natt, samt i forbindelse med 
sportslige aktiviteter. Vanlige underbukser kan bæres 
under eller over beltet. Passer til stomi på høyre eller venstre 
side. StomiTube er tilgjengelig i 3-pakke i svart og beige. 
Høyde foran 18 cm, høyde i ryggen 11 cm.

Indikation: Brukes som stomibånd for fiksering av 
stomiposer. Kontraindikasjoner: Stomibrokk.

Material: Polyester 90%, Elastan 10 %. Inneholder ikke lateks.

Vaskeråd: Maskinvask opptil 60°C. For at produkten 
skal holde seg best mulig anbefales vask på 40°C. Kan 
tørketromles på lav varme. Skal ikke strykes. Ikke bruk 
blekemiddel, klorin eller tøymykner siden dette kan svekke 
materialets funksjon. Ikke kjemisk rens/tekstilrens.

Måltaking: For riktig størrelse, ta hoftemålet over bredeste 
delen av setet.

StomiTube - Fikseringsbælte
ART.NO 50214

Størrelse Hoftemål 
cm

Art.no
StomiTube,
sort, 3-pakke

Art.no
StomiTube,
beige, 3-pakke

XS/S 65 - 90 50214-80-30 50214-88-30

S/M 85 - 110 50214-80-40 50214-88-40

M/L 105 - 125 50214-80-50 50214-88-50

L/XL 120 - 140 50214-80-60 50214-88-60


