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DE FLEXIBILITEIT OM TE
LEVEN ZOALS JIJ DAT WILT

“ Je kunt het systeem gemakkelijk vouwen zodat het
zich aanpast aan de lichaamsvorm, hoek of huidplooi.”
Belangrijkste kenmerken
Drie maten van convexiteit maken dit
product uniek, want het stelt me in staat
een oplossing te vinden voor complexe
lichaamsvormen en stoma’s.
Het venster op het opvangzakje zorgt
ervoor dat het product heel gemakkelijk
kan worden aangebracht door zowel
de patiënt als de zorgprofessional.
Bovendien kun je eenvoudig controleren
of het systeem op de juiste manier is
aangebracht.
Het product ziet er mooi uit.

Mijn ervaring met het gebruik van
EsteemTM+ Flex Convex
Wat ik direct prettig vond, was de
hechting aan de huid en de flexibiliteit in
huidplooien. Bij het aanbrengen kun je
het product gemakkelijk vouwen zodat
het zich aanpast aan de lichaamsvorm,
hoek of huidplooi. Het volgt de vorm van
het lichaam heel goed.
Mijn patiënt vond het een comfortabel
systeem.

Carmen Filion.

Stomaverpleegkundige uit Canada
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“Esteem + Flex Convex
heeft mijn leven
veranderd!”
TM

Waarom ik EsteemTM+ Flex Convex
ben gaan gebruiken
Ik heb andere producten gebruikt en ik
had problemen met de filters, kleefmiddelen
en convexiteit ervan, dus besloot ik EsteemTM+
Flex Convex eens te proberen. Daarna heb ik
besloten over te stappen op EsteemTM+ Flex
Convex. Waarom? Het krachtige kleefmiddel
i.c.m. de hydrocolloïde huidplak en het filter
(ze bestrijden vervelende luchtjes!) is het
beste wat er is! EsteemTM+Flex Convex heeft
mijn leven veranderd!

Francesca
Italië

“ Het systeem is zeer
flexibel, gemakkelijk in
gebruik en geeft precies
de druk die ik nodig heb.”

Mijn stoma bevindt zich onder huidniveau. Voordat ik EsteemTM+ Flex Convex
ging gebruiken, heb ik andere producten
geprobeerd en daarbij had ik last van lekkage
en huidirritatie. Doordat mijn materiaal lekkage
veroorzaakte, voelde ik me erg ongelukkig. Ik
kreeg het advies om EsteemTM+ Flex Convex
met een StomahesiveTM huidplaat te gebruiken.
Het product is zeer flexibel, ge-makkelijk in
gebruik en geeft precies de druk die ik nodig
heb. Ik ben er zeer tevreden over!

Anoniem*
Nederland
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“ Ik kan weer volop
genieten!”

Mijn leven met EsteemTM+ Flex Convex
na de operatie
Na de operatie ben ik flink afgevallen,
waardoor ik veel overtollige huid op mijn
buik had. Als ik lag, kon er gemakkelijk iets
weglekken, en ik kon me in mijn slaap niet
omdraaien. Maar toen ik EsteemTM+Flex
Convex ging gebruiken, stopte het lekken.
Ik kon weer lekker slapen. Ik ervaar echt
weer het gevoel van vrijheid.

Anoniem*

“ Ik heb nog nooit last
gehad van lekkage.”
“ Ik kan het product
gemakkelijk aanbrengen.”

Wanneer mijn ontlasting wateriger wordt,
heb ik geen last van lekkage.

Anoniem*
Twee weken na de operatie kon ik het
product al gemakkelijk aanbrengen. In
de vier maanden na de operatie heb ik
geen last gehad van lekkage, en ik heb
geleerd hoe ik het product eenvoudig kan
toepassen!

Anoniem*
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“ De convexiteit, kleefkracht, flexibiliteit en zachtheid
zijn uitstekend.”
Belangrijkste kenmerken
Ik ben heel tevreden met EsteemTM+ Flex
Convex, met name over de kleefkracht. Ik heb
het product gebruikt bij diepliggende en zeer
lastige stoma’s; situaties waarin patiënten
moeite hadden om het opvangzakje te vinden
dat het beste bij hen paste. EsteemTM+ Flex
Convex biedt uitstekende kleefkracht en
heeft het leven van veel patiënten veranderd.
Nu kunnen ze hun opvangzakje slechts één
keer per dag vervangen! De combinatie van
het kleefmiddel van EsteemTM+ Flex Convex
en de kleefmiddelverwijderaar NiltacTM heeft
in mijn ervaring een positieve uitwerking op
de huid rondom de stoma. In het algemeen
zou ik zeggen dat de convexiteit, kleefkracht,
flexibiliteit en zachtheid van dit product
uitstekend zijn.

Op een dag kwam een patiënt op mijn
spreekuur. Hij was neerslachtig doordat
zijn opvangzakje steeds losraakte. Daarop
besloot ik om EsteemTM+ Flex Convex te
proberen en het is een succes gebleken.
Zelfs de relatie met zijn vrienden en
familieleden is verbeterd! Hij is zeer
tevreden over wat dit product voor hem
betekent.

Anoniem*

Zorgprofessional
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“ Het is een zeer flexibel product dat eenvoudig in het
gebruik is.”
Belangrijkste kenmerken
De convexiteit en kleefkracht zijn
de sterke punten van dit product. Op
basis van mijn ervaringen met patiënten
is de kleefkracht van de betekent
uitstekend. Dankzij de convexiteit heb ik
diepliggende en lastige stoma’s kunnen
behandelen. Ondanks de bolronde vorm
is het een zeer flexibel en gemakkelijk te
gebruiken product. EsteemTM+ Flex Convex
heeft me geholpen om oplossingen te
vinden voor lastige situaties.

Mijn ervaring met het gebruik van
EsteemTM+ Flex Convex
We hebben het opvangzakje gebruikt
bij een patiënt met een complexe
ileostoma en peristaltiek. We hadden al
verschillende opvangzakjes geprobeerd,
maar de patiënt bleef last houden van
lekkages en huidproblemen. Toen hij
EsteemTM+ Flex Convex probeerde, werden
deze problemen opgelost. Nu staat hij
weer tevreden in het leven!

Danila Maculotti

Stomaverpleegkundige uit Italië
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“ EsteemTM + Flex Convex vormt zich naar het lichaam
en sluit naadloos aan op verschillende oneffenheden
tijdens postoperatieve veranderingen van het lichaam,
en zorgt dat de stoma uitsteekt.”
Mijn ervaring met het gebruik van
EsteemTM + Flex Convex
Het product is geschikt voor zowel een
zachte als een harde buik. Zelfs bij een
harde buik vormt EsteemTM + Flex Convex
zich naar het lichaam en sluit naadloos
aan op verschillende oneffenheden
tijdens postoperatieve veranderingen
van het lichaam, en zorgt dat de stoma
uitsteekt.
Bij een zachte buik en een overhangende
buik kies ik voor een andere toepassing
en is de aanpassing van de convexiteit
anders. Vanwege pneumoperitoneum
tijdens een laparoscopische ingreep voelt
de buik direct na de operatie doorgaans
hard aan. Als ik een plat product gebruik
tijdens het uitstromen, krijgen patiënten

vaak last van lekkage terwijl de lucht
wordt geabsorbeerd en er huidplooien
of rimpels ontstaan rondom de stoma.
Toen ik EsteemTM + Flex Convex enkele
dagen na een operatie ging gebruiken,
bleek dit product lekkage te voorkomen,
zelfs bij een harde buik die nog van vorm
zal veranderen. Nu hoef ik niet meer van
product te wisselen en kunnen patiënten
hetzelfde product blijven gebruiken.
Ik vertrouw op het kleefmiddel met
de dunne aflopende rand en sterke
kleefkracht. De flexibiliteit van het
product stelt mij in staat om elke buik
te ondersteunen, zelfs na een korte
ziekenhuisopname.

Anoniem*

Gespecialiseerd verpleegkundige uit Japan
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