Bule på maven (brok)

Her finder du BandaGisten
Forssling & Co.
Industrivej 1
4180 Sorø
Tlf: 57 83 41 10 fra kl. 8.30
Mandag-torsdag: 7.30-16.00
Fredag: 7.30-14.00

Ahlgade 6G
4300 Holbæk
Tlf: 59 44 30 90
Mandag-fredag: 9.00-17.00
Lørdag: 10.00-13.00

Rådhuspladsen 8
4200 Slagelse
Tlf: 58 53 14 41
Mandag-fredag: 9.00-17.30
Lørdag: 10.00-13.00

Elmegade 23
4400 Kalundborg
Tlf: 57 83 41 10
Efter aftale

Parkvej 46D
4700 Næstved
Tlf: 55 73 41 30
Mandag-fredag: 9.00-16.00
Tirsdag: 9.00-17.00

Virksomheden BandaGisten Forssling & Co.
Vi er et moderne firma med mange års erfaring og stolte traditioner i fremstilling af særlige
kropsbårne hjælpemidler: Vi fremstiller individuelle hjælpemidler i høj kvalitet på vores
produktionsværksted, hvor vi har dygtige personaler med flere års erfaring og forskellige
kompetencer. Vi bestræber os på at være opdateret på nyeste viden og teknologi.
I vores butikker og klinikker har vi et bredt sortiment af kvalitetsprodukter, når kroppen
har behov for en særlig omsorg og en hjælpende ”hånd” – eller vi vil være gode ved os selv.

I samarbejde med din stomisygeplejerske
finder vi det ”bedste” brokbælte til dig

Bule på maven omkring stomien

Gode råd

Efter en stomioperation er der nogle mennesker, der danner en bule på maven omkring
stomien. Det kaldes et brok. Man mener, at det opstår på grund af en svaghed i mavemusklerne ved den åbning, som stomien er ført igennem i forbindelse med operationen.
Det er et forholdsvis almindeligt problem, og man kan formentlig ikke forebygge, at det
sker. Bulen viser sig typisk uger, måneder eller år efter stomioperationen. Det er ikke
noget, man selv har indflydelse på, og bulen er ufarlig.

I samarbejde med dig, finder vi det brokbælte, som er bedst for dig. Der er nogle gode
praktiske råd i forbindelse med at tage det på. Når du ligger på ryggen, vil brokket som
oftest falde på ”plads”. Derfor vil vi anbefale dig at ligge ned med bæltet under ryggen,
når du tager brokbæltet på. Du kan nemt lukke det i liggende stilling. Når du rejser dig,
vil bæltet holde bulen på plads. Det er vanskeligt i stående stilling at tvinge brokket på
plads på grund af presset fra vores organer i maven. Du har sikkert bemærket, at i
stående stilling, bliver bulen mere synlig.

Dog kan bulen medføre udfordringer med huden omkring stomien. Der kan opstå lækage,
fordi stomiposen skal klæbe til en uregelmæssig og bulet overflade. Nogle personer
oplever en tyngde fornemmelse og uregelmæssigheder i afføringen. Da bulen fylder på
maven, betyder det at der kan opstå ændringer i kroppens udseende, og derfor kan der
opstå problemer med at passe det vanlige tøj.

En bule (brok) ved, eller omkring stomien opstår på grund
af en svækkelse af mavemuskulaturen efter operationen.
Kirurgen laver et snit i mavemuskalturen, fordi tarmen skal
føres ud på maven. Bulen dannes, fordi der kan opstå en
”brist” i musklen.

Bule (brok) dannet omkring stomien.

Der er hjælp at hente
Man er ofte tilbageholdende med at operere for et stomibrok. De fleste vælger at leve
med det, fordi det er ufarligt. Et brokbælte er oftest den bedste behandling, fordi det
hjælper med at støtte og holde bulen på ”plads”.
Din stomisygeplejerske vil i samarbejde med lægerne afgøre, om et brokbælte kan
afhjælpe din situation.

Brok omkring stomi

I liggende stilling ”falder bulen på plads”

Vi vil anbefale dig at bestille tid

Hos BandaGisten Forssling & Co. har vi et stort udvalg i forskellige brokbælter.
Vi vil gerne se dig til en konsultation, da vi skal tage nogle mål af din mave, så vi kan
finde det bedste bælte til dig. Derfor vil vi bede dig om at bestille tid i en af vores 5
klinikker. På bagsiden finder du vores klinikker, adresser og telefonnumre.
I vores samtale med dig, vil vi vurdere, om der er behov for at lave nogle individuelle
tilpasninger. Langt de fleste behøver intet stomihul i brokbæltet.
Når du har anvendt bæltet i en periode, er det tid til at bestille et brokbælte til at skifte
med. Hvis der er behov for justeringer, bedes du bestille en ny tid hos os. Skal bæltet ikke
justeres, men passer perfekt, ringer du bare til os. Så fremsender vi et bælte mere.

Hos BandaGisten Forssling og Co. samarbejder vi med dine behandlere, om at finde den
bedste løsning for dig. Der findes flere forskellige fabrikanter, som producerer
brokbælter. I dag er brokbælter produceret af behagelige og funktionelle materialer.
Et brokbælte er et kropsbåren hjælpemiddel, og er derfor omfattet af serviceloven.
Derfor skal der sendes en ansøgning med lægehenvisning om at få bevillingen til
kommunen. Når kommunen har behandlet sagen, får du tilsendt bevillingen, og
kommunen betaler.

www.bandagisten.dk

Vaskeanvisning

Brokbæltet kan maskinvaskes på højst 40 grader. Husk at lukke Velcro/hægter/lynlåse i
bæltet. Brug aldrig skyllemiddel. Bæltet skal lufttørres. Det må aldrig tørres i en
tørretumbler.

Vores viden - er din bevægelse

