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CENTURILE DE SUPORT PENTRU STOME EAKIN
Suport abdominal confortabil pentru stome şi hernii
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Pentru suport abdominal în timpul activităţilor fizice cum 
ar fi: plimbarea, grădinăritul, ridicarea greutăţilor, sportul, 
activităţile din gospodărie etc.

Create de asistentele stomaterapeute pentru a oferi 
suport pentru stome şi hernii.

Material uşor, care nu restricţionează respiraţia, asigură 
suport ferm, dar confortabil, chiar şi în condiţii de 
umiditate.

Material de culoarea pielii cu curea de strângere, 
pentru o fixare uşoară.

Mărime Măsurare Centură cu 
diametru de 20 cm

Centură cu 
diametru de 26 cm

S 75 - 90 cm 839051 839061
M 90 – 105 cm 839052 839062
L 105 – 120 cm 839053 839063

XL 120 - 135 cm 839054 839064

Centurile de suport pentru stome Eakin sunt realizate 
dintr-un material unic numit Isoflex.

Isoflex a fost special creat pentru purtătorii de stome 
pentru a oferi suport abdominal egal şi uniform. 
Acestea oferă suport complet pentru herniile 
parastomale, având totuşi destulă flexibilitate pentru a 
asigura funcţionarea normală a stomei. 

CENTURILE DE SUPORT PENTRU STOME EAKIN:
•

•

•

•

ALEGEREA DIMENSIUNII POTRIVITE
Întindeţi-vă pe o suprafaţă tare şi permiteţi herniei să se 
micşoreze sau să rămână în poziţia normală, abdomenul 
rămânând pe cât de plat posibil.

Folosind un dispozitiv de măsurare înfăşurat cu atenţie 
în jurul abdomenului dvs., măsuraţi zona de deasupra 
herniei şi stomei.

Notaţi valoarea şi comparaţi-o cu tabelul de mai jos 
pentru a obţine codul de comandă potrivit pentru 
mărimea dvs.

Dacă aveţi dubii sau vă situaţi între mărimi, alegeţi 
mărimea mai mică.

Alegeţi între centura cu diametrul de 20 cm şi cea 
cu diametrul de 26 cm în funcţie de necesităţile fizice 
individuale şi de suport.

Isoflex se mulează pe 
corp astfel încât centura 
de suport poate fi purtată 
în mod confortabil pe 
perioade lungi, dacă 
este necesar.
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