Plakprotocol
stomapleister voor het
tracheostoma

Stappenplan voor het plaatsen en verwijderen
van de stomapleister
Voordat u begint
• Lees de gebruiksaanwijzing van de producten die u gebruikt.
• Neem altijd ruim de tijd als u de stomapleister gaat vervangen.
• Volg de aanwijzingen precies op. Wees nauwkeurig.

Stomapleister verwijderen
Gebruik een reinigingsdoekje uit het pakket dat u van ons heeft gekregen.
Dit doekje is doordrenkt met een speciale vloeistof. Door die vloeistof lost
de lijm van de stomapleister op. Daardoor laat de pleister makkelijker los en
beschadigt uw huid niet.
Zo verwijdert u de pleister:
• Plaats het doekje op de onderkant van de stomapleister. Knijp voorzichtig
en gelijkmatig de vloeistof uit het doekje. Hierdoor komt de vloeistof
tussen de huid en de pleister. Zo weekt u de pleister los. Pas op dat er
geen vloeistof in de stoma terecht komt.
• Doe hetzelfde met de rest van de pleister.
• Is de stomapleister helemaal losgeweekt? Haal deze dan voorzichtig van
de huid af.
• Zitten er nog lijmresten op uw huid? Maak uw huid schoon met het
doekje met de vloeistof. U kunt ook een gaasje gebruiken dat doordrenkt
is met lauw water.
• Laat de huid daarna minimaal 2 minuten goed drogen.

Nieuwe stomapleister plaatsen
U kunt uw huid voorbereiden met een huidbeschermingsdoekje.
De stomapleister plakt daardoor beter op de huid.
• Wrijf het doekje op de huid waar de stomapleister komt.
Gebruik het doekje niet op open wonden rondom de stoma.
• Laat de huid even opdrogen. Er komt een dun filmlaagje op de huid.
Zo plaatst u de pleister:
• Warm de stomapleister een beetje op door de pleister een tijdje tussen
uw handen te houden of onder uw bovenbeen te leggen terwijl u zit. Door
de warmte kleeft de stomapleister beter.
• Trek de huid zo strak mogelijk en plak de stomapleister op de juiste plek.
• Strijk zachtjes over de stomapleister, van binnen naar buiten. Alsof u de
pleister masseert. Zo zorgt u ervoor dat de pleister luchtdicht op de huid
zit. De pleister blijft dan beter zitten.
• Plaats daarna de filtercassette in de stomapleister.
• Wacht minimaal 10 minuten. Dan pas zit de stomapleister echt stevig
vast. Daarna kunt u gaan praten.

Heeft u vragen?
Neem gerust contact op met het verpleegkundig team hoofd-hals
oncologie van de polikliniek KNO. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en
met vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur via telefoonnummer 088 979 31 63.
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