
Til deg som bruker
Aurum® stomiprodukter 
med manuka honning

Manuka honning er et rent 
naturprodukt av nektar fra 

manuka blomsten i New Zealand.
 

Historisk sett har denne typen aktiv 
manuka honning egenskaper som 

dreper bakterier, forhindrer 
inflammasjon og stimulerer  

heling av sår hud.
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Varm platen godt før bruk 
Da våre plater ikke inneholder  
syntetisk lim, men består kun av 
naturlige og hudvennlige stoffer. 
Klebefunksjonen er blandet i hele 
hudplaten og det er derfor lurt at du 
varmer den godt, og masserer godt 
rundt stomien, når platen er satt 
på. Dette gjør at klebeegenskapene 
kommer godt frem. Alle platene, 
tetningsringene og plateforlengerne 
i Aurum serien består av Hyperflex® 

Hydrocolloid med manuka honning fra 
New Zealand.

Når platen settes på, er det lurt å 
kontrollere i inspeksjonsvinduet om 
platen sitter korrekt. Vurder alltid 
skiftefrekvensen på platene, da 
behovet for skifting varierer fra 
person til person.

Svie 
Ved meget sår hud vil noen kunne 
oppleve svie på huden de første 
gangene platen blir satt på. Dette går 
over etter noen minutter, og er et tegn 
på at manukahonningen har startet 
prosessen med å behandle huden din.

Veske fra sår og irritert hud
De første dagene etter at du har start-
et med Aurum produktene vil noen 
oppleve at det kan veske fra huden. 
Dette er en helt normal reaksjon og 
betyr at behandlingen fungerer.  

Det er fornuftig å alltid være i forkant 
med gode skiftefrekvenser, for å fore-
bygge lekkasjer til huden er leget.

Kontroller hullstørrelse
Kontroller med jevne mellomrom at 
hullstørrelsen på 
platen er riktig. 
Størrelsen 
på stomien 
kan endre 
seg spesielt 
de første 
månedene 
etter operas-
jonen, men også 
ved vektøkning eller 
vektreduksjon. Bruk da måle-
skjemaet som ligger i lokket på 
eskene. 

Når du skal ta av platen 
Det er et felt øverst på platen med 
litt mindre klebefunksjon. Da kan du 
enkelt og skånsomt fjerne platen med 
Welland klebefjerner. Dette 
feltet kaller vi Easy2peel™.

TIPS & PRODUKTINFORMASJON

Måleskjema



Aurum® Xtra  
«rett i do posen»
En unik stomipose som kan kastes i do. 
For deg som har en colostomi, og kan 
bruke flat plate.

Ta først av den ytterste plastbelagte 
posen, denne kastes i avfallet. Ta der-
etter av den innerste posen og platen, 
disse spyles ned i toalettet. Platen kan 
også separeres fra innerposen og kastes 
i avfallet hvis ønskelig, men begge 
består av biologisk materiale som 
brytes ned i kloakksystemet.

Aurum® 

 
1-delt system som gjennom sin 
smidige plate vil gi stor fleksibilitet.

Aurum® Convex
 
1-delt system for deg med lav, skråstilt 
eller en utfordrende plassert stomi. 
Egner seg meget godt til de som har 
fordypninger eller hudfolder rundt 
stomien. Det convexe platået formes av 
kroppstemperaturen, og gir en myk og 
sikker forsegling. Det milde trykket som 
den myke convexiteten gir, gjør at plat-
en legger seg i hulrom rundt stomien, 
og reduserer sjansen for at lekkasjer 
oppstår.

Avansert
convexitet

 

Stomi i hudfold 

Progressivt trykk mot
senter av stomien

 

Konstant lett
moderat trykk

 

Bedre komfort

Aurum® Convexitet
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Aurum® Profile 
1-delt system for deg med parastomalt 
brokk, stort bukomfang, eller annen 
form for uregelmessigheter rundt 
stomien. Platen vil forme seg etter 
ujevnheter i huden.

Ved valg av riktig platå på platen, mål 
diameteren fra sentrum av stomien, 
og ut til begge sider. For kontroll av 
platåstørrelsen, kan et godt tips være å 
bruke plastfilmen på baksiden av platen 
som en mal.

Aurum® 2 
2-delt system med dobbel sikring, der 
posen festes med en myk ringkobling 
og en kleberkobling. Dette gir en trygg 
kobling som sikrer at posen er satt på 
riktig.

Den
Fleksible

Platen

www.welland

Aurum® Plus 
1-delt system som inneholder Manuka 
honning og Hyperflex® hydrocolloid, 
som kan forebygge og behandle sår 
hud. Sorte poser og plate designet for 
bedre komfort og fleksibilitet.



Flat plate Convex plate

Nattdrenasjepose 
med Easiflo™
Nattdrenasjeposen har en kapasitet på 
2 liter, og en forlengelse på slangen. 
Denne må stikkes helt inn i stomiposen, 
for å sikre fri flyt av urinen. Ved vrid-
ninger på stomiposen, fungerer denne 
som en lekkasjesperre. Ved eventuelt 
vakum i nattposen, er et godt tips å 
åpne kranen, strekke i posen fra hver 
side for å slippe inn litt luft. Steng så 
kranen.

Hyperseal®  
tetningsringer 

Finnes i tykkelsene 2,5 mm og 4,0 mm
Den største ringen har en diameter på 
100 mm, og kan dekke store deler av 
huden rundt stomien. Alle ringene kan 
deles og formes etter eget ønske.  
Fest ringen på huden, og ikke på 
stomi-platen, da ringen føyer seg inn i 
konturene på huden, ved god  
oppvarming og kroppsvarme.

Med
Manuka
Honning

Alle Aurum® stomiprodukter 
med manuka honning finnes for 
colo, ileo og urostomier, og har 
mange ulike posestørrelser og 
hullstørrelser. 

Alle urostomiplatene har  
ekstra forsterkninger.
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Stomibelte 
For noen, kan det være en trygghet å 
bruke et stomibelte den første tiden  
etter at platen er satt på. Beltene 
er myke, med borrelås og finnes i 
lengdene 120 og 145 cm.

WBF® barriere serviett 
og WBF® barriere spray 
Beskytter huden, og tørker meget  
raskt. Barrierefilmen legger seg ikke 
lagvis etter hver påføring, men kan  
lett vaskes bort når platen skiftes.

www.welland

Med
Manuka
Honning

Hydroframe®   
plateforlengere
Gir ekstra trygghet når det trengs. 
Finnes i størrelsene 14 og 8 cm. 
Varm plateforlengerne godt, og fjern 
alltid den midtre delen av papiret på 
baksiden først. Sett den på huden, 
og fjern resten av papiret.



Welland 
kleberfjerner spray 
og servietter
Tørker på sekunder, og gir et raskt,  
smertefritt og enkelt plateskifte. 

Welland stomipulver 

Inneholder aloe vera, naturlige og 
hudvennlige ingredienser. Brukes på 
fuktige områder, overskytende pulver 
blåses vekk før platen festes.

Welland stomipasta
Hypoallergenisk og uten alkohol.

Hvis du har behov for tilleggsprodukter som barrierefilm, krem,  
pasta, pudder og klebefjerner, anbefaler vi at du bruker Welland  
sine produkter, da disse er testet for å kunne passe sammen med  
alle Aurum® stomiplatene m/manuka honning.



For videre informasjon: kontakt oss på post@welland.no eller gå 
inn på vår nettside: welland.no

Produktene bestilles hos din  
bandagist eller apotek.

For videre informasjon og spørsmål, kontakt oss på epost: 
post@welland.no 

Eller gå inn på vår nettside:  
welland.no


