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Denne brosjyren er utarbeidet for deg
som skal stomiopereres eller som nylig
har fått en urostomi.

Hovedhensikten med brosjyren er å gi 
deg en innføring i hva en stomi er, 
hvordan du steller stomien, og setter 
på bandasje. Vi ønsker å skape
forståelse for at du kan leve et normalt
liv med en stomi.

Brosjyren er en del av et undervisnings- 
program for stomiopererte og kan
benyttes i pre- og postoperativt
informasjonsarbeide.

Ønsker du mer detaljert og utfyllende
informasjon om et spesielt emne, ber
vi deg kontakte de respektive 
ressurspersonene på dette 
fagområdet.

Innhold

https://www.coloplast.no/om-coloplast/contact/kontakt-oss/
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Urinveissystemet
Urinorganene består av nyrene og
urinveiene, som omfatter urinledere,
urinblæren og urinrøret. Urinen dannes
i nyrene. Den ledes bort fra nyrene
gjennom urinlederne og ned i 
urinblæren. Herfra tømmes urinen ut 
gjennom urinrøret. Ved en urostomi 
ledes urinen gjennom urinlederne og ut 
gjennom bukveggen via et tarmstykke.

Nyrene er plassert i bukhulen på høyde
med 12. ribbein. Det produseres urin
hele døgnet. Den oppbevares i 
urinblæren som er plassert like over 
symfysen. En voksen person produserer 
fra 1 til 1,5 liter urin, men ved en 
fyllingsgrad på 100 – 300 ml i blæra 
oppstår vannlatingstrang.

Normal urin har en pH-verdi på 5-6,
hvilket vil si at den er lett sur og normalt
ikke skadelig på huden.

Hva er en urostomi?
Stomi = åpning

En urostomi er en åpning på magen 
hvor urinen ledes ut.

Hvorfor anlegger man en urostomi?
Den mest vanlige årsaken er kreft i
urinblæren.

Årsakene kan også være:
• Medfødte misdannelser
• Ødelagt nerveforsyning til urinblæren 

(inkontinens)
• Nevrologiske sykdommer som f.eks 

multippel sklerose, MS
• Stråleskader
• Skader (ulykker)

Hva skjer?
• Den vanligste operasjonsmetoden  

for urinavledning er Brickerblæren
• Urinblæren opereres som oftest bort
• Du får et operasjonssnitt på magen, 

samt en stomi
• Brickerblæren konstrueres ved at  

det isoleres et stykke av tynntarmen  
(se side 4)

• Urinlederne sys inn i dette 
tarmstykket som igjen føres ut 
gjennom bukveggen som en stomi.

• Stomien legges oftest ut på høyre 
side av magen.

• Stomiens lengde bruker å være  
ca. 2-3 cm

• Like etter operasjonen er stomien 
hoven. Dette vil forandre seg etter 
noen uker, og stomien vil få en frisk 

rødfarge. Du føler ikke smerter i 
stomien.

• I enkelte tilfeller legges urinlederne 
direkte frem på magen. Dette kalles 
ureterostomi.

Kan jeg kontollere min urinavgang?
• Urin kommer ukontrollert hele 

døgnet.
• Urinen samles opp i stomiposen du 

har festet på magen.
• Du vil oppleve at urinen inneholder 

slim fra tarmbiten. Dette er helt 
normalt.

• For at posen ikke skal bli for full i 
løpet av natten, kan stomiposen 
kobles til en urinpose med slange 
(nattpose).

• Denne kan henges på sengekanten 
eller legges på gulvet.

Alternativer til urostomi
Enkelte pasienter tilbys blæresubstitutt,
der urinledere er festet til en blære 
laget av tarm, som igjen er koblet til 
urinrør. 

Noen pasienter kan tilbys Kocks 
reservoir. Det vil si at kirurgen
konstruerer et reservoir av tarmen
innenfor bukveggen. Dette reservoiret
tømmes ved hjelp av et kateter via en
åpning på magen. Din lege eller
stomisykepleier kan gi deg råd og
informasjon om urostomi og ulike 
alternativer.

Illustrasjon av urinorganer Illustrasjon av urinorganer med en urostomi

Illustrasjon av en urostomioperasjon/anleggelse
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Fritid
Dine fritidsinteresser og aktiviteter kan
du fortsette med som før operasjonen.
Graden av aktivitet bestemmer du selv
etter hvordan du føler deg. Selve stomien
hindrer deg ikke i å f.eks. mosjonere.
Å gå ut på korte turer, som du gradvis
forlenger vil være veldig godt for
kroppen og magemusklene.
 
Det går fint an å bade i sjøen eller i
svømmehallen, ta badstu eller sole seg.
Vær oppmerksom på at vann, varme 
og svette kan føre til at stomiutstyret 
får redusert klebeevne, og må skiftes 
oftere enn vanlig.

Reise
Reise kan du gjøre som vanlig, men 
husk å ta med ekstra stomiutstyr. 
Ha stomiposene i håndbagasjen i tilfelle 
kofferten forsvinner underveis. Man kan 
også ta med ekstra tilbehørsprodukter 
ved behov. Foreninger for stomiopererte 
finnes i nesten alle land, husk å ta med 
adresser. Disse kan du få av din lokale 
stomiforening (NORILCO).

Klær 
Bruk klær du liker, og som du brukte før 
du ble operert. Mange ønsker å bruke 
vide klær for å skjule stomien, men i de 
fleste tilfeller ser ingen at du har 
stomiutstyr. Enkelte ganger føles det 
riktig å ta hensyn til stomiens plassering 
med tanke på f.eks bukselinning.

Tiden etter en stomioperasjon kan være tung, men gradvis vil du oppdage at det 
er mulig å leve et normalt liv. Jo raskere man kommer tilbake til normalt liv, jo 
bedre. Stomien din burde ikke være til hinder for dine fritidsinteresser, aktiviteter 
og jobb. De fleste lærer seg raskt hvordan de skal stelle stomien sin og kommer 
seg snart tilbake til hverdagen.

Kan jeg leve som før? Kosthold
Det er få urostomiopererte som trenger 
å gjøre store forandringer i matvanene.

Tommelfingerregel:
Spis sunn og variert kost til faste tider.

HUSK:
• Tygg maten godt.
• Spis regelmessig.
• Spis fiberrik mat som f.eks. grovt brød, 

grønnsaker og frisk frukt.
• Fordi du også er operert på tarmen, 

kan du få mageknip om du spiser 
nøtter og trevlet mat. Eksempler på 
dette er; appelsinkjøtt, stangselleri, 
asparges, druer med stener, rabarbra, 
tomatskinn og sjampinjong. Prøv deg 
frem med små mengder av dette, og 
tygg maten godt.

• Enkelte har erfaring med at 
tranebærjuice eller kapsler kan minske 
slimproduksjon og forebygge 
urinveisinfeksjon.
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Seksualitet og samliv
Etter en stomioperasjon blir mange
redde for at de ikke lenger kan leve som
normalt. Det kan være vanskelig å
venne seg til tanken at man skal ha en
stomi resten av livet. Urostomien bør
ikke hindre deg i din omgang med andre
mennesker. Jo raskere du kommer
tilbake til ditt daglige liv, jo bedre.
Starten kan være litt tung, men litt etter
litt vil du oppdage at det er mulig å leve
et normalt liv med en urostomi. Den
erfaringen har de aller fleste
stomiopererte gjort seg.

Ved intimt samliv er det oftest slik at
partneren på forhånd vet at du har
urostomi. Det er viktig å sette ord på de
tanker og følelser du har i forbindelse
med stomien. Dette vil gjøre det enklere
både for deg og din partner å venne  
seg til den.

For å forstå hverandres verden, er det
viktig at dere snakker sammen om din
livssituasjon. Noen stomiopererte synes
kanskje at posen kan være en hindring
for seksuelt samvær, men ikke la posen
være “problemet”. Kanskje er det du
som har hemninger, mens din partner
aksepterer stomien og håper at du også
vil gjøre det. Et godt seksualliv handler
om så mye mer enn selve samleieakten:
kjærlighet, nærhet og forståelse, og ikke
minst – våge å være seg selv er viktige
elementer for å få et godt seksualliv,
også etter stomioperasjonen.

Urostomien i seg selv er ingen hindring 
for et normalt seksualliv og vil sjelden 
være til hinder for graviditet, svanger-
skap og fødsler.

Hos enkelte kvinner kan det oppstå 
smerte i forbindelse med samleie. Søk 
hjelp hos din stomisykepleier eller lege.  

For menn som opplever impotens 
finnes det flere typer hjelpemidler. 
Årsaken kan være enten fysisk eller 
psykisk begrunnet. Ta kontakt med din
stomisykepleier eller urolog.

Praktiske tips:
• Tøm eller bytt pose før samleie.
• Sørg for at posen er ordentlig festet, 

tape eventuelt bunnen av posen fast 
på kroppen.

• Skift gjerne til en mindre pose.
• Dekk eventuelt posen med en  

overtrekkspose.
• Bruk andre stillinger enn  

”misjonærstillingen”, hvis det  
trykkes for mye på posen.

Prøv dere frem. Det er ikke nødvendig
med spesielle samleiestillinger på grunn
av stomien, men det er klart at posen blir
mer merkbar og utsettes for større
påkjenninger i enkelte stillinger.

Etterhvert som man blir eldre er det helt
naturlig at den seksuelle aktiviteten
gradvis avtar, men det å ha omsorg og
omtanke for hverandre vil alltid være
viktig i et godt samliv.
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Praktisk informasjon 
• Alle bandasjer, hudpleiemidler og  

andre ting du trenger for å stelle din 
stomi er refusjonsberettiget. Din blå 
resept kan brukes på apotek og hos 
bandagist (forretning for sykepleie- 
artikler). Du betaler kun en liten 
egenandel.

• Det er lurt å bestille nye produkter 
minst 2 uker før du går tom.

• Dersom du kan dokumentere mer  
utgifter utover en viss størrelse kan du 
søke om grunnstønad, ta kontakt med 
NAV. Sosionomer/NAV kan hjelpe deg 
med dine sosiale og økonomiske 
rettigheter.

Det er viktig at du selv velger den
bandasjen du liker best, trives med og
kan håndtere. Spør gjerne din 
stomisykepleier om råd. Det kan finnes 
mange mennesker og pårørende i dine
omgivelser, som kan gi deg hjelp og
støtte slik at tilværelsen din skal bli så bra
og behagelig som mulig. 

Helsepersonell på den avdelingen du 
kommer til etter operasjonen, vil lære 
deg å stelle stomien og gi deg råd og 
veiledning. Dersom du trenger hjelp til 
stell av stomien eller stomiskift etter at 
du kommer hjem fra sykehuset, kan du 
ta kontakt med stomisykepleier eller 
stomikontakt.

Det kan hende du trenger råd og 
veiledning vedrørende kosthold og mat, 
da kan det være nyttig å rådføre seg  
med en ernæringsfysiolog.

Bandagistens/apotekets ansatte kan 
gi deg råd om valg av stomiutstyr.  
Produsentene av stomiutstyr kan også 
kontaktes ved spørsmål og veiledning av 
produktene, etter operasjonen.  
 
Norilco/støtteordninger 
NORILCO – Norsk Forening for  
stomi- og reservoaropererte og LMF -  
Landsforeningen mot fordøyelses-
sykdommer, kan hjelpe og støtte deg som 
medmenneske. NORILCO har egne 
stomirådgivere. Nesten alle medlemmer 
er selv stomiopererte og deler gjerne sine 
erfaringer med andre.

Hudpleie og stomistell

Når operasjonssåret har grodd skikkelig, 
kan du dusje og bade som du gjorde før. 
Du trenger ikke å ha bandasje på 
stomien når du dusjer. 

Ta kontakt med din stomisykepleier eller 
lege, dersom du får sår hud eller trenger 
råd om hudpleie.

Stell av stomien ved stomiskift
• Huden rundt og inntil stomien vaskes 

med vann. Eventuelt kan du bruke en 
uparfymert såpe med lav pH-verdi.

• Skyll nøye med lunkent vann.  
Såperester kan gi hudirritasjoner og 
allergi.

• Tørk godt og bruk en myk kompress, 
men ikke skrubb. Stomien kan blø litt, 
med dette er ufarlig.

• Sett på nytt stomiutstyr på ren og 
tørr hud. 

• Huden har godt av å bli lufttørket en 
gang iblant.

• Bruk kun spesialkremer rundt 
stomien dersom huden er rød/tørr.

• Er det noen hår rundt stomien, kan 
du barbere bort disse. Det er mest 
hygienisk å bruke engangshøvel og 
husk å barbere “medhårs”.

Stell av huden er en viktig del av pleien, den skal bevares hel, ren og tørr. 

En frisk stomi skal være rød og huden rundt  
bør se ut som huden på resten av magen.
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1-dels bandasje
På en 1-delsbandasje er hudkleberen 
festet fast til posen. Du bytter hele posen 
inn til stomien ved hvert poseskift. Posen 
skiftes vanligvis hver dag.

2-dels bandasje
Bandasjen består av to deler – hudplate 
og pose. Først settes platen på huden 
og deretter festes posen til platen. Platen 
og posen byttes ved behov. Det vanlige 
er å bytte platen 2-3 ganger i uken, 
mens du bytter posen hver dag.

Ha alt utstyr klart før du starter
Når man har urostomi bruker man en 
tømbar pose. Posen byttes ved behov. 
Det er viktig at bandasjen holder tett 
rundt stomien, ellers kan lekkasje og 
hudirritasjon oppstå. Tetningsringer og 
pasta gir en tett og god bandasjering.

• Finn frem: Stomiutstyr, evt stomimal, 
saks, tusj, kompresser, vann og  
avfallspose.

• Mål stomien og klipp til hullet dersom 
du bruker oppklippbar hudplate.  
Klipper du etter en mal, er det viktig 
å sjekke innimellom at malen passer, 
stomien kan forandre seg over tid.

• Ha klart eventuelle tilleggsprodukter 
som barrierekrem, tetningsring og 
ekstra tape.

Praktisk tips
Det er en fordel å skifte platen før
frokost, p.g.a. mindre urin i blæren.

Coloplast Uro minicap

SenSura Mio Flex 2-dels urostomipose

Enkelt stomiskift

Coloplast Uro mikropose og urinpose

Ta av beskyttelsespapiret på hudplaten/posen

2-dels hudplate

Stell av stomien og hudpleie
Følg trinnene for stell av stomien. 
Sørg for at huden er rengjort og tørr 
før påføring av nytt stomiutstyr. Bruker 
du 2-dels utstyr er det lurt å tørke av 

hudplaten før påsetting av ny pose. Hvis 
huden er spesielt tørr, smør på et tynt 
lag med barrierekrem. La dette trekke 
inn i huden i 1-2 min. og tørk av det 
overskytende.

Klargjøring av urostomiposen
Sørg for at utløpet på urostomiposen 
er lukket før du tar den i bruk.

1-dels pose

SenSura Mio Click

https://www.coloplast.no/stomi/mennesker-med-en-stomi/bruksanvisninger/
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1.  For å sikre perfekt tilpasning rundt stomien bretter du posen bakover, trykker  
 fast mot huden nedenfra, og jevner ut oppover med fingrene.

1-dels pose

2. Se til at hudplaten festes riktig rundt stomien. En god teknikk er å brette   
 hudplaten bakover, stryk fast mot huden nedenfra og jevn ut oppover med   
 fingrene. Stryk fast mot huden for å sikre at hudplaten fester godt.

Påføring av hudplate/pose

3.  Bruker du 2-dels utstyr, så fester du nå posen til hudplaten. Plasser posen nederst  
 på hudplaten og følg den blå linjen eller ringkoblingen i ytterkant på hudplaten.

Festing av pose på hudplate

2-dels Flex kleberkobling 2-dels Click ringkobling

4. Før fingrene over posen for å sikre at den sitter fast på platen.
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Det kan være praktisk å sitte på toalettet eller stå vendt mot toalettet ved tømming
av stomiposen. Etter tømming kan du rengjøre utløpet med kompress/toalettpapir 
og vann. Lukk igjen utløpet som tidligere anvist.

Tømming av urostomipose

Fjerning av hudplate/stomipose

Ta tak i den hvite fliken på hudplaten. Trykk lett mot huden med en hånd, samtidig 
som du forsiktig drar hudplaten/posen av med den andre hånden. Bruk gjerne en 
fuktig kompress eller kleberfjerner spray for å løsne mer skånsomt. 

Brukt stomiutstyr kastes som vanlig avfall.

2-dels hudplate 1-dels pose

Stomitilbehør
Stomitilbehør er produkter som er
utviklet for å redusere lekkasje og ta
vare på huden din.
 
Barrierefilm spray og serviett
Reduserer hudproblemer som følge av
avføring eller hudklebere, da den skaper
en beskyttende hinne på huden. Barriere- 
filmen svir ikke og den påvirker ikke 
klebeevnen. Både spray og servietter 
tørker på sekunder, så ny hudplate kan 
settes på nesten med en gang.
 
Tetningsring
Skaper en langvarig og tett forsegling
mellom stomien og stomiutstyret. Den
er enkel å bruke, form den etter huden
rundt stomien og sett den på. Hudplaten
festes oppå tetningsringen.

Elastisk tape
Mange med stomi bekymrer seg for eller
har opplevd at kantene på hudplaten
løsner. Elastisk tape er utviklet for å 
holde hudplaten din trygt på plass og 
likevel gi deg bevegelsesfrihet. Tapen 
oppnår dette fordi den er elastisk. Det 
kan bety økt trygghet og lengre brukstid 
for stomiutstyret ditt.

Kleberfjerner spray
Når man skifter hudplate kan man
oppleve litt ubehag og sårhet i huden.
Kleberfjerner spray hjelper til med å
fjerne hudplaten når du skifter 
stomiutstyr. Den skånsomme sprayen 
kan brukes så ofte man ønsker uten at 
den skader huden. Sprayen svir ikke og 
den tørker på sekunder.

Hudpleietips
Hudpleietips ved sår hud
Har du allerede fått sår hud er det viktig
å finne årsaken og selvfølgelig gjøre noe
med det. Er du i tvil må du ta kontakt
med fagpersoner som kan hjelpe deg.
 

Hudbeskyttelsesplate, belte, tetnings- 
ringer, pasta (uten alkohol) og barriere-
krem er midler som kan være til hjelp
ved lekkasje eller sår hud.

https://produkter.coloplast.no/products/Stomiposer-og-tilbehoer/#%26currentPage%3D1%26facetStrings%3DProductBrands%3ABrava
https://produkter.coloplast.no/products/Stomiposer-og-tilbehoer/#%26currentPage%3D1%26searchphrase%3DBarrierefilm%26facetStrings%3D
https://produkter.coloplast.no/products/Stomiposer-og-tilbehoer/#%26currentPage%3D1%26searchphrase%3DTetningsring%26facetStrings%3D
https://produkter.coloplast.no/coloplast/ostomy-care/brava/brava-tape/brava-elastic-tape/brava-elastisk-tape/
https://produkter.coloplast.no/coloplast/ostomy-care/brava/brava-adhesive-remover/brava-kleberfjerner-spray/
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Trening etter  
en stomioperasjon
Fysisk aktivitet i 30 minutter om dagen 
har mange positive helsegevinster.
Det kan bidra til mer energi i 
hverdagen og redusere stress.

Etter en operasjon er det viktig å få 
kroppen i gang igjen, men du bør starte 
forsiktig. Målet kan være at du skal 
komme tilbake til det aktivitetsnivået du 
hadde før operasjonen. Dersom 
operasjonen er planlagt kan det være 
en fordel, så fremt man klarer, å ha et
godt aktivitetsnivå i forkant av 
operasjonen. Dette kan hjelpe deg
å komme raskere tilbake etter 
operasjonen.

Tips som kan bidra til økt daglig 
aktivitet
Ved å øke hverdagsaktiviteten kan man 
oppnå gode helsegevinster, helse- 
direktoratet anbefaler 30 minutter 
fysisk aktivitet om dagen. Dette kan 

gjennomføres på flere måter, her
kommer noen enkle tips;
• Gå en kort tur hver dag.
• Start pent og øk etter hvert.
• Velg aktiviteter du liker å gjøre.
• Gå trapper i stedet for å ta heisen.
• Velg en parkering litt lenger unna når 

du skal i butikken.
• Gå av bussen en stopp tidligere enn 

du pleier, og gå siste biten.
• Avtal med andre om å gå tur 

sammen.

Knerulling
Ligg på ryggen, bøy knærne og sett føttene i gulvet. Legg armene litt ut til siden, dette vil gi deg god støtte. Stram magemusklene ved hjelp av pusten. Samle knærne og beveg knærne til en side, så langt du føler det er behagelig. Kom deretter tilbake til midtposisjon og videre over  til andre siden. Hold ryggen og skuldrene ned mot underlaget, hendene vil hjelpe deg  å stabilisere og holde deg i riktig posisjon.  

Denne øvelsen styrker de skrå magemusklene. 

4.

5. Rullende situpsLigg på ryggen, bøy knærne og sett  føttene i gulvet. Hold korsryggen i  kontakt med underlaget hele tiden. Rull forsiktig  opp og før hendene langs beina. Gjør øvelsen  rolig og kjenn at du har kontroll.

3. Hoftevipp
Legg hendene under korsryggen. Stram magemusklene ved hjelp av pusten, samtidig presser du korsryggen mot 

hendene og vipper baken oppover. Hold stillingen i tre sekunder. Pust 
normalt. Slipp baken ned igjen og slapp av, gjenta øvelsen flere ganger. 
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Start med øvelsene først tre måneder etter  

operasjonen. Bruk støttebelte 

under trening av magemusklene, 

få hjelp av stomisykepleier for 

tilpasning av belte. 

Finn deg et behagelig underlag, 

gjerne en treningsmatte eller et teppe. Legg 

eventuelt en pute under hodet 

for ekstra støtte. 

Utfør øvelsene rolig og kjenn 

etter at du har kontroll. Ingen 

av øvelsene skal gjøre vondt eller belaste 

bukmuskulatur i starten. Viktig å unngå  

sit-ups eller tøff trening av magen i starten. 

ØVELSER

1. Mageøvelse liggende
La hendene hvile lett på magen og pust gjennom nesen. Trekk 

magen forsiktig inn samtidig som du puster ut. I det du kjenner at 

magemusklene strammes, forsøk å holde denne stillingen i tre sekunder. Pust 

deretter normalt igjen. Utfør gjerne øvelsen når du legger deg ned for å hvile.

2. Mageøvelse stående
Stå med ryggen mot en vegg. Stram magemusklene  

og forsøk å holde hele ryggen i kontakt med veggen. 

Bruk pusten til å stramme magemusklene. Hold stillingen i tre 

sekunder og slapp deretter av, gjenta øvelsen flere ganger. 

ETTER EN STOMIOPERASJON
Trening

Få gratis flyer med treningsøvelsene
Den kan du ha liggende i treningsbagen 
eller ta frem når du skal gjøre øvelsene.
Bestilles på 22 57 50 20 eller  
www.coloplast.no/brokk

Legen som opererte meg: 

Sykehus: 

Min stomisykepleier: 

og treffes på telefon: 

Telefontid:  

Min lokale NORILCO avd.: 

Adresse:  

Telefon:  

Min kontaktperson i NORILCO: 

Adresse:  

Telefon:  

Telefontid: 
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https://www.coloplast.no/om-coloplast/services/extra-page-3/brokkmagasin/
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Notater

Stomi selvtest
Bruk stomisjekken jevnlig for å 
finne ut om du har gode rutiner 
og riktig tilpassede produkter.

Produktveiledning
Tilgang til 
vareprøver når du 
ønsker det.

Kundeservice
Våre sykepleiere svarer på 
spørsmål og gir produkt-
veiledning på telefon.

Nettside og e-post
En nettside for stomiopererte 
og e-poster med artikler og 
råd som er relevant for deg i 
din situasjon.

Registrer deg på

www.coloplas
t-

assistans
e.no 

eller ring

22 57 50 20

Coloplast Assistanse er et støtteprogram for 
personer med stomi. Vi gir deg en hjelpende 
hånd, samt råd og inspirasjon til ditt daglige liv.

Registrer deg i dag!
www.coloplast-assistanse.no

“Selv om livet med en stomi ikke alltid er 
enkelt, bør stomien aldri begrense deg!”

Stomi selvtest
Bruk stomisjekken jevnlig for å 
finne ut om du har gode rutiner 
og riktig tilpassede produkter.

Produktveiledning
Tilgang til 
vareprøver når du 
ønsker det.

Kundeservice
Våre sykepleiere svarer på 
spørsmål og gir produkt-
veiledning på telefon.

Nettside og e-post
En nettside for stomiopererte 
og e-poster med artikler og 
råd som er relevant for deg i 
din situasjon.

Registrer deg på

www.coloplast-

assistanse.no  

eller ring 

22 57 50 00

Coloplast Assistanse er et støtteprogram for 
personer med stomi. Vi gir deg en hjelpende 
hånd, samt råd og inspirasjon til ditt daglige liv.

Registrer deg i dag!
www.coloplast-assistanse.no

“Selv om livet med en stomi ikke alltid er 
enkelt, bør stomien aldri begrense deg!”

https://www.coloplastcare.com/nb-no/stomi/


Coloplast utvikler produkter og tjenester 
som gjør livet enklere for mennesker med 
personlige medisinske behov. 

Vi samarbeider tett med med brukere av 
våre produkter og utvikler løsninger 
tilpasset deres behov. Vi kaller dette 
intimsykepleie.

Våre forretningsområder inkluderer stomi, 
urologi og kontinens, hud- og sårpleie-
produkter. Vi er et internasjonalt selskap 
med over 12 500 ansatte.

Ostomy Care
Continence Care
Wound & Skin Care
Interventional Urology
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