
Stomi
Stomi betyr munn eller åpning, og kan 
være midlertidig eller varig. Vi fører 
alle stomiprodukter som dekkes på 
blå resept, også brokkbelter. I tillegg 
tilbyr vi hjemmebesøk for informasjon 
og veiledning i bandagering av stomi.

Typer stomi

Colostomi (tykktarmstomi)
Når endetarmen og eventuelt analåpningen 
blir fjernet ved operasjon legges siste del av 
tykktarmen fram på maven. Åpningen sys fast i 
huden og selve stomien er altså tykktarm som 
fungerer som tarmåpning. 

Vanligste årsak til colostomi er kreft i ende- og 
tykktarm. Det kan også være betennelsessyk-
dom i tarmen, medfødte misdannelser, stråle-
skader eller skader etter ulykker.

Ileostomi (tynntarmstomi)
Når tykktarmen blir fjernet ved operasjon, 
legges siste del av tynntarmen frem på magen. 
Åpningen sys fast i huden, og selve stomien 
er tynntarmen som fungerer som tarmåpning. 
Vanligste årsak til ileostomi er betennelsessyk-

dommer i tarmen, som Ulcus Colitt og Crohns 
sykdom, familiær colonpolypose og kreft.

Urostomi
Når urinblære og urinrør blir fjernet ved  
operasjon, kobles begge urinlederne sammen 
på en tynntarmsbit for så å trekkes fram på 
magen. Alternativt kan det lages et reservoir av 
tarmen innenfor bukveggen. 

Reservoiet tømmes ved hjelp av et kateter via 
en liten åpning på magen. Dette kalles  
kontinent stomi. Vanligste årsak til urostomi er 
kreft i urinblæren. Årsaken kan også være med-
fødte misdannelser, inkontinens, nevrologiske 
sykdommer som for eksempel multippel  
sklerose, stråleskader og ulykker.

Stomipleie

Bruk lunkent vann og myk kompress ved 
fjerning av hudplaten. Området rundt stomi-
en vaskes med lunkent vann, og om strengt 
nødvendig med sur og uparfymert såpe. Vær 
skånsom med huden. Ikke skrubb. Bruk aldri 
desinfeksjonsmidler. Er det hår rundt stomien 
barberes det bort tørt i retning med hårene. Ved 
sår hud kan barrierekrem eller hudfilm brukes 
under hudplaten. Barrierekrem påføres tynt, 
overflødig krem tørkes bort med kompress. Om 

sårheten utvikler seg til sår, må sårbehandling 
iversettes og utstyret vurderes.

Allergiske reaksjoner kan oppstå, men oftest 
er det lekkasje fra stomien som skaper sårhet. 
Lekkasje kan forhindres om hullåpningen i 
hudplaten tilpasses stomiens form og størrelse. 
Det kan bli aktuelt å bruke tetningsringer eller 
tetningspasta under stomiplaten. Enkelte gan-
ger kan det bli aktuelt å bytte utstyr, for eksem-
pel til et annet hudpleiemateriale som sveller 
ved lekkasje. 

Brokk i stomi
Mange som har stomi, utvikler etter hvert brokk 
i stomien. For å kunne bruke et brokkbelte må 
brokket være undersøkt av lege på forhånd. 
Belter til brokk i stomi dekkes av blå resept. 

Bestilling av stomiutstyr
Kontakt oss på tlf: 32 06 29 60 for time, 
nærmere informasjon om produktvalg eller 
gratis vareprøver. Vi tilbyr også hjemmebesøk 
for veiledning i bandagering av stomi.

Bestillinger kan du gjøre pr telefon, eller e-post.



VI FØRER

BIEN AS er en bandagist som ble 
etablert i 1995 og har lokaler på 
Torpomoen i Ål kommune.

Vi er en spesialforretning innen 
helse og sykepleieartikler og har 
ansatte med helsefaglig bakgrunn.

• Inkontinensprodukter
• Truser
• Katetre
• Stomiutstyr
• Brystproteser
• Brystholdere
• Næringsdrikker
• Sondeernæring
• Kompresjonsstrømper 

Vi kan tilby gratis hjemmebesøk
for tilpassing av brystproteser og for 
informasjon og veiledning ved stomi-   
bandasjering.

HJEMMEBESØK
Vi tilbyr gratis hjemmebesøk for vei-   
ledning av produkter og
tjenester.

HJEMKJØRING
Vi tilbyr gratis hjemkjøring av
medisinske forbruksvarer på blå
resept.

VARELEVERING
Tirsdag – Valdres og nedre Hallingdal
Onsdag – øvre Hallingdal
Torsdag – Numedal, Sigdal og  
         Krødsherad

Mandag – fredag
kl.08.00 – 16.00 

Telefon: 32 08 29 60
Telefax: 32 08 29 61
E-mail: bien@bien.as


