
Nyt Brava® 
Kompressionsbælte 
– støtte til brok
og buler

Behagelig støtte til bulen
Med en brok på størrelse med en juniorhånd-
bold var Olav Egelund blandt de første, der prø-
vede vores klæber til brok og buler, SenSura® 
Mio Concave. Derfor tøvede han heller ikke,  
da han fik tilbuddet om at være den første  
i Danmark til at prøve det nye Brava®  
Kompressionsbælte, der netop er udviklet  
til at give ekstra støtte til brok og buler.

Behagelig støtte
Brava® Kompressionsbælte er lavet 
af et behageligt strækbart stof, der 
giver en behagelig støtte, uden at 
stramme. Det giver dig god støtte 
til bulen, både i hverdagssituationer, 
men også i mere aktive situationer, 
hvor du bevæger dig. 

Nem tilpasning
Du tilpasser det nemt til kroppen og 
justerer støtteniveauet med lomme-
lukningen i bæltet. Det er muligt at 
bruge bæltet, som det er, og sætte 
det over din stomipose, men det er 
også muligt at klippe et individuelt 
hul i bæltet og sætte stomiposen 
uden på bæltet. Du vælger selv, 
hvad der fungerer bedst for dig.

Fungerer godt sammen med  
SenSura® Mio Concave
Brava® Kompressionsbælte er udvik-
let særligt til personer med brok og 
buler og fungerer derfor rigtig godt 
i kombination med SenSura® Mio 
Concave, der er Coloplasts klæber til 
stomiopererede med brok og buler.

N Y H E D

Ønsker du at 
prøve Brava® 
Kompressionsbælte?
Der er to muligheder for at prøve Brava® 
Kompressionsbælte. Enten kan du tale 
med din kommune om at få bæltet på 
bevilling, eller også kan du købe bæltet i 
Coloplast webshop til en pris på 799 kr. I 
en begrænset periode tilbyder vi dog alle 
stomiopererede en introduktionspris 
på 399 kr. på det første bælte. 

Ring til os på 49 11 12 20 for at høre 
nærmere og for at bestille bæltet. 

Vidste du, at 36 % af stomiopererede udvikler brok eller buler inden for det første år 
efter, at de har fået stomi? Er du én af dem, så kan det være, at vores nye produkt, 
Brava® Kompressionsbælte, vil være relevant for dig. 

Vi har spurgt Olav, hvad han syntes om bæltet efter at have 
prøvet det i fire uger.

Hvad synes du om Brava® Kompressionsbælte?
Jeg er meget tilfreds med bæltet, da det giver mig god støtte til 
mit brok. Jeg var ret skeptisk, inden jeg prøvede det, da jeg tidli-
gere har prøvet andre stomibælter, der strammede, var meget 
stive, og hvor min hud havde svært ved at ånde. 

Hvordan er bæltet at have på? 
Det er meget behageligt. Det støtter uden at stramme, og min 
hud kan fint ånde. Jeg har gået med det på kølige dage, men 

“Jeg føler, at 
bæltet får mit 
stomiprodukt 
til at sidde 
bedre fast, 
og derfor 
bekymrer jeg 
mig mindre om 
at få lækage”

også varme dage med temperaturer op til 30 grader, hvor jeg 
var spændt på, om jeg kom til at svede med det på. Det var  
heldigvis ikke tilfældet. Bæltet føltes stadig rart at have på og  
slet ikke varmt. 

I hvilke situationer bruger du det?
Jeg har faktisk bæltet på hele dagen og tager det kun af om nat-
ten, når jeg skal sove. Jeg skifter pose hver morgen, så det passer 
fint ind i min daglige rutine at tage bæltet på, lige efter jeg har 
skiftet posen. Det tager selvfølgelig nogle minutter ekstra at tage 
bæltet på, men det vænner man sig hurtigt til. Heldigvis er det 
nemt at tage på og justere, så man får den rette tilpasning.

Vil du fortsætte med at bruge bæltet efter din prøveperiode? 
Ja, bestemt. Idet bæltet er så behageligt og støtter så godt, føler 
jeg mig mere tryg og komfortabel med mit stomiprodukt, end når 
jeg ikke har bæltet på. Jeg føler, at bæltet får mit stomiprodukt til 
at sidde bedre fast, og derfor bekymrer jeg mig mindre om at få 
lækage. Det gælder både i dagligdagssituationer, men også, når 
jeg går lange ture og laver havearbejde med mange buk og vrid, 
som jo kan udfordre ethvert stomiprodukt. Endelig holder bæltet 
min bule godt på plads og mindsker dermed min livvidde. Det har 
givet mig mulighed for at bruge en del af mit tøj, som jeg ikke har 
gået med i årevis. 
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