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- Jeg kan ikke få armene ned. Jeg har 
haft stomi i 36 år, og jeg har aldrig op-
levet noget lignende!
58-årige Berit Bechgaard Rasmussen 
fra Sæby på Vestsjælland sidder sym-
bolsk med armene over hovedet, som 
havde hun lige vundet en kamp. Det 
har hun på sin vis også. I hvert fald har 
hun vundet over de hudproblemer og 
lækager, som hun har kæmpet med i 
årtier.

Smertefulde blæner
Berit, som i dag er førtidspensionist, fik 
ileostomi i 1981 på grund af Morbus 
Crohn. Allerede dengang sloges hun 
med lækager, og det blev ikke bedre af, 
at hun testede et andet stomiprodukt, 
der af uvisse årsager efterlod en for-
dybning i siden af stomien. Den gjorde, 
at klæberen ikke længere sluttede helt 
tæt til, så Berits vandige output kom 
ind under basispladen. 
Problemet blev værre efter en operati-
on for tarmslyng i 2004. Såret blev infi-
ceret og efterlod et bredt, stramt, lod-
ret ar midt på maven. Dér sidder det i 
dag og ‘vrider’ i huden omkring stomi-
en, som derfor er ujævn. 

- Derefter begyndte hudproblemerne 
for alvor. Udsivningen gav små smerte-
fulde blæner, svien og kløen og gjorde, 
at jeg måtte skifte klæberen efter mak-
simalt to dage, siger Berit, der efter 
konsultation hos stomiambulatoriet i 
Slagelse skiftede til SenSura Mio 2-dels 
tømbar fra Coloplast. Det løste dog 
ikke problemet.

Har ændret sin bevilling
Hun har altid brugt tætningsring fra 
andre producenter – indtil for nogle 
måneder siden, hvor Coloplast sendte 
hende en vareprøve på den nye Brava 
Beskyttende Tætningsring. Efter fire 
skift var hun overbevist.

- Jeg har altid levet mit liv, som jeg vil. 
Været åben og ikke ladet stomien stå i 

vejen for mit job, hobbyer, parforhold 
eller andet. Heller ikke selvom jeg hav-
de lækageproblemer. En lille flaske 
vand og skiftesæt, så kunne selv ikke 
en grøftekant forhindre mig i at kunne 
skifte. Bl.a. har jeg haft motorcykel i 20 
år, og det er blevet til et utal af week-
ender og ferier i ind- og udland i telt. 
Alligevel er det en ny verden, der har 
åbnet sig. Nu kan jeg nøjes med at skif-
te basispladen hver femte dag. Jeg har 
endda testet at gå op til syv dage med 
samme basisplade og tætningsring. Jeg 
ved ikke, hvad Brava-tætningsringen er 
lavet af, men det er vildt imponerende. 
Selv efter så lang tid, viser den ikke 

tegn på at være opløst. Med den gam-
le tætningsring gik der maksimalt et 
par dage, konstaterer Berit og tilføjer:

- Huden er helet. Der er ingen blæner, 
svien eller kløen. Og jeg har kun haft 
lækage én gang – og det var, fordi jeg 
faldt i søvn på sofaen med output og 
luft i posen.
Nu har Berit ringet til kommunen og 
fået ændret sin bevilling.

- Min kontaktperson udtrykte bekym-
ring for, hvad den nye Brava-tætnings-
ring ville koste, men jeg sagde til hende, 
at det kun bliver billigere, for nu bruger 
jeg færre stomiprodukter end tidligere, 
konstaterer Berit.

Berit Bechgaard Rasmussen havde 
massive hudproblemer og lækage. I 
løbet af kort tid har den nye Brava 
Beskyttende Tætningsring ændret 
hendes hverdag markant.

Slut med hudproblemer 
og lækage

FAKTA
Brava Beskyttende Tætnings-
ring består af en ny formel, 
som er designet til at beskytte 
mod lækage og samtidig be-
skytte huden. Tætningsringen 
er også let at forme, påsætte 
og aftage.

Læs mere og bestil eventuelt 
en vareprøve på  
www.brava.coloplast.dk

Som en hobby opdrætter 
Berit Bechgaard Rasmussen 
cairnterrier.
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