“Jeg har sagt til mig selv, at
sygdommen ikke skal
stoppe mig”

Søren spiser,
mens han sover
Søren Finnerup er korttarmspatient med ‘high output’.
Alt, hvad han spiser, havner så hurtigt i stomiposen, at
han ikke får nok energi. Derfor får han parenteral
ernæring om natten via et kateter.

Med til behovet for energi hører også, at SøTandbørstning og måske et poseskift. Sådan
er godnat-rutinen for mange stomiopererede. ren insisterer på at leve et aktivt liv. Han og
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sønner samt to voksne døtre. Han er førtidsden mere omstændelig. Han er nemlig kortpensionist, men arbejder 10-12 timer om
tarmspatient med ‘high output’, så dagens
ugen som testbager hos Valsemøllen i Esmåltider skal suppleres med parenteral erbjerg. Han spiller både fodbold og badminnæring om natten.
ton. Og han er også badmintontræner. Som
– Hver aften blander jeg to liter med sukker
Søren siger:
og salt og en liter med proteiner og vitami– Jeg har sagt til mig selv, at sygdommen ikke
ner. Poserne hænger på et stativ ved siden
skal stoppe mig.
af sengen om natten, hvor jeg kobler dem til
et fast kateter ved hjertet, så jeg får ernærinKommunen kom på besøg
gen direkte i blodbanen, forklarer Søren.
Det gælder ikke mindst de massive probleDet tager tid at forberede, for det er vigtigt,
mer med lækage, som Søren har haft. High
at hygiejnen er i orden. Derfor sker det også
output er også aggressivt output, der giver
en sjælden gang, at Søren helt springer nathudproblemer og gør det svært for klæbetens indtag af kalorier over, fordi det er træls
ren at sidde fast.
at gå i gang med forberedelsen, når han f.
– Det har været et så stort problem, at jeg
eks. har ligget på sofaen og set en fodboldindimellem har valgt at blive hjemme fra arkamp om aftenen.
rangementer, fordi jeg var bange for lækage,
– Så er der kontant afregning næste dag.
og jeg har da også af og til måttet køre hjem
Batterierne er flade. Så har jeg ingen energi,
fra fodboldtræning, fordi klæberen havde
siger Søren.
løsnet sig, siger Søren og tilføjer:
– Omvendt ved alle vores venner og bekend70 cm tyndtarm
te, at jeg har stomi, og jeg har altid en taske
Sagen er, at Søren kun har 70 cm tyndtarm.
med skiftetøj med, hvis uheldet skulle være
Så alt, hvad han spiser og drikker, havner
hurtigt i stomiposen, uden at tyndtarmen har ude. Det skal ikke ødelægge dagen for mig.
optaget tilstrækkeligt med væske og næring.
Tidligere måtte Søren ofte skifte stomiproHan kan simpelthen ikke spise og drikke nok
duktet flere gange om dagen pga. af lækage.
i løbet af dagen.
– Jeg endte endda med at få besøg af kommu– Uden den parenterale ernæring ville jeg
nen, fordi man undrede sig over, at jeg brugte
tabe mig. Og det må jeg under ingen omså mange stomiprodukter, fortæller Søren.
stændigheder, understreger Søren.
Søren Finnerup spiller både badminton og fodbold. Han er

8 tilmed målmand og kaster sig efter bolden med stomiposen på!
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Slut med lækage
Søren har altid anvendt et stomiprodukt med en konveks klæber, og senest er han begyndt at bruge den
nye SenSura Mio 2-dels High Output.
– Det er en markant forbedring. Faktisk er mine lækageproblemer helt væk, og jeg behøver kun at skifte basispladen hver tredje dag. SenSura Mio-klæberen er
mere fleksibel og følger kroppens bevægelser – og så
klæber den også bare bedre. Jeg har endda testet den
i havvand, siger Søren og tilføjer, at han fortsat bruger
kantsikring og tætningsringe som en ekstra sikkerhed.
Søren benytter en stor pose til at rumme de store
mængder output, og posen har et stort udløb, så mindre fordøjet mad – f.eks. stivelse i form af kartoffelbåde – ikke blokerer udløbet. Han tømmer posen 8-12
gange i døgnet, men heldigvis er det ikke noget, som
ødelægger nattesøvnen. Hvor andre med ileostomi og
high output kan være nødt til at koble en ekstra stor
natpose på via en slange, klarer Søren sig med den
sædvanlige pose på kroppen.
– Jeg har lært mig at dosere mit fødeindtag, inden jeg går
i seng, så jeg kan nøjes med at tømme posen en enkelt
gang i løbet af natten. Og jeg skal faktisk heller ikke tisse
om natten, selvom jeg får så meget væske med den parenterale ernæring. Det siger også noget om, hvor meget min krop behøver den, understreger Søren.

“Det er en markant
forbedring. Faktisk er
mine lækageproblemer
helt væk”

Bagermester
med Morbus Crohn
Søren Finnerup har Morbus Crohn. Allerede i
teenageårene døjede han med fistler ved endetarmsåbningen og blev behandlet med
Prednisolon (binyrebarkhormon). Det endte
med, at han fik en ileostomi i en alder af 21 år.
– På det tidspunkt havde jeg lige købt mit eget
bageri og var faktisk Danmarks yngste bagermester, fortæller Søren.
Bageriet blev afhændet, men Søren fortsatte
med at arbejde som bl.a. bagermester hos
COOP og Dansk Supermarked trods løbende
operationer, hvor der enten blev skabt passage i tarmen, eller hvor endnu en syg del af tarmen blev fjernet.
– Jeg kunne slet ikke forestille mig ikke at arbejde, så det var først, da en læge i 2002 sagde
til mig, at de ikke kunne blive ved med at operere mig, og at jeg skulle passe på mig selv, at
jeg gik på førtidspension, siger Søren.
I alt har Søren gennemgået 16 operationer.
Den sidste var for 4 år siden, hvor han blev
korttarmspatient og begyndte at få parenteral
ernæring. Udover at indtage ernæringen via
et kateter om natten har Søren også en speciel rygsæk med en pumpe, som kan kobles til
katetret, så han kan tage den parenterale ernæring med sig – f.eks. på ferier.
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Spis

hvad du vil

Mad er en kilde til glæde og livskvalitet, og
stomiopererede skal så vidt muligt spise, hvad
de har lyst til. Problematiske fødevarer kan
eventuelt blendes, og ileostomiopererede bør
ikke have dårlig samvittighed over at undgå
kostfibre, lyder nogle af rådene fra klinisk
diætist Mette Borre, der desuden giver dig et
par lækre opskrifter.

Søren Finnerup har været bagermester
og arbejder i dag som testbager.

Smagen, duften, farven. Mad er ikke kun næring. Den kan
være en oplevelse, skabe glæde og give livskvalitet.
– De fleste stomiopererede kan spise en sund og varieret
kost som alle andre, og det skal de bare gøre. Du skal først
og fremmest lytte til din krop og din stomi – og ikke til alle
advarslerne om, hvad du ikke kan og må spise, opfordrer
Mette Borre, som er klinisk diætist og har speciale i ernæring ved sygdomme i hele mavetarmkanalen .
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NYHED

SenSura® Mio
High Output

Mini High Output
Som noget helt nyt har vi designet High Output
Mini, som er en 2-dels Click pose. High Output
Mini har samme størrelse som en almindelig tømbar maxi pose, men muliggør en effektiv tømning
af posen, da posen er designet med et stort udløb,
der forebygger, at udløbet blokeres.

– ekstra stor posekapacitet
Vi har udvidet SenSura Mio sortiment til nu også at omfatte
High Output produkter. Har man en stomi, der leverer et
stort output, kan High Output poser være den gode produktløsning. SenSura Mio High Output produkter kombinerer den
unikke elastiske klæber med en pose, der er designet til at
opfylde behovet for ekstra stor kapacitet.

Udløb kan gemmes væk
i lommen foran på posen

Mini High Output

Specielt designet udløb til effektiv
tømning og en god nats søvn
High Output poserne tilbydes med 2 forskellige udløb. Et blødt
post-op udløb og et stort ud- udløb. Begge udløb kan tilsluttes
natposer, så nattesøvnen ikke behøver at blive forstyrret.

Maxi pose

94%

med en ileostomi
foretrækker
SenSura Mio
filteret.

SenSura® Mio sortimentet på High Output
Neutralt Gråt tekstil

1-dels High Output

Transparent med måleskala

– Tilbydes med og
uden Convex med
blødt post-op udløb

Bestil en gratis vareprøve på SenSura Mio High Output via
kuponen først i magasinet eller på www.coloplast.to/highoutput

Tre yderligere grunde til at afprøve SenSura Mio High Output
Har du behov for, eller bruger du High Output poser, så har du nu også muligheden for at få alle de fordele, der følger
med SenSura Mio sortimentet

HO 10-70 mm

2-dels High Output

HO 10-100 mm HO 10-50 mm Blød Convex
HO 10-43 mm Light Convex

Neutralt Gråt tekstil

HO 10-70 mm

HO 10-100 mm

HO 10-50 mm Blød Convex
HO 10-43 mm Light Convex

Transparent med måleskala

– Tilbydes i to
posestørrelser og
findes med Click eller
Flex kobling i flere
koblingsstørrelser.
Tilbydes med enten
stort udløb eller blødt
post-op udløb

Click HO mini
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Click HO

Flex HO

Click HO

Flex HO

En unik elastisk klæber
Følger kroppens bevægelser når
kroppen bøjer og strækker sig.
Klæberen har et godt tack, den
klæber og absorberer væske og
kan påden måde håndtere mere
aggressivt output.

Et filter du kan stole på
For-filteret er designet til henholdsvis
kolostomi og ileostomi output. Derfor
giver det bedre beskyttelse mod tilstopning. Det er bevist, at Cirkel Filteret reducerer tilfælde af ballooning
med 61%.

Diskret udseende
Det bløde tekstilmateriale gør, at produktet mest af alt ligner en beklædningsgenstand.
Den nøje udvalgte neutrale farve sikrer, at produktet ikke er synligt under
tøjet – selv under hvidt tøj.
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