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Brok

Bliv klogere på
‘bulen’, og hvad du
kan gøre ved den
Nyhed!

SenSura® Mio
Concave til brok
og buler
Giraffer og stomi

Susanne
taler om
tabuer

Susanne forklarer

døde giraffer
og stomi
Susanne Bang er vant til at tale om tabu i
sit arbejde som formidlingsleder i Zoologisk
Have. F.eks. om, hvorfor man afliver girafog løveunger. Den erfaring har hun taget
med sig, efter hun har fået stomi. For når
man tør tale om noget, forsvinder tabuet.

To dage efter, at Susanne Bang havde fået stomi, sendte hendes
kollega fra Zoologisk Have en sms. Der stod, “hvordan har min
yndlings-posedame det?”. Der er nok mange, der var blevet vrede
over den sms, eller som i det mindste havde syntes, det var ufølsomt. Men ikke Susanne. Hun synes, det var lige så sjovt som kollegaen. Og den afslappede og ligefremme tilgang til hendes stomi
er blevet lidt af en mærkesag for hende. For ifølge Susanne er der
ingen grund til, at lade en stomi blive et tabu.
– Det er ikke fordi det er vigtigt for mig at udbrede mig om min stomi. Det er ikke noget, som jeg føler, at alle skal vide, eller som jeg
sidder og fortæller om i bussen. Jeg vil egentlig bare gerne have,
at det ikke er et tabu, og at de, jeg fortæller det til, tør spørge og
være nysgerrige, hvis de vil det. Mange tror, at det er forfærdeligt
at få en stomi, men jeg tænker, at det er på grund af uvidenhed,
siger Susanne Bang.
Er en stomi et tabu, bliver den noget, man skammer sig over eller
skjuler, mener hun. Og så bliver stomien til en forhindring, der afholder en fra at gøre det, som man har lyst til.
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Uanset om det handler om stomi eller aflivning af dyr i zoo
forklarer Susanne Bang gerne sagens rette sammenhæng.
Det hjælper på forståelsen og fjerner tabuer.
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Storpruttende foredragsholder
Men Susanne er ikke typen, der lader sig begrænse af sådan noget.
– Når der rigtig sker noget slemt, ser jeg udfordringen i det.
Jeg vil ikke finde mig i, at sådan nogle ting skal ødelægge
mit liv. Jeg vil hellere tackle det og komme til at leve normalt igen, siger hun.
Det var sådan hun greb det an, da hun brækkede ryggen
under en træningsøvelse i forbindelse med Galathea-ekspeditionen i 2006. Og det var sådan hun greb det an, da
hun vågnede op efter operationen for tarmslyng og havde
fået en stomi i julen 2016. Den skulle ikke have lov til at stå
i vejen. Derfor vinterbader hun og tager også en tur i fællessaunaen bagefter. Den afholder hende heller ikke fra at
stille sig op foran 40 mennesker og holde foredrag i sit job
som formidlingsleder i Zoologisk Have – heller ikke selvom
den larmer.
– Jeg var nødt til at sige, at jeg lige havde fået stomi, at det
var den der larmede, og at deres foredragsholder ikke stod
og storpruttede, siger Susanne med et smil.
Vant til at tale om tabu
Humoren er et vigtigt værktøj til at fjerne tabuet ved stomi
for Susanne. Og der er heldigvis en del humor blandt kollegerne i Zoologisk Have.
– Det gør det nemmere, at jeg er et sted, hvor der er dyr.
Her lugter ofte af lort, og dyrelægerne taler om lort. Emnet
er ikke så fjernt. Og jargonen er speciel. Mine kolleger siger
f.eks., “lad nu være med at hidse dig op, så springer posen
bare”, siger Susanne.
Jobbet i Zoologisk Have betyder også, at hun er vant til at
tale om og forklare noget, som mange anser for tabu. F.eks.
at aflive en ung og sund giraf ved navn Marius og obducere
den i videnskabens og undervisningens navn.
– I den sag fortalte vi meget om, hvad der skete og hvorfor,
og vi fortalte det, som det var. Det gjorde en forskel. Forklaringer gør, at folk forstår. Det gælder også, når det handler
om stomi. Jeg siger, hvad det handler om, når jeg får lejligheden til det. Tabu handler om det ukendte. Folk ved ikke
noget om søde dyr og død eller sprængte tarme. Og så bliver det mystisk, siger Susanne.
Start i det små
Ærligheden betyder, at hun ikke er hæmmet i sin hverdag,
men gør, hvad hun har lyst til.
– Hvis det var et tabu, eller hvis jeg havde holdt den skjult,
ville min hverdag være besværlig. Hvad skulle jeg gøre, hvis
den gav lyd eller bulede ud? Jeg ville ikke kunne vinterbade
eller gå i sauna. Det ville være helt forfærdeligt, siger Susanne.
Hvis man gerne vil tale mere om sin stomi, er hendes råd,
at man starter i det små.
– Man kan beklage og forklare, at man ikke selv kan styre
det, når ens stomi giver lyd. Man kan også få et forspring,
hvis man taler med patienterne og sygeplejerskerne på den
afdeling, hvor man får den. Når man har talt med andre
om det, er man allerede godt på vej. Og når man kan forklare folk, hvad der er sket, fornemmer de også, om man er
en, man kan spørge om mere, siger Susanne.
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App gør det
nemt at finde
et godt toilet
“Tabu handler om det
ukendte. Folk ved ikke noget
om søde dyr og død eller
sprængte tarme. Og så bliver
det mystisk”

Susanne Bang
Susanne Bang er 57 år, uddannet biolog og
formidlingsleder i Zoologisk Have i København, hvor hun har arbejdet i næsten 25 år.
Hun fik kolostomi i julen 2016 på grund af
tarmslyng.

Med appen WheelMate™ fra
Coloplast er det nemt at finde
nærmeste handicaptoilet eller
-parkeringsplads. Både
herhjemme og i udlandet.

En køretur på tværs af landet eller en udflugt til et
nyt område kan blive en anspændt affære, hvis man
har stomi og ikke på forhånd ved, hvor man kan finde et toilet. Den udfordring kan man få hjælp til med
Coloplasts app WheelMate™. Appen indeholder en
lang række handicaptoiletter og -parkeringspladser,
der er indtegnet på kort, så man kan se, hvor der er
de fornødne faciliteter i nærheden af ens rejserute
og destination. Desuden kan man også altid se, hvor
det nærmeste toilet er ved hjælp af sin smartphones
lokalitetstjenester, ligesom WheelMate™ kan give dig
en rutevejledning derhen.

Sådan får du
WheelMate™ på
din smartphone
WheelMate™ kræver ingen registrering,
er ganske gratis og fås på engelsk, tysk
og fransk. Den kan hentes både i Apples
Appstore til iPhones og på Marketplace
til smartphones med Android. Appen
er oprindeligt udviklet til
kateterbrugere.

Brugerne hjælper hinanden
Man kan også se, om der er tale om et betalingstoilet, man kan se andre brugeres vurderinger af toiletter, og man kan selv give et toilet en tommel-op eller
en tommel-ned afhængig af ens vurdering. Toiletter
og parkeringspladserne i appen bliver tilføjet af appens brugere, og man kan selv tilføje nye til kortet,
hvis man kender nogle, der endnu ikke er med. På
den måde hjælper brugerne af WheelMate™ hinanden, og jo flere brugere der er, desto mere værdi har
appen.
35.000 toiletter og parkeringspladser
WheelMate™ er selvfølgelig brugbar herhjemme,
men den er også din ‘mate’ mange steder i udlandet.
For nuværende er appen blevet downloadet næsten
17.000 gange, og den indeholder 35.000 toiletter
og parkeringspladser i mere end 45 forskellige lande
i hele verden. Og hver dag kommer der nye til.
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“Den imponerede mig
lige med det samme.
Den passer lige
til min bule.”
For 47-årige Steve er SenSura® Mio Concave den
løsning, han har ledt efter for at kunne føle sig
sikker i løbet af alle hverdagens aktiviteter.
For Steve, der arbejder som
fragtmand, er følelsen af sikkerhed
og færre bekymringer omkring
lækage vigtige faktorer, når han skal
vælge stomiprodukt.

Efter otte års kamp med Colitis fik
Steve en ileostomi i 2015. Næsten et
år senere udviklede han et brok på
størrelse med en grapefrugt omkring
stomien.
De produkter, han brugte til at
begynde med, var ubekvemme, og
han oplevede lækage og hudproblemer. Han fik ofte kanaler i
klæberen, og han bekymrede sig for,
om den ville løsne sig - især når han
trænede.

“Jeg følte mig sikker
på, at den ville blive
siddende, hvor den
skulle.”

Da Steve blev introduceret til
SenSura Mio Concave følte han, at
det ville være det perfekte produkt til
hans kropsfacon. Da han satte den
på, mærkede han med det samme
fordelene ved klæberens buede
pasform. Den omfavnede bulen uden
at danne kanaler.

Uanset om han er på arbejde, i
motionscenter eller til svømning med
sine børn giver SenSura Mio Concave
ham den følelse af sikkerhed og
tryghed, han har brug for.

NYHED
• Specielt udviklet til brok og buler
• Omfavner bulen uden at krølle og
danne kanaler
• Forbliver sikker, når du bevæger dig
• Findes i både 1-dels og 2-dels varianter

Læs mere og bestil en gratis vareprøve på
www.coloplast.to/bestilconcave eller ring til
Coloplast Kundeservice på 49 11 12 13
NDI0053

