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Salts Stoma Collar är en unik  och  innovativ  stomikrage som 

bildar en läckagefri barriär vid stomins bas. Det är mycket 

viktigt att den passar perfekt, utan att vare sig sitta för löst 

eller för tajt. 

Salts Stoma Collar hindrar påsens innehåll från att komma i 

kontakt med den känsliga huden runt stomin. Den kan också 

bidra till att utgöra ett stöd och forma stomin till en tydligare 

"knopp". Stomikragen kan användas i alla åldrar och på alla 

typer av stomier för att undvika röd, öm och irriterad hud. 

Stomikragen bildar en  

barriär för att undvika läckage

påsens innehåll

läckage läckage

Läckage kan uppstå om  

stomikragen inte används 

påsens innehåll

Salts Stoma Collar

inget läckage inget läckage

Salts Stoma Collar hjälper stomiopererade med alla typer 

av stomier att undvika röd, öm och irriterad hud. 

SKAPA TRYGGHET MED  
SALTS STOMA COLLAR

2 3
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MJUK OCH FLEXIBEL KRAGE

Kragen på Salts Stoma Collar är mycket 

tunn och flexibel. Den följer kroppens alla 

rörelser, men är hela tiden mjukt omsluten 

runt stomin. Det är ingen risk att den stramar 

åt kring stomin.

HUDVÄNLIG PLATTA

Den mycket hudvänliga plattan har  

erkänts av British Skin Foundation och är 

dermatologiskt ackrediterad av Skin Health 

Alliance. Den passar alla, även de med ung, 

känslig och ömtålig hud. 

 

EFFEKTIV OCH SKONSAM HÄFTA

Häftan på Salts Stoma Collar är effektiv, 

men samtidigt mycket mjuk och bekväm.

PERFEKT HÖJD OCH STORLEKAR

Höjd och storlekar har utvecklats 

tillsammans med stomiopererade. 

Om kragen är för hög går det utmärkt  

att klippa den till lämplig nivå.

Stomikragen är mycket 

mjuk och flexibel.  

Den följer kroppens alla 

rörelser, men är hela  

tiden mjukt omsluten  

runt stomin. 

FUNGERAR PÅ OVALA STOMIER

Salts Stoma Collar är så flexibel att den  

kan formas till att passa en oval stomi.  

Ta en storlek som är aningen större än 

stomin, men som ändå kan sluta tätt  

intill större delen av stomins bas, så att  

den kan förebygga läckage. 

Exempelstorlek

35mm

29mm

4 5

SKAPA TRYGGHET MED 
SALTS STOMA COLLAR
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Salts Stoma Collar fungerar som en 

läckagesäker barriär vid stomins bas och 

kan användas av alla. Man kan tro att kragen 

bara passar stomier som är helt runda, 

men det stämmer inte. Den passar också 

stomier som är låga, långa eller ovala. Det 

har även visat sig att Salts Stoma Collar 

har varit en perfekt lösning för stomier  

som omges av gropar, veck eller bråck. 

Dessa ojämnheter kan behöva fyllas ut 

med stomipasta eller hudskyddsringar.

8 STORLEKAR

Rätt storlek på Salts Stoma Collar innebär 

att den kan fungera effektivt. Stomikragen  

är designad för att hindra påsens innehåll 

från att hamna på huden runt stomin.  

Därför måste kragen sluta tätt intill stomin 

utan att sitta för tajt eller för löst. 

Salts Stoma Collar finns i åtta olika storlekar. 

Använd storleksguiden för att enkelt finna rätt 

storlek på kragen och uppnå perfekt passform. 

LÄTT ATT ANVÄNDA

Det finns olika sätt att kombinera Salts Stoma Collar med stomibandaget. På nästa sida finner du 

två olika sätt. Det är viktigt att prova sig fram tills du hittar en perfekt passform för din patient.  

6 7

SALTS STOMA COLLAR PASSAR 
PÅ ALLA TYPER AV STOMIER
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METOD 1 
(för 1- and 2-delsanvändare)

METOD 2 
(för 1-delsanvändare)

METOD 2 
(för 2-delsanvändare)

VILKEN METOD SOM ÄN ANVÄNDS, SÅ FÖLJER SALTS STOMA COLLAR MED 
STOMIBANDAGET NÄR DET TAS BORT. 

Ta bort skyddsfilmen och fäst Salts Stoma 

Collar runt stomin. Sätt sedan stomipåsen 

ovanpå.  

Fäst Salts Stoma Collar på plattans  

baksida. Ta sedan av skyddsfilmen och  

sätt hela stomibandaget runt stomin. 

Fäst Salts Stoma Collar på plattans baksida. 

Ta sedan av skyddsfilmen, sätt stomikragen 

+ plattan runt stomin och fäst slutligen 

påsen ovanpå.

1

2

1

2

1

2

8 9

DET FINNS MER ÄN ETT SÄTT ATT SÄ TTA 
SALTS STOMA COLLAR PÅ PLATS 
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FALLSTUDIE:    

Salts Stoma Collar kan öka användningstiden 

av stomibandage, men även stärka 

självförtroendet hos barn som går i skolan.

PATIENT:  

10-årig pojke. Storbritannien.

TYP AV STOMI:    

Ileostomi till följd av Hirschsprungs 

sjukdom.

INNAN SALTS STOMA COLLAR:    

Hirschsprungs sjukdom är ett medfött 

tillstånd som innebär att tjocktarmen saknar 

nervceller vilket i sin tur förhindrar normal 

peristaltik och därmed kräver att det drabbade 

området av tarmen opereras bort. 

Denna patient diagnostiserades med 

Hirschsprungs sjukdom i hela tjocktarmen 

och följaktligen opererades hans tjocktarm 

bort. Han har tidigare haft stomi, både som 

spädbarn och som 3-åring, vilka båda blev 

nedlagda, samt en tredje stomi på grund av 

kraftig tunntarmsutvidgning 2004. År 2007 

genomgick pojken en operation för sitt 

korttarmssyndrom i syfte att förlänga 

tarmytan och sedan kunna lägga ner stomin. 

Men då han ännu inte har velat göra någon 

ytterligare operation, har han de senaste 

fyra åren haft en ileostomi. 

Pojkens ileostomi har höga flöden, och 

ibland kunde han tömma upp till 10 gånger 

per dag. Då läckage ofta uppstod innebar 

det att han förbrukade upp till 13 påsar per 

dag. Detta skapade en svår situation i både 

skolan och på fritiden.

MED SALTS STOMA COLLAR:  

Efter att ha provat många olika produkter 

och hjälpmedel för att förhindra läckage, 

testade pojkens stomiterapeut Salts Stoma 

Collar när den kom till marknaden i hopp 

om att denna krage skulle vara lösningen. 

10 11

10 -ÅRIG POJKE –  
ÖKAD ANVÄNDNINGSTID

RESULTAT:  

Användningen av Salts Stoma Collar har 

förbättrat pojkens livskvalitet avsevärt.

Numera använder han max två påsar per 

dag, och ibland kan till och med en och 

samma påse användas i hela 24 timmar. 

Salts Stoma Collar fungerar så pass bra att 

föräldrarna ibland måste påminna pojken 

om att tömma sin påse eftersom att han 

själv glömmer bort att han har den. 

Pojken kan numera delta i skolans 

aktiviteter, och vågar sova borta hos 

kompisar. Han har till och med badat  

för första gången. 

FÖRÄLDRARNAS REAKTION:   

Pojkens mamma har beskrivit resultaten 

såhär: 

“Salts Stoma Collar har 

förändrat våra liv. Utan den 

skulle vår son fortfarande 

ha problem med läckage.”
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FALLSTUDIE:    

Salts Stoma Collar kan även användas till  

mindre barn för att förhindra läckage och 

därmed göra det möjligt för dem att lära sig 

att leva ett normalt liv.

PATIENT:  

2-årig pojke. Storbritannien.

TYP AV STOMI:    

Ileostomi till följd av intestinal pseudo-

obstruktion vid tre månaders ålder.

INNAN SALTS STOMA COLLAR:    

Pojken som fick en ileostomi vid tre 

månaders ålder drog ofta i stomipåsen på 

grund av den unga åldern. Detta resulterade  

i läckage och att påsen därför behövde 

bytas oftare, samt att huden runt stomin 

blev sårig. 

BEHANDLING:  

På grund av att huden runt stomin blev 

sårig, kontaktade föräldrarna pojkens 

stomiterapeut som föreslog Salts Stoma 

Collar för att skydda den peristomala huden. 

EFTER SALTS STOMA COLLAR:  

Efter regelbunden användning av Salts 

Stoma Collar är huden runt stomin helt 

återställd och pojken kan använda samma 

påse i upp till 48 timmar. 

FÖRÄLDRARNAS REAKTION: 

Föräldrarna berättar att 

Salts Stoma Collar har 

underlättat skötseln av 

pojkens stomi. 

Stomikragen är klar att 

använda direkt vilket gör 

att stomibandaget enkelt 

och snabbt byts och  

deras son får mer tid att 

leka med sina kompisar. 

12 13

2 -ÅRIG POJKE –  
FÖRBÄTTRAD ANVÄNDNINGSTID
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FALLSTUDIE:    

Även vid låga stomier i hudplan, kan Salts 

Stoma Collar fungera som en perfekt krage 

för att lösa problem med läckage och sårig 

hud. 

PATIENT:  

67-årig kvinna.

TYP AV STOMI:    

Låg urostomi i hudplan.

INNAN SALTS STOMA COLLAR:    

Kvinnan opererades 2003 och har sedan 

dess haft sin urostomi. Då stomin blev 

mycket låg, i nivå med huden som bild 1 

visar, innebar det svårigheter att hitta ett 

stomibandage som inte läckte. Läckage 

gjorde att patienten blev tvungen att byta 

påse två till tre gånger per dag. Huden runt 

stomin blev röd och sårig som ett resultat  

av detta.

BEHANDLING:  

Kvinnan provade Salts Stoma Collar och 

använde sig av metod 1 för att sätta stomi-

kragen på plats, se bild 2. Cirka 1 mm 

marginal lämnades runt stomin för att  

det skulle finnas utrymme om stomin 

expanderade, se bild 3. Bild 4 visar när en 

konvex stomipåse sedan har placerats 

ovanpå. 

RESULTAT:  

Salts Stoma Collar hjälpte kvinnan att blir  

fri från urinläckage, vilket förbättrade hennes 

livskvalitet. Påsen byts numera varannan dag 

och hennes självförtroende har ökat avsevärt. 

1

3

2

4

14 15

UROSTOMI –  
ÖKAD ANVÄNDNINGSTID
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FALLSTUDIE:     

Salts Stoma Collar förebygger skador på 

stomins ömtåliga slemhinna eftersom  

att Alphathane® materialet i kragen är så 

tunt och flexibelt att det hela tiden mjukt 

omsluter stomin. Det är därför ingen risk  

att kragen stramar åt kring stomin. 

PATIENT:  

60-årig man. Sydvästra Storbritannien.

INNAN SALTS STOMA COLLAR:    

Mannens stomi har reopererats tre gånger 

och flyttats två gånger. Han har även lidit 

av flertalet stopp i tarmen på grund av 

bråck och stenos. Patienten upplevde  

även ett flertal läckage av avföring under 

stomibandaget varje vecka. 

PRODUKTER:  

Patienten använde sig av stomipasta för att 

skapa en plan yta, Salts Stoma Collar, en 

mjuk konvex påse och ett bälte. 

RESULTAT:  

Efter att mannen började använda Salts 

Stoma Collar har läckageproblemen upphört. 

Eftersom att han numera kan ha samma 

påse i mellan 24 till 48 timmar, har även hans 

självförtroende förbättrats. Den peristomala 

huden ser irriterad ut, men är inte öm. 

1  Visar hur stomin pekar åt sidan. 

2  Bild från sidan med Salts Stoma Collar. 

3  Salts Stoma Collar med ett litet snitt för 

att möjliggöra ett fritt flöde av avföring till 

påsen. 4  och 5  Salts Stoma Collar är på 

plats. 6  Huden runt stomin har läkt.

16 17

21

4

Tillåter   
fritt flöde 
av avföring 
till påsen 

3

65

STOMIKOMPLIKATIONER–  
ÖKAT SJÄLVFÖRTROENDE
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FALLSTUDIE:    

När det kommer till loopstomier är det 

viktigt att se till att den distala delen av 

stomin inte täckas av hydrokolloiden på 

Salts Stoma Collar. 

PATIENT:  

64-årig man. Australien.

INNAN SALTS STOMA COLLAR: 

Mannen genomgick en ultralåg 

anteriorresektion med loopileostomi  

på grund av rektalcancer.

Direkt efter operationen fungerade 

stomiskötseln väl och mannen upplevde 

inga problem med sitt stomibandage  

eller den peristomala huden. 

Efter den andra omgången av cellgifts-

behandling började han däremot uppleva 

problem med sin stomi till följd av måttligt 

svår mukosit. Han remitterades därför till  

sin stomiterapeut för att undersökas och 

sedan vidare till onkologen. 

Vid undersökningen visade det sig att 

mannens avföring var grötlik i konsistensen. 

Hans stomi var ödematös 2 cm hög på den 

proximala tarmen. På grund av 

inflammationen i slemhinnan hade stomin 

lätt för att börja blöda. Då blodflödet var 

svårt att stoppa blev det mer eller mindre 

omöjligt att byta påse och det stora 

blodflödet orsakade läckage nästan 

omedelbart. För att öka tryggheten och bli  

fri från läckage provade mannen både  

1- och 2-delsbandage innan besöket hos 

stomiterapeuten. Den peristomala huden 

var i gott skick och magen var platt så det 

gick att använda en plan platta. Höjden  

på stomin ändrades inte på grund av de 

peristaltiska rörelserna.

ANLEDNINGAR TILL ATT  SALTS STOMA 

COLLAR ANVÄNDES:   

Det fanns två anledningar till att Salts Stoma 

Collar rekommenderades till mannen: först 

och främst, den mjuka kragen skyddar den 

känsliga slemhinnan från att skadas vid byte 

av stomibandage, vilket minskar risken för 

blödningar. 

Vidare, eftersom att basen på Salts Stoma 

Collar är gjord av hudvänlig hydrokolloid så 

var det möjligt att klippa hålet i plattan lite 

18 19

STOMIKOMPLIKATIONER–  
ÖKAT SJÄLVFÖRTROENDE

större. På så vis minskade det risken för 

ytterligare trauma på stomislemhinnan vid 

applicering av stomibandaget. 

RESULTAT:  

Mannens kan nu använda samma stomi-

bandage i upp till 72 timmar, istället för 

endast 24 timmar som tidigare var max. 

Salts Stoma Collar minskade även risken  

för skador på stomins slemhinna och 

blödningar som följd tack vare minskat 

antal byten av stomibandage. Samtidigt 

skyddades den peristomala huden.

Användningen av Salts 

Stoma Collar minskade 

risken för skador på 

stomins slemhinna och 

blödningar som följd tack 

vare minskat antal byten  

av stomibandage. 
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FALLSTUDIE:    

Salts Stoma Collar har visat sig vara den 

perfekta lösningen om du lider av problem 

såsom smärta, irritation eller sårig hud. 

PATIENT:  

34-årig man, mekaniker, aktiv. Storbritannien.

TYPE OF STOMA:  

Initailt diagnostiserad med ulcerös kolit, 

gjorde en kolektomi och ileostomi för åtta 

år sedan.

Bäckenreservoar för sex år sedan.

Nedläggning av ileostomin för fem år sedan.

För tre år sedan fick han en loop-ileostomi 

till följd av fistelproblematik. 

Efter det konverterades loop-ileostomin  

till en endstomi.

Mannen är nu under utredning för att 

eventuellt diagnostiseras med Crohn's 

sjukdom.

TIDIGARE PRODUKTER:  

2-delsanvändare med en mjuk konvex 

platta. Huden runt stomin var sårig vilket 

orsakade kraftiga smärtor och gjorde att 

mannen hade svårt att böja sig ner. Med 

stomiterapeutens hjälp provade mannen 

att byta till en annan mjuk konvex platta 

vilket gjorde att majoriteten av smärtorna 

lindrades. Problemen med sårig och öm 

hud runt stomin kvarstod dock. 

Mannen använde sig av puder vilket 

förbättrade situationen något. Samma 

platta kunde användas i högst 1–2 dagar, 

men till följd av sitt sociala och aktiva liv  

ville han slippa byta så ofta. Han önskade 

även att börja använda ett icke konvext 

stomibandage.

Slutligen drabbades mannen också av 

granulom på stomin vilka blödde lätt.

20 21

STOMIKOMPLIKATIONER –  
ÖKAD ANVÄNDNINGSTID

LÖSNING: 

Mannen provade Salts Stoma Collar och 

användningstiden ökade till fyra dagar.  

Det har även hänt att han har kunnat ha 

samma platta i hela sju dagar utan att 

huden blivit irriterad.  

Efter två dagar försvann smärtan och det 

såriga området under plattan. Istället för 

att byta platta redan efter ett par dagar på 

grund av att huden är irriterad, byter han 

numera platta när han känner för det.

Mannen slutade använda en konvex platta 

och har nu istället gått över till en plan platta.  

Han har mindre granulom som blöder och 

han känner sig i allmänhet gladare. Smärtorna 

har försvunnit och tiden som han kan ha 

samma stomibandage har fördubblats.

Smärtorna har försvunnit 

och användningstiden har 

fördubblats.   

HUDEN EFTER 4 VECKOR:
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SALTS  
STOMA COLLAR (DERMACOL®)

SALTS STOMIPASTA

Den unika stomikragen bildar en 

läckagefri barriär vid stomins bas och 

hindrar uttömning att komma i kontakt 

med den känsliga huden runt stomin. 

Den kan också bidra till att utgöra ett stöd 

och forma stomin till en tydligare “knopp.” 

Kragen på Stoma Collar är mycket tunn 

och flexibel. Den följer kroppens alla 

rörelser men är hela tiden mjukt omsluten 

runt stomin. 

SALTS STOMA COLLAR (DERMACOL®)

STORLEK PÅ STOMIN ANTAL PRODUKTKOD VARUNR

17,5 mm–20 mm 30 DC20 732130

20,5 mm–23 mm 30 DC23 220499

23,5 mm–26 mm 30 DC26 220500

26,5 mm–29 mm 30 DC29 220501

29,5 mm–32 mm 30 DC32 220502

32,5 mm–35 mm 30 DC35 220503

35,5 mm–38 mm 30 DC38 220504

38,5 mm–41 mm 30 DC41 732132

SALTS FLANGE EXTENDER
(SECUPLAST® HYDRO MED ALOE VERA  
OCH SECUPLAST® HYDRO) 

Salts Flange Extender  

(SecuPlast® Hydro med Aloe Vera)

Ibland behövs förstärkning runt plattans kanter. 

Salts Flange Extender (SecuPlast® Hydro med 

Aloe Vera) kan erbjuda en enkel och effektiv 

lösning. De tunna och mycket hudvänliga 

remsorna av hydrokolloid är lätta att använda 

och kan ge ökad säkerhet och trygghet. Aloe 

Vera kan återfukta huden. 

Salts Flange Extender (SecuPlast® Hydro)

Tunna och smidiga remsor av hydrokolloid  

kan förstärka plattans kanter och bidra  

till att förlänga bandagets användningstid.

SALTS FLANGE EXTENDER (SECUPLAST® HYDRO MED ALOE VERA) 

BESKRIVNING ANTAL PRODUKTKOD VARUNR

Längd: 122 mm, Bredd: 33 mm, Tjocklek: 0,6 mm 30 SPHA2 730968

SALTS FLANGE EXTENDER (SECUPLAST® HYDRO)

BESKRIVNING ANTAL PRODUKTKOD VARUNR

Längd: 122 mm, Bredd: 33 mm, Tjocklek: 0,6 mm 30 SPH1 204923

Stomipasta kan användas för att fylla ut ojämnheter  

eller som tätning vid läckageproblem. Stomipastan  

är lätt att hantera och torkar på cirka 30 sekunder.

SALTS STOMIPASTA

BESKRIVNING ANTAL PRODUKTKOD VARUNR

Stomipasta 60 g SP60 280768 
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Varmt välkommen att kontakta oss för mer  

information eller gratis prover:

 
  046-29 24 00 

 
kundservice@mcare.se

 www.mcare.se

 
M Care    

  
mcare.se   

 
@SaltsHealthcare    

  
SaltsHealthcare

RM765883   01/22

® Registered trade marks of Salts Healthcare Ltd. © Salts Healthcare Ltd 2022. 
Products and trade marks of Salts Healthcare Ltd are protected by UK and 
foreign patents, registered designs and trade marks. For further details, please 
visit www.salts.co.uk

Hudvård för stomiopererade

Hel och oskadad hud är en förutsättning för 

okomplicerad bandagering av en stomi. Salts 

Healthcare är stolta över att vara den första 

tillverkaren av stomibandage som ackrediterats  

av British Skin Foundation, för sin forskning och 

utveckling av hudvänliga stomiplattor. Salts 

Healthcare kan med glädje meddela att deras 

sortiment av stomiprodukter är det första som 

erhåller ytterligare en försäkran om hudvänlighet, 

nämligen ”Dermatologically Accredited”-

stämpeln från Skin Health Alliance.

Ett särskilt stort tack går till alla patienter och 

stomiterapeuter som deltagit. Prova Salts Stoma 

Collar på patienter som upplever problem med 

läckage, sårig hud runt stomin eller behöver 

stärka sitt självförtroende. Salts Stoma Collar kan 

förändra deras liv.
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