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Bescherm je stoma!

Maximale bescherming

Maximaal comfort

Maximale compliance
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Maattabel ProtectorMax

Art. nr. Eenheid Maat Breedte Hoogte Kleur Buikomvang

CG300 Stuk Universeel 14 cm 11 cm Lichtgrau 70 - 140 cm

Stomacare
ProtectorMax

Bescherm je stoma!
De Stomacare ProtectorMax beschermt je stoma niet alleen tegen dagelijkse 

ongemakken en risico’s, maar ook tijdens activiteiten (b.v. op het werk, tijdens 

autorijden, sporten, enz.), tegen hinderlijke druk, onverwacht stoten of onbedoelde 

krachtinwerkingen op je stoma.

Het gebruik van de ProtectorMax vermindert bovendien het risico op beknelling 

van het stomazakje, bijvoorbeeld ‘s nachts - vooral bij buikslapers, tijdens intieme 

momenten of bij het dragen van strakkere kleding, een knellende broekriem, etc.

Daarnaast biedt de ProtectorMax je ook discretie niet alleen doordat je stoma 

afgedekt wordt, maar ook doordat deze, dankzij de lichtgrijze kleurstelling, zo 

goed als onzichtbaar gedragen kan worden. Zelfs onder lichtgekleurde kleding! 

De ProtectorMax kan bovendien gedragen worden zonder bandage. 

De meegeleverde elastische buikband is verstelbaar en past dus praktisch iedereen. 

De ProtectorMax biedt bescherming zonder enige belemmering. Je kunt hem dragen 

waar en wanneer je wilt en als je de ProtectorMax niet gebruikt, berg je hem op in de 

neutrale beschermbox. De ProtectorMax is verkrijgbaar bij je reguliere leverancier van 

stomahulpmiddelen.

Eigenschappen / Kenmerken
• De beschermkap heeft een anatomisch ontwerp en absorbeert de impact 

van onbedoelde krachtinwerkingen

• De binnenzijde en randen van de kap zijn bekleed met een zacht (latexvrij) rubber 

voor een aangenaam draagcomfort tegen de huid

• Het schelpvormige design zorgt tevens voor ongehinderde doorloop van 

urine en ontlasting 

• De verstelbare elastische buikband biedt de mogelijkheid voor individuele 

 aanpassing aan de verschillende lichaamsvormen

• De lichtgrijze kleur biedt discretie en is zelfs onder lichtgekleurde kleding 

zo goed als onzichtbaar

De ProtectorMax wordt geleverd in een beschermende 

kunststof box. Ideaal voor het discreet opbergen en als 

praktisch reisetui.
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