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Opmeten buikomvang liggend

Opmeten buikomvang staand

Opmeten buikomvang zittend

Opmeten hoogte buikstreek liggend

Opmeten hoogte buikstreek staand

Opmeten hoogte buikstreek zittend

Aanmeten Hersubel steunbandage
Original / Tube

Meet de omtrek van de buikomvang in zowel liggende, staande als zittende 

houding over de stoma heen. Meet vervolgens de hoogte van de buikstreek 

(vanaf +/- 5cm boven de breuk). Aan de hand van deze meetgegevens kan de 

juiste maat van de Hersubel steunbandage worden gekozen. Het advies is om de 

gemiddelde maat aan te houden.
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Stap 1

Breng de steunbandage bij 
voorkeur liggend aan. Leg de band 
neer ter hoogte van uw taille.

Stap 3 

Breng de band rondom uw 
middel aan. Met behulp van 
de ‘handschoen’ kan de 
steunbandage eenvoudig 
gepositioneerd worden om zo 
de meest comfortabele steun te 
bieden. Zorg ervoor dat de stof 
ter hoogte van de stoma 
gepositioneerd is. Het klittenband 
dient buiten het gebied van de 
stoma gedragen te worden.

Stap 2 

Houd met de ene hand het 
klittenband-gedeelte van de 
steunbandage vast en schuif de 
andere hand in de ‘handschoen’.

Resultaat 

De steunbandage is op de juiste 
wijze aangebracht.

Gebruiksadvies Hersubel Original
Liggend aanbrengen
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Stap 1

Breng de band van achter uw rug 
ter hoogte van uw taille aan.

Stap 3 

Breng de band rondom uw 
middel aan. Met behulp van de 
‘handschoen’ kan de steunbandage 
eenvoudig gepositioneerd worden 
om zo de meest comfortabele 
steun te bieden. Het kan zinvol zijn 
om na het staande aanbrengen van 
de band nog even te gaan liggen 
om de band wat strakker aan te 
brengen aangezien de hernia 
liggend wat kan inzakken. 

Stap 2 

Houd met de ene hand het 
klittenband-gedeelte van de 
steunbandage vast en schuif de 
andere hand in de ‘handschoen’.

Stap 4 

Zorg ervoor dat de stof ter 
hoogte van de stoma 
gepositioneerd is. Het klittenband 
dient buiten het gebied van de 
stoma gedragen te worden om 
de juiste afvloed van output te 
garanderen.

Gebruiksadvies Hersubel Original
Staand aanbrengen
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Resultaat 

De steunbandage is op de juiste 
wijze aangebracht.

Aandachtspunten
• Zorg ervoor dat de band comfortabele steun geeft.

• Voorkom dat de band te strak zit door de klittenbandbevestiging iets 

 losser te bevestigen.

• Indien de band aan de bovenkant bij de taille wat wijkt kunt u overwegen 

 om de band iets schuin te sluiten.

• Draag bij voorkeur de band op de huid en niet over een hemd of shirt.

Onderhoud van de Hersubel Original steunbandage 

• De steunbandage kan worden gewassen in de wasmachine op 

 maximaal 40°C. 

• De steunbandage aan de lucht laten drogen, dus niet in een droogtrommel 

 of op de verwarming laten drogen, omdat daardoor het materiaal van de   

 steunbandage beschadigd kan worden.

• Het advies is om geen wasverzachter te gebruiken. 
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Kenmerken en beoogd gebruik 
De Hersubel Original steunbandage biedt comfortabele ondersteuning aan 

de buik en parastomale hernia’s. Ook tijdens activiteiten en inspanningen.

De steunbandage is verkrijgbaar in een reeks breedtes en lengtes passend 

voor alle gebruikers en wordt geleverd in beige, wit of zwart. 

Doordat de steunbandage vervaardigd is van tweezijdig rekbaar materiaal, 

zal het de uitstulpingen en het trekkende gevoel veroorzaakt door de 

herniavorming verminderen, waarbij tegelijkertijd bewegingsvrijheid wordt 

ervaren.

Het comfort van het rekbare materiaal maakt langdurig dragen mogelijk 

en de antislip siliconen strips aan de buitenranden voorkomen onbedoelde 

beweging van de band tijdens het gebruik ervan of het omkrullen van de 

steunbandage bij de randen. 

Afdoen van de Hersubel Original steunbandage 
Doe uw hand in de ‘handschoen’ en trek de steunbandage los van de 

klittenbandbevestiging. 

Probeer hierbij met uw andere hand de hernia wat te ondersteunen aangezien 

bij het verwijderen van de band de druk op uw buik veranderd. Op deze wijze 

kan worden voorkomen dat het stomamateriaal verschuift. 
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Artikelnummer Variant Omschrijving

F16WXS XS - Wit Breedte tot 75 cm

F16ZXS XS - Zwart Breedte tot 75 cm

F16BXS XS - Beige Breedte tot 75 cm

F16WS S - Wit Breedte 75 tot 90 cm

F16ZS S - Zwart Breedte 75 tot 90 cm

F16BS S - Beige Breedte 75 tot 90 cm

F16WM M - Wit Breedte 90 tot 105 cm

F16ZM M - Zwart Breedte 90 tot 105 cm

F16BM M - Beige Breedte 90 tot 105 cm

F16WL L - Wit Breedte 105 tot 120 cm

F16ZL L - Zwart Breedte 105 tot 120 cm

F16BL L - Beige Breedte 105 tot 120 cm

F16WXL XL - Wit Breedte 120 tot 135 cm

F16ZXL XL - Zwart Breedte 120 tot 135 cm

F16BXL XL - Beige Breedte 120 tot 135 cm

F16WXXL XXL - Wit Breedte 135 cm tot 150 cm

F16ZXXL XXL - Zwart Breedte 135 cm tot 150 cm

F16BXXL XXL - Beige Breedte 135 cm tot 150 cm

Product overzicht Hersubel Original
Varianten - hoogte 16 cm
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Artikelnummer Variant Omschrijving

F20WXS XS - Wit Breedte tot 75 cm

F20ZXS XS - Zwart Breedte tot 75 cm

F20BXS XS - Beige Breedte tot 75 cm

F20WS S - Wit Breedte 75 tot 90 cm

F20ZS S - Zwart Breedte 75 tot 90 cm

F20BS S - Beige Breedte 75 tot 90 cm

F20WM M - Wit Breedte 90 tot 105 cm

F20ZM M - Zwart Breedte 90 tot 105 cm

F20BM M - Beige Breedte 90 tot 105 cm

F20WL L - Wit Breedte 105 tot 120 cm

F20ZL L - Zwart Breedte 105 tot 120 cm

F20BL L - Beige Breedte 105 tot 120 cm

F20WXL XL - Wit Breedte 120 tot 135 cm

F20ZXL XL - Zwart Breedte 120 tot 135 cm

F20BXL XL - Beige Breedte 120 tot 135 cm

F20WXXL XXL - Wit Breedte 135 cm tot 150 cm

F20ZXXL XXL - Zwart Breedte 135 cm tot 150 cm

F20BXXL XXL - Beige Breedte 135 cm tot 150 cm

Product overzicht Hersubel Original
Varianten - hoogte 20 cm
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Artikelnummer Variant Omschrijving

F26WXS XS - Wit Breedte tot 75 cm

F26ZXS XS - Zwart Breedte tot 75 cm

F26BXS XS - Beige Breedte tot 75 cm

F26WS S - Wit Breedte 75 tot 90 cm

F26ZS S - Zwart Breedte 75 tot 90 cm

F26BS S - Beige Breedte 75 tot 90 cm

F26WM M - Wit Breedte 90 tot 105 cm

F26ZM M - Zwart Breedte 90 tot 105 cm

F26BM M - Beige Breedte 90 tot 105 cm

F26WL L - Wit Breedte 105 tot 126 cm

F26ZL L - Zwart Breedte 105 tot 126 cm

F26BL L - Beige Breedte 105 tot 126 cm

F26WXL XL - Wit Breedte 120 tot 135 cm

F26ZXL XL - Zwart Breedte 120 tot 135 cm

F26BXL XL - Beige Breedte 120 tot 135 cm

F26WXXL XXL - Wit Breedte 135 cm tot 150 cm

F26ZXXL XXL - Zwart Breedte 135 cm tot 150 cm

F26BXXL XXL - Beige Breedte 135 cm tot 150 cm

F26WXXXL XXXL - Wit Breedte 150 cm tot 165 cm

F26ZXXXL XXXL – Zwart Breedte 150 cm tot 165 cm

F26BXXXL XXXL – Beige Breedte 150 cm tot 165 cm

Product overzicht Hersubel Original
Varianten - hoogte 26 cm
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Stap 1

Rek de tube met beide handen uit. 
“Stap” in de tube en trek deze op 
tot rond de bovenbenen. 

Stap 3

Breng de voorzijde van de 
tube over uw buik en stoma. 
Let hierbij op dat u de tube ter 
hoogte van de stoma over uw 
stomamateriaal heen tilt, dit 
om te voorkomen dat u het 
stomamateriaal los trekt. 

Stap 2 

Trek de achterzijde van de tube 
over uw zitvlak. 

Stap 4

Positioneer de tube in de juiste 
plaats.

Gebruiksadvies Hersubel Tube
Liggend aanbrengen
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Stap 5

Trek de tube, indien nodig, recht.

Stap 1

Rek de tube met beide handen uit. 
“Stap” in de tube en trek deze op 
tot rond de bovenbenen.

Resultaat

De tube is op de juiste wijze 
aangebracht.

Stap 2

Trek de achterzijde van de tube 
over uw zitvlak.

Gebruiksadvies Hersubel Tube
Staand aanbrengen
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Stap 3

Breng de voorzijde van de tube 
over uw buik en stoma. Let hierbij 
op dat u de tube ter hoogte van 
de stoma er goed over heen tilt, 
dit om te voorkomen dat u het 
stomamateriaal los trekt. 

Stap 5

Trek de tube, indien nodig, recht.

Stap 4 

Positioneer de tube in de juiste 
plaats.

Resultaat

De tube is op de juiste wijze 
aangebracht.

Vervolg Hersubel Tube
Staand aanbrengen
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Kenmerken en beoogd gebruik 
De Hersubel Tube biedt comfortabele ondersteuning aan de buik en 

parastomale hernia’s. Ook tijdens activiteiten en inspanningen.

De tube is verkrijgbaar in een reeks breedtes en lengtes passend voor alle 

gebruikers en wordt geleverd in beige of zwart. 

Doordat de tube vervaardigd is van tweezijdig rekbaar materiaal, zal het de 

uitstulpingen en het trekkende gevoel veroorzaakt door de hernia-vorming 

verminderen, waarbij tegelijkertijd bewegingsvrijheid wordt ervaren.

 

Het comfort van het rekbare materiaal maakt langdurig dragen mogelijk. 

De antislip siliconen strips aan de buitenranden voorkomen onbedoelde 

beweging van de tube tijdens het gebruik ervan of het omkrullen van de tube 

bij de randen.

 

De tube biedt comfortabele ondersteuning en stroomlijnt de contouren van 

stomamateriaal. Hierdoor is de tube zeer discreet.

Uittrekken van de Hersubel Tube 
Tijdens het uittrekken van de tube is het raadzaam om uw buik met een 

hand te ondersteunen aangezien bij het verwijderen van de tube de druk 

op uw buik veranderd. Op deze wijze kan worden voorkomen dat het 

stomamateriaal verschuift of los getrokken wordt.   

Onderhoud van de Hersubel Tube 
De tube kan worden gewassen in de wasmachine op maximaal 40°C graden. 

De tube aan de lucht laten drogen, dus niet in een droogtrommel of op 

de verwarming laten drogen, omdat daardoor het materiaal van de tube 

beschadigd kan worden.

Het advies is om geen wasverzachter te gebruiken. 
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Artikelnummer Variant Omschrijving

TU15BXS XS- Beige Breedte tot 75 cm

TU15ZXS XS -Zwart Breedte tot 75 cm

TU15BS S- Beige Breedte 75 tot 90 cm

TU15ZS S- Zwart Breedte 75 tot 90 cm

TU15BM M- Beige Breedte 90 tot 105 cm

TU15ZM M- Zwart Breedte 90 tot 105 cm

TU15BL L- Beige Breedte 105 tot 126 cm

TU15ZL L- Zwart Breedte 105 tot 126 cm

TU15BXL XL- Beige Breedte 120 tot 135 cm

TU15ZXL XL- Zwart Breedte 120 tot 135 cm

TU15BXXL XXL- Beige Breedte 135 cm tot 150 cm

TU15ZXXL XXL- Zwart Breedte 135 cm tot 150 cm

Artikelnummer Variant Omschrijving

TU20BXS XS- Beige Breedte tot 75 cm

TU20ZXS XS- Zwart Breedte tot 75 cm

TU20BS S- Beige Breedte 75 tot 90 cm

TU20ZS S- Zwart Breedte 75 tot 90 cm

TU20BM M- Beige Breedte 90 tot 105 cm

TU20ZM M- Zwart Breedte 90 tot 105 cm

TU20BL L- Beige Breedte 105 tot 126 cm

TU20ZL L- Zwart Breedte 105 tot 126 cm

TU20BXL X-L Beige Breedte 120 tot 135 cm

TU20ZXL XL- Zwart Breedte 120 tot 135 cm

TU20BXXL XXL- Beige Breedte 135 cm tot 150 cm

TU20ZXXL XXL- Zwart Breedte 135 cm tot 150 cm

Product overzicht Hersubel Tube
Varianten - hoogte 15 cm

Varianten - hoogte 20 cm
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Artikelnummer Variant Omschrijving

TU26BXS XS- Beige Breedte tot 75 cm

TU26ZXS XS- Zwart Breedte tot 75 cm

TU26BS S-Beige Breedte 75 tot 90 cm

TU26ZS S- Zwart Breedte 75 tot 90 cm

TU26BM M- Beige Breedte 90 tot 105 cm

TU26ZM M- Zwart Breedte 90 tot 105 cm

TU26BL L-Beige Breedte 105 tot 126 cm

TU26ZL L- Zwart Breedte 105 tot 126 cm

TU26BXL XL- Beige Breedte 120 tot 135 cm

TU26ZXL XL- Zwart Breedte 120 tot 135 cm

TU26BXXL XXL- Beige Breedte 135 cm tot 150 cm

TU26ZXXL XXL- Zwart Breedte 135 cm tot 150 cm

Product overzicht Hersubel Tube
Varianten - hoogte 26 cm
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hersubel.com

Wellform Medical BV 
Muskushouwsestraat 33
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