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Subventionerade stomigördlar via TLV



Fixeringsgördlar
Gördlar avsedda för fixering av stomibandage

StomiFix används när en mjuk fixering  
av stomibandaget önskas. Den är som 
en ”tub” som man drar på som ett 
par vanliga trosor/kalsonger. Dubbelt 
material där det innersta lagret har hål 
för stomipåsen och det yttre lagret viks/
dras över påsen/stomibandaget. 

Mjukt fixeringsband med enkel kardborre
förslutning. Följsamt elastiskt material 
som andas och känns behagligt mot 
huden. Reglerbar i storlek och tryck 
med kardborren som fäster över hela 
bandet. Diskret under kläderna. För 
omkrets upp till 120 cm. Säljs i 3pack.

StomiFix

StomiMini

Storlek Färg Höftmått Apotekets 
varunr.

XS/S Svart 6590 cm 73 69 21

S/M Svart 85110 cm 73 69 80

M/L Svart 105125 cm 73 69 81

L/XL Svart 120140 cm 73 69 82

XS/S Vit 6590 cm 73 69 20

S/M Vit 85110 cm 73 69 83

M/L Vit 105125 cm 73 69 84

L/XL Vit 120140 cm 73 69 85

Storlek Färg Höftmått Apotekets 
varunr.

XS/S Svart 6590 cm 73 01 67

S/M Svart 85110 cm 73 01 73

M/L Svart 105125 cm 73 01 75

L/XL Svart 120140 cm 73 02 06

XS/S Beige 6590 cm 73 02 17

S/M Beige 85110 cm 73 02 29

M/L Beige 105125 cm 73 02 30

L/XL Beige 120140 cm 73 02 31

Storlek Färg Höjd Apotekets 
varunr.

Universal Vit 7,5 cm 73 02 32

Universal Svart 7,5 cm 73 02 33

En mjuk sömlös fixeringsgördel i stickat 
material med fickor för fixering av stomi
bandage. Gjord som en tub man går i 
och ur. Bra passform för olika figurtyper 
då formern är smalare i ryggen. Syns 
inte under kläderna. Gördeln gömmer 
och håller påsen på plats. Passar för 
stomi på höger eller vänster sida. Säljs i 
3pack. Höjd fram 18 cm, bak 11 cm. 

StomiTube
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Abdominal elastisk gördlel med format 
magparti. Passar personer med en 
kraftigare buk eller vid bråck. Används 
ovanpå stomibandaget som stöd över 
stomi/stomipåse/eventuellt bråck. Lyft 
är lägre än Lyft Plus.

Gördel med format magparti som är 
oelastisk över buken för att ge extra 
stöd/avlastning. Passar personer med 
en kraftigare buk eller vid bråck. Det 
stabila materialet på de främre sidorna 
ger ett stumt tryck och är särskilt lämp
ligt vid stomi då det går lätt att klippa 
i utan att det fransar sig. Lyft Plus är 
högre än Lyft. 

Lyft

Lyft Plus

LYFT
Höjd mitt fram 24 cm, höjd mitt bak 23 cm

Storlek Höftmått Apotekets varunr.

Medium 90105 cm 22 03 02

Large 100115 cm 22 03 03

Xlarge 110125 cm 22 03 04

2Xlarge 120135 cm 22 03 05

LYFT PLUS
Höjd mitt fram 28 cm, höjd mitt bak 23 cm

Storlek Höftmått Apotekets varunr.

Small 8095 cm 22 03 06

Medium 90105 cm 22 03 07

Large 100115 cm 22 03 08

Xlarge 110125 cm 22 03 09

2Xlarge 120135 cm 22 03 10

Elastiska gördlar
Gördlar avsedda för användning hela dygnet. Avlastning vid bråck och vid risk att utveckla bråck.

Elastiska gördlar med oelastisk klippbar front
Gördlar avsedda för användning hela dygnet vid risk att utveckla eller vid parastomalt bråck.
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Rak, stadig stomigördel som ger mot
håll och avlastning. Även för stöd vid 
parastomala bråck. Hål kan klippas i 
det oelastiska frontmaterialet. Passar rak 
figurtyp. Vändbar. Svart har handtag. 
Höjd 16 cm beige och svart art.nr 50211. 
Höjd 20 cm beige och svart art.nr 50212. 
Höjd 25 cm beige art.nr 50210. 

Rak, elastisk stomigördel som ger ett 
bekvämt stöd vid stomi eller stomibråck. 
Enkel att försluta och justera med hand
tag och kardborre som fäster över hela 
den oelastiska fronten. Det gör gördeln 
flexibel i omfångsmått och tryck. Möjligt 
att klippa hål i frontpartiet. Vändbar. 
OEKOTEX® . Höjd 16 cm art.nr 50219, höjd 
20 cm art.nr 50218.

StomiBas

StomiSoft

Övriga stomigördlar från NordiCare

Formbar gördel som ger ett stadigt stöd. 
Lämplig vid bråckproblematik. Enkel att 
applicera, försluta och justera med hand
tag och kardborrefäste i fronten. Lång 
fästyta gör den flexibel i omfångsmått 
och stöd. Luftigt material som formar sig 
för olika figurtyper. Vändbar. Art. nr 50247.

NordiCare har lång erfarenhet och kunskap om behovet av ett brett sortiment av stomigördlar för individuella behov. 
Nedan visas ett urval av produkter som är lämpliga för stomiopererade men som inte förskrivs inom högkostnadsskyddet. 

Besök vår hemsida www.nordicare.se för mer information.

Kontakta gärna TLV om du har frågor eller funderingar på vad som förskrivbart eller ej. 
Vill du ringa, så är växeln öppen vardagar 9:0016:00. Växel: 08 568 420 50, epost: registrator@tlv.se

Smidig

Figur

Elastiska gördlar
Gördlar avsedda för användning hela dygnet. Avlastning vid bråck och vid risk att utveckla bråck.

Elastiska gördlar med oelastisk klippbar front
Gördlar avsedda för användning hela dygnet vid risk att utveckla eller vid parastomalt bråck.
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