
Provox 
StabiliBase 
gebruiken

• Voor handsfree spreken

• Voor veel spreken met afsluiting met de vinger

• Kleeft goed aan de huid

• Voor een diep liggend stoma

StabiliBase ™
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Provox® StabiliBase™ aanbrengen

Reinig de huid rond de stoma met 
een Provox Cleaning Towel of met 
water en zeep. Laat de huid goed 
drogen.

1

Houd de pleister 1 minuut tussen uw 
handen, om deze op te warmen.3 Leg de pleister ondersteboven op 

een vlakke ondergrond. Houd de 
buitenste beschermfolies met twee 
vingers tegen, zoals afgebeeld 
in afbeelding 4. Verwijder de 
beschermfolie in het midden.

4

StabiliBase ™

Als u een gevoelige huid hebt, 
gebruikt u Provox Skin Barrier en laat 
u de huid drogen. Als u een sterkere 
bevestiging nodig hebt, gebruikt u 
Provox Silicone Glue of SkinTac.  
Laat het 5 minuten drogen.

2



Breng het middengedeelte zo dicht 
mogelijk bij de stoma aan. Als het 
om de vorm van de stoma moet 
passen draait u hemt rechtsom. 
Wrijf de pleister op de huid.

5

Breng Provox Adhesive Remover op 
de pleister aan.9

Verwijder één van de buitenste 
beschermfolies en wrijf op de huid. 
Doe hetzelfde met de andere kant.

6

Provox® StabiliBase™ verwijderen

Trek het lipje voorzichtig omhoog 
om de pleister los te trekken.  
Breng meer Provox Adhesive  
Remover aan onder de pleister. 
Gebruik daarna het doekje om de 
pleister rustig en voorzichtig van 
uw huid los te duwen.

Wrijf de hele pleister stevig 
op de huid.7 Wacht 30-60 minuten met spreken 

als u handsfree spreekt, zo komt de 
pleister goed vast te zitten.
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Naam Aantal Ref. nr.

Provox StabiliBase 3 st. 7299

Provox StabiliBase 15 st. 7289

© Atos Medical BV, 2019

StabiliBase ™

Telefoonnummer:
E-mail: 
Website:

Neem contact met ons op als u meer 
informatie wilt over Provox StabiliBase.

Adres: Werner von Siemensstraat 11
2712 PN Zoetermeer 

+31 (0)79 593 5000
info.nl@atosmedical.com
www.atosmedical.nl
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