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Landsforeningen ne ds atter
reprasentantskab

Det er os en glæde at kunne meddele vore medlemmer, at vi nu er i
stand til at præsentere Dem for repræsentantskabets medlemmer. Grun-

det på ferie og bortrejse kan vi ikke bringe den endelige konstituering,

men foreløbig står det fast, at følgende herrer har givet deres tilsagn:

Erik Reinhard, Frithof Truelsen,

direktør, overkirurg, dr. med.,

København. Odense.

F. Nexøe-Larsen,

fabrikant,

Rungsted.

Poul Holm-Ir{ielsen, Frantz O. i'leidhardt, Erik Miinster,

overkirurg, dr. med., overkirurg, dr. med., reservekirurg,

Århus. Ribc. København.

lørgen Bent Lauritzen,

reservekirurg,

Roskilde.

Den n)e broclture

Brochuren, der tilsendes med dette nummer af bladet til alle vore

medlemmer, er høsten af måneders arbejde. Desværre er vi ikke i stand

til at bringe en tak for godt samarbejde med tilrettelæggelse af den. Det

være sig økonornisk som arbejdsmæssigt. Men der skal lyde en tak her i
blader-a1ligevel, selv om disse medarbejdere må forblive anon),rne. Vi
bringer en tak til de læger og sygeplejersker, der på det faglige område

har været os til støtte. Ligeledes bringes en tak til dem, der teknisk har

været os til ul'urderlig hjælp. Brochuren er nu udsendt til alle landets

hospitaler, pressen, institutioner for alle, der kommer i forbindelse med

patienter før som efter operationen. Det er vort håb, at den må være en

hjælp i den første svære tid, og vi mener på den baggrund, den på

nuværende har fået af anbefalinger, vil opfylde sin mission. Den er

udkommet i et oplag a^f 5000 og kan rekvireres hos alle formændene i
lokalforeningerne samt landsformanden i Klampenborg. Den er selv-

følgelig gratis.



o
colostomiposen
coloplast@

i ny forbedret
udgave !

Det samme kendte neutrale pla-

ster, men nu med let aftagelig be-

skyttelsesfilm uden brug af vand.

Ny 10 stk. plaiticpung, der let

åbnes ved at oprive perforationen

på pakningens bagside.

Bemærk ! Nye størrelsesangivel-

ser:

Str. 1 : Klæbeflade 7,5 x 7,5 cm

Str. 2: Klæbeflade 9 x 10 cm

Str. 3: Klæbetlade 12 x 12 cm

Forhandles gennem apoteker, ban-

dagister og sygeplejeforretninger.

KULTABLETTER
Som omtalt i tidligere blad har vi beskæftiget os med

det medicinske kul. Vi har i den anledning haft mange

henvendelser om dette problem. Det var jo en kendt

sag, at det medicinske kul absorberede eventuel lugt, og

mange medlemmer har vaeret glade for det. Imidlertid
har der været den ulempe, at det var tilbøjeligt til at

snavse undertøjet til. Vi har prøvet flere forskellige ind-
pakninger ud over cellestof, men med et dårligt resul-

tat. Det var jo hensigten med det, at det skulle gøre

gavn, men ved for megen indpakning opnåede man

ikke den ønskede hensigt. Men pludselig var den der.

Et medlem kom med det geniale forslag, at det ikke

skulle indpakkes, men spises. Det medicinske kul er gan-

ske simpelt kultabletter, der ikke er presset til tabletter.

Han prøvede. at spise et par kultabletter og har været

ovenud tilfreds med resultatet. Lugten er væk. Kul-
tabletter er ganske ufarlige og fås i håndkøb. Det er for
de patienter, der har den id6, at der er lugt, den udvej

at prøve med en enkelt tablet en gang imellem og se,

om der opnås det ønskede resultat.

POSERNE

Et tilbagevendende spørgsmål er det problem at blive

af med de brugte poser. Et almindeligt w. c. med kloak-

afløb skulle der ikke være vanskeligheder med. De må

tømmes og indpakkes i lidt w. c.-papir, og det skulle

være let at få dem udskyllet. Anderledes er det med de

patienter, der bor, hvor man har septictank, d6r kan

poserne ikke skylles ud, da de derved før eller senere

vil lave ravage; her må de tømmes og enten graves ned

eller sendes samme vej som almindeligt skarn.

Et medlem har skrevet, at hun i sit standardudstyr i
sin taske altid medbringer et metalmålebånd. Når hun

har kastet den brugte pose i klosettet, ruller hun måle-

båndet ud og hjælper posen på vej ud af udskylnings-

kanalen. Derefter tørrer hun med lidt papir målebåndet

af og bringer det tilbage i det dertil indrettede rum i
sin taske. Ja, sådan kan det også gøres. Målebåndet fås

for få kroner i en isenkrambutik, men husk, at båndet

ska-l være af metal og kassen aJ bakelit. Tak for den

fidus - som fruen selv kalder den.

DANSK COLOPLAST %
Espergærde
Telefon (03) 23 æ 33r
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l

t{
T



SCHMIDTS FLON.EL
Schmidts flonel er en forholdsvis ny ting, men mange

patienter er glade for dette hjælpemiddel, som hindrer

de fleste ulemper og gener ved colostomiposen.

Det er en behagelig følelse af sikkerhed og velvære,

der opnås, hvilket psykisk er en fordel, da alt må tages

i betragtning, når det gælder vore hjælpemidler.

Schmidts flonel er et flonelstykke, afpasset størelsen

af det nederste stykke af colostomiposen, påsat klæbe-

strimler, således at det let kan påsættes, og hvis det ikke

er forurenet, aftages og benyttes igen på næste pose.

Efter at colostomiposen er påsat, fastgøres flonelstyk-

ket på colostomiposen, løst om klæbefladens firkant.

Dette gazebind opsuger eventuel utæthed fra klaebefla-

den og hindrer forurening af undertøjet.

Denne kombination er en billig og effektiv løsning,

der giver patienterne den højest mulige sikkerhed og

beskyrtelse.

Schmidts {lonel har flere anvendelsesmuligheder, men

alle, der bruger colostomiposer, kan gratis rekvirere prø-

ver ved henvendelse til Schmidts flonel, Nørregade

43 A,København K, Mlnerva 2041.

Vi gør opmaerksom ph, at dette indlæg ikke er en

annence, men en anmeldelse hygget på erfafinger, som --
man ønsker, medlemmerne skal drage nytte af.

A. C.

TIPS TIL MEDLEMMERNE
Det hænder for de fleste af os, at vi nødsages til at

skifte posen eller ordne bæltet, når vi er i byen.

Vi leder efter et toilet, hvor vi mener, forholdene

er acceptable, hvad de jo desværre ikke er, de fleste

steder, mangel på knager, trange pladsforhold, dårlig

belysning m.m., men er De i nærheden af Rådhusplad-

sen, kan vi trygt anbefale den >>underjordiske<<. Bed

blot betjeningen om et omklaedningsrum, af.gift 50 øre

f.or /z time, og De får et 1. klasses rum med toilet, af-

faldsspand, bænk, vaskekumme, sæbe og håndklæde,
ja alt, hvad vi behøver for vore specielle tilfælde.

Da vi jo er ret fordringsfulde med ovennævnte for-

hold, hører vi gerne fra medlemmer med oplysninger
til videre orientering. ,s.

Vi har ikke villet afvise ovennævnte indlæg: men

gør opmærksom på, at det kun kan blive a^ktuelt for

Solostomibandagrer

Goloplast-poser

Gellestof og vat

føres i vore forretnin-

ger overalt i Storkø-

benhavn.

randør til
Vi er leve-

invalidefor-

sikringer og sygekas-

ser, og vort personale

er parat til-at hjælpe

Dem med råd og vej-

ledning.

B ruger o, Colostomiposer?

Anvenddaogså SCH M I DTS FLONEL

og De undgår gener og ubehag, samt opnår forøget

Tryghed - Hygiejne og velbefindende

Skriv eller ring efter gratis prøve.

Posestørrelse bedes opgiuet.

FL ONE L

Nørregade 43A . København K . Minerva 2041

medlemmer, der bor i København -!! Red.

SC H M IDTS



COLOSTOMIB/€ LTET
ISVE N DBORG«

B.iELTET OGSÅ

UDENPÅ POSEN

Det eneste effek-
tive colostomibælte
der med elastiske
kanter giver

100%
sikkerhed og

støtte

Leveret gennem
mere end 15 år -
og bruges på de
fleste danske og
udenlandske hos-
pitaler.

Vi er fast leverandør gennem sygekasserne og in-
valideretten - og leverer også;

Cellestofvat i den rigtige størrelse
samt bælter i Nylon

W. BRONEE FOTVER
SVENDBORG . TI,F. 1089

COLOSTOMI.
BANDAGER t

FLERE MODE""'*\

Poser, aat etc.

R ing venligst

PALÆ BSSZ
Frederiksborggade 21

og bandagist Helmo er til rådighed med alle øn-

skede oplysninger vedr. Deres specielle,problemer.

Vor rejsende bøndagist trøfies oaeralt i landet hos

materialister og qtgeplejefonetninger.

Leverandør til invalideforsikringsretten og sygekasserne.

Blendenrrr kinungisk lape JlF. 1525
Blenderm er en kirurgisk tape anvendelig til mange

formål bl. a. forsegling af colostomiposen til huden.

Tapen er transparent og næsten usynlig på huden.

På grund af det biokemisk neutrale klæbestof irre-

terer Blenderm ikke huden. Den er meget elastisk
og nem at arbejde med. Blenderm tilpasser sig

smidigt efter underlagets konturer, ligesom den til-
lader patienten maksimal bevægelsesfrihed.

Blenderm klæber sikkert uden at glide, påvirkes ikke

af fugtighed og fjernes uden smerter og uden at

efterlade noget klæbestof på huden.

Blenderm giver øget sikkerhed og bekvemmelighed.

Fremstilles og forhandles af

?m mtNNEsBTA mtNINE AND mANUFAETuRINE A/s
Ertr+r siEeilanctstrltoeli 2, sv , TIr. 3060oo
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