Notes:

Provox LaryButton - Wanneer en Hoe te gebruiken?
De provox LaryButton houdt zichzelf in het stoma op zijn plaats en voorkomt
krimpen van het stoma. De LaryButton maakt het gebruik mogelijk van de
Provox HME- cassettes , de Provox ShowerAid en de Provox FreeHands
HME- cassette in combinatie met deProvox FreeHands FlexiVoice.
1. De maat van de LaryButton
•
		
		
		
		

Het is afhankelijk van de vorm en maat van uw stoma of u de LaryButton kunt 		
gebruiken. De LaryButton hoort goed in het stoma te passen, zonder irritatie te 		
veroorzaken. Overleg eerst met uw behandelend arts of logopedist als u een 		
LaryButton wilt gaan gebruiken. Uw arts of logopedist zal samen met u de juiste 		
maat selecteren.

2. Inbrengen van de Provox LaryButton
Breng wat glijmiddel aan op het smalle deel van de LayButton dat in het stoma 		
wordt geplaatst.
Gebruik uitsluitend glijmiddel op waterbasis.

•

Vouw het smalle uiteinde in elkaar en houd dit stevig vast tussen uw vingers.

•

Breng het smalle, opgevouwen gedeelte in in het stoma en laat rustig uw vingers los.

•

Controleer of de LaryButton goed op zijn plaats zit en niet tegen de stemprothese drukt.

•
		
		

De LaryButton kan extra worden vastgemaakt met Provox LaryClips of
een Provox TubeHolder. (Voor meer informatie over de Provox LaryClips of
een Provox TubeHolder kunt u bellen naar onze Customer Service).

•
		

Plaats een Provox HME- cassette of FreeHands HME- cassette met de Provox FreeHands
FlexiVoice in de opening van de LaryButton.

3. Gebruik van de Provox LaryButton
•
		

Als u moeite heeft om aan de LaryButton te wennen, draag deze dan zo lang 		
mogelijk en haal hem er dan uit.

•

Voer langzaam de tijd dat u de LaryButton draagt op.

•

Gebruik de LaryButton nooit gedurende de nacht.

•
		

Gebruik ‘s nachts een Provox stomapleister of een LaryTube met een kleinere 		
diameter. Zo krijgt uw stoma de gelegenheid weer iets te krimpen.

Tip:

Als uw stoma gedurende de dag ruimer wordt, kunt u een LaryButton met een 		
grotere diameter gebruiken tot de nacht.
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4. De Provox HME verwijderen van de LaryButton
•
•
		

Houd de LaryButton met één hand op zijn plaats.
Pak de HME en draai deze voorzichtig. Neem de HME- cassette eruit
terwijl u de LaryTube op zijn plaats houdt.

5. De LaryButton verwijderen
•
		
		
•

Pak de Provox LaryButton vast en draai hem voorzichtig.
(ongeveer een halve slag) zodat de smalle rand kan inklappen en daardoor minder 		
breed wordt.
Verwijder de LaryButton door deze voorzichtig uit het stoma te kantelen.

6. Reinigen van de LaryButton
• Raadpleeg voor een uitgebreide reinigingsinstructie de handleiding van de 			
		LaryButton.
•

Spoel de LaryButton met kraanwater.

•

Reinig de LaryButton met een Provox TubeBrush.

•

Spoel de LaryButton weer na met kraanwater.
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• De LaryButton kan worden gedesinfecteerd door deze 5 tot 10 minuten te koken in 		
		kraanwater.
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