Start de dag goed met de
juiste pleister en plakinstructie
Stap 1: Verwijder de nachtpleister
Waarom: Start de ochtendroutine met een nieuwe pleister zodat u verzekerd bent van een goede kleefkracht.
Hoe: Bevochtig de Provox Luna pleister met water. Vervolgens kunt u met uw vinger voorzichtig de pleister
aan de zijkanten loshalen. Hebt u een andere pleister gebruikt gedurende de nacht dan kunt u Provox Adhesive
Remover gebruiken door dit op de pleister te deppen.
Stap 2: Maak uw huid schoon
Waarom: Het voorkomen van huidirritatie en het vergroten van de hechting van de pleister.
Hoe: Gebruik een Provox Cleaning Towel om de huid rond het stoma vrij te maken van olie- en lijmresten.
Laat de huid vervolgens goed drogen (ongeveer 3 minuten).

Stap 3: Bereid uw huid voor
Waarom: Bescherm de huid met Provox Skin Barrier. Dit geeft een betere hechting van de pleister en voorkomt huidirritatie.
Hoe: Breng Provox Skin Barrier aan op de schone huid rondom het stoma. Er blijft een beschermend laagje achter
op de huid, wat de hechting van de nieuwe pleister vergroot. In gevallen waarin u nóg meer plakkracht nodig heeft,
kunt u Provox Silicone Glue gebruiken. Provox Silicone Glue is niet geschikt voor een gevoelige huid.
Stap 4: Bevestig een dagpleister
Waarom: Kies de dagpleister die past bij uw situatie en plak deze voorzichtig op. Dit zorgt voor een goede
hechting gedurende de dag.
Hoe: Verwarm de pleister tussen uw handen. Bevestig de onderste helft van de pleister op uw huid, vervolgens het
bovenste gedeelte en als laatste de buitenkant. Wrijf de pleister vanuit het midden rondom het stoma naar buiten
toe en masseer deze zorgvuldig vast op de huid. Wacht 30 minuten met spreken.

Betere nachten voor betere
dagen met Provox Luna
Stap 1: Verwijder de dagpleister
Waarom: Gebruik Provox Luna zodat de huid tot rust komt, u comfortabel kunt slapen en de longconditie verbetert.
Hoe: Verwijder voorzichtig de dagpleister met Provox Adhesive Remover door deze Remover vanaf de onderkant
op de pleister te deppen.

Stap 2: Maak uw huid schoon
Waarom: Voorkom huidirritatie en verbeter de kleefkracht van de dagpleister door de huid goed schoon te maken.
Hoe: Gebruik een Provox Cleaning Towel om de huid rond het stoma vrij te maken van olie- en lijmresten.
Laat de huid vervolgens goed drogen (ongeveer 3 minuten).

Stap 3: Bereid uw huid voor
Waarom: Het is van groot belang dat de huid vrij is van lijmresten en om huidirritatie te voorkomen.
Hoe: Zorg dat de huid helemaal droog is, zodat de pleister goed plakt. Gebruik géén barrièremiddel zoals
Provox Skin Barrier in combinatie met Provox Luna. Hierdoor kan de pleister op basis van hydrogel namelijk
niet goed hechten.
Stap 4: Bevestig Provox Luna
Waarom: Provox Luna is een oplossing voor betere nachten. U slaapt comfortabel, het laat de huid kalmeren en
verbetert de longconditie.
Hoe: Leg de pleister neer en verwijder de middelste plakstrip. Breng de ring zo dicht mogelijk bij het stoma aan.
Masseer het middelste gedeelte vast aan de huid en verwijder de beschermfolie links en rechts. Masseer vervolgens de rest van de pleister goed vast op de huid.
Met de Provox Luna nachtoplossing geeft u de huid rust. Hoewel de Provox Luna pleister niet speciaal voor het spreken is ontwikkeld, is spreken indien
wenselijk wel mogelijk. Het is ook mogelijk om te douchen met Provox Luna. Hiervoor is een aparte douchebeschermer beschikbaar in combinatie met (plak)strips.

