
Ve
rz

or
gi

ng
 s

te
m

pr
ot

he
se

 la
ry

ng
ec

to
m

ie

Deze brochure is laatst aangepast op 05/07/2020   0520 5982-NL

Stemprothese

Dagelijkse verzorging van de stemprothese met de Provox 
Brush

Provox Brush Reinigen met Provox Brush

Reinig de stemprothese ’s morgens en ’s avonds en na elke maaltijd met de 
Provox Brush.
• Bevochtig de borstelhaartjes van de Provox Brush en schuif de brush in 

de stemprothese. Trek de borstel terug als u weerstand voelt.
• Beweeg met de brush heen en weer terwijl u de borstel draait. Zo 

reinigt u de stemprothese grondig.
• Als u klaar bent: 

- reinig de brush onder stromend lauw water. 
- laat de borstel aan de lucht drogen.

• Vervang de brush minimaal eens per maand, of vaker als de borstel 
slijtage vertoont.

De blauwe steel van de brush kan worden gebogen om de 
stemprothese beter te bereiken. Buigen gaat makkelijker als u de steel 
warm maakt onder de kraan. Buig nooit het metalen gedeelte van de 
borstel. Als de steel gebogen is, kunt u de borstel niet draaien tijdens 
het schoonmaken. Beweeg dan enkel heen en weer.



Verzorging stem
prothese laryngectom

ie

Naast de provox brush kan de prothese ook gereinigd worden 
met de Provox Flush

Provox Flush Reinigen met een Provox Flush

• Plaats het puntige uiteinde van de flush in de stemprothese. Zorg dat er 
een goede afsluiting is.

• Houd de flush stevig op zijn plaats met de ene hand.
• Gebruik uw andere hand om in de ballon te knijpen.
• Knijp de lucht (of het water)rustig in de stemprothese. 

Wat bij lekkage door de stemprothese heen?

• Neem contact op met de behandelende arts voor het plaatsen van een 
nieuwe stemprothese.

• Gedurende de periode dat de patiënt nog geen nieuwe stemprothese 
heeft, adviseren wij de Provox Plug te gebruiken tijdens het eten en 
drinken. 
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Larytube

De Provox LaryTube is een canule speciaal ontworpen om de provox 
HME-cassettes te kunnen bevestigen en die voorkomt dat het 
tracheostoma krimpt. Als men last heeft van een geïrriteerde huid en 
geen pleister kan plakken dan kan men ook een LaryTube gebruiken.

Inbrengen van de Provox LaryTube

• Bevochtig de Provox LaryTube licht met wat gomenololie.
• Plaats de Provox LaryTube in uw tracheostoma.
• Bevestig uw Provox LaryTube met een Provox TubeHolder, een Provox 

pleister of de Provox LaryClips.
• De LaryTube is klaar om te gebruiken: u kunt nu een HME-cassette 

plaatsen.

Laryclips TubeHolder

Schoonmaken van de Provox LaryTube

• Spoel met kraanwater.
• Maak de Provox LaryTube schoon met de Provox TubeBrush. 

De blauwe Provox Brush kunt u gebruiken om de gaatjes schoon te 
maken.

• Spoel de Provox LaryTube goed na onder stromend water.
• U kunt de LaryTube desinfecteren door deze 5 tot 10 minuten in water 

uit te koken.
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 Provox Tube Brush

 Pleisters
  Verwijderen van de provox pleister

Om de pleister veilig te verwijderen zonder de huid te beschadigen, 
kunt u een REMOVE doekje gebruiken.  Dit doekje is doordrenkt met 
een vloeistof die de lijmlaag van de pleister oplost, zodat de pleister 
gemakkelijk loslaat. Dit doekje bevat huidvriendelijke olieën.

• Houd het REMOVE doekje tegen de kleefrand aan en druk het 
voorzichtig en gelijkmatig uit. Hierdoor komt de vloeistof tussen de 
huid en de pleister en weekt de pleister los.

• Begin altijd aan de onderkant van de pleister om te voorkomen dat de 
vloeistof via de pleister in het stoma loopt.

• U kunt de pleister nu voorzichtig van de huid verwijderen.
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• Na het verwijderen van de oude pleister verwijdert u eventuele 
lijmresten van de huid. Dit kunt u doen met hetzelfde REMOVEdoekje 
dat u gebruikte voor het verwijderen van de pleister.

• De achtergebleven olie van het removedoekje kunt u verwijderen met 
een provox cleaning towel. Dit doekje bevat alcohol en ontvet de huid.

• Laat de huid vervolgens goed drogen (ca. 2 minuten) voordat u deze 
gaat voorbereiden op een nieuwe pleister.

 Aanbrengen van een nieuwe provox stomapleister

Voor een betere hechting van de pleister op de huid kunt u 
SKINPREP of SCIN TAC wipes gebruiken. Dit doekje is doordrenkt 
met een vloeistof die een filmlaagje op de huid vormt als deze droog 
is. Dit laagje beschermt de huid en zorgt ervoor dat de pleister beter 
op de huid hecht.

Skin Prep Skin Tac

• Wrijf met het Skinprep of SkinTacdoekje op de huid waar u de pleister 
gaat aanbrengen. LET OP: voordat dit doekje gebruikt wordt, moet de 
huid goed droog zijn!

• Laat de Skin Prep vervolgens minimaal 3 minuten drogen.
• Verwarm de stomapleister door deze te wrijven tussen de handen, even 

onder uw bovenbeen te leggen terwijl u zit of door erop te blazen met 
een haardroger.

• Probeer de huid zo strak mogelijk te trekken op het moment dat u de 
stomapleister op de huid plakt.
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• Na het aanbrengen kunt u de stomapleister zachtjes op de huid 
masseren om deze goed te laten hechten.

• Plaats een HME-cassette op de pleister. Vervang de HME-cassette 
minimaal iedere dag (24 uur). U kunt de HME-cassette vaker vervangen 
als men last heeft van slijm. De HME-cassettes nooit reinigen onder 
water.

 
Verzorg de huid rondom het stoma goed, zeker in het geval van een 
gevoelige huid.
Onderstaande tips kunnen helpen:
• Gebruik een beschermend barrièremiddel zoals Skin Prep.
• Wanneer de huid geïrriteerd is, kunt u de Provox OptiDerm pleister 

gebruiken, deze is speciaal voor de gevoelige huid.
• Gebruik de Provox Optiderm Pleister gedurende de nacht.
• Gebruik een LaryTube gedurende de nacht.
• Verwijder uw provoxpleister voorzichtig en bij voorkeur met een 

removemiddel.

Gebruikers met een gevoelige huid kunnen huidirritaties 
ondervinden door het gebruik van beschermingsproducten en 
hulpmiddelen. Wij adviseren u deze producten tijdelijk niet te 
gebruiken totdat de huid is hersteld.

Om taaie slijmen en korstvorming in het stoma te voorkomen:
Teracortril suspense aanbrengen in het stoma (volgens advies van de arts).


