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Fagligt selskab for sygeplejersker i stomiplejen 

Guidelines i konvexitet. 

 

Produktkarakteristik. 

Der findes hård konvexitet. 

Der findes blød konvexitet. 

Et bælte kan fremhæve effekten af konvexitet. 

Effekten af konvexitet kan fremhæves hvis konvexiteten er placeret tæt ved 

stomiens rod. 

Patientvurdering. 

For at vurdere behovet for konvexitet bedst muligt, skal bandagen tages af. 

Den bedste position til, at vurdere behovet for konvexitet er i siddende position. 

For at vurdere behovet for konvexitet skal typen af afføring inkluderes (formet, 

grødet eller tyndt). 

For at vurdere behovet for konvexitet inkluderes stomiåbningens placering, 

stomiens højde, om stomien teleskoperer og placeringen af distale stomiåbning ved 

en loop/dobbeltløbet stomi. 

Abdomens fasthed, udformningen af det peristomale område og peristomale 

hudproblemer skal vurderes ved behovet for konvexitet. 

En stomipatient som anvender konvexitet skal vurderes efter individuelle behov. 

En stomipatient som anvender konvexitet skal vurderes udfra klinisk beslutning. 

Vurdering af bivirkning ved brug af konvexitet såsom, sår, smerter er nødvendig ved 

hvert pose og pladeskift. 

Indikationer. 

Konvexitet kan anvendes ved kolostomier, ileostomier og urostomier. 
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Tyndt output kan være en indikation for at anvende konvexitet for, at forhindre eller 

forebygge lækage. 

En stomiåbning i hudniveau kan være en indikation for at anvende konvexitet. 

En stomiprolaps kan være en indikation for at anvende konvexitet. 

Ved hård peristomal hud kan soft konvexitet være en bedre mulighed end en hård 

konvexitet. 

Ved blød peristomal hud kan hård konvexitet være en bedre mulighed end blød 

konveitet. 

Ved peristomale hudproblemer kan det være en løsning at anvende konvexitet. 

I den postoperative periode kan det overvejes at anvende konvexitet.  

Stomisygeplejersken kan rådgive patienter og plejepersonale i brug af konvexitet. 

Loopstomier med distale åbning i hudniveau kan være en indikator for brug af 

konvexitet. 

Stomier hvor åbningen ikke er centreret kan være en indikator for brug af 

konvexitet. 

Stomier hvor åbningen ligger under hudniveau kan være en indikator for brug af 

konvexitet. 

Konvexitet kan anvendes til enterocutane fistler. 

Outcomes 

Ved brug af konvexitet kan bæretiden øges. 

 


