
Softima® Key
2-delig systeem met een unieke geleiding



Dun en flexibel kleefsysteem voor een precieze, eenvoudige en veilige positionering
De kleefring van het zakje wordt gekleefd op de vlakke flexibele flens van de bijbehorende huidplaat. Door eenvoudig het tabje in de 
inkeping op de huidplaat te plaatsen kan de gebruiker daarna het zakje vastkleven en zit het zakje altijd correct op de huidplaat. 

Het systeem is ook geschikt voor stomadragers die hun stoma niet kunnen zien 
Door het tabje aan de huidplaat in de inkeping te steken en daarna en wordt met een tabje (‘sleutel’) bevestigd in de inkeping (‘slot’) 
aan de onderzijde van de huidplaat. Door het zakje zachtjes aan te drukken valt de ‘sleutel’ in het ‘slot’ en worden kleeffouten 
vermeden.

Huidplaat zonder harde ring voor optimaal draagcomfort
De huidplaat bestaat uit hydrocolloïd, is flexibel en bloemvormig waardoor deze 
goed aansluit op de contouren van het lichaam. De flens van de huidplaat is dun 
en zacht waardoor het voelt als een 1-delig systeem. Hurken en diep buigen kan 
zonder dat er een harde ring in je buik drukt.

Vlak en convex huidplaat
De Softima® Key huidplaten zijn vlak of convex (diepte 4 mm) waarop zowel een 
gesloten, roll-up, leegbaar of urostomazakje kan worden gekleefd.

Een stomagordel kan in de oogjes worden geklikt voor extra fixatie en extra gevoel 
van zekerheid.

Softima® Key
2-delig systeem met unieke geleiding

Een 2-delig kleefsysteem met sleutel principe
Softima® Key is een dun en fl exibel 2-delig kleefsysteem met een uniek geleidingssysteem. Dit zorgt voor een precieze, 
eenvoudige en veilige positionering van het stoma zakje op de huidplaat. Het Softima® Key systeem is ideaal voor stomadragers 
die op zoek zijn naar een 2-delig systeem maar wel het draagcomfort en de fl exibiliteit van een 1-delig systeem willen ervaren. 
Bijvoorbeeld als de huid te kwetsbaar is voor een eendelig systeem.

Lengte van het gaspad

Het zakje is van geurbestendig plastic en bekleed met een zachte non-woven laag voor meer draagcomfort op de huid van de patiënt. 

Het zakje ritselt niet bij het maken van bewegingen.

De zakjes zijn voorzien van een geïntegreerd laminair (meerlaags) filter met een lange werkingsduur; het verwerkingstraject is 25% 

langer. De filter loopt over de gehele breedte van het zakje en de gehele lengte van de filter wordt benut. Hierdoor bolt het zakje niet op. 

Door het geïntegreerde filter is er geen contact met de kleding en geen contact met de huid. 

LT filter

Softima® Key
Gesloten en leegbare stomazakjes met kleefkoppeling

Gedesodoriseerd gas

GasVloeistof

Geactiveerd 
geïmpregneerd kunstofBeschermend high-tech ade-

mend membraan

Een fi ltersticker voor een water- en luchtdichte afsluiting tijdens baden, douchen, zwemmen etc. wordt bijgeleverd.



Softima® Key
Leegbare zakjes met roll‘up sluiting

In Midi en Maxi uitvoering

Handig en veilig sluitsysteem

De zachte randen 
verhogen het draagcomfort 
als de roll’up gesloten is

Uitloop met een geïntegreerde 
klittenbandsluiting

7 cm brede uitloop
wat het tussentijds leegmaken 
vergemakkelijkt

7 cm

Midi:
525ml* Maxi:

610 ml**

Opgevouwen is het een 
compact gesloten zakje

Eenmaal opgevouwen en 
gesloten is het leegbare 
zakje net zo compact als 
een gesloten stomazakje

Hygiënisch legen van de zak kan via de trechtervormige uitloop met dopsluiting met een diameter van 14 mm aan de onderzijde van 
de zak.

Betere nachtrust met een Flow collector tijdens de nacht
Dit systeem met dopsluiting is veilig aan te sluiten op de Flow Collector, een opvangzak met 2 liter extra opvangcapaciteit voor 
tijdens de nacht. Deze oplossing in combinatie met het leegbare Softima Key high-fl ow zakje is ontwikkeld om de nachtrust van 
stomapatiënten met een high output stoma te verbeteren 

Positieve feedback
Uit een in Frankrijk uitgevoerd observationeel onderzoek bij 27 patiënten met een high output stoma die de Flow Collector 
gebruikten, bleek dat de frequentie van verschonen in 70% van de gevallen is afgenomen van eenmaal per 4 uur tot eenmaal per 
24 uur. 

90% van de patiënten gaf aan dat de Flow Collector hun levenskwaliteit had verbeterd omdat het bijdroeg aan een betere 
ongestoorde slaap.(2)

Softima® Key Maxi Ileo

Voor patiënten met een High output stoma
Softima® Key Maxi ileo is een grote opvangzak met dopsluiting voor patiënten met een 

high output stoma.

Capaciteit van het zakje is 870 ml - 930 ml, afhankelijk van de grootte van de flens.

Softima® Key
Leegbare zakjes met dopsluiting



Softima® Key Uro
Voor patiënten met een urinestoma

Softima® Key Uro Midi is een opvangzakje met aftapkraantje. Het zakje 
heeft een anti-refluxsysteem, waardoor de urine niet terugstroomt over 
de huidplaat en zich verdeelt over het zakje. Hierdoor is er minder kans 
op lekkage.

Eenvoudig te openen en legen
Door het draaikraantje aan de onderzijde van het zakje, is het zakje 
eenvoudig te openen en te legen. Het kraantje heeft een duidelijk 
voelbare open- en dichtstand, handig bij visusproblemen. Het 
antidruppelsysteem voorkomt spetteren en urine op je handen bij het 
legen van het zakje.

Universele verbinding Inhoud: 2 liter

Dicht Open

Voor de nacht kan er met een bijgeleverde universele connector een nachtopvangzak met extra opvangcapaciteit van 2 liter 
aangesloten worden. Dit bevordert de nachtrust. De universele verbinding draait mee met de bewegingen van de patiënt waardoor 
de slang niet afknelt.

Assortiment

Softima® Key huidplaat - 10 stuks per verpakking

Softima® Key colozakje - 30 stuks per verpakking

Artikelnummer Z-indexnummer Ø (mm)
63040K 15059154 40/15-35 
63050K 15059170 50/15-45 
63060K 15059189 60/15-55 
63080K 15180417 80/15-75 

Artikelnummer Z-indexnummer Ø (mm)
63052K 15233014 50/15-25 
63062K 15233030 60/15-35 
63063K 15233049 60/15-45 
63064K 15233057 60/25
63066K 15233065 60/30
63067K 15233073 60/35
63069K 15233081 60/40

Maat Artikelnummer Z-indexnummer Ø (mm) Kleur

Midi 63140K 15058883 40

± 450 ml 63150K 15058948 50

63160K 15058964 60

63180K 15180395 80

Softima® Key convex huidplaat - 5 stuks per verpakking

Softima® Key ileozakje Roll‘Up - 30 stuks per verpakking

Maat Referentie Z-indexnummer Ø (mm) Kleur

Midi 631241K 15399656 40

± 525 - 550 ml 631251K 15399672 50

631240K 15399648 40

631250K 15399664 50

Maxi

± 610 - 670 ml 631261K 15399699 60

631281K 15399710 80

631260K 15399680 60

631280K 15399702 80

Softima® Key ileo High fl ow - 30 stuks per verpakking

Maat Referentie Z-indexnummer Ø (mm) Kleur

Maxi 63550K 15059251 50

± 720 ml 63560K 15059278 60

63680K 15180506 80



Maat Artikelnummer Z-indexnummer Verpakkingseenheid

2000 ml 039901K 15196291 5 stuks

039900K 15009181 15 stuks

Flow Collector High output

Maat Artikelnummer Z-indexnummer Ø (mm) Kleur

Midi 63740K 15421716 40

± 575 ml 63750K 15421724 50

63760K 15241732 60

63840K 15241740 40

63850K 15421759 50

63860K 15421767 60

Softima® Key urozakje - 20 stuks per verpakking

Artikelnummer Z-indexnummer Lengte slang Verpakkingseenheid

28300A 15826236 120 cm 10 stuks

28300K 15435156 120 cm 30 stuks

Urimed® Plus urine nachtzak
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