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Het bedrijf T-SToMA, opgericht in 2017, is actief
bij de distributie van tracheostomieproducten en
revalidatie na een totale laryngectomie.
T-SToMA heeft de ambitie om problemen met
betrekking tot tracheostoma op te lossen.
Ons bedrijf verdeelt deze producten aan in België
en Luxemburg.
In deze vreemde tijden waarin
we leven, waarin het vrijwel
onmogelijk is om andere
mensen te ontmoeten, is
het belangrijk om de juiste
communicatiemiddelen te
gebruiken.
Wat is een betere manier om
op de hoogte te blijven van
onze activiteiten dan door snel
een nieuwe uitgave van onze
nieuwsbrief te bewerken?
Onze ambitie is om vanaf nu ons
aantal uitgaven te verhogen.

We hebben veel nieuwe
producten om aan u
voor te stellen, zoals het
SmartProtect-gezichtsmasker,
de Simply Fix en verstelbare
canulebevestiging, of
de herbruikbare HMEcassettehouder, de PAD
Connect.
In deze editie nodigen we u
uit deze nieuwe producten
te ontdekken en contact met
ons op te nemen voor meer
gedetailleerde uitleg.

Covid-19

Coronavirus
Het aantal mensen dat wereldwijd besmet is,
blijft verhogen. We kennen nu allemaal de
typische symptomen van deze nieuwe ziekte.
Wetenschappers wijzen erop dat deze ziekte
relatief onschadelijk is voor de overgrote
meerderheid van gezonde mensen of voor
jonge mensen.
In aanwezigheid van andere aandoeningen
kan het virus echter veel ernstiger toeslaan.
Voor ons is het belangrijk dat mensen met een
laryngectomie alle nodige informatie krijgen.
In de huidige situatie is er heel wat informatie,

Bescherm uzelf!
Geconfronteerd met het gevaar
van besmetting door het
Coronavirus, proberen we allemaal
onszelf en degenen die we
ontmoeten, te beschermen. Het
gebruik van een gezichtsmasker
is in het dagelijks leven standaard
geworden.
Maar hoe zit het met een persoon

die door een tracheostoma ademt?
Hoe kan men de bescherming
aanpassen?
De nek moet natuurlijk
beschermd worden, maar af en
toe, wanneer de situatie daarom
vraagt, is het ook nodig om
de neus en mond te kunnen
bedekken.

Wij bieden u een eenvoudige, efficiënt
en comfortabel oplossing:
de T-SToMA SmartProtect.

Meer informatie
op pagina 2
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soms beangstigend, soms verwarrend.
We raden u aan om uzelf te informeren bij
uw zorgpersoneel, om betrouwbaar advies te
krijgen en om officiële bronnen zoals
www.info-coronavirus.be te raadplegen
om u op de hoogte te houden van de laatste
ontwikkelingen van de pandemie.

Onze partners
Onze belangrijkste partner is Andreas
Fahl, een Duits bedrijf voor medische
hulpmiddelen, reeds 25 jaar een
speler op de markt. Ze ontwikkelen
en produceren tracheotomie en
laryngectomieproducten. Daarnaast
vertegenwoordigen ze in enkele
Europese landen het Amerikaanse
Blom-Singer stemprothesesysteem.
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NIEUWE producten voor laryngectomie ...
Laryvox PAD Connect
Dit is een zelfklevende, herbruikbare
HME-cassettehouder van medische
siliconen, in huidskleur. Dit product
maakt het mogelijk om, dankzij
zijn kegelvorm, de ruimte op
te vullen die ontstaat door een

diepe tracheostoma, waar het
vaak moeilijk is om klevers aan te
brengen.
De bolle kant past zich op een strakke
manier aan rond de tracheostoma

en vergemakkelijkt daardoor het
stemgebruik.
De HME-cassette past direct in de PAD
Connect, er is geen extra klever nodig.
Voor een nog betere hechting kunt u
nog «Fahl Silicone Glue» toevoegen.
Het «herbruikbare» aspect van dit
product zou in bepaalde gevallen
kunnen helpen om het probleem van
het gebrek aan terugbetaling van klevers
op te lossen.
Zoals altijd, het is de arts die kan bepalen
voor wie dit product nuttig kan zijn.

T-SToMA SmartProtect
Het ontwikkelde gezichts-/nekmasker
vervaardigd door het bedrijf Maison
Quincaillerie (www.m-qc.eu) is
bedoeld om mensen te beschermen
die door een tracheostoma ademen.
Het masker, uitgerust met een
gecertificeerd filter, wordt op de nek

geplaatst, maar kan op elk moment
omhoog worden getrokken om
de mond en neus te bedekken. De
SmartProtect is gemaakt van jersey
materiaal, licht elastisch en comfortabel
om te dragen. Het gecertificeerde
filter, 14 x 26 cm, wordt in tweevoud
geleverd, wordt in de ruimte geplaatst
waar de ademstroom doorheen gaat.
Het is ongeveer tien keer wasbaar
bij een temperatuur tot 60 ° C.
Vanzelfsprekend is het SmartProtectmasker ook wasbaar op 60 ° C.
Het bestaat in 4 kleuren:
zwart, marineblauw, lichtblauw en grijs.

Ref.
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zwart

lichtblauw

Marineblauw

grijs

PROT-01
PROT-02
PROT-03
PROT-04

Description
T-STOMA SmartProtect face mask - Black
T-STOMA SmartProtect face mask - Marine
T-STOMA SmartProtect face mask - Light Blue
T-STOMA SmartProtect face mask - Grey

Wasbaar gecertificeerd filter

De dubbele voering in
lichte stof voor het
plaatsen van filter

Wij voorzien hem graag kosteloos
(tot eind maart 2021) bij het
bestellen van kits, maar kan ook
apart besteld worden, rechtstreeks
bij ons aan Euros 19, - exclusief
verzendkosten.
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Laryngotec PRO
Nieuwe laryngectomiecanule in
ons assortiment. Dit sluit meer
aan bij de vorm die gebruikers in
ons land gewend zijn. Door de
diepere kegelvorm past het beter en
strakker op de tracheostoma.
De Laryngotec PRO canule is gemaakt
van zeer flexibele siliconen en uiteraard
voorzien van de 22 mm adapter om een
HME-cassette of een spreekventiel in te
brengen. Het wordt geleverd met een

Laryvox Simply Fix
comfortabele halsband, maar kan ook
op zijn plaats worden gehouden met
de Laryvox Simply Fix.
Er zijn twee versies, met of zonder
vensters, in twee lengtes 55 en 36
mm en in 4 maten: 8, 9, 10 en 12.
De maat van de canule is gedrukt op
het kegelvormige deel: zo is het niet
nodig om deze te verwijderen om de
dimensie te identificeren.

Ons productassortiment is onlangs
aangevuld met een canuleclip,
bestaande uit een paar stickers,
die op de huid van de nek worden
geplaatst en waarmee het buisje
stevig kan worden bevestigd.
In tegenstelling tot andere producten
van dit type op de markt.
De Laryvox Simply Fix blijft
instelbaar eenmaal op de huid geplakt.
De clips worden geleverd in per
verpakking van 20 paar.

Accessoires
Onder de accessoires die we aanbieden voor de verschillende merken van stemprothesen, zijn er:

Laryvox DUO Brush
Zeer praktisch klein bakje met 6 borstels
voor het reinigen van een stemprothese.
De lengte van de borstel wordt
gekozen in functie van de lengte
van de prothese: 6 mm, 8 mm, 10 mm
etc. Het andere uiteinde van de borstel
dient om het gebied rond de stoma
schoon te maken. Naast een spiegel,
bevat het kleine doosje ook een «clip».
Een zeer praktisch accessoire.

Laryvox Stomalight
Een ingenieus verlichtingssysteem
bevestigd aan de borstel met de «clip»

voor een perfecte visualisatie van de
prothese tijdens het reinigen.

Laryvox Plug
Stop voor stemprothesen, te gebruiken
tussen het moment waarop de
prothese lekkageproblemen begint
te vertonen en het moment waarop
vervanging mogelijk is.
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Hoe ons te contacteren?

Heeft u vragen voor ons?
Lees hieronder hoe u contact met ons kunt opnemen:
Hanane
Alle vragen met betrekking tot de dienst na verkoop,
orderbeheer, leveringen, facturen
hanane@t-stoma.eu ou info@t-stoma.eu
Tel : +32 (0)2 660.62.30

Frank
Praktische vragen van patiënten over de zorg en het
gebruik van onze producten, etc...
frankmeeus13@gmail.com
Tel : +32 (0)471 02.75.72

Joakim
Verantwoordelijk voor de Vlaamse regio
Vragen over producten, producttraining, etc...
joakim@t-stoma.eu
Tel : +31 6 46 20 49 53

Gabriela
Verantwoordelijk voor de Franstalige regio
Vragen met betrekking tot producten, bedrijfsbeheer, etc...
gabriela@t-stoma.eu
Tel : +32 (0)477 03.76.96

Akenkaai 69 - 19G
1000 Brussel

Wenst u meer informatie
over ons en onze producten
te ontvangen?
Contacteer ons telefonisch op 02 660 62 30
of per e-mail op info@t-stoma.eu.
Als u op de hoote gehouden wilt
worden vul dan deze coupon in en
stuur het per post, e-mail of schrijf
deze informatie eenvoudig in een
e-mail met deze zin «Ik ga akkoord dat
de opgegeven informatie...»

X
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Specifiek probleem
om op te lossen?
Aarzel niet om gebruik te maken
van onze zeer lange ervaring met de
problematiek van laryngectomie.
Ben je gelaryngectomeerd met een
specifieke vraag of heb je advies nodig
of een demonstratie?
Aarzel niet om contact op te nemen
met Frank, die zelf gelaryngectomeerd
is, hij heeft een uitstekende aanleg voor
het oplossen van kleine problemen in
het dagelijks leven.
Heeft u als arts of logopedist
productadvies nodig in een specifiek
geval met betrekking tot een van uw
patiënten?
Joakim (actief op het gebied van
laryngectomie sinds 1995) en Gabriela
(actief sinds 1988) staan voor je klaar!
Een vergadering kan eenvoudig
worden geregeld via WhatsApp,
Skype of ander soortgelijk
communicatiekanaal. We oefenen
dit soort virtuele ontmoetingen
al een tijd uit met wederzijdse
tevredenheid.

Tel. 02 660 62 30
E-mail: info@t-stoma.eu

www.t-stoma.eu

Naam
Voornaam
Mijn telefoonnummer
Mijn e-mail adres
Naam van het ziekenhuis
Newsletter

Per e-mail		

Per post

Ik ga akkoord dat de opgegeven informatie kan worden bijgehouden, verwerkt en gebruikt worden door het bedrijf
T-SToMA voor e-mailadvertenties en telefonisch contact en marktonderzoek.
Dit akkoord is vrijwillig en kan worden stopgezet door een e-mail te sturen naar info@t-stoma.eu.

