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Verzorgingstips MediLime Tummy Button 
 

Tip1. Controle van de button: 

 Het is van belang dat u de stoma dagelijks op roodheid en/of zwelling controleert. 

 Denkt u hierbij ook aan de controle van de hoeveelheid water in de ballon. Controleer dit 1 à 2 keer per maand  

en vul zo nodig bij. 

 

 

Tip 2. Vervangen van de button: 

 Wij adviseren u altijd eerst uw handen te wassen met water en zeep en goed af te drogen. Indien nodig kunt u 

handschoenen gebruiken. 

 Het is goed om de button rondom schoon te maken met lauwwarm water. Doe dit 

het liefst in een ronddraaiende beweging vanaf de opening naar de buitenkant toe. 

 Met de bijgeleverde spuit kunt u het water uit de ballon van de huidige button 

halen. Verwijder vervolgens de button. Zet de spuit nooit rechtstreeks op de 

voedingspoort van de button. Dit kan beschadiging veroorzaken.  

 Met het bijgeleverde gaasje en lauwwarm water kunt u de maagopening/stoma 

schoonmaken.  

 Het bijgeleverde glijmiddel op waterbasis kunt u aanbrengen rondom en in de 

stoma en op de button. Glijmiddel op oliebasis wordt ten zeerste afgeraden, omdat dit de ballon kan beïnvloeden.  

 De bijgeleverde invoergeleider kan een handig hulpmiddel zijn bij de langere maten van de buttons of als er sprake is 

van littekenweefsel bij de fistelingang. De geleider geeft de sondebuis extra stevigheid. In de meeste gevallen zal het 

gebruik van de invoergeleider niet nodig zijn. Indien het wel nodig is, plaats dan de invoergeleider volledig in de 

voedingspoort. De invoergeleider mag in geen enkel geval uit de button steken. 

 Mocht u veel weerstand in het fistelkanaal ervaren, adviseren wij u nadrukkelijk de procedure te stoppen en uw 

behandelend arts en/of verpleegkundige te raadplegen. 

 Nu kunt u de button rustig inbrengen.  

 Tijdens de plaatsing is het noodzakelijk dat u de button tegen de huid gedrukt houdt. Trekt u vervolgens de 

invoergeleider terug en vult u de ballon met het aantal ml wat staat aangegeven op de button. 

 Test te allen tijde of de button goed in de maag zit. Bij twijfel adviseren wij u contact op te nemen met uw behandelend 

arts en/of verpleegkundige.  

 

Tip 3. Voeden en/of medicatie toedienen: 

 Het is noodzakelijk om altijd een verlengslang te gebruiken. Zie ook de verzorgingstips van de MediLime verlengslang. 

 Voordat u voeding en/of medicatie gaat toedienen, adviseren wij u om de button en de verlengslang door te spoelen 

met 10 ml lauwwarm water. Bij kinderen kunt u 3-5 ml water gebruiken. Houd u dit advies aan en gebruik niet meer 

dan wordt voorgeschreven.  

 Als u de verlengslang heeft afgekoppeld, bewaart u deze op een droge en schone plek.  

 

Tip 4. Verwisselen van de button: 

 Wij adviseren u de button elke 3 maanden te vervangen.  

 

 

Wij willen u erop wijzen dat bovenstaande verzorgingstips adviezen zijn van Cobra Medical.  

Deze kunnen afwijken van de protocollen die uw ziekenhuis of instelling gebruikt. Bij twijfel adviseren wij u te 

allen tijde contact op te nemen met uw behandelend arts en/of verpleegkundige. 


