
Inkontinens
Kateter
Stomi

Brystproteser
Ernæring

Støttestrømper

TRYGGHET - HJEMMEBESØK - FRAKTFRI LEVERING

BIEN AS er en bandagist som ble etablert i 1995 og 
har lokaler på Torpomoen i Ål kommune.

Vi er en spesialforretning innen helse og sykepleie-
artikler og har ansatte med helsefaglig bakgrunn.

HJEMMEBESØK 
Vi kan tilby gratis hjemmebesøk for veiledning av produkter og 
tjenester, tilpassing av brystproteser og for informasjon og veiledning 
ved stomibandasjering.

HJEMKJØRING
Vi tilbyr gratis hjemkjøring av medisinske forbruksvarer på 
blå- resept/ E-resept

VARELEVERING
Tirsdag – Valdres, Hemsedal og nedre Hallingdal
Onsdag – Øvre Hallingdal 
Torsdag – Numedal, Sigdal og Krødsherad

Mandag – fredag kl. 08.00 – 16.00

Telefon:  32 08 29 60
Telefax:  32 08 29 61
E-post: bien@bien.as

Mer informasjon finner du på www.bien.as
og på Facebooksiden vår.



I situasjoner der blodsirkulasjonen i bena svekkes vil en strømpe 
kunne løse mange av de medførende plagene.

Støttestrømper
Støttestrømper er en forebyggende strømpe. Man har ingen spesielle 
problemer som hevelse i benet eller åreknuter, men føler at man blir 
tung og sliten i bena ut over dagen. En strømpe i rett størrelse 
reduserer hevelser og ubehag i bena ved for eksempel graviditet, lange 
reiser, mye ståing og gåing

Antitrombosestrømper
Dette er en strømpe for de som er mye sengeliggende og vil redusere  
risikoen for blodpropp.

Kompresjonsstrømper
Kompresjonsstrømper er til syke ben som krever behandling. Før bruk 
av kompresjonsstrømpe bør man rådføre seg med lege. 

Vi fører et bredt utvalg av strøper. Måleskjema for 
riktig størrelse på strømpen din finner du på vår nettside, 
eller ta kontakt for hjelp til å finne rett strømpe for deg.

Urinlekkasje er mer vanlig enn hva mange tror. Det kan skje hvem 
som helst og når som helst.

Opplever man urinlekkasje anbefaler vi å oppsøke lege. Det er viktig at 
man får kartlagt årsaken til lekkasjen, slik at man får riktig behandling. 
Da kan man kanskje bli kvitt lekkasjen, eller redusere den.

Dersom urinlekkasjen er av varig art, eller man trenger beskyttelse i en 
behandlingsperiode, kan legen i de fleste tilfeller gi inkontinensutstyr 
på blå-resept/ E-resept.

Bien AS kan tilby bind og bleier for ulike typer og grader av 
urinlekkasje. Vi er opptatt av at produktene skal ha stor sugeevne, føles 
tørre i overflaten og samtidig være diskret og komfortable å bruke.
Vi fører også ulike truser, stol -og sengebeskyttelse samt et utvalg av 
hudpleieprodukter - både for kvinner og menn.

Vi hjelper deg med valg av produkt og tilbyr gratis 
vareprøver. Kontakt oss om du ønsker en samtale 

med vår inkontinensveileder eller for avtale 
om hjemmebesøk.

INKONTINENS KOMPRESJONSSTRØMPER
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Alle som har gjennomgått en brystkreftoperasjon skal få 
dekket sine utgifter til nødvendige brystproteser.
 
Så snart såret er grodd bør du skaffe deg en silikonprotese. Det er 
viktig at denne protesen har riktig form, konsistens og vekt, slik at du 
unngår feilbelastning og holdningsfeil.

Brystproteser
En brystprotese kan vare fra ett til flere år. Dette er imidlertid helt 
individuelt, og trygdekontoret gir deg rett til ny protese etter behov, 
normalt ikke oftere enn en gang pr. år. Eksempelvis vil en vektendring 
gi rett til fornyelse av protesen. Det samme gjelder dersom protesen får 
blærer eller på annen måte blir slitt eller ødelagt. Ved fornyelse av 
protesen er det ikke nødvendig med legeerklæring, og du er ikke 
forpliktet til å bruke samme forhandler som sist.

Brystholder
Stønad til spesialbrystholder ytes bare ved førstegangstilpasninger Du 
må selv ta vare på kvitteringen og henvende deg til NAV for å få 
refundert utgiftene til din første spesialbrystholder. 

Hos oss kan du bestille time og få god tid til veiledning 
og utprøving av protese og BH i våre lokaler, eller hjemme 

hos deg dersom du ønsker det.

Kateter brukes der urinblæren ikke klarer å tømme seg eller bare 
tømmes delvis.  

Det finnes mange typer kateter tilpasset ulike behov. Å finne rett 
kateter er viktig for å sikre at blæra tømmes på en sikker og effektiv 
måte, og med minst mulig besvær. For å lette innføringen, og å unngå 
rifter og skader i urinrør og blære, bør man velge tappekateter som 
enten fuktes med vann før bruk, eller er innsatt med gele.

Langtidskateter
Dersom du bruker et kateter som er innlagt for kortere eller lengre tid 
finnes det urinposer i forskjellige størrelser som kobles til kateteret. For 
å feste kateteret til benet slik at det ikke blir klemt eller strukket kan 
man bruke tape eller plaster. Urinposen festes til benet med et feste-
bånd eller en urinposeholder. 

 

Vi hjelper deg med valg av produkt. Kontakt oss for 
nærmere informasjon om produktutvalg, om du 

ønsker en samtale med vår inkontinensveileder eller 
for avtale om hjemmebesøk.

BRYSTPROTESER KATETER
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Med riktig utstyr kan du leve et fullverdig liv med stomi.

Nærmere 14 000 personer her i landet lever med stomi. Lekkasjer, lukt, 
sårhet og luft er plager du kan bli kvitt med riktig utstyr.

Ved sår hud kan barrierekrem eller hudfilm brukes under hudplaten. 
Barrierekrem påføres tynt, overflødig krem tørkes bort med kompress. 
Om sårheten utvikler seg til sår, må sårbehandling iverksettes og 
utstyret vurderes.

Allergiske reaksjoner kan oppstå, men oftest er det lekkasje fra stomien 
som skaper sårhet. Lekkasje kan forhindres om hullåpningen i 
hudplaten tilpasses stomiens form og størrelse. Det kan bli aktuelt å 
bruke tetningsringer eller tetningspasta under stomiplaten. 

Vi fører alle stomiprodukter som dekkes på blå resept og E-resept, også 
brokkbelter.

Vi arbeider tett med sykehusene som utfører 
stomioperasjoner og tilbyr våre kunder hjemmebesøk for 

informasjon og veiledning i bandagering av stomi.

Det finnes en rekke næringsdrikker tilpasset ulike sykdoms-
situasjoner. 

Noen eksempler er egne næringsdrikker for dem med kols, eller 
typer som er lettere å svelge for slagpasienter og andre som har 
vansker med å svelge flytende væske. Vi har også næringsdrikker som 
ofte takles lettere av pasienter som opplever sterk kvalme, for 
eksempel i forbindelse med stråle- eller cellegiftbehandling.

Diagnoser hvor man kan få næringsdrikke på blå-resept:
- Sykdommer som påvirker munn, svelg og spiserør og som hindrer   
tilførsel av vanlig mat.

- Sykdom som påvirker mage eller tarm, og som hindrer tilførsel av
viktige næringsstoffer
- Føllings sykdom
- Kreft/immunsvikt eller annen sykdom som medfører så sterk 
svekkelse at næringstilskudd er påkrevd.

Vi leverer alle typer ernæringsdrikker og 
sondeløsninger som er godkjent på blå resept/E-resept. Ta 

kontakt for hjelp til å finne riktig næringsdrikk for deg. 

STOMI ERNÆRING
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