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Príprava tvarovateľnej časti
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Odstráňte tvarovateľnú časť
z vrecka.

Odstráňte ochrannú fóliu č. 1.
Odkryje sa vám tvarovateľná strana.

Rolujte a tvarujte otvor, ktorý zodpovedá
veľkosti a tvaru stómie. Nenaťahujte ani
nestrihajte adhezívnu hmotu. Po dosiahnutí
požadovaného tvaru hmotu na mieste zatlačte.
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Odstráňte ochrannú fóliu
č. 2. Táto strana bude
aplikovaná na kožu.
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Vytvarovanú časť aplikujte na telo tak, aby
otvor tesne priliehal k stómii. Pritlačte
hmotu, aby dobre obomkla stómiu.

Aplikácia stomického vrecka k tvarovateľnej časti

Odstráňte ochrannú
fóliu z lepivej časti
vrecka.

Vrecko prehnite a začnite ho nalepovať od dolnej
polovice smerom hore. Lepivú plochu pritlačte
na telo a podržte cca 30 sekúnd, aby stomická
pomôcka dobre priľnula po celej ploche.

Referencie: 1. Clinical Summary: Osmose Study, Multinational Evaluation of the Peristomal Condition in New Ostomates Using
Moldable Skin Barriers. Data on file. ConvaTec Inc.

Odstráňte ochrannú
fóliu č. 3.
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Bezsvorkový uzáver InvisiClose™

Výpust uzavrite preložením
suchých zipsov 3x od konca
smerom hore tak, aby celou
plochou do seba zapadli
a stlačte ich po celej dĺžke.

4

Vyprázdnenie a čistenie vrecka

Na vyprázdnenie obsahu
z vrecka uchopte výpust
a stlačením obidvoch strán
k sebe ho otvorte, čím obsah
vyprázdnite.
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Pre väčšiu bezpečnosť
a diskrétnosť prehnite
prednú časť úschovného
vrecka, čím schováte
výpust dovnútra.

Rady pre čistenie vrecka:
Podržte vrecko jednou rukou
a očistite výpust na vrecku
toaletným papierom, ktorý
držíte v druhej ruke.

Vyčistite vnútornú časť
výpustu toaletným
papierom alebo detskými
vlhčenými utierkami.

Odstránenie vrecka

OSLAVUJEME

ROKOV
na Slovensku

Vrecko sa odstraňuje spolu
s tvarovateľnou časťou
ako celok.
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riešenie stómie

