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Schimbarea sistemului stomic
format dintr-un singur component
(exemplificare ilustrată: urostomă)

Stimate utilizator,
Ȋn urma intervenţiei chirurgicale vi s-a efectuat un orificiu artificial
pentru intestin sau pentru vezica urinară ( denumit ȋn continuare
“stomă”).
Ȋn urma intervenţiei chirurgicale vi s-a efectuat un orificiu artificial
pentru intestin sau pentru vezica urinară ( denumit ȋn continuare
“stomă”).
Pentru ca dvs. să vă simţiţi din nou independent, este esential sa
invatati sa va schimbati singur sistemul stomic (punga colectoare
pentru stoma). Dorim sa venim in ajutorul dvs. prin acesta brosura,
care prin exemplificare ilustrata pentru urostoma, va arata pas cu

1.

3.

Pregatiti-va materialele necesare pentru schimbarea
pungii colectoare pentru stoma.

Decupati protectorul cutanat adeziv in functie de
sablonul de taiere pentru conturul stomei dvs.
Sfat: un sablon de decupare confectionat anterior este
indicat a fi utilizat.
Incalziti in palme sau pe abdomen protectorul cutanat
adeziv timp de 1-2 minute pentru ca adezivul sa “se
incalzeasca” pana la temperatura corpului dvs.

pas cum trebuie sa procedati. Va rugam sa nu va grabiti si sa aveti
rabdare pana ajungeti sa invatati. Nu fiti dezamagit daca nu reusiti
din primele incercari.
Daca aveti intrebari suplimentare va rugam sa va adresati personalului medical specializat.
Daca aveti intrebari legate de produsele noastre va rugam sa ne
contactati la numerele de telefon mentionate in brosura.
Alaturi de produsele noastre moderne si de incredere, este la dispozitia dvs. si echipa noastra specializata pentru suport si consilierea
utilizatorilor produselor Stomocur.

2.

4.

Curățați stoma cu ajutorul unor comprese umede
dinspre exterior spre interior. Apoi procedați la fel cu
comprese uscate.

Indepartati folia de plastic de protectie de pe protectorul
cutanat adeziv.

5.

7.

Pozitionati punga pentru stoma cu orificiul decupat
incepand de la polul inferior al stomei. Asigurati-va ca ati
pozitionat-o corect si incepati de jos in sus sa o lipiti.

Aveti grija ca imbracamintea dvs. sa nu preseze punga
colectoare pentru stoma.

6.

Folosind 2 degetele ( de preferat cel aratator si cel
mijlociu ), masati usor circular de la interior catre
exterior pentru a finaliza lipirea pungii pe abdomen.
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Daca aveti intrebari va rugam sa ne contactati la telefoanele mentionate in brosura.

