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System do kontrolowanej zbiórki stolca Flexi-Seal® FMS
ułatwia opiekę nad pacjentem z nietrzymaniem stolca o konsystencji płynnej lub półpłynnej.

Przed zastosowaniem proszę zapoznać się z pełną informacją o produkcie.

Innowacyjne podejście
do opieki nad pacjentem
z nietrzymaniem stolca

Minimalizacja ryzyka uszkodzenia skóry

Minimalizacja ryzyka zakażenia

Eliminacja nieprzyjemnych zapachów

Poprawa komfortu pracy personelu
medycznego

Poprawa jakości życia pacjentów

Oznakowana strzykawka. 
Zaznaczono na niej skalę 
do 45 ml, co zmniejsza ryzyko 
nadmiernego napełnienia balonika 
i dyskomfortu pacjenta.

Informacja o produkcie. 
Jest mniejsza i mniej 
skomplikowana, łatwiejsza 
do zrozumienia, a przez 
to bardziej przyjazna 
dla użytkownika.

Miękki, niskociśnieniowy balonik wypełniony 
wodą lub roztworem soli fizjologicznej zapewnia 
komfort dla pacjenta, zmniejsza ryzyko 
uszkodzenia odbytnicy oraz minimalizuje ryzyko 
kontaktu kału ze skórą pacjenta.

Miękki, elastyczny, silikonowy  
rękaw odprowadzający zapewnia 
efektywny przepływ stolca. Zamknięty worek zbiorczy  

zapewnia skuteczną zbiórkę stolca.

Kolorowy port do irygacji, 
oznaczony kolorem 
niebieskim, ułatwia 
prawidłowe zastosowanie 
systemu.

Flexi-Seal® FMS 
– nowe opakowanie, mniejsze 
niż poprzednie, zrobione 
z podlegającego recyklingowi 
plastiku, przypomina 
kształtem muszlę, co ułatwia 
przechowywanie zestawu.
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Opis przypadku pacjenta
Po zastosowaniu systemu 

Bożena Wyszomirska
Pielęgniarka Oddziałowa
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, Wojewódzki Szpital Bródnowski,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 03-242 Warszawa-Bródno, ul. Kondratowicza 8

Pacjentka  
S. B., kobieta, 67 lat
Rozpoznanie
Stan ogólny ciężki, nieprzytomna, niewydolna oddechowo. 
Pacjentka została przyjęta do Oddziału Intensywnej Terapii z chirurgii przez blok 
operacyjny z następującym rozpoznaniem: stan po wszczepieniu stentu do tętnicy 
szyjnej zewnętrznej, podejrzenie udaru mózgu.
Przebieg terapii 
U pacjentki w 7. dobie po zabiegu wystąpiła biegunka. W pierwszej dobie biegunki 
zastosowano zestaw Flexi-Seal® FMS (zamknięty system zapewniający zbiórkę  
płynnego i półpłynnego stolca).
Cel terapii
Zastosowanie zestawu Flexi-Seal® FMS miało na celu:

• zmniejszenie ryzyka powstania odparzeń w okolicy odbytu 
• zmniejszenie ryzyka przerwania ciągłości tkanki 
• ograniczenie zakażeń wewnątrzoddziałowych 
•  dokładny pomiar wydalanego stolca, w celu prowadzenia właściwego 

bilansu wodnego 
• poprawę komfortu pacjenta 
• eliminację nieprzyjemnych zapachów 
• ograniczenie zużycia pościeli w oddziale, podkładów, środków higienicznych, gazy, itp.

Osiągnięte wyniki 
W 11. dobie pobytu otrzymaliśmy wyniki posiewów, gdzie u pacjentki stwierdzono 
salmonellę (przyczyna biegunki). W oddziale nie stwierdzono wystąpienia zakażenia 
salmonellą u innych pacjentów, jak również u personelu. Maksymalna ilość wydalanego 
stolca do worków zbiorczych wynosiła do 2500 ml na dobę. 
W 25. dobie u pacjentki został usunięty Flexi-Seal® FMS – maksymalny czas stosowania 
zestawu to 29 dni. Z uwagi na długotrwałe unieruchomienie, u Pacjentki powstała 
odleżyna na kości ogonowej. Trzeba jednak podkreślić, że nastąpiło to dopiero 
w 20. dobie, co należy uznać za sukces terapeutyczny.

Wnioski
Pielęgnacja odleżyny przy założonym zestawie Flexi-Seal® FMS jest dużo łatwiejsza dla pielęgniarek przy mniejszym nakładzie ich 
pracy – osiągamy bardziej skuteczny efekt terapeutyczny. Nie dochodzi do zanieczyszczenia odleżyny i jednocześnie do jej zakażenia. 
Nie stwierdzono odczynów alergicznych. Personel medyczno-pielęgniarski ma nadzieję, iż używanie zestawu Flexi-Seal® FMS będzie 
standardem postępowania u pacjentów, u których występuje biegunka. 
Pozornie wydaje się, iż cena jednostkowa zestawu Flexi-Seal® FMS jest dość wysoka, natomiast po obliczeniu kosztów, jakie 
ponosi oddział na: • pościel (pranie, prasowanie, transport) • podkłady jednorazowe • rękawiczki lateksowe • dezynfekcję 
• opatrunki specjalistyczne • środki pielęgnacyjne • utylizację, 
cena zestawu Flexi-Seal® FMS zwraca się po 5-6 dobach od zastosowania. 
W kolejnych dobach stosowania zestawu Flexi-Seal® FMS oddział oszczędza na w/w kosztach.


