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Dobór sprz´tu stomijnego ma decydujàcy
wp∏yw na komfort i jakoÊç ˝ycia pacjentów ze
stomià. Jest to wi´c decyzja niezwykle istotna.
Dotyczy nie tylko osób bezpoÊrednio po zabie-
gu wy∏onienia stomii, ale tak˝e pacjentów
z d∏u˝szym „sta˝em”.   

Decyzj́  o wyborze sprz t́u podejmuje pacjent,
pomocne sà tu równie˝ opiekujàce si´ nim
osoby: lekarz i piel´gniarka. 

Jaki sprz´t wybraç? Jakimi kryteriami si´
kierowaç? 

To, jakiego sprz´tu b´dzie u˝ywaç pacjent,
zale˝y nie tylko od rodzaju posiadanej stomii,
ale tak˝e od jego potrzeb i preferencji. 

Przy kolostomii najlepszym rozwiàzaniem jest
worek zamkní ty z filtrem. Przy ileostomii – worek
otwarty. Dla pacjentów z urostomià – worek
z kranikiem umo˝liwiajàcym swobodny od-
p∏yw moczu (Ryc. 1.). 

Prawid∏owo dobrany sprz´t do zaopatrzenia
stomii zapewnia komfort, wygod´ i dyskrecj́ .
Umo l̋iwia prowadzenie normalnego, aktywnego
˝ycia rodzinnego i towarzyskiego.

Po wy∏onieniu stomii, ze wzgl´du na ból, jaki
towarzyszy pacjentowi w pierwszych dniach po
operacji, niezwykle wa˝ne jest, aby nacisk podczas
zak∏adania worka na brzuch by∏ jak najmniejszy.
U pacjentów po operacji szczególnie wskazane
jest stosowanie systemu synergicznego
Esteem synergy™ lub systemu dwucz´Ê-
ciowego Combihesive® 2S, w sk∏ad którego
wchodzà p∏ytki akordeonowe. W obu przypad-
kach wystarczy tylko minimalny nacisk, aby
worek prawid∏owo przymocowaç do p∏ytki.

Pacjent w okresie pooperacyjnym wymaga
szczególnej opieki, a fakt, ˝e mo˝e od samego
poczàtku stosowaç sprz´t najwy˝szej jakoÊci,

przyspiesza rekonwalescencj´ i szybciej po-
zwala oswoiç si´ mu ze zmianami.

Wa˝ne jest, aby p∏ytki u˝ywanego sprź tu wyko-
nane by∏y z materia∏u Stomahesive®. Materia∏
ten ma w∏aÊciwoÊci gojàce, absorbuje wilgoç
i zapobiega podra˝nieniom skóry wokó∏ stomii.
P∏ytki wykonane z materia∏u Stomahesive®

szczelnie i d∏ugotrwale przylegajà do skóry
oraz doskonale dopasowujà si´ do powierzchni
cia∏a. 

Po wyjÊciu ze szpitala cz´sto pojawia si´
pytanie: czy u˝ywaç sprz´tu dwu- czy jedno-
cz´Êciowego? 

Ka˝dy z pacjentów ma swoje w∏asne prefe-
rencje i wybierajàc sprz´t powinien kierowaç
si´ wygodà, komfortem oraz w∏asnym pun-
ktem widzenia. 

Sprz´t do zaopatrzenia stomii nale˝y ka˝do-
razowo, indywidualnie dopasowaç do kszta∏tu
i wielkoÊci stomii. Pacjenci mogà przycinaç
sprz t́ sami lub korzystaç z gotowych, fabrycznie
przyci´tych worków. 

Zaletà sprz´tu dwucz´Êciowego jest bezpie-
czeƒstwo i skuteczna ochrona skóry wokó∏ sto-
mii. Wykonana z materia∏u Stomahesive® p∏ytka
systemu dwucz´Êciowego pozostaje na skórze
przez kilka dni, co chroni przed podra˝nienia-
mi. W tym wypadku pacjent zmienia tylko worki.
Przyk∏adem sprz´tu dwucz´Êciowego jest sys-
tem Combihesive® 2S (Ryc. 2-4.). 

Worki systemu Combihesive® 2S mocowa-
ne sà do p∏ytki przy pomocy pierÊcienia. Po∏à-
czenie to jest szczelne i wytrzyma∏e. Pacjenci sto-
sujàcy sprz´t dwucz´Êciowy mogà byç pewni
trwa∏oÊci po∏àczenia worka z p∏ytkà. Wymiana
worków na nowe jest ∏atwa i szybka, podobnie
jak pieĺ gnacja samej stomii. Stosowanie sprź tu

dwucz´Êciowego gwarantuje pacjentom po-
czucie pewnoÊci i bezpieczeƒstwa oraz chroni
skóŕ  przed podra˝nieniami. 

Osoby bardzo szczup∏e, a tak˝e pacjenci z prze-
puklinà wokó∏ stomii powinni zastosowaç p∏ytk´
elastycznà i mí kkà – np. p∏ytk´ Flexible. Je˝eli
stomia jest wkl´s∏a lub znajduje si´ w fa∏dzie
brzusznym, wskazane jest stosowanie p∏ytek
typu Convex (Ryc. 4.). 

Sprz´t jednocz´Êciowy, np. Esteem® lub
Stomadress®, jest cienki, niewyczuwalny przez
ubranie i bardzo dyskretny (Ryc. 5.). Worki
kolostomijne zaopatrzone sà w filtry wykonane

Ryc. 1. Worek urostomijny systemu dwucz´Êciowego
Combihesive® 2S

Ryc. 2. System dwucz´Êciowy Combihesive® 2S
– worek kolostomijny i ileostomijny z zapinkà

Ryc. 4. P∏ytka typu Convex systemu Combihesive® 2S

Ryc. 5. System Esteem® – jednocz´Êciowy worek
kolostomijny i ileostomijny

Ryc. 3. P∏ytka podstawowa systemu Combihesive® 2S
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ze specjalnego materia∏u. Filtry sà skuteczne
i bardzo wydajne, co znaczàco podnosi komfort
u˝ytkowania oraz gwarantuje dyskrecj´. Sprz´t
jednocz´Êciowy wybierajà przewa˝nie osoby,
które cenià dyskrecj´ oraz nie majà problemów
ze skórà wokó∏ stomii.

Od niedawna polscy pacjenci mogà stosowaç
równie˝ nowy, synergiczny sprz´t do zaopat-
rzenia stomii – Esteem synergyTM (Ryc. 6.).

Sprz t́ synergiczny ∏àczy w sobie zalety sprz t́u
jedno- i dwucz´Êciowego. System Esteem
synergyTM jest bardzo cienki, co gwarantuje
komfort u˝ytkowania oraz dyskrecj́  – takie jak
w przypadku sprz´tu jednocz´Êciowego. Dzi´ki

temu, ̋ e p∏ytka sytemu Esteem synergyTM pozo-
staje na skórze przez kilka dni, skóra wokó∏ sto-
mii jest chroniona w taki sam sposób, jak to ma
miejsce w przypadku sprz´tu dwucz´Êciowego.

Po∏àczenie p∏ytka-worek wykonano w nowo-
czesnej technologii po∏àczeƒ adhezyjnych. Zas-
t´puje ono dotychczas stosowane, plastikowe
pierÊcienie ∏àczàce p∏ytk  ́z workiem, znane z tra-
dycyjnych systemów dwucz´Êciowych. Po∏à-
czenie to jest bardzo szczelne, trwa∏e iwytrzyma∏e,
a jednoczeÊnie elastyczne i dyskretne. Stwarza
niespotykane dotàd mo l̋iwoÊci i korzyÊci dla pa-
cjentów ze stomià. Pozwala np. na wielokrotne, a˝
do 25 razy, odklejanie i przyklejanie worka, bez
wp∏ywu na szczelnoÊç i wytrzyma∏oÊç po∏àczenia.

Kluczowà zaletà systemu Esteem synergyTM

dla nowo operowanych pacjentów jest fakt, ̋ e do
przyklejenia i odklejenia worków nie trzeba u˝y-
waç du˝o si∏y, dzi´ki temu pow∏oki brzuszne po
operacji nie sà nara˝one na zb´dny nacisk, a pa-
cjenci na ból. Si∏a potrzebna do za∏o˝enia wor-
ka na p∏ytk´ w systemie Esteem synergyTM jest
bardzo ma∏a w porównaniu z si∏à, jakiej nale˝y
u˝yç, aby zmieniç worek w tradycyjnych syste-
mach dwucz´Êciowych. To powoduje, ̋ e Esteem
synergyTM mo˝e byç stosowany u wszystkich pa-
cjentów po operacji wy∏onienia stomii.

Nowy system jest bardzo wygodny w u˝yciu
– równie˝ dla pacjentów w podesz∏ym wieku.
Wymiana worków przebiega szybko i ∏atwo,
a w∏aÊciwoÊci ca∏ego systemu (elastycznoÊç,
ma∏y ci´˝ar, dopasowywanie si´ do cia∏a, no-
woczesny filtr gazów, wysoka jakoÊç worków,
p∏ytki z materia∏u Stomahesive®) sprawiajà, ˝e
pacjenci ze stomià szybko doceniajà jego zale-
ty (Ryc. 7.).

Podsumowujàc: dobry sprz´t gwarantuje bez-
pieczeƒstwo i daje poczucie komfortu, nawet gdy
wystàpià powik∏ania stomii lub pewne ograni-
czenia zwiàzane z jej posiadaniem.

Ryc. 6. Esteem synergy™ – sposób mocowania worka
do p∏ytki (technologia po∏àczeƒ adhezyjnych)

Ryc. 7. System Esteem synergy™– worek kolostomijny
i ileostomijny 


