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NOWE PRODUKTY NA RYNKU

Esteem synergyTM

� nowy system do zaopatrzenia stomii firmy ConvaTec

Od trzech miesiêcy na polskim rynku dostêpny
jest najnowszy system do zaopatrzenia stomii
firmy ConvaTec – Esteem synergyTM. Jest to pro-

dukt bêd¹cy zupe³nie nowym typem sprzêtu stomijne-
go, który okreœla siê czêsto mianem sprzêtu synergicz-
nego. Esteem synergyTM nie jest ani systemem jedno-,
ani dwuczêœciowym, ale ³¹czy w sobie zalety obu tych
tradycyjnych systemów. St¹d has³o, które bardzo do-
brze charakteryzuje Esteem synergyTM – „£¹czy w jed-
nym to, co najlepsze”. 

Na czym polega novum? Otó¿ do tej pory pacjenci po
zabiegu wy³onienia stomii mieli przed sob¹ mo¿liwoœæ
wyboru spoœród dwóch rodzajów sprzêtu stomijnego:
tzw. jednoczêœciowego (worki z przylepcem zmienia-
ne codziennie – np. Esteem lub Stomadress Plus) lub
dwuczêœciowego (worki zmieniane codziennie, ale przy-
pinane do p³ytek pozostaj¹cych na skórze przez 3-5 dni
– np. Combihesive 2S). Sprzêt jednoczêœciowy jest znacz-
nie l¿ejszy, bardziej elastyczny i dyskretny ni¿ sprzêt dwu-
czêœciowy. Wymaga jednak od pacjenta codziennego
przyklejania i odklejania, co w wielu przypadkach – szcze-
gólnie je¿eli przylepiec worka nie jest wykonany z ma-
teria³u ochronnego Stomahesive – powoduje podra¿-
nienia i uszkodzenia skóry. Sprzêt dwuczêœciowy jest
mniej elastyczny i dyskretny, ale za to – w przeciwieñ-
stwie do sprzêtu jednoczêœciowego – oferuje znacznie lep-
sz¹ ochronê skóry wokó³ stomii i jest ³atwiejszy w u¿yciu
oraz szybciej siê go zmienia. Ma³a elastycznoœæ i mniej-
sza dyskrecja sprzêtu dwuczêœciowego jest zwi¹zana
z systemem ³¹czenia p³ytka-worek. Jest on najczêœciej
sztywnym pierœcieniem wykonanym z masy plastycz-
nej. W sk³ad nowego systemu Esteem synergyTM wcho-
dz¹ co prawda p³ytki i worki, ale dziêki specjalnemu ro-
dzajowi p³askiego i giêtkiego ich po³¹czenia ca³y system
jest niezwykle elastyczny. Esteem synergyTM jest zatem
komfortowy i dyskretny – tak jak tradycyjne systemy jed-
noczêœciowe oraz bardzo bezpieczny dla skóry i ³atwy
w u¿yciu – tak jak tradycyjne systemy dwuczêœciowe. 

Po³¹czenie p³ytka-worek w Esteem synergyTM wykonane
jest w nowoczesnej technologii po³¹czeñ adhezyjnych
(ang. Adhesive Coupling Technology), która wypiera do-
tychczas stosowane sztywne i niewygodne pierœcienie ³¹-

cz¹ce p³ytkê z workiem. Po³¹czenie to, bardzo szczelne,
trwa³e i wytrzyma³e, a jednoczeœnie elastyczne i dyskret-
ne, stwarza niespotykane dot¹d mo¿liwoœci i korzyœci
dla pacjentów ze stomi¹. Pozwala ono np. na wielo-
krotne, a¿ do 25 razy, odklejanie i przyklejanie worka
bez wp³ywu na szczelnoœæ i wytrzyma³oœæ po³¹czenia. 

Kluczow¹ zalet¹ systemu Esteem synergyTM dla nowo
operowanych pacjentów jest fakt, ¿e do przyklejania
i odklejania woreczków nie trzeba u¿ywaæ du¿o si³y.
Dziêki temu pow³oki brzuszne po operacji nie s¹ nara-
¿one na zbêdny nacisk, a pacjent na ból. Waga tego pro-
blemu zosta³a podkreœlona w „Modelu Opieki nad Pa-
cjentem ze Stomi¹” (prof. K. Bielecki, dr Maria Kózka,
2002 r.), który zyska³ akceptacjê Zarz¹du Polskiego Klu-
bu Koloproktologii. Si³a potrzebna do za³o¿enia worka
na p³ytkê w systemie Esteem synergyTM jest bardzo ma³a
w porównaniu z si³¹, jakiej nale¿y u¿yæ, aby zmieniæ wo-
rek w tradycyjnych systemach dwuczêœciowych. To po-
woduje, ¿e Esteem synergyTM powinien byæ stosowany
u wszystkich pacjentów po operacji wy³onienia stomii.

Nowy system jest bardzo wygodny w u¿yciu – równie¿
dla pacjentów w podesz³ym wieku i/lub z upoœledzon¹
czynnoœci¹ ruchow¹. Wymiana worków jest szybka i ³a-
twa, a w³aœciwoœci ca³ego systemu (elastycznoœæ, ma³y
ciê¿ar, dopasowywanie siê do cia³a, nowoczesny filtr
gazów, wysoka jakoœæ worków, p³ytki z materia³u Stoma-
hesive) sprawiaj¹, ¿e pacjenci ze stomi¹ bardzo szybko
doceniaj¹ jego zalety. Dziêki Esteem synergyTM mog¹
oni bowiem w pe³ni korzystaæ z ¿ycia, bez koniecznoœci
kompromisu pomiêdzy wygod¹ i dyskrecj¹ a bezpieczeñ-
stwem i ³atwoœci¹ stosowania.

Znaj¹c reakcje pacjentów oraz sukcesy Esteem synergyTM

na rynkach zachodnioeuropejskich, nale¿y s¹dziæ, ¿e
system ten ma du¿e szanse zdominowaæ rynek sprzêtu
stomijnego w bardzo krótkim czasie. Wiêcej infomacji
na temat systemu Esteem synergyTM mo¿na uzyskaæ
pod bezp³atnym numerem telefonu 0-800 120 093
lub na stronach Internetowego Serwisu Informacyj-
nego ConvaTec – www.convatec.pl 
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