
Nowoczesny sprz´t synergiczny firm
y ConvaTec

• Bezpieczeƒstwo

• Komfort 

• PewnoÊç 

• Ochrona skóry



System synergiczny Esteem synergy™ stanowi prze∏om w dziedzinie piel´gnacji stomii. 

Przy jego produkcji wykorzystuje si´ nowoczesnà technologi´ po∏àczeƒ adhezyjnych.

Pozwala ona na wprowadzenie nowego rodzaju po∏àczenia p∏ytka – worek bez

koniecznoÊci stosowania sztywnych i niewygodnych pierÊcieni. Po∏àczenie to, bardzo

trwa∏e i wytrzyma∏e, a jednoczeÊnie elastyczne i dyskretne, stwarza niespotykane 

dotychczas mo˝liwoÊci i korzyÊci dla pacjentów ze stomià. Prostota i wygoda stosowania

powoduje, ˝e Esteem synergy™ jest idealnym rozwiàzaniem dla wszystkich pacjentów 

ze stomià, a szczególnie dla tych, którzy sà bezpoÊrednio po zabiegu jej wy∏onienia.

Dyskrecja:

• P∏aski kszta∏t worka i p∏ytki powoduje, ˝e system Esteem synergy™ jest niewidoczny

nawet pod obcis∏ym ubraniem lub strojem kàpielowym

• Nowoczesny filtr gazów gwarantuje pewnoÊç i bezpieczeƒstwo w ka˝dej sytuacji

Komfort:

• Odpowiednio dopasowany kszta∏t worków zapewnia wygod´ ich u˝ytkowania

• Worki pokryte fizelinà sà przyjemne w kontakcie ze skórà i ∏atwe do osuszenia

• Worki, dzi´ki unikalnemu mechanizmowi ich mocowania do p∏ytki, sà ∏atwe w wymianie

Bezpieczeƒstwo:

• P∏ytki wykonane z materia∏u Stomahesive® trwale i pewnie przylegajà do skóry

• Materia∏ Stomahesive® ma w∏aÊciwoÊci ochronne i gojàce 

WszechstronnoÊç:

• System Esteem synergy™ mo˝na idealnie dopasowaç do wielkoÊci i kszta∏tu ka˝dej stomii

Esteem synergy™ to nowoczesny system synergiczny do zaopatrzenia stomii 

PierÊcieƒ
samoprzylepny 
worka

P∏ytka

Strefa 
przylepna p∏ytki
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Esteem synergy™ to produkt, który „∏àczy w jednym to, co najlepsze” z tradycyjnych 

systemów jedno- i dwucz´Êciowych. Teraz pacjenci mogà w pe∏ni korzystaç z ˝ycia 

bez koniecznoÊci kompromisu pomi´dzy wygodà i dyskrecjà sprz´tu jednocz´Êciowego 

a bezpieczeƒstwem sprz´tu dwucz´Êciowego.

W sk∏ad Esteem synergy™ wchodzà bardzo elastyczne, cienkie p∏ytki wykonane 

z materia∏u Stomahesive®. Umieszczona jest na nich specjalna „samonoÊna” strefa

przylepna, do której mocuje si´ worki za pomocà znajdujàcego si´ na nich pierÊcienia

samoprzylepnego. Worki mo˝na wielokrotnie i bardzo ∏atwo odklejaç i przyklejaç do p∏ytki.

Sprz´t Esteem synergy™ jest bardzo lekki, elastyczny, wytrzyma∏y i dyskretny oraz

skutecznie chroni przed przeciekaniem. Wa˝nà cechà worków Esteem synergy™ jest to, 

˝e zosta∏y wyposa˝one w nowoczesny filtr neutralizujàcy nieprzyjemne zapachy.

Esteem synergy™ „∏àczy w jednym to, co najlepsze”

Specjalna 
„zas∏onka” 
chroni filtr przed 
zabrudzeniem

Nowoczesny filtr 
z regulacjà przep∏ywu 

gazów zapobiega 
„balonowaniu” i sklejaniu 

si´ worka

Wygodny uchwyt 
dla kciuka u∏atwia 
wymian´ worków

Zaokràglone, g∏adkie 
powierzchnie brzegu 

worka nie dra˝nià skóry

PierÊcieƒ 
samoprzylepny 
worka umo˝liwia 
pewne i trwa∏e 
jego mocowanie 
do p∏ytki

Pokrywajàca worek 
fizelina jest mi∏a w dotyku 

i u∏atwia jego osuszanie

Ergonomiczny kszta∏t 
worka zapewnia wygod´

u˝ytkowania

Wszystkie naci´cia ods∏oni´te.
Swobodny przep∏yw gazów 

przez filtr.

Zas∏oni´te 1 naci´cie.
Swobodny przep∏yw gazów przez filtr.
Ma∏e ryzyko wzdymania si´ 
worka gazami.

Zas∏oni´te 2 naci´cia.
Kontrolowane uwalnianie 
gazów. Sugerowane 
poczàtkowe po∏o˝enie.

Zas∏oni´te 3 naci´cia.
Niewielkie uwalnianie gazów.
Zmniejszone ryzyko sklejania si´ 
Êcian worka.

Zas∏oni´te 4 naci´cia.
Brak przep∏ywu gazów przez filtr.
Najmniejsze ryzyko sklejania si´ worka.
Wodoodporny – sugerowane po∏o˝enie 
do kàpieli.

Maksymalny 
przep∏yw 

powietrza

Brak
przep∏ywu 
powietrza
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Sposób obs∏ugi systemu Esteem synergy™

Zak∏adanie p∏ytki 
na skór´

Zmierz wielkoÊç stomii

Dotnij p∏ytk´ do roz-
miaru stomii i usuƒ
papier zabezpieczajà-
cy p∏ytk´

UmieÊç p∏ytk´ nad
otworem stomii, wsuƒ
palce pod jej stref´
przylepnà i uciskaj lek-
ko dooko∏a otworu sto-
mijnego przez oko∏o
30-60 sekund 

Zak∏adanie worka 
na p∏ytk´

Usuƒ papier zabezpie-
czajàcy z pierÊcienia
samoprzylepnego wor-
ka

Metoda A 

UmieÊç palec przy dol-
nej kraw´dzi strefy
przylepnej p∏ytki. Nas-
t´pnie przy∏ó˝ brzeg
pierÊcienia samoprzy-
lepnego worka do tego
samego palca

Przesuƒ palcem po
zewn´trznej powierz-
chni worka, tak aby wy-
g∏adziç wszelkie nie-
równoÊci i fa∏dy

Metoda B 

Zegnij pierÊcieƒ samo-
przylepny worka na pó∏.
Kiedy dolna cz´Êç jest
ju˝ naklejona, na∏ó˝
pozosta∏à cz´Êç na
stref´ przylepnà p∏ytki

Nast´pnie dociÊnij wo-
rek do p∏ytki ruchem
okr´˝nym od do∏u do
góry w celu uszczel-
nienia po∏àczenia p∏yt-
ka – worek

Istniejà dwie podstawowe metody zak∏adania worka na p∏ytk´

lub

1 2

3 4

5A 5B

6 7
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Sposób obs∏ugi systemu Esteem synergy™

Wymiana worków 

Aby usunàç worek, jednà r´kà uchwyç wypustk´ na pierÊcieniu samoprzylepnym
worka, a drugà r´kà brzeg strefy przylepnej p∏ytki. Nast´pnie odciàgnij do do∏u
worek, przytrzymujàc go za wypustk´.

Nie nale˝y odrywaç worka w innym ni˝ wskazany kierunku. Mo˝e to spowodowaç
utrat´ szczelnoÊci, a w konsekwencji przeciekanie.

Zdejmij przezroczystà 
foli´ ochronnà

Oznacz jeden z ro-
gów folii literà H, 
a nast´pnie umieÊç
foli´ na stomii i za
pomocà flamastra
zaznacz jej kszta∏t 
i wielkoÊç

Ponownie umieÊç foli´
z odrysowanym kszta∏-
tem stomii na p∏ytce 
i skopiuj liter´ H na
rogu p∏ytki

Usuƒ papier zabezpie-
czajàcy z ko∏nierza fize-
linowego i wsuƒ palce
pod stref´ przylepnà
p∏ytki; uciskajàc lekko
wokó∏ otworu, przyklej
p∏ytk´ do skóry

Naciskajàc na p∏yt-
k´ palcami, modeluj
stopniowo otwór do
kszta∏tu zaznaczonego
na folii ochronnej

Ponownie usuƒ foli´
ochronnà i umieÊç p∏yt-
k´ nad otworem stomii
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Sposób obs∏ugi p∏ytki plastycznej Convex
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Strefa przylepna p∏ytki pozostaje p∏aska bez
wzgl´du na kszta∏t pow∏ok brzusznych

Zagi´cie – nale˝y zdjàç i jeszcze raz na∏o˝yç
worek. Worki mogà byç przyklejane i odklejane
nawet do 25 razy

Strefa przylepna p∏ytki mo˝e byç odginana w celu
sprawdzenia po∏àczenia mi´dzy nià a workiem 

Informacje dodatkowe na temat stosowania systemu Esteem synergy™
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Zmiana zabarwienia (plamienie) obejmujàca
ponad 2/3 szerokoÊci pierÊcienia samoprzylep-
nego worka to znak, ˝e nale˝y go zmieniç

Ko∏nierz p∏ytki pozostaje czysty

Rogi strefy przylepnej u∏atwiajà przytrzymanie
p∏ytki na skórze podczas wymiany worka

Wypustka pierÊcienia samoprzylepnego worka

Usuwajàc worek, nale˝y jednà r´kà uchwyç
wypustk´ na pierÊcieniu samoprzylepnym
worka, a drugà r´kà brzeg strefy przylepnej
p∏ytki

Informacje dodatkowe na temat stosowania systemu Esteem synergy™
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