
Część pacjentów, których stomia ma 

kształt okrągły, a jej wielkość odpowiada

wielkości otworów w dostępnych na rynku

płytkach oraz przylepcach, używa sprzętu

z gotowymi, fabrycznie przygotowanymi

otworami na stomię.

Jednak zdecydowana większość osób 

– wśród nich wszyscy użytkownicy sprzętu

dwuczęściowego oraz duża grupa użytkow-

ników sprzętu jednoczęściowego – korzysta

z płytek oraz worków wyposażonych

w przylepce, w których samodzielnie wycina

się otwór na przetokę.

Taki samodzielnie wycięty otwór jest do-

kładnie dopasowany do kształtu i wielkości

stomii. Ma to szczególne znaczenie w przy-

padku ileostomii oraz urostomii, w których

treść (płynny kał lub mocz) wydostająca się

z przetoki jest szczególnie „żrąca”. Samo-

dzielnie wycinanie otworów jest więc jedną

z metod zapobiegania najczęstszemu powi-
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Nowości ConvaTec

Gdzie można otrzymać 
nożyczki stomijne? 
Nożyczki stomijne ConvaTec wydawane

są bezpłatnie w ramach obowiązujących

limitów na sprzęt stomijny we wszystkich

sklepach medycznych współpracujących

z firmą ConvaTec na terenie całego kraju.

Płytka stomijna – element sprzętu dwu-

częściowego (Combihesive 2S) lub syner-

gicznego (Esteem synergy). Płytkę przykleja

się na skórę wokół stomii, a następnie dopi-

na do niej odpowiedni worek. Płytkę utrzy-

muje się na skórze przez kilka dni, a worki

zmienia w miarę potrzeby (przeważnie 1-2

razy dziennie). Istnieje wiele rodzajów pły-

tek, ale wszystkie wymagają indywidualnego

dopasowania (docięcia początkowo niewiel-

kich otworów) do kształtu i wielkości stomii.

Przylepiec – element sprzętu jednoczęściowego

(Esteem lub Stomadress), który na stałe połą-

czony jest z workiem.Worek z przylepcem przy-

kleja się do skóry wokół stomii.Wymiana worka

polega na odklejeniu go razem z przylepcem,

umyciu skóry i przyklejeniu nowego worka. Przy-

lepce mogą mieć gotowe, wycięte już, otwory

(przeważnie co 10 mm) lub być przeznaczone

do „docinania”.Wtedy ich wyjściowy otwór

o średnicy 19 mm musi być poszerzony przez

użytkownika za pomocą nożyczek.

Słowniczek: 

Marcin Andryszczak
pracuje w Dziale Pomocy ConvaTec

Nożyczki stomijne ConvaTec
W prawidłowym zaopatrzeniu stomii najistotniejsze jest właściwe dopasowanie używanego 

sprzętu do jej wielkości i kształtu.

Nowe produkty stomijne
firmy ConvaTec

kłaniu, jakim jest zapalenie skóry wokół sto-

mii. Jest też szczególnie polecane wszystkim

tym, którzy takie powikłanie leczą.

W tym momencie pojawia się problem:

czym należy wyciąć odpowiedni otwór?

Zwykłe nożyczki, jakie każdy z nas ma w do-

mu, nie najlepiej nadają się do tego celu.

ostra końcówka nożyczek

ułatwia przebicie materiału

płytki lub przylepca

wysokiej jakości stal chirurgiczna

gwarantuje trwałość i długi czas

użytkowania

zaokrąglona końcówka

nożyczek ułatwia precyzyjne

wycinanie otworów
trwały i solidny zamek umożliwia

precyzję docinania i zapewnia

długi czas użytkowania 

wygodne uchwyty zapew-

niają wygodę użytkowania

nawet osobom z upośledzo-

ną sprawnością ruchów

Aby ułatwić codzienną pielęgnację stomii,

firma ConvaTec w czerwcu br. wprowadziła

do swojej oferty specjalne nożyczki stomijne.

Zostały one tak zaprojektowane, aby wyci-

nanie otworu w sprzęcie stomijnym było jak

najłatwiejsze i najbardziej dokładne. Nożycz-

ki stomijne ConvTec są ostre i nie tępią się

podczas codziennego użytkowania. Koń-

cówki nożyczek mają specjalny kształt (na

jednym końcu ostry, na drugim zaokrąglony),

który ułatwia precyzyjne wycinanie otworów

w płytce lub przylepcu. Wykonane są z wyso-

kiej jakości stali chirurgicznej i zaopatrzone

w trwały zamek.




