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Pielęgnacja stomii

pielęgniarka stomijna, pracuje w Poradni
dla Chorych ze Stomią przy Katedrze
i Klinice Chirurgii Ogólnej,
Gastroenterologicznej
i Endokrynologicznej
UM w Poznaniu

w pytaniach i odpowiedziach (cz. V)
Poniżej prezentujemy Państwu kolejną część porad dotyczących pielęgnacji stomii. Zostały one
opracowane w postaci pytań i odpowiedzi i są numerowane w kolejności ich ukazywania się od
początku cyklu. Mamy nadzieję, że uda nam się w ten sposób przekazać Państwu najważniejsze
informacje i wyjaśnić najczęściej pojawiające się wątpliwości dotyczące tego zagadnienia.
Gorąco zachęcamy do nadsyłania własnych pytań, które pozwolą wzbogacić nasze opracowanie.
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Co to są akcesoria stomijne?

Akcesoria stomijne to środki, które
– obok sprzętu stomijnego – pozwalają na właściwe dbanie o stomię i skórę wokół niej.
Używanie akcesoriów przy stomii niepowikłanej ułatwia codzienne zabiegi pielęgnacyjne.
Natomiast w przypadku stomii powikłanej ich
zastosowanie jest często niezbędne i ma podstawowe znaczenie w leczeniu.
Do najpopularniejszych akcesoriów stomijnych firmy ConvaTec należą:
Gaziki ConvaCare „brązowe” – do zmywania stomii oraz skóry wokół stomii (zdj. 1).
To małe, wygodne w użyciu gaziki, nasączone
specjalnym płynem zmywającym.
Są one niezwykle pomocne przy pielęgnacji
stomii i skóry wokół niej, szczególnie we wszystkich nietypowych sytuacjach – np. podczas podróży, kiedy nie ma odpowiednich warunków
sanitarnych i dostępu do bieżącej wody. Wtedy
zastępują wodę i mydło. Gaziki ConvaCare „brą-

zowe” służą do oczyszczania stomii oraz skóry
wokół niej. Dzięki nim można usunąć wszelkie
nieczystości oraz pozostałości sprzętu stomijnego ze skóry. Gaziki są delikatne dla skóry i nie
wpływają negatywnie na przyczepność sprzętu stomijnego – pod warunkiem jednak, że po
zastosowaniu chusteczek skóra zostanie dokładnie osuszona.
Mają one przyjemny pomarańczowy zapach,
który niweluje przykrą woń towarzyszącą zmianie sprzętu stomijnego.
Gaziki ConvaCare „zielone” – z płynem
ochraniającym (zdj. 2). Są to małe, wygodne
w użyciu gaziki nasączone specjalnym płynem
ochraniającym. Ich stosowanie jest bardzo proste.
Po uprzednim dokładnym umyciu i wysuszeniu
skóry wokół przetoki przeciera się nimi skórę
wokół stomii (ale nie samą stomię!) i pozostawia na ok. 1 minutę do wyschnięcia. Dopiero
po całkowitym wyschnięciu powierzchni skóry
można przykleić nowy sprzęt.

Płyn, którym są nasączone gaziki, tworzy na
skórze brzucha wokół stomii cienką warstwę
chroniącą skórę przed podrażnieniami. Warstwa
ta ułatwia również przyklejanie płytek i zwiększa
przyleganie sprzętu stomijnego, przez co lepiej
i dłużej trzyma się on na skórze.
Gaziki „zielone” są bardzo delikatne dla skóry,
dlatego ich stosowanie poleca się szczególnie
przy podrażnieniach skóry.
Pasta Stomahesive uszczelniająco-gojąca (zdj. 3). Pasta ta jest wykonana ze specjalnego materiału hydrokoloidowego o nazwie
Stomahesive. Jest to ten sam materiał, z którego wykonane są płytki stomijne oraz przylepce
sprzętu stomijnego ConvaTec. Największą zaletą
pasty Stomahesiwe są jej właściwości ochronne i gojące. Dlatego wykorzystuje się ją bardzo
często – zarówno w profilaktyce, jak i leczeniu
powikłań skórnych.
Stosuje się ją w wielu przypadkach i na różne sposoby. Może posłużyć np. do uzupełnie-

Zdjęcie 1.
Gaziki ConvaCare „brązowe” – służą
do zmywania stomii i skóry wokół niej.
Pomocne szczególnie w sytuacjach
braku dostępu do bieżącej wody.

Zdjęcie 2.
Gaziki ConvaCare „zielone” – nasączone
płynem, tworzącym na skórze wokół
stomii ochronną powłokę, która
poprawia także przyleganie sprzętu.

Zdjęcie 3.
Pasta Stomahesive uszczelniająco-gojąca (60 g). Stosuje się ją zarówno
w profilaktyce, jak i leczeniu powikłań
skórnych stomii.
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nia wszystkich nierówności i blizn na skórze
wokół stomii – wtedy wyciska się ją z tubki na
skórę wokół stomii i pokrywa się nią część skóry
– tam gdzie są blizny, fałdy i nierówności. Następnie zwilżonym wodą palcem ugniata się ją
i rozprowadza na skórze. Płytkę przykleja się
dopiero po chwili, gdy powierzchnia pasty nieco przeschnie.
Pasta ta ma lepką konsystencję i doskonale
nadaje się także do uszczelniania przestrzeni
pomiędzy brzegiem otworu płytki lub przylepca
a stomią. Należy wtedy utworzyć „wianuszek”
z pasty Stomahesive wokół przetoki i dopiero
wtedy przykleić płytkę na skórę. Zapobiega to
podciekaniu treści jelitowej pod płytkę.
Ze względu na właściwości gojące pasty, które zawdzięcza obecnym w niej hydrokoloidom,
stosuje się ją także do leczenia wszelkiego typu
podrażnień, uszkodzeń i zapalenia skóry wokół
stomii. Wtedy należy nią pokryć zmiany zapalne
występujące na skórze, rozprowadzić zwilżonym
palcem, odczekać kilkanaście sekund, aż jej powierzchnia nieco przeschnie, i przykleić na nią
sprzęt stomijny. Podczas nakładania pasty na
uszkodzoną skórę odczuwa się lekkie pieczenie
a czasami nawet ból. Jest to zjawisko normalne
i ustępuje po kilkunastu sekundach.
Dodatkowo można w takich przypadkach zastosować „wianuszek” z pasty wokół stomii.
Pasta przedłuża czas noszenia sprzętu. Poprawia
jego szczelność i przyleganie do skóry. Zalecana
jest do pielęgnacji każdego typu stomii.
Szczególnie zaleca się ją przy ileostomii i urostomii, aby przedłużyć czas noszenia płytki, nawet
jeżeli skóra wokół stomii nie wykazuje jakichkolwiek zmian zapalnych. Jest bardzo wygodna w użyciu.
Pasta Stomahesive gojąca (zdj. 4). Ma
silne właściwości gojące. Jej stosowanie jest proste
– wyciska się ją z tubki na zmienioną chorobowo skórę, a następnie (za pomocą zwilżonego
palca) delikatnie na niej rozprowadza. Powin-

Zdjęcie 5.
Puder Stomahesive (25 g). Stosuje
się go na zapalnie zmienioną
skórę z towarzyszącymi zmianami
wysiękowymi.

na ona tam pozostać przez ok. 15-20 min, aby
mogła zadziałać.
Ponieważ pasta ma tłustą konsystencję, nie
można przyklejać na nią sprzętu stomijnego, tak
jak jest to możliwe w przypadku pasty uszczelniająco-gojącej (opisanej wcześniej). Przed przyklejeniem płytki trzeba najpierw dokładnie zmyć
pastę wodą z mydłem lub za pomocą gazików
ConvaCare z płynem zmywającym („brązowych”).
Takie zabiegi lecznicze należy powtarzać przy
każdej zmianie sprzętu. Zastosowana na zmienioną chorobowo skórę pasta może wyleczyć
ją już po kilku użyciach.
Pasta Stomahesive gojąca jest najbardziej
przydatna w pielęgnacji kolostomii, ponieważ
w trakcie jej pozostawania na skórze (15-20
min) ze stomii przeważnie nie wydziela się treść
jelitowa.
Puder Stomahesive (zdj. 5). Kiedy skóra jest zapalnie zmieniona, często towarzyszy
temu wysięk. Powierzchnia skóry jest wtedy
stale lekko wilgotna, ponieważ tworzą się na
niej malutkie pęcherzyki, które niepostrzeżenie
pękają, wydzielając płyn surowiczy. Utrudnia to
znacznie zaopatrzenie stomii, gdyż sprzęt nie
chce się dobrze trzymać na zmnienionej chorobowo skórze.
Aby zwiększyć przyczepność sprzętu stomijnego oraz przyspieszyć proces gojenia, warto
zastosować puder gojący Stomahesive. Stosuje
się go przy wszelkiego typu zmianach sączących
– gdy na skórze wokół stomii pojawia się wysięk.
Puder przedłuża czas noszenia sprzętu, poprawia
jego szczelność i przyleganie do skóry.
Puder jest bardzo prosty w użyciu. Po zdjęciu
sprzętu stomijnego należy dokładnie umyć i osuszyć skórę wokół stomii, a następnie posypać
ją pudrem Stomahesive. Po chwili jego nadmiar
należy delikatnie usunąć suchą chusteczką lub
papierem toaletowym. Później można jeszcze
nałożyć „wianuszek” z pasty uszczelniająco-gojącej Stomahesive i przykleić sprzęt stomijny.

7

Zdjęcie 6.
Sprzęt do irygacji. Przeznaczony dla
kolostomików, używających sprzętu
dwuczęściowego i chcących w pełni
kontrolować cykl swoich wypróżnień.

Sprzęt do irygacji ConvaTec. Przeznaczony dla kolostomików, którzy chcą stosować
irygacje. Ze względu na to, że sprzęt mocuje
się do płytki stomijnej, może być stosowany
przez osoby używające sprzętu dwuczęściowego. Przed rozpoczęciem zabiegów irygacji
warto skonsultować się z lekarzem lub pielęgniarką stomijną.
Inne akcesoria: paski, worki bawełniane,
zbiornik nocny na mocz. Paski proponowane są
wszystkim pacjentom używającym sprzętu dwuczęściowego. Najczęściej zaleca się ich zakładanie
jako dodatkowego zabezpieczenia w pierwszym
okresie po operacji oraz u pacjentów ze stomią
wklęsłą, którzy używają płytek Convex.
Worki bawełniane nakładane na worki stomijne polecane są szczególnie latem, ponieważ ich
materiał chłonie pot, dzięki czemu plastikowe
tworzywo nie przykleja się do skóry.
Nocny zbiornik na mocz stosowany jest przez
pacjentów z urostomią w celu uniknięcia gromadzenia się moczu w worku na brzuchu podczas snu.
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Czy akcesoria stomijne są
bezpłatne?

Tak. Sprzęt i akcesoria stomijne wydawane
są stomikom bezpłatnie (czyli są refundowane w 100 proc.) w ramach określonych przez
Ministerstwo Zdrowia miesięcznych limitów
kwotowych.
Aktualnie obowiązującą regulacją prawną
w tym zakresie jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2004 r. opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 274 (DzU z dnia 28.12.2004 r.,
nr 274, poz. 2732).
Limity kwotowe, w ramach których osoba ze
stomią może otrzymać bezpłatnie sprzęt oraz
akcesoria stomijne, wynoszą odpowiednio: 300 zł
miesięcznie w przypadku kolostomii, 400 zł miesięcznie w przypadku ileostomii oraz 480 zł na
miesiąc w przypadku urostomii.

FOT. D. ŻUREK

Zdjęcie 4.
Pasta Stomahesive gojąca (30 g).
Nałożona na chorobowo zmienioną
skórę ma pozostawać na niej 15-20 min.
Przed przyklejeniem płytki zmywamy ją.

