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Nowa płytka
Stomahesive plastyczna (cz. I)

Po zabiegu wyłonienia stomii każdy pacjent zastanawia się: „Jaki sprzęt mam wybrać?”,
„Jak prawidłowo go stosować?”, „Jak uchronić się przed powikłaniami skórnymi?”.
Z kolei osoby bardziej doświadczone często mają wątpliwości, czy używany przez nich
sprzęt jest wystarczająco dobry i zastanawiają się, co mogliby zrobić, aby płytki jeszcze lepiej
przylegały do stomii.
Wszystkie osoby ze stomią w codziennym
życiu borykają się z podobnymi problemami,
gdyż stosowany przez nich sprzęt stomijny nie
zawsze jest właściwie dopasowany.

Idealne dopasowanie

Prawidłowo dobrany i dopasowany sprzęt
stomijny powinien ściśle przylegać do skóry,
a przestrzeń między stomią a krawędzią otworu
w płytce stomijnej powinna być jak najmniejsza,
by nie dochodziło do podciekania treści jelitowej
pod płytkę i w następstwie tego do zapalenia
skóry wokół stomii.
Nawet niewielka przerwa wystarczy czasami,
aby treść jelitowa zetknęła się ze skórą, w wyniku
czego dochodzi do jej podrażnienia. To z kolei
bardzo często bywa powodem zapalenia.

Niewłaściwe dopasowanie płytki stomijnej
jest jedną z najczęstszych przyczyn powikłań
skórnych u stomików. Badania wykazały, że ok.
45% pacjentów uskarża się na zapalenie skóry
wokół stomii.
Stwierdzono, że właściwe dopasowanie płytki
do kształtu i wielkości stomii istotnie zmniejsza
ryzyko uszkodzenia skóry i jest kluczowe dla jej
ochrony.

Płytka plastyczna

Płytka plastyczna Stomahesive to najnowszy produkt firmy ConvaTec dla osób z każdym
rodzajem stomii, bez względu na jej rozmiar
i kształt. Dostępna jest w systemie dwuczęściowym Combihesive 2S.
Otula szczelnie stomię i zapewnia idealne
dopasowanie do jej kształtu i wielkości.
Zapewnia to lepszą ochronę, powoduje
mniej powikłań skórnych i zapewnia poczucie bezpieczeństwa.
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Ochrona skóry

Delikatny, miękki i plastyczny materiał nowej płytki Stomahesive łatwo jest uformować palcami tak,
by idealnie pasował do wielkości i kształtu posiadanej stomii.

Trzy warstwy

Nowe płytki plastyczne Stomahesive są zbudowane z trzech warstw.
Zewnętrzna warstwa jest wykonana z materiału Durahesive®, który dopasowuje się do
kształtu i wielkości stomii, dzięki czemu skutecznie chroni przed podciekaniem.
Środkowa warstwa polietylenowa zapewnia
elastyczność i dzięki efektowi pamięci umożliwia dopasowanie wielkości otworu do kształtu
stomii, który zmienia się w ciągu dnia.
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Warstwa przylepna płytki (od strony skóry) wykonana jest z materiału Stomahesive®,
który chroni skórę przed uszkodzeniem i podrażnieniami. Ma też właściwości gojące, co jest
szczególnie ważne dla osób z podrażnieniami
lub zapaleniem skóry.

Technologia płytek plastycznych
ConvaTec pozwoli odkryć korzyści
z idealnego dopasowania sprzętu
do wielkości i kształtu stomii.

Nowe płytki plastyczne Stomahesive oferują
wiele korzyści:
Właściwości gojące – płytki plastyczne są
wykonane z materiału Stomahesive®, który zapewnia skórze ochronę i wspomaga gojenie.
Ochrona skóry – płytki plastyczne dokładnie dopasowują się do wielkości i kształtu stomii,
co minimalizuje ryzyko kontaktu treści jelitowej
lub moczu ze skórą.
Idealne dopasowanie – płytki plastyczne
stale dopasowują się do zmieniającej się w ciągu
dnia wielkości stomii, dobrze do niej przylegają,
zapewniając szczelność.
Wygoda – płytki plastyczne są łatwe w użyciu i nie wymagają docinania nożyczkami.
Uniwersalność – płytki plastyczne można
stosować do zaopatrzenia praktycznie każdego
rodzaju stomii.
Higiena – płytki plastyczne ułatwiają wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych.
Prostota użycia – łatwo się nauczyć, jak
je stosować.
Nowe płytki dostępne są w najpopularniejszym na rynku systemie dwuczęściowym Combihesive 2S, z którego korzysta z nich wiele osób.
Polecane są one oczywiście także użytkownikom
sprzętu jednoczęściowego.
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Stomia
OKRĄGŁA

Stomia
OWALNA

Płytka szczelnie otula
stomię, co zapewnia
mniej powikłań skórnych i daje poczucie
bezpieczeństwa.
ZEWNĘTRZNA
WARSTWA płytki
z materiału Durahesive®
zapewnia idealne
dopasowanie płytki do
stomii i skutecznie chroni
przed podciekaniem.
ŚRODKOWA WARSTWA
polietylenowa zapewnia
elastyczność i dzięki
efektowi pamięci
poprawia dopasowanie
płytki do wielkości
stomii.
WARSTWA PRZYLEPNA
z materiału Stomahesive®
przylega do skóry,
chroniąc ją przed
uszkodzeniem
i podrażnieniami.

Stomia
NIEREGULARNA

Za pomocą nowych płytek plastycznych Stomahesive można bez problemu zaopatrzyć stomie o różnym kształcie i wielkości.

PLASTYCZNY MATERIAŁ PŁYTKI OTULA STOMIĘ PRZEZ CAŁY CZAS JEJ NOSZENIA,
DOSTOSOWUJĄC SIĘ DO ZMIENIAJĄCEJ SIĘ W CIĄGU DNIA WIELKOŚCI STOMII.
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Korzyści

Elastyczność materiału nowych płytek plastycznych pozwala na ich idealne dopasowanie się
do zmieniającej się w ciągu dnia wielkości stomii.
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Płytka plastyczna Stomahesive
składa się z trzech warstw.
Każda z nich pełni inną funkcję.

Gdzie kupić?

Płytki plastyczne Stomahesive są dostępne w sklepach medycznych współpracujących z firmą ConvaTec na terenie całego kraju. Ich lista oraz adresy są podane
na str. 22 „Naszej Troski”.
Cena płytek plastycznych Stomahesive jest
atrakcyjna – identyczna jak płytek Stomahesive systemu Combihesive 2S. Wynosi 19,15
zł za sztukę.
Płytki plastyczne Stomahesive wydawane są
osobom ze stomią bezpłatnie w ramach obowiązujących limitów na sprzęt stomijny.

Płytki plastyczne Stomahesive
– dostępne rozmiary i ceny
Rozmiar
(w mm)

Cena brutto
(za 1 szt.)

45/13-22 mm

19,15

45/22-33 mm

19,15

57/33-45 mm

19,15

70/45-56 mm*

19,15

* największy rozmiar płytki plastycznej Stomahesive będzie dostępny dopiero od września br.

