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Jak stosowaç p∏ytk´ Stomahesive®

plastycznà systemu Combihesive 2S

Przed na∏o˝eniem p∏ytki dok∏adnie oczyÊç skór´ wokó∏ stomii wodà z myd∏em.

Zastosowane myd∏o, najlepiej szare, nie powinno zawieraç olejków ani kremów

nawil˝ajàcych. Po umyciu skór´ op∏ucz i dok∏adnie osusz. R´ce i skóra wokó∏

stomii powinny byç czyste, suche i wolne od jakichkolwiek rozpuszczalników 

i t∏ustych substancji. Podczas formowania p∏ytki nie zdejmuj przezroczystej folii

ochronnej znajdujàcej si´ na przylepcu p∏ytki ani papieru ochronnego 

z otaczajàcego przylepiec elastycznego ko∏nierza.

Przed na∏o˝eniem p∏ytki musisz

dopasowaç jej otwór do kszta∏tu 

i wielkoÊci Twojej stomii. Przy∏ó˝ p∏ytk´

do stomii. Wykorzystaj przezroczystà

foli´ ochronnà zabezpieczajàcà powie-

rzchni´ przylepca p∏ytki. Umo˝liwi Ci to

w∏aÊciwà ocen´, jak du˝o materia∏u

p∏ytki nale˝y uformowaç. ]



Rozpocznij proces modelowania

p∏ytki stomijnej. UmieÊç kciuki (lub

palce) w Êrodku otworu startowego

p∏ytki i zacznij ruchem rolujàcym

modelowaç materia∏ p∏ytki. Podczas

modelowania i kszta∏towania otworu

przytrzymuj p∏ytk´ przy stomii. Dzi´ki

temu mo˝esz widzieç stomi´ przez

foli´ ochronnà. Obserwowanie stomii

podczas formowania p∏ytki pozwoli

uformowaç otwór o kszta∏cie i wiel-

koÊci zbli˝onym do stomii.

Po prawid∏owym uformowaniu

otworu w p∏ytce, odklej przezro-

czystà foli´ ochronnà zabezpie-

czajàcà powierzchni´ przylepca

p∏ytki

[2

[3

]

]



Po odklejeniu folii ochronnej

wycentruj otwór nad stomià i przy-

klej p∏ytke do skóry delikatnie jà

przyciskajàc. 

Palcami, delikatnie dociÊnij

brzeg p∏ytki tak aby przylega∏ do

stomii. Dzi´ki „Efektowi Pami´-

ci” materia∏ p∏ytki sam dopasuje

si´ do kszta∏tu i wielkoÊci stomii.
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Po dopasowaniu, przyciÊnij ufor-

mowany brzeg p∏ytki na ca∏ym

obwodzie stomii. Nast´pnie przy-

trzymaj p∏ytk´ stomijnà w miejscu

przez minimum 30 sekund, aby

dobrze przyklei∏a si´ do skóry.

Zdejmij papier ochronny z ota-

czajàcego przylepiec elastycz-

nego ko∏nierza hydrokoloidowe-

go i przyciÊnij ko∏nierz do skóry, 

wyg∏adzajàc ewentualne nierów-

noÊci.
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Przed za∏o˝eniem worka po-

zwól, aby do jego Êrodka dosta-

∏a si´ niewielka iloÊç powietrza,

rozchylajàc nieznacznie jego

Êcianki.

Zak∏adanie worka

U∏ó˝ worek w taki sposób, aby je-

go plastikowy pierÊcieƒ pokrywa∏

si´ z pierÊcieniem znajdujàcym

si´ na p∏ytce stomijnej. Po∏àcz

oba pierÊcienie rozpoczynajàc od

do∏u i posuwajàc si´ ruchem

okr´˝nym ku górze, a nast´pnie 

z powrotem ku do∏owi do punktu

wyjÊcia. Us∏yszysz kilka klikni´ç.

Âwiadczà one o prawid∏owym

po∏àczeniu p∏ytki z workiem.
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Jak post´powaç z elastycznym ko∏nierzem

hydrokoloidowym podczas noszenia p∏ytki.

• Brzegi ko∏nierza mogà si´ zawijaç, kiedy sà wystawione na dzia∏anie wody.

• Wytrzyj wtedy ko∏nierz do sucha, wyg∏adê wszelkie nierównoÊci i przyciÊnij 

z powrotem na miejsce.

• Uwa˝aj, aby nie dopuÊciç do kontaktu ko∏nierza z rozpuszczalnikami, olejkami

ani kremami.

Zdejmowanie p∏ytki stomijnej

Jednà r´kà przytrzymaj skór´ i delikatnie odklej od niej p∏ytk´. W celu zdj´cia

p∏ytki stomijnej i usuni´cia ewentualnych pozosta∏oÊci mo˝na u˝yç specjalnych

gazików do zmywania skóry ConvaCare®.



Aby uzyskaç pomoc lub dodatkowe informacje, prosimy dzwoniç 

pod bezp∏atny numer Dzia∏u Pomocy ConvaTec

0-800 120-093
lub odwiedziç naszà stron´ internetowà www.convatec.pl

Pe∏ny tekst instrukcji obs∏ugi zawarty jest w ulotce do∏àczonej do produktu. 

 

 

 

 

 


