NOWE PRODUKTY NA RYNKU

Esteem synergyTM
 nowy system do zaopatrzenia stomii
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czerwcu 2002 roku odby³a siê œwiatowa
premiera zupe³nie nowego, wykorzystuj¹cego unikatow¹ technologiê po³¹czenia
p³ytka – worek produktu firmy ConvaTec do zaopatrzenia stomii – Esteem synergyTM.
Esteem synergyTM nie jest ani sprzêtem jedno-, ani
dwuczêœciowym. To produkt bêd¹cy nowym typem sprzêtu do zaopatrzenia stomii, który czêsto
okreœlany jest jako sprzêt synergiczny. Wprowadzenie nowego produktu na rynek odby³o siê jednoczeœnie we Francji i w Anglii, gdzie na spotkaniach
pielêgniarek prezentowane by³y nowe rozwi¹zania
proponowane przez producenta Esteem synergyTM
– firmê ConvaTec. Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom zarówno pacjentów, jak i pielêgniarek stomijnych, po okresie badañ i testów, przedstawiono nowy produkt, ³¹cz¹cy w sobie najwa¿niejsze
zalety sprzêtu jedno- i dwuczêœciowego.
Zaledwie w kilka miesiêcy po œwiatowej premierze
nowy produkt bêdzie mo¿na nabyæ tak¿e w Polsce. Na pocz¹tku Esteem synergyTM dostêpny bêdzie
w wersji kolo- i ileostomijnej, jednak producent
obiecuje wprowadzenie wkrótce nowych worków
równie¿ dla pacjentów z urostomi¹. Planowane jest
sukcesywne udostêpnianie szerokiej gamy p³ytek
i worków, co pozwoli wybraæ odpowiedni dla danego pacjenta typ i rozmiar sprzêtu.
W Polsce Esteem synergyTM pojawi siê ju¿ w drugim
kwartale 2003 roku. Nowy sprzêt stomijny dostêpny bêdzie w sklepach medycznych na terenie ca³ego kraju. Od lutego na stronach internetowych
www.convatec.pl pojawiaæ siê bêd¹ szczegó³owe
informacje dotycz¹ce Esteem synergyTM oraz u¿ytej
do jego produkcji technologii, zamieszczony tam
zostanie równie¿ katalog wszystkich dostêpnych
rozmiarów p³ytek i worków. Pielêgniarki pracuj¹ce w Dziale Pomocy ConvaTec (bezp³atna infolinia: 0-800 120 093) odpowiedz¹ na wszystkie pytania zarówno pacjentów, jak i pielêgniarek czy
lekarzy.
Esteem synergyTM, dziêki nowoczesnej technologii
(Adhesive Coupling Technology), daje pacjentom mo¿liwoœæ wyboru produktu ³¹cz¹cego w sobie najlepsze cechy sprzêtu jedno- i dwuczêœciowego.
Do tej pory pacjenci ze stomi¹ mogli wybieraæ spoœród dwóch rodzajów sprzêtu – worków jednorazowego u¿ytku (np. system Stomadress Plus,
Esteem) oraz sprzêtu dwuczêœciowego, który sk³ada
siê z p³ytek przyklejanych do skóry na okres do
2-7 dni oraz worków mocowanych do p³ytki za
pomoc¹ zatrzasku (np. Combihesive 2S). Opraco-

wany przez firmê ConvaTec Esteem synergyTM oferuje pacjentom i pielêgniarkom pracuj¹cym z pacjentami stomijnymi sprzêt, który ³¹czy w sobie
zalety obu wymienionych systemów. Stworzenie
Esteem synergyTM i opracowanie nowej technologii
po³¹czenia p³ytka – worek (Adhesive Coupling Technology) da³o w rezultacie sprzêt idealny do zaopatrzenia ka¿dego pacjenta, zarówno w warunkach
szpitalnych, jak i po wypisie ze szpitala – w domu.
Korzystaj¹c z doœwiadczeñ zdobytych przy produkcji sprzêtu jednoczêœciowego, opracowano system
o miêkkich i dyskretnych p³ytkach, wykonanych
z materia³u Stomahesive. Esteem synergyTM jest ³agodny dla skóry i pozwala utrzymaæ p³ytkê w jednym
miejscu nawet do 7 dni bez koniecznoœci ka¿dorazowego jej dopasowywania i odklejania podczas wymiany worka. Jest to istotne zw³aszcza w okresie
pooperacyjnym, kiedy miejsca wokó³ przetoki s¹
jeszcze bardzo wra¿liwe. Dziêki zastosowanym w nowym produkcie p³ytkom mo¿na unikn¹æ podra¿nienia wra¿liwych miejsc, a delikatny, przepuszczaj¹cy powietrze materia³ pozwala na utrzymanie
skóry w czystoœci i u³atwia gojenie. Ze sprzêtu dwuczêœciowego zapo¿yczono ideê po³¹czenia p³ytka
– worek. Novum w tym wypadku polega na zastosowaniu tzw. Adhesive Coupling Technology, techniki
umo¿liwiaj¹cej po³¹czenie worka do p³ytki w sposób pewny i trwa³y. Odbywa siê to bez koniecznoœci ka¿dorazowego wpinania i wypinania worka,
jak to mia³o miejsce w przypadku rozwi¹zañ proponowanych w systemach dwuczêœciowych. Nowa propozycja firmy ConvaTec daje wiêksze mo¿liwoœci dyskretnego ukrycia worka i zapewnia jego
lepsze przyleganie do cia³a w trakcie codziennego
u¿ywania sprzêtu stomijnego. Esteem synergyTM u³atwi tak¿e pielêgnacjê stomii w okresie pooperacyjnym, pozwalaj¹c na wiêkszy komfort – zarówno
dla pacjenta, jak i pielêgniarki.
Producent nowego systemu ma nadziejê na zrewolucjonizowanie rynku sprzêtu do zaopatrzenia
stomii, a pacjenci po raz pierwszy otrzymuj¹ mo¿liwoœæ wyboru produktu ³¹cz¹cego w sobie zalety
dotychczas stosowanych systemów jedno- i dwuczêœciowych, bez koniecznoœci kompromisu pomiêdzy wygod¹ stosowania i komfortem a bezpieczeñstwem wynikaj¹cym z mo¿liwoœci lepszego
przylegania p³ytki do cia³a. Esteem synergyTM ³¹czy
w jednym to, co najlepsze!
lek. med. Przemys³aw Styczeñ
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