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Urostomia – przetoka
moczowo-skórna (cz´Êç II)
W poni˝szym artykule opisane zosta∏y podstawowe zasady prawid∏owej piel´gnacji urostomii. Nie ró˝nià si´ one praktycznie niczym
od zasad piel´gnacji kolo- i ileostomii, dlatego artyku∏ ten jest cennym êród∏em informacji równie˝ dla pacjentów z innymi typami
przetok. W nast´pnym numerze „Naszej Troski” omówione zostanà najcz´stsze powik∏ania przetoki moczowo-skórnej oraz sposoby
radzenia sobie z nimi.

nale˝y odklejaç równie˝ worek jednocz´Êciowy wyposa˝ony w przylepiec.
Podczas zmiany sprz´tu musimy zawsze pami´taç o przestrzeganiu zasad higieny. CzynnoÊç
tà trzeba rozpoczàç i zakoƒczyç dok∏adnym umyciem ràk. Zu˝yty sprz´t stomijny nale˝y wyrzuciç, najlepiej po umieszczeniu go dodatkowo
w plastikowym woreczku.

Prawid∏owa piel´gnacja urostomii jest niezwykle wa˝na i ma du˝y wp∏yw nie tylko na jej stan,
ale tak˝e na samopoczucie oraz komfort ˝ycia pacjenta. Obejmuje nast´pujàce czynnoÊci opisane
poni˝ej.

Po zdj´ciu p∏ytki stomi´ oraz skór´ wokó∏ niej
nale˝y dok∏adnie umyç letnià wodà lub wodà
z myd∏em, a nast´pnie delikatnie osuszyç czystym i mi´kkim r´cznikiem. Je˝eli u˝ywamy
myd∏a, to najlepiej, aby by∏o to zwyk∏e szare
myd∏o lub myd∏o dla dzieci. Wiele innych myde∏, szczególnie zapachowych, zawiera substancje, które mogà zmniejszaç przyczepnoÊç
sprz´tu stomijnego.
Do oczyszczenia b∏ony Êluzowej stomii oraz
skóry wokó∏ stomii mo˝na równie˝ u˝ywaç specjalnych gazików ConvaCare do zmywania skóry (Zdj. 2.). Pomagajà one usunàç wszystkie

1. Zdejmowanie p∏ytki
Najlepszym miejscem na zmian´ sprz´tu stomijnego jest ∏azienka, która przewa˝nie gwarantuje nam najwi´kszy komfort oraz dyskrecj´.
W ∏azience mamy bowiem dost´p do bie˝àcej
wody, ubikacji oraz lustra. Przed zdj´ciem sprz´tu stomijnego nale˝y przygotowaç: plastikowy
woreczek (na zu˝ytà p∏ytk´ i worek), nowà p∏ytk´ i worek z kranikiem (do zaopatrzenia urostomii), potrzebne akcesoria (gaziki ConvaCare, past´ lub puder Stomahesive etc.), gaziki lub
waciki (po po∏o˝eniu na urostomi´ b´dà one poch∏ania∏y mocz), myd∏o (szare lub dzieci´ce)
oraz czysty i suchy r´cznik.
P∏ytk´ (w sprz´cie dwucz´Êciowym) trzeba odklejaç od skóry bardzo delikatnie iostro˝nie. Nale˝y
wtedy zawsze pami´taç oprzytrzymaniu skóry wokó∏ stomii drugà r´kà (Zdj. 1.). W ten sam sposób

Przy zmianie sprz´tu stomijnego nale˝y ka˝dorazowo, dok∏adnie obejrzeç swojà stomi´ oraz
skór´ wokó∏ niej (Zdj. 3.).

2. Mycie stomii oraz skóry wokó∏ stomii

Zdj. 3. Prawid∏owa stomia powinna mieç ró˝owy kolor,
a skóra wokó∏ niej powinna wyglàdaç identycznie,
jak skóra w innych okolicach brzucha – bez zaczerwienienia i podra˝nieƒ

Oceniajàc ich stan oraz wyglàd, nale˝y zwróciç
szczególnà uwag´ na:
- kolor i ukrwienie b∏ony Êluzowej stomii (niepokojàcym objawem mo˝e byç siny lub czarny kolor stomii albo jej obrz´k),
- stan skóry wokó∏ stomii (niepokojàce sà wszelkie zaczerwienienia, podra˝nienia, wypryski
oraz nad˝erki),
- treÊç wydzieliny ze stomii (niepokojàca mo˝e
byç np. zawartoÊç krwi etc.).
4. Przygotowanie skóry do przyklejenia
nowej p∏ytki

Zdj. 2. Do mycia stomii oraz skóry wokó∏ stomii najlepiej u˝yç letniej wody lub wody z szarym myd∏em. Bardzo przydatne sà równie˝ gaziki
ConvaCare do zmywania skóry (opakowanie
w kolorze bràzowym)

Zdj. 1. Podczas odklejania p∏ytki od skóry nale˝y pami´taç, aby robiç to bardzo ostro˝nie, przytrzymujàc skór´ wokó∏ stomii drugà r´kà

3. Kontrola i ocena stanu stomii

zanieczyszczenia – równie˝ pozosta∏oÊci po starym sprz´cie.
Do mycia skóry wokó∏ stomii nie powinno stosowaç si´ alkoholu, benzyny ani eteru – wysuszajà one bowiem nadmiernie skór´ oraz mogà
prowadziç do jej uszkodzenia. Do piel´gnacji
stomii nie powinno u˝ywaç si´ równie˝ kremów,
poniewa˝ zmniejszajà one przyczepnoÊç sprz´tu stomijnego.
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Przed przyklejeniem nowej p∏ytki (lub worka
jednocz´Êciowego wyposa˝onego w przylepiec)
nale˝y upewniç si´, czy skóra wokó∏ stomii jest
czysta i sucha. Sprz´t stomijny musi byç koniecznie przyklejany do suchej skóry – inaczej nie b´dzie si´ dobrze trzyma∏. Po umyciu skóry warto
jest po∏o˝yç na urostomi´ kawa∏ek gazy – wch∏onie ona mocz, który wydostaje si´ ciàgle ze stomii i zabezpieczy skór´ przed powtórnym zamoczeniem (Zdj. 6.).
Du˝a cz´Êç pacjentów przed przyklejeniem p∏ytki stosuje dodatkowo na skór´ wokó∏ stomii gaziki ConvaCare z p∏ynem ochraniajàcym (Zdj. 4.).
Tworzà one na powierzchni skóry specjalnà warstw´ ochronnà, która zabezpiecza jà przed podra˝nieniami i zwi´ksza przyczepnoÊç p∏ytek.

jednocz´Êciowy) wymienia si´ codziennie, odklejajàc je od skóry razem z przylepcem.
Oba rodzaje worków opró˝nia si´ przez kranik
w miar´ potrzeby – przewa˝nie kilka razy dziennie. Ich pojemnoÊç wynosi 400-500 ml, ale
mocz nale˝y wypuszczaç zawsze wtedy, gdy wype∏nià si´ w ok. 1/3 swej maksymalnej obj´toÊci. Zmniejsza to ryzyko ewentualnego rozwoju
zaka˝enia.
Zdj. 4. Gaziki ConvaCare z p∏ynem ochraniajàcym (opakowanie w kolorze zielonym) tworzà na powierzchni
skóry specjalnà warstw´ ochronnà, która zabezpiecza
jà przed podra˝nieniami, zwi´ksza przyczepnoÊç p∏ytek oraz przed∏u˝a czas ich noszenia

6. Dopasowanie sprz´tu stomijnego

5. W∏aÊciwy dobór sprz´tu stomijnego
Pacjenci z urostomià powinni u˝ywaç specjalnych worków wyposa˝onych w kranik do odprowadzania moczu – tzw. worków urostomijnych.
Mogà one byç doczepiane do p∏ytek (tak jak
w dwucz´Êciowym systemie Combihesive 2S)
lub sà wyposa˝one w przylepiec (tak jak w systemie jednocz´Êciowym Esteem URO). Worki doczepiane do p∏ytek wymienia si´ codziennie,
chocia˝ p∏ytka pozostaje na skórze przeci´tnie
3-5 dni . Worki wyposa˝one w przylepiec (sprz´t

pewnoÊç, jakie ten system oferuje. Od maja
2004 r. dost´pny b´dzie na polskim rynku nowy jednocz´Êciowy system do zaopatrzenia
urostomii – Esteem URO. Znajdzie on na pewno
wielu zwolenników dzi´ki dyskrecji i komfortowi, jakie daje swoim u˝ytkownikom.
Worki urostomijne mogà byç przezroczyste
lub be˝owe. Przezroczyste u∏atwiajà kontrolowanie wyglàdu moczu. Be˝owe sà bardziej dyskretne i estetyczne (Zdj. 5.).

Zdj. 5. Dwucz´Êciowy system Combihesive 2S oraz jednocz´Êciowy system Esteem URO. Worki urostomijne wyposa˝one sà zawsze w specjalny kranik do odprowadzania
moczu, bez koniecznoÊci ich odpinania

Zdecydowana wi´kszoÊç pacjentów z urostomià u˝ywa sprz´tu dwucz´Êciowego
Combihesive 2S, ze wzgl´du na wygod´ i

Esteem URO – nowy
jednocz´Êciowy system
do zaopatrzenia urostomii

Wybrany przez nas sprz´t stomijny musi byç
prawid∏owo dopasowany do rozmiaru i kszta∏tu
posiadanej stomii.
P∏ytk´ przykleja si´ na skór´ wokó∏ stomii,
a otwór w niej wyci´ty musi byç ok. 1-2 mm
wi´kszy ni˝ Êrednica stomii zmierzona u jej podstawy. Do pomiaru Êrednicy stomii u˝ywa si´
przewa˝nie wygodnych szablonów dostarczanych przez producentów sprz´tu stomijnego.
Szablon, z odrysowanym lub wyci´tym kszta∏tem
swojej stomii, warto przechowywaç, wykorzystujàc go przy kolejnych zmianach sprz´tu. Stomi´
trzeba jednak co pewien czas ponownie mierzyç
– szczególnie w pierwszych tygodniach po ope-
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racji, poniewa˝ jej wielkoÊç i kszta∏t mogà ulegaç z biegiem czasu zmianie.
W p∏ytce otwór zawsze wycina si´ samodzielnie za pomocà no˝yczek (najlepsze
sà ma∏e no˝yczki z zakrzywionymi ostrzami).
Przylepce worków jednocz´Êciowych docina
si´ lub majà fabrycznie wyci´te otwory w kilku rozmiarach (30, 40, 50 mm etc). Te drugie mogà byç stosowane tylko przez pacjentów, których stomia ma regularny kszta∏t ko∏a,
a jej rozmiar jest o 1-2 mm mniejszy ni˝ gotowy otwór w przylepcu.
Otwór w p∏ytce lub w przylepcu nie mo˝e
byç za du˝y ani za ma∏y. Je˝eli b´dzie za du˝y, istnieje ryzyko uszkodzenia skóry przez

Zdj. 6. Przy zak∏adaniu sprz´tu na urostomi´ najwa˝niejsze
jest jej zabezpieczenie gazikiem (aby nie dosz∏o do
zmoczenia skóry) oraz prawid∏owe doci´cie otworu
w p∏ytce lub przylepcu

wyp∏ywajàcy z przetoki mocz, który ma dost´p do jej niezabezpieczonej powierzchni.
Je˝eli otwór b´dzie za ma∏y, mo˝e dojÊç do
podciekania moczu pod p∏ytk´ lub przylepiec, co spowoduje ich odklejanie si´ i –
w nast´pstwie – uszkodzenie skóry. Podczas
przyklejania p∏ytki urostomia powinna byç zabezpieczona gazikiem, aby nie wyp∏ywa∏
z niej mocz (Zdj. 6.).
7. Noszenie sprz´tu stomijnego
Sprz´t stomijny musi byç wygodny. Prawid∏owo dobrany i dopasowany nie powinien
powodowaç ˝adnych podra˝nieƒ ani uszkodzeƒ skóry.
Sprz´t stomijny firmy ConvaTec posiada
p∏ytki i worki wykonane ze specjalnego materia∏u Stomahesive o w∏aÊciwoÊciach ochronnych i gojàcych. Stosowany jest on we wszystkich przypadkach, kiedy ochrona skóry jest
najwa˝niejsza lub kiedy dosz∏o do jej uszkodzenia i zale˝y nam na wyleczeniu. Z materia∏u Stomahesive produkowane sà tak˝e specjalna pasta oraz puder Stomahesive.
Na noc do kranika worka urostomijnego
pod∏àcza si´ przy pomocy drenu zbiornik
nocny na mocz. Zbiornik ten najcz´Êciej mocuje si´ do brzegu ∏ó˝ka – poni˝ej przetoki
(Zdj. 7.).

Zdj. 7. Na noc do worka urostomijnego przyczepia si´
przy pomocy drenu zbiornik nocny na mocz, przewa˝nie mocowany do brzegu ∏ó˝ka

8. Zalecenia ogólne
Pacjenci z urostomià powinni piç du˝e iloÊci
p∏ynów – ok. 2-2,5 litra dziennie (8-10 szklanek). Zapobiega to powstawaniu kamieni w nerkach. Nie ma ˝adnych ograniczeƒ dietetycznych
– pacjenci mogà najcz´Êciej jeÊç to samo, co
przed operacjà. Nale˝y pami´taç o regularnych
badaniach moczu (co 2-3 miesiàce) i kontrolnych badaniach USG uk∏adu moczowego. Ponadto lekarz prowadzàcy mo˝e zleciç dodatkowe badania lub daç indywidualne wskazówki,
których nale˝y bezwzgl´dnie przestrzegaç.
Prawid∏owa piel´gnacja stomii pozwala uniknàç podra˝nieƒ oraz zmian zapalnych. Sprz´t stomijny lepiej utrzymuje si´ na zdrowej skórze.
Dbajmy o naszà stomi´ i skór´ wokó∏ niej!

Tam byliÊmy...

Kawa w „Cafe Kawka” w Poznaniu
– Nie trzeba du˝ych pieni´dzy, ˝eby zorganizowaç ciekawe spotkanie. Trzeba tylko chcieç –
przekonuje Alina Matysiak, przewodniczàca Polskiego Towarzystwa Opieki nad Chorymi ze Stomià Pol-Ilko, witajàc nas wCafe Kawka na poznaƒskiej Starówce.
Cz∏onkowie poznaƒskiego oddzia∏u Pol-Ilko takie spotkanie zorganizowali 4 lutego br. podczas
Âwiatowego Dnia Walki z Rakiem. Wszyscy takà
walk´ majà ju˝ za sobà, postanowili wi´c to uczciç.
W wype∏nionej po brzegi kawiarence zabawa
uda∏a si´ wybornie. Zebrani cz∏onkowie Pol-Ilko
Êpiewali piosenki, opowiadali dowcipy, brali
udzia∏ w konkursach. W∏aÊnie, czy potrafià Paƒstwo rozszyfrowaç zdanie: „W antryjce na ryczce stojà pyry w tytce”. W gwarze poznaƒskiej

znaczy to: „W przedsionku na taborecie stojà
ziemniaki w papierowej torbie”. DowiedzieliÊmy
si´ te˝, ˝e Êwi´tojanki to porzeczki, redyski to rzodkiewki, a glazejki – r´kawice.
Nikt nie wyszed∏ ze spotkania z pustymi r´kami, odby∏a si´ bowiem loteria fantowa i ka˝dy wylosowa∏ jakiÊ prezent. Cz´Êç upominków
przynieÊli pacjenci, cz´Êç
kupi∏o Pol-Ilko.
– Cz´sto dochodzà do
mnie narzekania z innych
oddzia∏ów w Polsce, ˝e
u nich nic si´ nie dzieje. Zamiast narzekaç, lepiej samemu coÊ zrobiç. Apeluj´
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o wi´kszà aktywnoÊç – bawmy si´, sp´dzajmy mi∏o czas. Jak tu, w Poznaniu – dodaje Alina Matysiak. – My szykujemy si´ ju˝ do nast´pnej imprezy. Na majówkowy piknik w okoliczne lasy –
zapowiada Zdzis∏aw Matuszak, przewodniczàcy
poznaƒskiego odzia∏u Pol-Ilko.

