NATURA®
TVAROVATEĽNÁ PODLOŽKA
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Určenie správnej veľkosti.

Odmerajte si stómiu
a vyberte správnu
veľkosť tvarovateľnej
podložky.
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Vymodelujte podložku pomocou prstov,
potom vyrolujte a vytvarujte adhezívum tak,
aby zodpovedalo veľkosti a tvaru stómie.
Nenaťahujte, neťahajte ani nestrihajte.

Odstráňte priehľadnú
ochrannú fóliu zo zadnej
strany podložky. Priložte
otvor nad vašu stómiu.

Aplikácia podložky na pokožku.

Pritlačte podložku v mieste
aplikácie a pokiaľ to bude
potrebné, prispôsobte už
vyrolovaný otvor na adhezíve
podľa veľkosti stómie.
Jemne pridržte podložku na
koži po dobu asi 30 sekúnd.

Odstráňte bielu
ochrannú fóliu z okrajov
podložky.

Referencie: 1. Clinical Summary: Osmose Study, Multinational Evaluation of the Peristomal Condition in New Ostomates Using
Moldable Skin Barriers. Data on file. ConvaTec Inc.

Jemne pritlačte
na kožu a vyrovnajte
záhyby na podložke.
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Aplikácia vrecka a jeho uzavretie.

Oddeľte strany vrecka od
seba a umožnite vniknúť
dovnútra vzduch.
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Priložte prírubu na vrecku k prírube
na podložke. Jemne pritlačte vrecko
a podložku k sebe, začnite smerom
zdola nahor tak, aby ste niekoľkokrát
počuli cvaknutie, ktoré bude
znamenať, že vrecko a podložka do
seba bezpečne zapadli.
Vždy dvakrát skontrolujte, či
je spojenie bezpečné. Ak nie,
zopakujte celý postup ešte raz.

Pre väčšiu bezpečnosť
a diskrétnosť prehnite
prednú časť úschovného
vrecka, čím schováte
výpust dovnútra.

Vyprázdnenie a čistenie vrecka.

Na vyprázdnenie obsahu
z vrecka uchopte výpust
a stlačením obidvoch strán
k sebe ho otvorte, čím obsah
vyprázdnite.
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Výpust uzavrite
preložením suchých
zipsov 3x od konca
smerom hore tak, aby
celou plochou do seba
zapadli a stlačte ich po
celej dĺžke.

Rady pre čistenie vrecka:
Podržte vrecko jednou rukou
a očistite výpust na vrecku
toaletným papierom, ktorý
držíte v druhej ruke.

Vyčistite vnútornú časť
výpustu toaletným
papierom alebo detskými
vlhčenými utierkami.

Odstránenie vrecka.

OSLAVUJEME

ROKOV
na Slovensku

Vrecko odstránite tak, že jednou
rukou pridržíte podložku a druhou
rukou jemne potiahnete vrecko
smerom nadol.

Jednou rukou jemne odtiahnite
podložku smerom nadol z pokožky
a druhou rukou si pridržiavajte kožu
v okolí stómie.
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riešenie stómie

