Natura+ Ostomi Sistemleri
Kullanım Kılavuzu
Kesilebilen Adaptörler

1: Hazırlık
Malzemelerinizi hazırlayarak uygulama için rahat bir ortam sağlayınız. Kullanacağınız malzemeler: Eldiven
(isteğe bağlı), kağıt havlu veya gazlı bez, temiz içme suyu, çöp torbası, adaptör, stoma torbası, stoma ölçüm
cetveli, makas, bariyer pasta. Ayrıca bakım için bariyer sprey, pudra gibi bakım malzemeleri.
Ellerinizi yıkayarak önce mevcut torba ve/veya adaptörü çıkarınız. Stoma çevresini temiz su ile ıslatılmış gazlı
bez veya kağıt havlu ile temizleyerek nazikçe kurulayınız (ıslak mendil kullanılması önerilmemektedir).

2: Uygun Adaptör Boyutu Seçimi
Stomanızı ölçerek uygun adaptör boyuna karar veriniz. Ameliyat sonrası
ödemli olan stomanız yavaş yavaş küçülecektir. Bu yüzden ilk zamanlarda
sürekli ölçüm yapılması ve uygun boyda adaptör kullanılması önemlidir.

3: Adaptör Uygulama
Stomanıza uygun büyüklük ve şekilde adaptörü kesiniz.
Adaptörün arkasındaki koruma bandını çıkararak, adaptörün arka tarafına
veya isteğe göre stomanızın etrafına ince bir tabaka bariyer pasta sürünüz.
Bu şekilde adaptör ve stomanız arasında kalan boşluğu doldurarak sızıntıyı
önlersiniz.
Stomanızı ortalayacak şekilde adaptörü uygulayınız. Adaptör ve stomanız
arasında kalan bariyer pastayı boşluk kalmayacak şekilde düzeltiniz.

4: Esnek Yakayı Yapıştırma
Parmağınızı adaptör halkasının üzerinde gezdirerek adaptörün tam anlamıyla
cilde oturmasını sağlayınız. Esnek yakanın etrafındaki bandı çıkararak yumuşak
bir şekilde cildinize yapıştırınız. Oluşabilecek kırışıklıkları düzeltiniz.

5: Torbayı Takma
Torbanın iç yüzeyinin birbirinden ayrıldığından emin olacak şekilde torba içine
az bir miktar hava girmesini sağlayınız. Torba halkasını adaptörün halkası ile
hizalayınız. Alt taraftan veya saat 6 yönünden yukarı doğru nazikçe torbayı
bastırarak adaptöre oturmasını sağlayınız. Oturma esnasında klik sesini
duymalısınız. Bu şekilde güvenli bir oturuş sağladığınızdan emin olursunuz.
Torbayı hafifçe çekerek tam olarak oturduğunu kontrol ediniz.

6: InvisiClose® Torbayı Kapatma
InvisiClose® boşaltmalı torbalar Katla-Kilitle Sistemine sahiptir. Torbayı
kapatmak için basit bir şekilde uçtaki beyaz hattı yukarı doğru kıvırarak
katlayınız. Dişli plakalar üst üste gelince bastırarak birbiri içine geçmesini
sağlayınız. Ek olarak saklama cebini dışa doğru kıvırarak, torba ucunu cep
içine saklayabilir, hem ek güvenlik sağlamış, hem de torba boyutunu kapalı
torba boyutuna küçültmüş olursunuz.

7: Torbayı Çıkartma
Torbayı üstten tutarak nazik bir şekilde adaptörden ayırınız. Torbayı hergün
veya ihtiyacınıza göre daha sık değiştirmeniz önerilmektedir.

8: Adaptörü Çıkartma
Adaptörün bir köşesinden tutarken, nazikçe diğer köşesinden cildi gererek
adaptörü ayırınız. Kolay bir çıkarma işlemi için NiltacTM Yakmayan Medikal
Yapışkan Çözücü Sprey kullanabilirsiniz. Adaptörü 3 günde bir veya
ihtiyacınıza göre daha sık değiştirmeniz önerilmektedir.

Özel Filtre
Karbon içerikli filtre özellikle barsak gazı kokusunu emecek şekilde özel
olarak dizayn edilmiştir. Torba içerisinde filtre üzerinde koruyucu şeffaf film
tabaka bulunur ve filtre kötü kokuları emerek valf sistemi ile sadece gaz
çıkışına izin verir. Banyo yaparken veya yüzerken kutu içerinde verilen filtre
koruyucuları kullanarak filtrenin üzerini kapatınız.
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