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HASZNÁLATI UTASÍTÁS
STOMOCUR bélsártartók
A STOMOCUR sztómaterápiás eszközök egy és kétrészes kivitelben készülnek, megtalálhatók az
átlátszó és bőrszínű zacskók is, zselatinos tapadó felülettel, ami természetes, bőrvédő, jól szigetel, jól
tapad, de nem ragad, a nyílás a sablon segítségével a sztóma méretére vágható.
A sztómazsák felhelyezése:
Készítse elő az új zsákot, rázza meg, vagy fújja fel, hogy ne tapadjon. Ha szükséges, vágja a nyílást a
sablon segítségével a megfelelő méretűre. Hajlított, tompa végű ollót használjon, vigyázzon, hogy a
zsákot ne lyukassza ki!
A zacskó felhelyezése előtt a sztóma körüli bőrfelület tisztaságáról és szárazságáról győződjön meg.
Húzza le a védőcsíkot a ragasztóról. A zsáknyílás alsó szélét hajlítsa meg. A ragasztófelület alsó részét
nyomja rá a bőrre, úgy, hogy a nyílás pontosan illeszkedjen. Ragassza óvatosan aulról felfelé haladva a
bőrre a ragasztófelületet. A zsákot állva vagy fekvő helyzetben tegye fel, ülve nem előnyös.
Üríthető zacskó felhelyezése előtt zárja be a zacskó nyitott végét a záróklipsz segítségével.
Használt zsák eltávolítása:
Óvatosan, lassan távolítsa el a használt zsákot úgy, hogy az egyik kezével a bőrét tartsa feszesen. Ne
tépje le a zsákot, mert felsértheti a bőrt, és ezzel gyulladást okozhat.
Leereszthető zacskó ürítése:
Nyissa ki a záróklipszet, a klipsz két végénél tartva üritse ki a zsákot. A zsák külsejére került
szennyeződést WC papírral letörölheti, vagy vízzel leöblítheti.
Bőr tisztítása:
A sztóma körüli bőrt vízzel vagy közömbös PH tartalmú szappannal mossa le és gondosan szárítsa
meg. Semmi esetre sem használjon étert, benzint, vagy alkoholt, mert ezek a bőrt kiszárítják,
érzékenyebbé teszik, gyulladást okozhatnak. Nem tanácsoljuk krémek és más ápolószerek használatát
sem. Amennyiben gyulladás lép fel, kérjük forduljon kezelőorvosához.
A bélsártartó a talajkörnyezetre ártalmatlan alapanyagból készül, így a használt zsákot a háztartási
szemétbe dobhatja.
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