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A Conseal egyrészes eszköz használata
Az egyrészes sztómadugó alkalmazása
1. Távolítsa el a védőpapírt a tapadó felszínről.

Egyrészes sztómadugó

2. Óvatosan vezesse be a dugót a sztómába. Győződjön meg
arról, hogy az öntapadó felszín megfelelően helyezkedik el a
sztóma körül.

3. Határozottan nyomja rá a tapadó felszínt a bőrre, majd
néhány másodpercre finoman helyezze rá a kezét az eszköz
lapos közepére.
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A sztómadugó eltávolítása
4. Lazítsa meg a tapadó felszínt a szélénél. Folytassa tovább
a eltávolítását oly módon, hogy lassan lefelé húzza eltávolodva
a bőrtől. A dugó könnyen kicsúszik. Folytassa az egész eszköz
eltávolításáig.

Zacskó alkalmazása
5. A Coloplast zárt zacskók előre méretre vágott vagy egyedileg
méretre vágható változatban kaphatók. Válasszon a sztómánál
kicsivel nagyobb méretű előre kivágott zacskót és vegye le a
védőpapírt a ragasztóról. Ha egyedileg méretre vágható zacskót
választ, akkor a tapadó felszíni nyílást a sztóma méreténél kicsit
nagyobbra vágja.

Javallat
Conseal sztómadugó szigma vastagbél kivezetés esetében javallt. Conseal sztómadugót
azért helyezik be a sztómába, hogy elzárják a sztómából távozó anyagok útját.
Információ
Coloplast nem vállal felelősséget semminemű olyan sérülésért vagy kárért, amelyek a
Coloplast felhasználási javallataitól eltérő alkalmazási módból származnak.
Vigyázat
Mielőtt Conseal sztómadugót használ, kérjen tanácsot kezelőorvosától.
Conseal sztómadugó nem ajánlott 40 kg-nál kisebb testtömegű személy számára.
Coloplast ajánlása, hogy ne használjon egy dugót 12 óránál tovább.
Figyelmeztetés
Egyszer használatos eszközök újrafelhasználása potenciálisan ártalmas lehet a
felhasználóra nézve. A termék újrafeldolgozása, mosása, fertőtlenítése és sterilizálása
károsan befolyásolhatja a termék tulajdonságait, a betegre nézve a fizikai sérülés vagy
fertőzés fokozott kockázatával jár.

Távolítsa el a védőpapírt.
6. Helyezze az öntapadó területet a sztóma köré és határozottan
nyomja rá a bőrre.

A zacskó eltávolítása
7. Lazítsa meg a tapadó felszínt a szélénél. Folytassa tovább a
tapadó felszín eltávolítását oly módon, hogy lassan lefelé húzza
eltávolodva a bőrtől. Folytassa az egész zacskó eltávolításáig.
Széklet ürítése - Irrigálás
Folytassa az irrigálással, ha ez a bevett gyakorlat.

