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A zsák rögzítése
Nyomja össze a zárógyűrűt kattanásig,
ezáltal a zsák biztonsággal rögzül
az alaplaphoz.

A zsák és az alaplap eltávolítása
A zsák:
1. Nyissa ki a zárógyűrűt úgy, hogy
a kisebbik fület, ujjheggyel összenyomja.
2. A zacskót a tetejénél fogva kell
egyidőben felfelé illetve elhúzni az
alaplaptól. Ezt akkor a legkönnyebb
elvégezni ha Ön a zsák felső részét
megfogja.

Szűrő
A szűrő letakarásához emelje
meg a puha hátlapot és helyezze
fel az öntapadó szűrőfedőt a
szűrő jobb felső sarkába.

Az alaplap:
Az alaplapot a tetejénél fogva óvatosan és lassan húzza le a bőrről,
miközben a másik kezével tartsa a
bőrét feszesen.

1-részes és 2-részes zárt zsákok
and Alterna are registered trademarks of Coloplast A/S
or relatated companies. © 2006-10. All rights reserved Coloplast A/S.
Manufacturer: Coloplast A/S, DK-3050 Humlebæk, Denmark.
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Bevezetés
Szűrő
A sztómaviselők időről-időre a
zsák felfúvódását tapasztalhatják,
a bélgáznak köszönhetően, ezért
kénytelenek a zsákot éjszaka
is kiüríteni. Az üríthető és a zárt
zsákokhoz egyaránt kifejlesztett
szűrő lehetővé teszi, hogy a zsák
hosszabb ideig viselhető legyen,
kisebb az eltömődés valamint a
felfúvódás esélye és ugyanakkor
csökkenti a folyadék és a kellemetlen
szagok kiszivárgásának veszélyét.
A csomagokban öntapadó szűrőfedők
is találhatóak. Ezek használata
akkor ajánlott ha Ön le akarja zárni
a szűrőt, annak érdekében, hogy a
szag ne szivároghasson ki a zsákból,
vagy amennyiben zuhanyozni vagy
fürödni óhajt.

A zsák kivitelezése
A zsákot végfelhasználók és
szakemberek közösen tervezték
meg, és különböző méretekben áll
rendelkezésre.
Lágy borítás
Fürdés vagy zuhanyozás után
egy törölköző segítségével törölje
szárazra a zsákot.
Méretre vágás (ha szükséges)
A megfelelő méret kiválasztása
elengedhetetlen. Minden egyes
újrarendelés előtt, mérje meg a
sztóma méretét egy sztómamérő
segítségével. A sztóma alakja és
mérete változhat, és ez szivárgást
eredményezhet a sztóma körüli
területen.

Amennyiben előre kivágott zsákot
szeretne használni, olyan méretet
válasszon, hogy az mindenféle
ráhatás nélkül szorosan illeszkedjen
a sztóma köré.
Amennyiben kivágható zsákot szeretne használni, úgy helyezzen egy
mintát a zsákra és rajzolja meg a
sztóma alakját. Vágja ki a megfelelő
méretű nyílást egy ívelt élű ollóval.
Soha ne vágjon az alaplapon található
legnagyobb kör átmérőjénél nagyobb
méretű nyílást.
Egyszeri használatra.
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A zsák eltávolítása
Az alaplapot a tetejénél fogva óvatosan és lassan húzza le a bőrről,
miközben a másik kezével tartsa a
bőrét feszesen.

Az alaplap felhelyezése
Helyezze az alaplapot a sztóma
köré, majd ujjaival lentről felfelé
haladva határozottan simítsa rá a
bőrre.

A zsák felhelyezése
Ellenőrizze, hogy a zárógyűrű
nyitott állapotban legyen. Helyezze
fel a zsákot az alaplapra úgy, hogy
ujjaival, alulról felfelé haladva,
enyhe nyomást gyakorol a karimára.
A művelet akkor tökéletes, ha
halk kattanással jár. A zsák ekkor,
a kényelmes viselet érdekében,
tetszés szerint elfordítható. Egy
kis gyakorlattal a felhelyezés egy
kézzel is elvégezhető.
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Méretre vágás
Rajzolja rá a sztómája méretét és
alakját a védőfóliára. Vágja ki az
alaplapot a sztóma pontos méretére
és alakjára, hogy tökéletesen
illeszkedjen a sztóma köré.
A vágáshoz ívelt élű olló ajánlott.
A sztóma körüli bőrfelületnek
tisztának és száraznak kell lennie
az alaplap felhelyezésekor.

A védőfólia eltávolítása
Az egyik kezével fogja meg az
alaplap kis fülét, majd a másikkal
húzza le a védőfóliát.

A tapadófelület felhelyezése
Helyezze a tapadófelületet a
sztóma köré, majd ujjaival lentről
felfelé haladva határozottan simítsa
rá a bőrre.

