Sztómával élők
gyógyászati segédeszközei

Sztómaterápiás eszközök leírása
Sztómazacskó

Alterna® sztómazacskók anyaga a gázok számára
átjárhatatlan, szagzáró és zörgést csökkentő
dombornyomott, négyrétegű lágy film. Textíliaszerű külső
borítása puha poliészter, vízlepergető és zajt nem ad, nem
tapad a ruházathoz, továbbá nem bolyhosodik. Az
átlátszó kivitelű zacskók lehetővé teszik a széklet, vizelet
szükség szerinti megfigyelését. Alterna üríthető
urosztómás eszközben a vizelet visszafolyását fekvő
helyzetben speciális szelep akadályozza.
Választék: enterosztómához zártvégű, nyíltvégű illetve
urosztómához üríthető sztómazacskó. Átlátszó vagy
bőrszínű mini (~1 dl), midi (~2,5-3 dl) és maxi (~0,5 l)
űrtartalmú.

Öntapadó felszín

Alterna sztómaterápiás gyógyászati segédeszközök
öntapadó felszíne két eltérő összetételű, spirálisan váltakozó
ragasztórétegből áll. A fehér színű rész funkciója a bőrhöz
való megfelelő tapadás biztosítása és a bőrvédelem. A barna
színű rész szerepe erősíteni a ragasztó felázással szembeni
ellenállását. A spirálisan váltakozó ragasztórétegek és a
felhelyezés eseti eltérései miatt nincs a bőr folyamatosan
egyféle tapadóanyag hatásának kitéve. Az öntapadó felszín
hajlékonyságát fokozzák a rézsútosan hullámosított szélek. A
sztóma méretének megfelelő nyílás kivágását megkönnyítik a
védőfólián az 5 mm-es közönkénti segédvonalak. A tapadó
felszínt jól látható fülecskével látták el a bőrtől való kíméletes
eltávolítása érdekében.
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Szagszűrő-betét

Alterna Free-filter

Alterna Free új generációs zárt és
nyíltvégű eszközökben „banán alakú”
szűrőbetét alkotórészei a habszivacs
és az aktív szenes egység.
A habszivacs „előszűrőként” szolgál.
Az aktív szenet védőfilm borítja, és
teflon membrán védi a bélsártól és
a nedvességtől. A szűrőn található
lyukon át távoznak a tisztított gázok.

Alterna-szűrő

Alterna zártvégű eszközöknél
a többrétegű szűrőbetétben
a filmborítású aktív szén a gázok
szagtalanítását szolgálja.
Alterna nyíltvégű és urosztómás
zacskók szűrőbetét nélküliek.

Kétrészes csatlakozó szerkezet

Választék
• Tapadás szerint normál vagy extra erős (vizelet és
folyékony széklet esetére)
• Sztóma elhelyezkedése szerint létezik sík profilú
(normál), mély konvex (visszahúzódott sztómához) vagy
enyhén konvex (bőr szintjében álló és enyhén
behúzódott sztómához)
• Nyílás mérete szerint választható 10 mm-től 35 mm,
45 mm, 55 mm max. átmérőjű sztómához

Ürítőnyílások

Alterna Free nyíltvégű új generációs zacskóba beépített,
kétfülű tépőzáras ürítő-rész megbízható és higiénikusan
kezelhető. Lezárt állapotban az ürítőnyílás könnyen
feltekerhető és elrejthető a sztómazacskó borítása alá, a
diszkréció érdekében.
Alterna nyíltvégű sztómazacskó lezárásához tartozék az
öntapadó zárólapocska.
Alterna urosztómás zacskók vizeletürítő csőve puha
műanyagból készül, amely biztonságos dugóval
egyszerűen zárható.

A sztómazacskó erős rányomástól
mentesen csatlakoztatható
az alaplaphoz és szükség esetén
megfelelő pozícióba elforgatható
a zacskó, mielőtt rákattintjuk
a biztonsági zárat. Amikor a biztonsági
zárat nyitjuk vagy zárjuk, olyankor
kattanó (klikk) hang jelzi
az állapotváltozást.
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Kiegészítő eszközök
Coloplast paszta

Coloplast Paszta kitölti a sztóma körüli bőr
egyenetlenségeit, a heges, redős bőrfelszínt. A felesleges
nedvességet felszívja a bőrről és a sztómáról. Bőrvédelmet
biztosít. Rugalmas és puha marad. Egy tubusban 60
gramm paszta van és tartozéka egy adagoló pálca.
Coloplast csíkpaszta alkoholmentes, nem csíp, kézzel
könnyen a sztóma köré formálható, akár a gyurma és
tökéletes szigetelést, szivárgásmentességet biztosít.
Kiszerelési egysége 10 darab 6 grammos csíkpaszta.

Coloplast Conseal sztómadugó

Olyan vastagbél-sztómások számára tervezték, akik
irrigálnak, a két beöntés közötti fokozott diszkréció
biztosítása céljából. Alterna tapadó felszínnel készül. A
puha habszivacs dugó a bélbe való behelyezés után
kitágul és megakadályozza a székletürítést, továbbá
tompítja a sztómából jövő szelek hangját. Beépített aktív
szénszűrőn keresztül szagtalanítja a szabadba kiáramló
bélgázokat.

sztómadugók elöl- és hátulnézetben

paszta

csíkpaszta

Alterna® irrigáló készlet

Ezt az eszközt kizárólag vastagbél kivezetéssel élők
alkalmazhatják, ha egynyílású, végleges sztómájuk van.

Alterna MiniCap sztómasapka

Ez a kisméretű eszköz bőrszínű, szagzáró, lágy
filmanyagból és többrétegű, beépített szagszűrővel
készül. A zajcsökkentő betétlap magába szívja a
sztómából esetlegesen ürülő váladékot. Választható
egyrészes öntapadó vagy kétrészes típus.

sztómasapkák elöl- és hátulnézetben
irrigálókészlet
Az irrigációs készlet piperetáskába csomagolva kerül
forgalomba és tartalmaz egy 2 liter űrtartalmú víztartályt,
beépített hőmérővel, vízáramlás szabályozóval, egy irrigáló
fejet, két leeresztő zacskót, egy nyomólapot és egy
elasztikus övet.

Figyelmeztetés
A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót
vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

TB támogatási útmutató 2012. április 1-től
ISO-kód
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Egyrészes, öntapadó, zártvégű,
hidrokolloid zsákok (normál méret)
Egyrészes, öntapadó, zártvégű,
572 Ft/db
hidrokolloid zsákok (gyermek méret)
Egyrészes, öntapadó, zártvégű,
699 Ft/db
hidrokolloid zsákok (maxi méret)
Kétrészes, zártvégű zsákok
343 Ft/db
(normál méret)
Kétrészes, zártvégű zsákok
356 Ft/db
(gyermek méret)
Kétrészes, zártvégű zsákok
356 Ft/db
(maxi méret)
Ürítenhető, egyrészes öntapadó
800 Ft/db
urosztóma zsákok (normal méret)
Üríthető, egyrészes öntapadó,
787 Ft/db
urostoma zsákok (gyermek méret)
Üríthető, egyrészes öntapadó,
953 Ft/db
urostoma zsákok (maxi méret)
Üríthető, kétrészes, öntapadó
718 Ft/db
urostoma zsákok (normál méret)
Üríthető, kétrészes, öntapadó
749 Ft/db
urostoma zsákok (gyermek méret)
Üríthető, kétrészes, öntapadó
749 Ft/db
urostoma zsákok (maxi méret)
Alaplapok kétrészes zsákokhoz
919 Ft/db
(normál méret)
Alaplapok kétrészes zsákokhoz
973 Ft/db
(gyermek méret)
Alaplapok kétrészes zsákokhoz
1.194 Ft/db
(konvex).
Paszták
2.477 Ft/db
Irrigációs készletek
18.542 Ft/db
Leeresztő zacskó
432 Ft/db
irrigációs készletekhez
Sztómasapkák
572 Ft/db
Sztómadugók
572 Ft/db
Egyrészes nyíltvégű, öntapadó,
608 Ft/db
hidrokolloid zsákok (normál méret)
Egyrészes, öntapadó,
724 Ft/db
hidrokolloid zsákok (gyermek méret)
Egyrészes, öntapadó, hidrokolloid zsákok
953 Ft/db
(maxi méret)
Üríthető, kétrészes zsákok
381 Ft/db
(normál méret)
Üríthető, kétrészes zsákok
699 Ft/db
(gyermek méret)
Üríthető, kétrészes zsákok
749 Ft/db
(maxi méret)

09 18 04 03 06
09 18 04 03 09
09 18 05 03 03
09 18 05 03 06
09 18 05 03 09
09 18 07 03 03
09 18 07 03 06
09 18 07 03 09
09 18 08 03 03
09 18 08 03 06
09 18 08 03 09
09 18 14 03 03
09 18 14 03 06
09 18 14 03 12
09 18 14 06 03
09 18 24 03 03
09 18 24 03 06
09 18 30 03 03
09 18 30 03 06
09 18 39 03 03
09 18 39 03 06
09 18 39 03 09
09 18 42 03 03
09 18 42 03 06
09 18 42 03 09

Fogyasztói
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Térítési
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Felírható
mennyiség
180 db

Ind.
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9 Ft/db
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270 db

ES
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11 Ft/db
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US
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US
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19 Ft/db
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12 Ft/db
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14 Ft/db
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30 db

KR

953 Ft/db
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45 db

KR
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KR
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90 db
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Fenti árak tartalmazzák a 27%-os ÁFA-t. Ind.=indikáció, ES=enterosztóma, US=urosztóma, KR=kétrészes sztómazsákokhoz.
Részletes információkért keresse fel az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által folyamatosan frissített online gyógyászati segédeszköz jegyzéket a www.sejk.oep.hu címen. Célunk a gyógyászati segédeszközöket felhasználók, családtagjaik, az ezeket az eszközöket elrendelő orvosok, asszisztensek, valamint az érdeklődők tájékoztatása.

A Coloplast olyan termékeket és szolgáltatásokat fejleszt, amelyek megkönnyítik az intim egészségügyi ellátást igénylő emberek életét.
Szorosan együttműködünk termékeink felhasználóival és olyan megoldásokat kínálunk, amelyek megfelelnek sajátos elvárásaiknak a
szómaterápia, urológiai és kontinencia gondozás illetve sebkezelés területén használatos eszközökkel. Világszerte több, mint 7.000
alkalmazottat foglalkoztatunk, beleértve két magyarországi gyárunk dolgozóinak létszámát, amely meghaladja a 2.000 főt.
A Coloplast logo bejegyzett védjegy tulajdonosa a Coloplast A/S.© [Lezárás dátuma: 2012. 03. 10. Azonosító: 0790-04-12.]
Minden jogot fenntartunk. Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark.

Coloplast A/S
Magyarországi Képviselet
2049 Diósd, Álmos fejelelem u. 27.
Telefon: 22 61 455, 22 66 163
www.hungary.coloplast.com

