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Egy- és kétrészes sztómazsákok
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urosztómazsákok

4. A kétrészes zsák felhelyezése
Győződjön meg róla, hogy a zárógyűrű nyitott helyzetben
van. A zsákot és az alaplapot nyomja össze lentről kezdve.
Futtassa ujját körbe a zsák külső részén található karimán
lentről felfelé haladva. Halk kattanás jelzi, hogy a zsák
elhelyezkedése az alaplapon megfelelő. A zsák optimális
helyzetbe elforgatható.
5. A zsák rögzítése
Zárja be a zárógyűrűt. A kattanás jelzi, hogy a zsák
biztonságosan rögzítve van az alaplapon.
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IFU11101 A Coloplast logó a Coloplast A/S cég bejegyzett védjegye.
© [2009-10] Minden jog fenntartva. Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Dánia.

Figyelem
Ennek az egyszer használatos eszköznek többszöri alkalmazása potenciális
veszélyt jelent a felhasználóra nézve. A termék újrafeldolgozása, tisztítása,
fertőtlenítése és sterilizálása károsíthatja a termék tulajdonságait, és így a fizikai
sérülés vagy a fertőzés további kockázatnövekedését jelentheti a beteg számára.
Figyelmeztetés
A Coloplast nem vállal felelősséget olyan sérülésekért vagy egyéb jellegű kárért,
amely a Coloplast jelenlegi felhasználási javallataitól eltérő alkalmazási módból
származik.
Rendeltetésszerű felhasználás
Az Alterna bőrhöz tapadó lap és sztómazsák a sztómán kivezetett salakanyag
felfogását szolgálja. Az öntapadó lap a sztóma körüli bőrhöz tapad, és így a
sztómazsák megfelelő helyzetének kialakítását szolgálja.
Használata:
1
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1. Az alaplap kivágása
A sztóma méretét és formáját rajzolja rá a sztómasablonra.
A sztóma méretéhez és alakjához illeszkedve vágja ki a
nyílást. Legkönnyebben hajlított végű ollóval teheti meg ezt.
Az alaplap utolsó körén túl ne vágjon. Az alaplap
felhelyezése előtt tisztítsa meg, majd törölje szárazra a
bőrt.
2. A védőpapír eltávolítása
Először távolítsa el az átlátszó védőpapírt! Hüvelykujját
helyezze a fülre, majd a másik kezével húzza le a
védőpapírt!
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3. Az egyrészes zsák és a kétrészes alaplap használata
Helyezze az öntapadó alaplapot a bőrre a sztóma körül,
pontos illeszkedést biztosítva. Az ujjakkal alulról felfele
haladva finoman, de biztosan nyomja a bőrre.

6. A zsák zárása
Távolítsa el a klipszet az ívről, és távolítsa el a védőpapírt.
Öntapadó felével lefelé helyezze a nyílásra. Ha a klipsz
megfelelő elhelyezése nem sikerül elsőre, távolítsa el, és
helyezze fel újra. A bőr felé haladva végezzen 4-5
feltekerést, majd hajtsa vissza a klipsz végeit. Merev csatra
csak a zsák csattal való lezárását megelőző tekerésnél van
szükség.
7. Az urosztómazsákok ürítése
Emelje a kifolyócső végét felfelé, és nyomja össze, ezután
húzza ki a dugót, enyhítsen a kifolyócsőre gyakorolt
nyomáson, majd ürítse ki a zsákot. Az ürítés elvégzése
után győződjön meg róla, hogy a kifolyócső lezárása
tökéletes, és a záródugó teljesen vissza van illesztve.
8. Az egyrészes zsák eltávolítása
A zsákot úgy távolítjuk el, hogy lassan és óvatosan
lehúzzuk a bőrről, miközben a bőrt szorosan fogva tartjuk a
másik kezünkkel.
9. A zsák és az alaplap eltávolítása
A zsák:
1. A kis fület ujjheggyel nyomva nyissa ki a zárógyűrűt!
2. Távolítsa el a zsákot az alaplapról egyszerre felemelve
és húzva azt. Ez könnyebben sikerül, ha a zsák tetejét
fogja.
Az alaplap:
Az alaplapot a bőrről lassan és óvatosan lefelé húzva
távolíthatja el, úgy, hogy a bőrt mindeközben másik kezével
fogva feszesen tartja.

