Alkalmazási és eltávolítási útmutató
Előkészítés
Ívelt végű kis olló és méretvételi sablon használatával
készítsen a tapadó felszínen a sztóma pontos méretének
és alakjának megfelelő nyílást.
A sztóma méretének és formájának méréséhez
használhatja a mellékelt sztóma mérősablont.
A szivárgás és a bőrproblémák kockázatának csökkentése
érdekében fontos, hogy az öntapadó felszínen a nyílás
pontosan illeszkedjen a sztóma köré.

sztóma-zacskó
egyrészes nyíltvégű

Elrejthető ürítő használata
Helyezze a zacskót síma felületre, öntapadó felszínével
lefelé.
Zárja le az ürítőrészt, az alsó rész háromszori feltekerésével,
hogy láthatóvá váljék a tépőzáras csík.
A tépőzár rögzítéséhez hajtsa a két fület befelé.
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Az ürítőrész elrejthető a nem szőtt bélésanyag alá.
Csat, klipsz használata
Távolítsa el a klipszet az ívről, majd távolítsa el a védőpapírt
is. Az öntapadó felszínével lefelé helyezze az ürítőnyílásra.
Ha a klipsz megfelelő elhelyezése nem sikerül elsőre,
távolítsa el, és helyezze fel újra. A bőr felé haladva hajtson
rajta négyet-ötöt , majd hajtsa vissza a klipsz végeit. Merev
csat esetén csak egyszer hajtsa vissza a zacskót a csattal
való lezárás előtt.

Felhelyezés
Javallat
A sztómazacskó a sztómán kivezetett salakanyag felfogását szolgálja. Az
öntapadó felszín a zacskó rögzítésére, és a sztóma körüli ép bőrhöz való
ragasztásra szolgál.
Információ
A terméket vízszintes helyzetben, hűvös és száraz körülmények között tárolja
- ne fagyassza.

Alaposan tisztítsa meg a sztómát és a környező
bőrfelületet. A tapadó felszín felragasztása előtt a bőrnek
teljesen száraznak kell lennie.

Húzza le a védőfilmet az öntapadó felületről.

Alkalmazás előtt várjon, amíg a termék felveszi a szobahőmérsékletet.
Coloplast nem vállal felelősséget semminemű olyan sérülésért vagy kárért,
amelyek a Coloplast felhasználási javallataitól eltérő alkalmazási módból
származnak.
Vigyázat
Mielőtt konvex terméket használ, forduljon egészségügyi szakemberhez.
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.

Hajtsa vissza az öntapadó felszínt, illessze a sztóma köré,
és nyomja rá határozottan a bőrre.

Gyakoroljon nyomást a zacskóra, hogy a tapadás erős
legyen és az öntapadó felszín tökéletesen illeszkedjen a
sztóma körüli bőrre.

Zacskó ürítése
Nyissa meg a leeresztőrészt és szükség esetén ürítse ki a
zacskót a WC-be.

Tisztítsa meg a leeresztőrészt, akár WC-papírral. Miután
kiürítette a zacskót, tekerje fel a leeresztőrészt és ismét
rögzítse.

Eltávolítás
Az öntapadó felszínen lévő fül felemelésével óvatosan
húzza el a zacskót a hasról, és lassan gördítse le a tapadó
felületet.
Az eltávolítást segítendő, szabad kezével alkalmazzon a
bőrén kis nyomást.
A termék egyszerhasználatos és normál háztartási
hulladékként kezelendő. Ne dobja a zacskót a WC-be.

Szagszűrő címke
Szükség esetén helyezze fel az egyik mellékelt szagszűrő
címkét a szagszűrőre, hogy a gázok ne jussanak ki.

