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Termenul de origine greacă, “stoma” reprezintă deschiderea unui
organ cavitar Ia piele.
lntervenţiile chirurgicale aferente pot avea ca rezultat deschiderea
pe peretele abdominal al:
• colonului (intestinul gros): colostomii
• ileonului (intestinul sublire): ileostomii
• tractului urinar: urostomii
Stoma astfel practicată poate avea diverse forme (rotundă, ovală)
şi dimensiuni diferite. Dimensiunile stomei vor suferi modificări
în timp, reducându-se în câteva luni de Ia data intervenţiei
chirurgicale. Stoma nu prezintă terminaţii nervoase şi de aceea
nu transmite senzaţii de durere.Totodată, stoma este intens
vascularizată şi trebuie avut în vedere îngrijirea corectă a
tegumentului (pielii) ce o înconjoară.
Crearea unei stome presupune necesitatea utilizării dispozitivelor
de stomaterapie care asigură corelarea conţinutului intestinal sau
urinar, asigurând totodată şi protejarea pielii cât şi absorbţia
mirosurilor neplăcute.
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Poziþionarea
stomelor
Scurte
noþiuni
anatomice

Poziþionarea
stomelor
Colostomii
deschideri ale colonului-intestinului
gros în peretele abdominal

Colostomie DESCENDENTÃ
(deschiderea colonului descendent)
‘
Conþinutul intestinal este semiformat
(consistenþã aproape de cea a materiilor
fecale,datoritã faptului cã mare parte din
cantitatea de lichide a fost reþinutã de
colonul ascendent ºi cel transvers).

Colostomie TRANSVERSALÃ
(deschiderea colonului transvers)
Conþinutul intestinal are o consistenþã
între lichid ºi cea a materiilor fecale.
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Poziþionarea
stomelor
Colostomie ASCENDENTÃ
(deschiderea colonului ascendent)
Conþinutul intestinal are o consistenþã
între lichid ºi semilichid, fiind bogat în
enzime care pot cauza, în cazul unei
îngrijiri necorespunzãtoare iritaþii ale
tegumentului ce înconjoarã stoma.

Poziþionarea
stomelor
Ilestomii
deschideri ale ileonului - intestinul
subþire în peretele abdominal

Conþinutul intestinal are o consistenþã
apoasã, bogat în enzime digestive ºi este
eliberat în mod constant, de regulã dupã
mese. Enzimele digestive din conþinutul
intestinal pot cauza, în cazul unei îngrijiri
necorespunzãtoare iritaþii ale tegumentului
ce înconjoarã stoma.

Urostomii
deschideri ale tractului urinar în
peretele abdominal

Poziþionate de regulã pe peretele
abdominal, urostomiile necesitã utilizarea
dispozitivelor de stomaterapie pentru
colectarea urinei. Datoritã faptului
cã, în mod normal, urina este foarte
acidã, trebuie asiguratã o îngrijire
corespunzãtoare pentru a preveni iritaþia
tegumentului din jurul stomei.
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Îngrijirea stomelor

Îngrijirea stomelor
Stoma, dar mai ales tegumentul din jurul
acesteia, trebuie corect îngrijite pentru a preveni
apariþia de complicaţii.
Cauzele frecvente ce pot genera complicaþii ale
tegumentului din jurul stomei sunt:
• Iritaţii provocate de scurgeri ale conþinutului
intestinal pe lângă stomă
• Iritaţii mecanice ce pot surveni ca urmare
a decupării defectuoase a orificiului
protectorului cutanat ( sau “flanşei”) la
dimensiunile şi forma stomei
• Iritaþii mecanice survenite în urma utilizării
unei îmbrăcăminti prea strâmte
• Infecþii ce pot să apară ca rezultat al
acumulării excesive de umiditate în zona
tegumentară pe care se aplică protectorul
cutanat
• Tegument peristomal neacoperit de protector
cutanat prin decupare excesivă

Complicaþiile des întâlnite ale tegumentului din jurul stomei sunt:
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Descriere

Posibile cauze

Eriteme, escoriaţii
Zone de roºeaþă, umede, posibil sângerânde

•
•
•
•

Candida Albicans
Pete de roºeaþă, senzaþii de mâncărime,
tegumentul afectat din jurul stomei este mai cald
decât cel neafectat, apariþia de puncte albicioase.

• cauzată de fungi prezenþi în tractul
gastrointestinal

Scurgeri ale conþinutului intestinal
Alergii
Infecþii
Îndepărtarea “brutală” a dispozitivelor stomice

Descriere

Posibile cauze

Inflamaþii ale foliculilor de păr din zona
tegumentară din jurul stomei

• Cauzate eventual de îndepărtarea într-o
manieră “brutală” - a dispozitivelor stomice
Ca măsură de prevenire se recomandă
îndepartarea părului din zona pe care se va aplica
dispozitivul stomic, fie prin tăierea firelor de păr cu
o foarfecă, fie prin utilizarea maºinii electrice de
bărbierit.

Hiperplazia
Tegumentul peristomal este “îngroºat”

• Frecvent intâlnită în urostomii, provocată de
scurgeri ale urinei pe tegumentul peristomal

Formarea cristalelor de urină pe tegumentul
peristomal:

• Cauzată de urina alcalină sau/ºi de acidul uric
din componenþa urinei

Zona este albicioasă, puternic “ridată” ºi bogată în
depuneri de urină.

Atunci când apar simptomele complicaþiilor, vă recomandăm să apelaþi la medic sau la asistentul medical.
Prevenirea apariþiei complicaþiilor tegumentului din jurul stomei se realizează prin:
• Asigurarea aplicării corecte a dispozitivelor stomice, astfel încât să nu existe scurgeri ale conþinutului
intestinal pe tegumentul peristomal
• Decuparea corectă a protectorilor cutanaþi (flanºelor) în funcþie de dimensiunile ºi forma stomei
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Recomandãri pentru
îngrijirea stomelor

Pregătirea pentru schimbarea dispozitivului de protezare a stomei

Când schimbaţi dispozitivul
de protezare a stomei?

Dispozitivul de protezare a stomei (sac
stomic) este prevăzut pentru purtarea
timp de două-trei zile. De aceea, vă
recomandăm alegerea a trei zile fixe din
cursul săptămânii pentru schimbarea
dispozitivului stomic, de exemplu luni,
miercuri şi vineri.
Este indicată schimbarea dispozitivului
dimineaţa, la ora 7.00 - 7.30, înainte
să mâncaţi sau să beţi lichide. Dacă
aţi mâncat sau aţi băut deja, trebuie
să amânaţi momentul schimbării
dispozitivului de protezare a stomei
cu minimum două ore, pentru a
evita eventualitatea eliminărilor după
îndepărtarea dispozitivului de pe
abdomen.

Este recomandat să schimbaţi dispozitivul de protezare a stomei în baie, în faţa chiuvetei. În cazul în care
dumneavoastră, purtător de stoma, nu reuşiţi singur, apelaţi la ajutorul unei persoane apropiate, dar este
de preferat să deprindeţi cât mai repede procedura de schimbare a dispozitivului, pentru că, reuşind să vă
îngrijiţi singur cât mai repede, vă veţi recăpăta independenţa şi stima de sine.
Pentru îngrijirea stomei, vă sunt necesare o serie de materiale, majoritatea dintre acestea fiind uşor de
găsit în orice gospodărie. Aveţi nevoie de:
•
•
•
•
•
•
•

Apă călduţă
Săpun cu PH neutru, fără adaosuri de uleiuri sau creme, sau săpun pentru copii
Burete de baie
Prosop
Foarfece
O oglindă de perete sau cu suport
Comprese de tifon sau prosoape de bucătărie din hârtie sau un prosop de bumbac;

ATENŢIE: Nu folosiţi şerveţele umede obiºnuite. Acestea conţin
substanţe grase care rămân pe piele şi nu mai permit lipirea corectã
a dispozitivului!
• Produse pentru întreţinere, cum sunt: pasta stomică, pudra stomică,
şervetele pentru dezlipit sau pentru lipit dispozitivul;
• O pungă de plastic pentru colectarea reziduurilor rezultate în urma
înlocuirii dispozitivelor;

ATENŢIE: Înainte de lipirea dispozitivului, nu aplicaţi pe pielea din jurul stomei: betadină, unguente
sau pudre, deoarece dispozitivul nu se va lipi corect.
Dacă totuşi aveţi o afecţiune a pielii care impune tratament cu creme şi alte substanţe, vă
recomandăm ca, după perioada de acţionare a acestor substanţe recomandată de personalul
specializat (un număr de minute), să vă asiguraţi că pielea este bine spălată şi degresată!
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Îndepărtarea dispozitivului de protezare stomică

Pregătirea şi aplicarea noului dispozitiv stomic

1. Goliţi sacul stomic atunci când acesta s-a umplut pe jumătate. Este important ca atunci când îndepărtaţi
dispozitivul de pe abdomen, acesta să fie gol pentru a nu exista riscul împrăştierii materiilor fecale

1. Verificaţi o dată la două săptămâni dacă formă şi dimensiunea stomei s-au modificat. În cazul unei
forme neregulate, va trebui să folosiţi un şablon personalizat.

2. Dezlipiţi sacul vechi de pe piele, cu blâdeţe, începând cu partea de sus a acestuia. Puteţi folosi
şerveţelele de dezlipit sau o picătură de ulei, pentru a uşura procesul de dezlipire;

2. Fără a îndepărta folia protectoare de pe adezivul dispozitivului, decupaţi cu foarfeca partea adezivă a
sacului, după forma măsurată a stomei. Încercaţi să decupaţi cât mai aproape de forma stomei, maxim
3 mm mai larg decât forma acesteia.

3. Puneţi dispozitivul vechi într-o pungă de plastic pe care o închideţi şi apoi aruncaţi punga la gunoi;
4. Inspectaţi pielea din jurul stomei pentru a vă asigura că este intactă şi că nu prezintă deteriorări
5. Folosind mişcări blânde, spălaţi stoma şi pielea din jurul stomei cu buretele îmbibat în apă caldă şi
săpun, ajutându-vă de compresele de tifon.

3.Îndepărtaţi folia protectoare de pe suprafaţa adezivă şi apoi aplicaţi dispozitivul pe piele, începând de
jos în sus. La aplicarea dispozitivului stomic, pielea trebuie să fie cât mai bine întinsă. În cazul în care
există pliuri ale pielii, folosiţi pasta de lipit pentru a crea o suprafaţă netedă, apoi lipiţi sacul stomic.

ATENŢIE: Este interzisă curăţarea stomei cu soluţii pe bază de alcool, acetonã sau alţi dezinfectanţi;
Soluţiile speciale pentru spălarea stomei sunt recomandate doar pentru călătorii sau schimbări de
urgenţă, atunci când nu sunteţi acasă. Vă recomandăm să aveţi trusa la dumneavoastră atunci când
plecaţi de acasă.
4.Comandaţi din timp dispozitivele stomice. Când mai aveţi aproximativ cinci dispozitive medicale, este
bine să ne contactaţi prin Call Center pentru deservirea noilor dispozitive.
6. Uscaţi apoi toată zona cu comprese uscate sau şerveţele de hârtie. NU FOLOSIŢI VATĂ! Materialele
folosite la toaletă nu trebuie să fie sterile, ci doar foarte curate.
7. Limpeziţi întreaga zonă cu buretele îmbibat în apă fără săpun şi uscaţi din nou cu prosopul, prin
mişcări de tamponare uşoară.
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5.Înlocuiţi dispozitivul de protezare stomică la două-trei zile, dar goliţi-l de conţinut ori de câte ori este
nevoie. În perioada de acomodare sau de convalescenţă post-operatorie (care durează şase-opt
săptămâni) eliminările sunt destul de frecvente şi pot fi în număr egal cu ingestia de lichide sau
alimente astfel încât la pacientul cu ileostomie să fie în jur de 10 eliminări pe zi, iar la pacientul cu
colostomie în jur de 6 eliminări pe zi. După perioada de acomodare numărul eliminărilor scade datorită
procesului de adaptare a organismului.

13

Regimul alimentar şi
stilul de viaţă
5. În cazul în care nu aveţi boli asociate, nu veţi
avea restricţii de dietă, atât timp cât aceasta
este echilibrată şi nu faceţi excese. Meniul poate
fi alcătuit din: carne, brânză, lapte, ouă, alimente
ce vă aduc un aport proteic important; fructe şi
legume (coapte sau fierte în primele şase-opt
săptămâni post-operator)

1. Ca pacient cu stomă, trebuie să vă hrăniţi
corect în perioada de convalescenţă, conform
recomandărilor medicului dumneavoastră
curant, pentru ca tranzitul să funcţioneze
normal.
2. Împărţiţi cantitatea de alimente consumate
într-o zi astfel încât să mâncaţi la interval de trei
ore şi să aveţi în jur de şase mese pe zi, care
să înceapă la ora 7.00 şi să nu depăşească ora
19.00. În acest fel va exista timp suficient timp
pentru eliminarea conţinutului intestinal, până la
ora la care vă culcaţi, în jur de 22.00.
3. Cantitatea minimă de lichide ce trebuie
consumată zilnic este de 2 litri.
4. Reluarea alimentaţiei în etapa post-operatorie
se va face progresiv, ţinând cont de toleranţa
dvs. digestivă şi de prezenţa patologiilor
asociate.
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Conform ultimelor cercetări există câteva alimente care dau anumite modificări:
1.Alimente ca: fructe uscate,nuca de cocos, alunele sau ţelina, se pot digera mai greu, deci
amintiţi-vă să le mestecaţi foarte bine
2.Alimentele ca sfecla roşie pot colora scaunul.
Aceasta poate induce starea de panică prin confuzia cu sângerarea. Nu vă alarmaţi!
3.Alimente precum berea, ciocolata, salata verde,
spanacul,fructele necoapte, prunele grăsimile pot
avea un efect laxativ, caz în care va trebui să goliţi
punga mai des.

6. Sunt permise dulciurile şi grăsimile în cantităţi
rezonabile, în cazul în care nu aveţi boli asociate

4.Alimente ca oul, peştele, ceapa, usturoiul, provoacă
mirosuri puternice ale scaunului.

7. Mâncaţi încet şi mestecaţi foarte bine.

5.Ceaiul de mentă concentrat poate reduce scaunul.
6.laurtul natural poate reduce gazele şi mirosul.

Pentru o bună recuperare fizică, dar
şi emoţională, evitaţi sedentarismul,
făcând plimbări zilnice, a căror durată
să crească progresiv. Atitudinea
pozitivă îndepărtează
stările de anxietate.
Este foarte importantă
reluarea activităţilor de
dinaintea intervenţiei
chirurgicale, pentru că
vă va asigura o bună
reintegrare socială şi
un echilibru psihoemoţional.

7.În zilele foarte călduroase, caniculare sau când
aveţi diaree,consumaţi lichide în cantităţi mari.
8.Consumul de alcool este permis cu moderaţie,
deoarece există riscul deshidratării prin creşterea
volumului de lichide eliminat prin stomă.
9. Alimentele care produc flatulenţă, gaze în exces:
ciuperci, porumb, castraveţi, mazăre, ridichi, spanac,
varză, conopidă, băuturi gazoase.
10. Medicamentele care pot cauza diareea: antibiotice, laxative, pansamente gastrice pe bază de
aluminiu.
11. Medicamentele având conţinut de fier colorează scaunul în negru.

15

Informaþii de interes
Gazele intestinale
Pot fi cauzate de inghiþirea aerului, folosirea gumei de mestecat,
vorbitul în timpul meselor, fumat, folosirea paielor atunci când beþi
lichide.
Pentru persoanele cu colostomii, de regulă, evacuarea gazelor
se produce după aproximativ 6 ore din momentul în care cauza
generatoare de producere a gazelor intestinale a avut loc.
Medicaþia
În urma intervenþiei chirurgicale generatoare de stomă, digestia ºi
absorbþia medicamentelor se poate modifica. Apelaþi la sfatul medicului
pentru toate medicamentele pe care le utilizaþi, fie că sunt medicamente
cu sau fără prescripþie medicală.
Din medicamentele care se eliberează fără prescripþie medicalã amintim: antioxidanþi, antidiareice, agenþi
antiinflamatori, aspirina, laxative, substituenþi de sare (sare fără sodiu) sau zahăr (îndulcitori), vitamine.
Baie
Atunci când faceþi baie sau duº, dispozitivul stomic se poate menþine aplicat. La fel de bine, însă, puteþi
face baie sau duº ºi fără dispozitiv stomic.
Imbrăcămintea
Puteþi purta fără grijă hainele din garderoba dvs. dinainte de intervenþia chirurgicală, deoarece dispozitivele
ConvaTec™ au forma proiectată atsfel încât să urmeze fidel conturul corpului. Nici lenjeria intimă nu trebuie
modificată.
Totuºi, vă rugăm să þineþi cont de următoarele recomandări:
• evitaþi imbrăcămintea prea strânsã pe corp (strâmtă), este de dorit o oarecare lejeritate a hainelor in
zona stomei
• evitaþi centurile ºi curelele prea strânse, asiguraþi-vă că lenjeria nu exercită presiune asupra
dispozitivelor stomice
• dacă practicaþi sport, adecvaþi dimensiunea pungii colectoare cât ºi orele de desfăºurare a activităþilor
sportive în functie de emisiile de scaun
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Informaþii de interes
Activităþi
Puteþi călători cu maºina, trenul ºi avionul.
Puteþi alerga, practica tenis, înot, schi după ce aþi obþinut acordul
medicului dvs. la încheierea periodei de convalescenþă după operaþie.
Excepþiile de reluare a activităþilor sunt puþine ºi se leagă de acele
meserii care necesită un efort fizic mai mare.
În aceste cazuri este necesar să apelaþi la un specialist care poate fi
psiholog sau medic de medicina muncii.
Relaþiile cu ceilalþi membri ai familiei, colegii de serviciu,
colectivitate
Dispozitivele ConvaTec™, cu înalt grad de siguranþă (etanºeitate,
aderenþă) ºi confort (forma anatomică a pungii colectoare pentru
discreþie) sunt partenerul de incredere al persoanelor purtătoare de
stomă.
Faptul că doriþi să împărtăºiþi sau nu, cunoscuþilor dvs. că aveþi o
operaþie de acest gen, este în totalitate alegerea dvs.
Totuºi, familia ºi prietenii apropiaþi pot constitui un support moral pentru
dvs, mai ales în perioada de refacere dupa operaþie.
Prin voinþă ºi încredere personală puteþi reveni la activităþile curente cât
ºi la relaþiile cu cei din jur, exact ca înainte de operaþie.
Fără a avea intenþia să pătrundem “neinvitaþi” în intimitatea dvs.
permiteþi-ne cu toată consideraþia ºi respectul cât ºi pe baza
experienþei acumulate, să vă împărtăºim câteva aspecte ce pot fi utile:
• în perioada post-operatorie pot surveni anumite disfuncþii sexuale,
care se vor regla in timp. Acordaþi-vă un răgaz, abordaþi o atitudine
pozitivă ºi comunicaþi cu partenerul dvs, sincer ºi fără reþineri, cu
încredere.
Dacă în timp de 6 luni de la operaþie nu constataþi ameliorări, apelaþi la
medicul chirurg sau endocrinolog.
• Pentru contracepþie ºi sarcină vă sfătuim să apelaþi la medicul de
familie sau ginecolog.
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Când sã apelaþi
de urgenþã la medic?

Dispozitive medicale
pentru stomaterapie
ConvaTec®

Schimbarea aspectului pielii din jurul stomei:
• pielea este macerată
• apar neregularităþi sau secreþii pe marginea stomei
Schimbarea aspectului stomei:
• orificiul s-a strâmtorat, scaunul este mai “subþire”
• orificiul s-a dilatat, intestinul bombează în afară
• stoma sângerează în permanenþă
• apare un canal de scurgere în zona marginală intestinpiele
• apar formaþiuni noi pe stomă

marcã de tradiþie îndelungatã, este numãrul 1 mondial în domeniul produselor de stomaterapie,
evidenþiindu-se prin:
• produse de calitate - dovedit medical - larg apreciate ºi cunoscute
• implicarea ºi efortul continuu de a îmbunãtãþi produsele sale pentru a oferi persoanelor purtãtoare
de stomã ”Produse de Calitate pentru Calitatea Vieþii”
• o gamã variatã de produse, accesorii ºi produse pentru întreþinere, în acord cu necesitãþile ºi
cerinþele persoanelor purtãtoare de stomã, inclusiv o gamã specialã pentru copii.

Schimbări în funcþionalitatea stomei:
• evacuarea scaunului este neplăcută, eventual dureroasă
• sângerări la evacuarea scaunului
• constipaþie ºi colici
• apariþia prolapsului intestinal (ieºirea intestinului în afara
corpului)
• eventraþie la nivelul stomei
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Dispozitive medicale
pentru stomaterapie
Toate sistemele stomice ConvaTec® au la bază adezivul cu formula unică Stomahesive®, pe
bază de extracte naturale, nonalergice, ce asigură prevenirea iritaþiilor la nivelul tegumentului
din jurul stomei, precum ºi vindecarea eventualelor iritaþii ce pot surveni ca urmare a unei îngrijiri
necorespunzătoare.
Caracterul preventiv ºi curativ al adezivului unic Stomahesive®, precum ºi excelenta calitate a
sacilor colectori, multistratificaþi, conferă siguranþă ºi confort.
Atât dispozitivele stomice unitare, cât ºi cele formate din două componente pot fi închise (fără
evacuare, de unică folosinþă) sau deschise (cu evacuare, cu închidere cu scai). Alegerea tipului de
dispozitiv se va efectua pe baza recomandării medicului sau a personalului medical specializat.
La ambele tipuri de sisteme stomice protectorul cutanat (denumit ºi flanºă), se poate decupa în
funcþie de forma ºi dimensiunile stomei.

Dispozitive medicale
pentru stomaterapie

Esteem + Flex Convex ®
421616

A. Sisteme stomice unitare
Sistemele stomice unitare de la ConvaTec®:
• Sunt uºor de aplicat
• Sunt confortabile ºi sigure în utilizare
• Încorporează soluþii tehnologice avansate

Dispozitivele se clasifică în:
A. Sisteme stomice unitare
- cu sau fără evacuare
• Pentru colostomie/ileostomie
• Pentru urostomie
- numai cu evacuare

Dispozitiv cu evacuare

Gama Esteem + ®
404721

416719

413521

421838

B. Sisteme stomice din două componente, compuse din protectorul cutanat denumit ºi
flanºă, ºi un sac colector. Flanºa se aplică direct pe tegumentul din jurul stomei. Apoi, se
ataºează sacul la flanºă.
• Pentru colostomie/ileostomie
- cu sau fără evacuare
• Pentru urostomie
- numai cu evacuare
C. Sisteme stomice pentru copii (Gama Little Ones)
• Pentru colostomie/ileostomie
a) Unitare
b) Din două componente
• Pentru urostomie
- unitare
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Dispozitiv închis

Dispozitiv cu evacuare Dispozitiv cu evacuare, Dispozitiv cu evacuare
cu flanºă modelabilă
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Dispozitive medicale
pentru stomaterapie

Dispozitive medicale
pentru stomaterapie

Sisteme stomice unitare
Gama Stomadress®
062446

B. Sisteme stomice din două componente
420590/ 420591
Sistemele stomice din două componente COMBIHESIVE 2S de la ConvaTec®:
• Conferă un grad ridicat de siguranþă ºi confort
• Flanºa poate fi menþinută între 3 ºi 5 zile, astfel încât necesită înlocuirea mai rară, astfel fiind
prevenite iritaþiile tegumentului din jurul stomei.
• Timp de 3-5 zile, cât poate fi menþinută flanºa pe piele, se va înlocui numai punga colectoare, ori de
câte ori este necesar

Dispozitiv închis

Dispozitiv cu evacuare
culoarea pielii/ transparent

Gama Active Life®
064927

Dispozitiv cu evacuare
22

G5611

Capac stomă
Dispozitiv stomic destinat purtării pentru perioade scurte de timp,
recomandat pentru activităþi sportive, saunã, piscină.
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Dispozitive medicale
pentru stomaterapie
Saci colectori

Dispozitive medicale
pentru stomaterapie

Flanºe

402521

402521 → 402525
(32 mm → 70 mm)
Sac colector închis, cu filtru

411430
400972

411430 → 411433
(38 mm → 70 mm)
Sac colector cu evacuare
cu filtru
400972 → 400976
(32 mm → 70 mm)
Sac colector cu evacuare
fără filtru

C. Gama Little Ones®
Sisteme stomice pentru copii

125132 → 125136
(32 mm → 70 mm)
Flexibilă

ªi pentru copiii purtători de stomă, ConvaTec®
a dezvoltat o gamă de produse, numită Little
Ones®, asigurând atât sisteme stomice
unitare, cât ºi din două componente.

125142 → 125163
(32 mm → 100 mm)
Stomahesive

125029 → 125036
(45mm → 57mm)
Convexă

Dispozitiv din 2 componente pentru
colostomie/ ileostomie:

Sisteme unitare
020922

020917

402566

125016

402548

402548 → 402552
(32 mm → 70 mm)
Sac colector cu evacuare pentru
urostomie

125160 → 125161
(70 mm → 100 mm)
Tip Acordeon
Dispozitiv cu evacuare Dispozitiv cu evacuare
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Sac colector deschis,
32 mm

Flanºă 8x8 cm,
32 mm
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Produse de îngrijire a
stomelor ºi accesorii
Pasta Stomahesive®

Pudră Stomahesive®

Este fabricatã din ingredienþi similari
cu cei aflaþi în componenþa adezivului
unic Stomahesive® ºi asigură nivelarea
ºi protecþia zonei tegumentare ce
înconjoară stoma.

Este recomandată pentru protecþia pielii
din jurul stomei, în special
pentru vindecarea iritaþiilor umede.

0H3910

025535

Şerveţelele de unică folosinţă
ConvaCare®
pentru curăţarea pielii
Au rolul de a îndepărta reziduurile
de adeziv rămase de la aplicările
anterioare ale protectorilor
cutanaţi. Prin utilizarea
şerveţelelor ConvaCare® se
formează un film protector pe
tegumentul peristomal, ce previne
scurgerea conţinutului intestinal şi
apariţia iritaţiilor, mărind totodată
şi timpul de utilizare a flanşei.

Şerveţelele de baie Aloe Vesta®

Perlele Diamonds®

cu PH neutru curăţă şi hidratează
pielea, fără să necesite clătire.
Acestea conţin uleiuri botanice
naturale ce fac pielea netedă şi fină,
fără a lăsa un reziduu lipicios.

transformă în gel conţinutul lichid
al sacului stomic, reduc mirosul
neplăcut şi reduc sau elimină
gazul în exces, utilizatorul purtând
asfel o pungă mult mai plată
şi mai discretă. Produsul este
dedicat pungilor de colostomă şi
ileostomă.

Şerveţelele de unică
folosinţă ConvaCare®
pentru protejarea pielii
037443

Se utilizează înainte aplicării
unui nou dispozitiv şi asigură
un film protector pe zona
tegumentară peristomală.

Spuma de curăţare ALOE VESTA®
Este o soluţie de curăţare multifuncţională pentru suprafeţele corpului,
părului şi perineului. Conţine aloe pentru a calma pielea, umectanţi pentru
a atrage şi a reţine umezeala în piele şi colagen hidrolizat pentru a trata
pielea.
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Produse de îngrijire a
stomelor ºi accesorii

037444

325521

420791

Spray-ul Silesse®

Spray-ul Niltac® pentru
îndepărtarea adezivului

este destinat protejării pielii din
jurul stomelor de efectele nocive
ale urinei şi materiilor fecale.
Spray-ul formează un strat subţire
pe piele, care ajută sacul stomic
să se lipească mai bine. Este
hipoalergenic şi poate fi utilizat chiar
şi pe pielea iritată.

facilitează dezlipirea dispozitivelor
stomice aplicate pe piele printr-un
adeziv, micşorând disconfortul
pacientului şi reducând procesul de
exfoliere a pielii.

325208

420787

420790
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Produse de îngrijire a
stomelor ºi accesorii
Crema de corp Sensi-Care®
Cremă dedicată pentru terapia pielii
uscate. Este recomandată pentru
mâini, călcâie, coate ºi genunchi dar
ºi pentru întreþinerea pielii din jurul
stomelor.

Un gând bun...

Spray/Picături ALP pentru neutralizarea
mirosurilor
Spray/Picături pentru
neutralizarea eficientă
ºi eliminarea mirosurilor
neplăcute asociate purtării
pungilor stomice.

Centura de fixare stomică, reglabilă

Inelul modelabil pentru protecţia stomei

asigură o fixare suplimentară în situaţiile când
se impune acest lucru, în special în cazul
persoanelor dinamice. Este adecvată pentru
purtarea în timpul activităţilor fizice intense sau
ca mijloc de creştere a protecţiei, conferind un
sentiment de securitate.

poate fi modelat şi aşezat în jurul stomei,
pentru a preveni şi chiar elimina scurgerile
de lichid pe piele. Se aplică pe piele înainte
de aplicarea pungii stomice. Poate fi rupt
în bucăţi şi apoi acestea reunite, şi poate
fi utilizat, de asemenea, în combinaţie cu
pasta de lipit.

0G5510

Este adevărat că viaþa a mai adus o încercare pe care
urmează să o depăºiþi ºi suntem convinºi că o veþi face cu
succes ºi încredere în viitor.
Dacă prima intervenþie chirurgicală de acest gen, a fost
practicată în jurul anului 1750, cu mijloace total rudimentare, în
prezent medicina modernã cât ºi dispozitivele de stomaterapie
de calitate vă permit să duceþi o viaþă normală, reintegrându-vă
perfect în mediul familial, social ºi profesional.
Sperăm ca acest ghid de stomaterapie să vă ofere răspunsurile
la întrebările dvs, iar dacă au mai rămas totuºi aspect de
lămurit ºi doriþi să vă fim alături, contaþi pe noi.
Misiunea noastră este aceea de a asigura alături de produsele
de stomaterapie de calitate ºi cele mai bune servicii pentru
persoanele purtătoare de stomă, servicii construite pe respect,
încredere ºi profesionalism.

413503
Vă mulþumim,
Echipa ROMBIOMEDICA-BIOSINTEX

Vizitaţi site-ul nostru, www.biosintex.com, pentru a vedea toate produsele de îngrijire a
stomelor şi accesoriile din portofoliul Biosintex.
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Notes

Notes

Lider mondial în stomaterapie
Magazin Bucureşti (lângă Spitalul de Urgenţă Floreasca)
Şoseaua Ştefan cel Mare, nr. 5, bl. 6, parter, Sector 2, Bucureşti
Tel: 021 267 70 11; Fax: 033 981 66 95

Magazin Cluj-Napoca (în apropierea Primăriei şi a Institutului Inimii)
Str. Moţilor, nr. 43, Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel/Fax: 0264 450 630
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Magazin Iaşi (zona Fundaţie)
Str. Gavril Muzicescu, nr. 6, bl. 7A, parter, Iaşi, Jud. Iaşi
Tel: 0232 453 483

Magazin Timişoara (în apropierea laboratorului medical Bioclinica
şi a Spitalului Clinic Judeţean)
Calea Martirilor 1989, nr. 11, parter, Timişoara, Jud. Timiş
Tel: 0746 040 439

Program magazine: Luni-Vineri, 8.30 – 17.00

