
Krok 1: Pred aplikáciou stomického systému
Najprv očistite pokožku okolo stómie jemným mydlom a vodou (mydlo bez 
tukov a olejov). Vyumývajte miesto a starostlivo vysušte.

Krok 4: Aplikovanie systému na pokožku 
Jemne umiestnite vrecko do polohy nad stómiu. Zatlačte podložku 
na pokožku. Vnútorný okraj v  blízkosti stómie vyrovnajte prstami 
a  pridržte asi 30 sekúnd, aby ste mali istotu, že dobre prilieha po 
celom okraji stómie.

■   nepredstrihnutý otvor na podložke: 
Naznačte veľkosť stómie na priehľadnej odnímateľnej fólii  
na zadnej strane podložky a vystrihnite otvor o 0,5 cm väčší 
ako ste vyznačili.

■      predstrihnutý otvor na podložke: 
Vyberte podložku s vopred vystrihnutým stomickým otvorom 
o trochu väčšiu ako príslušná stómia.

Krok 2: Správny výber pomôcky
Odmerajte stómiu a vyberte vhodnú veľkosť podložky. 

Krok 3: Odstránenie priehľadnej ochrannej fólie
Odstráňte priehľadnú ochrannú fóliu potiahnutím hore za  
modrý znak. 

Esteem      jednodielny systém

Správna aplikácia
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Filter
■  Uhlíkový filter, umiestnený  v  hornej časti vrecka  umožňuje únik plynov 

a zabraňuje presakovaniu tekutiny.  Filter do významnej miery znižuje  zápach  
a napomáha udržať vrecko bez nafukovania.

■  Upozornenie: zakryte otvor filtra priloženou páskou na filter počas všetkých 
činností vo vode (kúpanie, sprchovanie alebo plávanie). Po ukončení týchto 
činností a keď je vrecko suché, odstráňte kryt filtra.

■     InvisiClose® výpustné vrecká:
Trikrát prehnite výpust a upevnite ho  pritlačením pásikov na seba. 
Naša rada: Vložte už zahnutý výpust do vrecúška na vrecku kvôli 
lepšej bezpečnosti a diskrétnosti.
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Výber vrecka:
Vrecká sú dostupné výpustné s uzáverom InvisiClose® a uzavreté.
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Krok 5: Odstránenie vrecka
Jemne stiahnite podložku dolu z  pokožky a  druhou rukou  
pridŕžajte pokožku.

Pri odstraňovaní podložky a  zvyškových nečistôt sa môžu použiť 
obrúsky ConvaCare® odstraňovač náplastí.

Vrecko
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