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NOVINKA Natura® tvarovateľná plochá 
podložka s harmonikovým krúžkom

Určená pre všetkých ľudí so stómiou, ktorí chcú 
mať každodenný komfort.

Tlak je preč! Harmonikový krúžok sa jednoducho nadvihne a poskytuje doteraz najväčší 
priestor pre prsty.2 Vytvára sa dostatočný priestor pre jednoduchosť spojenia vrecka 
s podložkou. Pozícia „DOLE“ poskytuje plochý, nízky profil pomôcky, ktorý je extrémne 
flexibilný a zodpovedá tvaru tela. Podložka je použiteľná s našimi vreckami +.

Natura® podložka s harmonikovým krúžkom 

s tvarovateľnou technológiou™
NOVINKA

Navrhnutá tak, aby bola aplikácia vrecka jednoduchá a pohodlná – prináša 
dokázanú ochranu kože1 pre vašich pacientov.

Preukázaná sila ConvaTec tvarovateľnej technológie™

•  viac ako 95 % ľudí so stómiou, ktorí začali s tvarovateľnou technológiou si udržalo zdravú kožu1

pozícia „HORE“

pozícia „DOLE“

Novinka od 1. 10. 2015 Natura® tvarovateľná plochá podložka  
s harmonikovým krúžkom

kód 
produktu ŠUKL Názov produktu doplnok názvu balenie/

ks

421030 F93698
Podložka Natura tvarovateľná plochá  
s harmonikovým krúžkom

priemer 57 mm, 
otvor 13 – 22 mm

5 ks

421031 F93699
Podložka Natura tvarovateľná plochá  
s harmonikovým krúžkom

priemer 57 mm, 
otvor 22 – 33 mm

5 ks

421032 F93700
Podložka Natura tvarovateľná plochá  
s harmonikovým krúžkom

priemer 70 mm, 
otvor 33 – 45 mm

5 ks

JEDNODUCHOSŤ: 
Prstami sa vytvaruje otvor, pričom sa adhezívum 
prispôsobí každému tvaru a veľkosti stómie. 
Nestrihá sa, nenaťahuje, neodhaduje sa veľkosť.

POHODLNOSŤ: 
Flexibilná podložka sa pohybuje s telom a môže 
sa dať do polohy „dole“, čím sa vytvorí plochý, 
nízky profil. Natura® tvarovateľná plochá podložka 
s harmonikovým krúžkom je kompatibilná s našimi 
pohodlnými vreckami +.

BEZPEČNOSŤ:
Elastické adhezívum, ktoré sa prispôsobí veľkosti 
a tvaru stómie, neuveriteľne dokonale a bezpečne 
k nej priľne, utesní ju, čím sa zabráni podtekaniu. 
Znamená to menej podtekania a zdravšiu kožu1.

DISKRÉTNOSŤ:
Pozícia „HORE“ poskytuje dostatok priestoru pre prsty, takže vrecko môže byť pripevnené 
k podložke s minimálnym tlakom na brucho. Pozícia „DOLE“ zabezpečuje nízky profil 
pomôcky, ktorý je flexibilný a zodpovedá tvaru tela.

Referencie: 1. Clinical Summary: Osmose Study, Multinational Evaluation of the Peristomal Condition in New Ostomates Using Moldable Skin Barriers. Data on file. ConvaTec Inc. 2015. 
2. Report: WHRI3940 TA238. Data on file. ConvaTec Inc. 2013



AplikáciaNatura® tvarovateľná plochá podložka 
s harmonikovým krúžkom

Aplikácia podložky s harmonikovým krúžkom1

Aplikácia vrecka2

1.  Odtiahnite zadnú časť 
stomického vrecka a umožnite 
vniknutie vzduchu dovnútra.

2.  NADVIHNITE harmonikový 
krúžok vsunutím prstov do 
priestoru medzi podložku 
a prírubový krúžok. Palcami 
pridržiavajte prírubový krúžok 
podložky.

3.  Prírubový krúžok podložky 
a vrecka do seba zacvaknite, 
postupujte zdola po celom 
obvode krúžku. O správnom 
postupe vás presvedčí 
počuteľné cvaknutie. Zatiahnite 
za vrecko, aby ste si overili 
bezpečné a pevné spojenie.

Prosíme, pred použitím si dôkladne prečítajte návod pre použitie.

1.  Neodstraňujte priehľadnú 
ochrannú fóliu zo zadnej 
strany podložky. Rolovaním 
vytvarujte hmotu tak, aby otvor 
zodpovedal veľkosti vašej 
stómie.

2.  Teraz odstráňte ochrannú 
priehľadnú fóliu zo zadnej 
strany a podložku prilepte 
na suchú, čistú kožu.

3.  Najskôr prstami pritlačte 
vnútornú časť podložky 
tak, aby vytvorená manžeta 
tesne obomkla stómiu. Teraz 
odstráňte aj bielu ochrannú 
fóliu zo zadnej strany podložky. 
Pritisknite k pokožke po celom 
obvode a uhlaďte. Podložku 
pridržte cca 30 sekúnd, aby 
čo najlepšie priľnula na koži.

Podložku pridržiavajte jednou rukou, prstom pritlačte harmonikový krúžok a druhou 
chyťte vrecko za uško. Ťahom zhora dole oddeľte vrecko od prírubového krúžku podložky.
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Odstránenie vrecka3

Nastal čas tvarovať.


