
Sáček přitiskněte k tělu 
a přidržte po dobu cca 
30 sekund, aby stomická 
pomůcka dobře přilnula 
po celé ploše.

POMÁHAT NÁS BAVÍESTEEM®
 TVAROVATELNÝ ESTEEM®

 TVAROVATELNÝ POMÁHAT NÁS BAVÍ

Sáčky Esteem®+ tvarovatelné uzavřené
0170805 Sáček béžový, standard, filtr  20–30 mm 30
0170806 Sáček béžový, standard, filtr 30–40 mm 30
0170807 Sáček béžový, standard, filtr  40–50 mm 30

KÓD NÁZEV 
VELIKOST KUSŮ 

  KROUŽKU/STOMIE V BALENÍ

JAK POUŽÍVATJEDNODÍLNÝ SYSTÉM ESTEEM®+ TVAROVATELNÝ

Mějte na paměti, že před nalepením podložky musí být kůže čistá, suchá a v případě 
potřeby oholená.

Výpust InvisiClose®.

Přehněte výpust přes bílé kon-
cové proužky a otočte 3x smě-
rem k sobě až suché zipy do 
sebe zapadnou.

Výpust InvisiClose® 
s chlopní.

Poté vsuňte oba palce 
do okrajů reverzní kap-
sičky a ohněte ji, aby 
byla výpust schovaná. 

Zajistíte tak abso-
lutní bezpečnost 
i komfort zmenše-
ného sáčku.

Oddělte tvarovatelnou část
od sáčku.
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1. Postup tvarování a nasazení

KOMBINUJE VÝHODY TVAROVATELNÉ TECHNOLOGIE... 

 pružná manžetka se přizpůsobí tvaru a velikosti stomie  eliminace podtékání
 hmota se tvaruje, nemusí se stříhat nůžkami  zdravější kůže v okolí stomie

 diskrétní    � exibilní     příjemný

...A JEDNODÍLNÉHO SYSTÉMU

 jednoduchý

Sáčky Esteem®+ tvarovatelné výpustné InvisiClose®

0170814 Sáček béžový, standard, filtr 20–30 mm  10
0170811 Sáček průhledný, standard, filtr  20–30 mm  10
0170815 Sáček béžový, standard, filtr  30–40 mm  10
0170812 Sáček průhledný, standard, filtr 30–40 mm  10

KÓD NÁZEV 
VELIKOST KUSŮ 

  KROUŽKU/STOMIE V BALENÍ

2. Postup uzavření a vypouštění výpusti InvisiClose®

Esteem®+ tvarovatelný je určen pacientům s kolostomií nebo ileostomií, 
jejichž stomie vyčnívá alespoň 0,5 cm nad úroveň břišní stěny.

Sáčky Esteem®+ tvarovatelné výpustné InvisiClose® s chlopní
0170816 Sáček béžový, standard, filtr 40–50 mm 10
0170813 Sáček průhledný, standard, filtr 40–50 mm 10

KÓD NÁZEV 
VELIKOST KUSŮ 

  KROUŽKU/STOMIE V BALENÍ
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3. Postup uzavření a vypouštění výpusti InvisiClose® s chlopní
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Odstraňte ochrannou fólii 
s číslem 1. Odkryje se vám 
tvarovatelná část.

Rolujte a tvarujte otvor 
do požadované velikosti, 
která bude odpovídat 
velikosti stomie. Hmotu 
nenatahujte, nestříhejte.

Zkontrolujte vytvaro-
vaný otvor přiložením 
ke stomii.

Odstraňte ochrannou fólii 
s číslem 2.

Přilepte na kůži tak, aby vytva-
rovaný otvor jemně a přitom 
těsně obemknul stomii. Při-
tlačte hmotu, aby dobře při-
lnula ke kůži. Kůže před nale-
pením musí být čistá, suchá 
a v případě potřeby oholená.

Odstraňte ochrannou fólii 
s číslem 3.

Odstraňte ochrannou fólii 
z lepicí části stomického 
sáčku.

Sáček přehněte zhruba v po-
lovině a začněte nalepovat 
od dolní poloviny směrem 
nahoru.

Pomocí okénka zkontrolujte 
správné nalepení pomůcky.
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Zipy silně stiskněte po celé 
jejich ploše, čímž sáček 
bezpečně uzavřete.

Poté vsuňte oba palce do 
okrajů reverzní kapsičky 
a ohněte ji, aby byla 
výpust schovaná. 

4 Zajistíte tak absolutní 
bezpečnost i komfort 
zmenšeného sáčku.

Přehnutím nazpět uvolníte 
uzavřenou výpust z reverzní 
kapsičky.
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Oddělením obou částí suchých zipů 
od sebe výpust uvolníte. Stisknutím 
bílých koncových proužků proti sobě 
výpust rozevřete a sáček vyprázdníte. 
Výpust důkladně očistěte a osušte. 
Před opětovným uzavřením musí být 
výpust čistá a suchá.

1

Výpust přehněte 
přes béžový výztužný 
proužek a otočte 3x 
směrem k chlopni.

2

Suchý zip chlopně 
přitiskněte na suchý 
zip výpusti.

3

Oba zipy k sobě dobře 
přitiskněte, aby byla 
výpust důkladně uza-
vřená. Správné zacvak-
nutí uslyšíte i ucítíte 
v prstech.
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Přehnutím nazpět uvolníte 
uzavřenou výpust z reverzní 
kapsičky. 

8

Pomocí chlopně od sebe oddělíte 
suché zipy a výpust uvolníte. 
Stisknutím výztužných proužků 
proti sobě výpust rozevřete a sá-
ček vyprázdníte. Výpust důkladně
očistěte a osušte. Před opětovným 
uzavřením musí být výpust čistá 
a suchá.
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