
Stomický pudr
 
Péče o stomii

Návod k použití
Přečtěte si pozorně následující pokyny.
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Určený účel
Prášek je určen k absorpci vlhkosti na neporušené 
kůži v okolí stomie.

Upozornění
Tento produkt je nesterilní a při jeho používání u 
předčasně narozených dětí nebo novorozenců 
uložených v inkubátoru je třeba dbát opatrnosti, 
protože takové použití může vést ke zvýšenému 
riziku infekce.

Informace
Coloplast nepřijímá žádnou odpovědnost za 
jakékoliv poškození nebo jinou ztrátu, které by mohly 
vzniknout, pokud se výrobek používá způsobem, 
který je v rozporu s platnými doporučeními 
společnosti Coloplast.

Zvláštní podmínky uchovávání
Prášek je nutno skladovat mimo přímé sluneční 
světlo, na chladném a suchém místě.

Způsob použití

Příprava
1. Omyjte a osušte kůži okolo vývodu.

Aplikace
2. Otevřete víčko a namiřte lahvičku na příslušnou 
oblast.
3. Lahvičkou potřeste nebo ji jemně stiskněte a 
naneste prášek na potřebnou oblast kůže.
4. Pudr rovnoměrně rozetřete gázou.
5. Před aplikací stomické podložky nebo lepicího 
materiálu stomického sáčku odstraňte nadbytečný 
pudr z kůže.
6. Po použití víčko pevně uzavřete a lahvičku uložte 
na chladném a suchém místě.

Likvidace
Produkt se likviduje s běžným domácím odpadem 
nebo podle místních směrnic.
 Produkt nesplachujte do toalety.

Ohlašování nežádoucích příhod
Pokud došlo během používání nebo v důsledku 
používání tohoto prostředku k závažné nežádoucí 
příhodě, ohlaste to prosím výrobci a vašemu 
státnímu orgánu.

Vysvětlení symbolů 

Zdravotnický prostředek
Označuje, že produkt je v souladu 
s evropskou legislativou pro 
zdravotnické prostředky

Kód šarže

Označuje nosič, který obsahuje 
informace o jedinečném identifikátoru 
prostředku 
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