Jak se používá ochranná destička
1. Odstraňte ochranný papír z neadhezivní strany destičky
(ohněte dělící čáru a odstraňte ochranný papír).

Stomická ochranná destička
Zásobník se stomickou ochrannou destičkou

2. Označte požadovanou velikost otvoru perem.

3. Vystříhněte nůžkami požadovanou velikost otvoru podle
označení.

4. Kůži okolo stomie očistěte a vysušte.
Odstraňte ochranný papír z lepicí strany.
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5. Naneste lepící stranou na kůži a silně přitlačte svými prsty ke
kůži. Elasticita listu umožňuje rozšíření otvoru, když se umístí
například kolem stomie. Okamžitě se stáhne a zajistí, že doléhá
těsně kolem stomie.

Odstraňování:
Ochranná destička by se měla odstraňovat pomalu a opatrně.
Jak se používá zásobník se stomickou ochrannou destičkou
1. Odstraňte víko z dávkovače. Vytáhněte pouze požadovanou
délku.

Indikace
Určeno pro ochranu intaktní kůže před poškozením výměšky ze stomie a na dalších
místech, kde může stolice poškodit kůži.
Informace
Coloplast nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození nebo jinou ztrátu, která
by mohla vzniknout, pokud se produkt používá způsobem, který je v rozporu s platnými
doporučeními společnosti Coloplast.
Stomická ochranná destička je vysoce adhezivní tak, aby poskytovala nejvyšší možné
bezpečí a je velmi důležité, aby byla před aplikací destičky kůže důkladně oholena.
Adheze a bezpečí jsou snížené, pokud se použije krém. Tenká vrstva krému se však
může použít v určitých případech, pokud zjistíte, že je stomická ochranná destička příliš
lepivá.

2. K ustřižení pásky kolem okraje dávkovače použijte nůžky.
Pokud se nůžky přilepí k materiálu, natřete je tenkou vrstvou
oleje, přípravkem Vaseline® nebo podobnými přípravky, abyste
odstranili residua.
3. Vyměňte víko na dávkovači.
4. Postupujte dle popisu v části „Jak se používá ochranná
destička“

Upozornění
Není doporučeno pro děti o hmotnosti menší než 10 kg.
Varování
Opakované použití prostředku na jedno použití může představovat potenciální riziko
pro uživatele. Opětovné zpracování, čistění, dezinfekce a sterilizace mohou narušit
charakteristiky produktu, které pak mohou představovat další riziko fyzického poškození
nebo infekce uživatele.

Likvidace
Produkty je třeba likvidovat spolu s domácím odpadem. Produkt nesplachujte do toalety.

