
Dvoudílný stomický sáček
 
Stomická podložka

Péče o stomii

Důkladně si očistěte ruce.
Podle linek pro vystřižení vystřihněte ve stomické podložce 
malými zaoblenými nůžkami otvor, který přesně odpovídá 
velikosti a tvaru stomie/stomií.
Ke změření velikosti a tvaru stomie/stomií můžete použít 
přiloženou pomůcku pro měření stomie.
Je důležité, aby otvor přesně dosedl na stomii/stomie a 
snížilo se tak riziko podtékání, kožních problémů a poranění 
stomie/stomií. 
 
Stomii/stomie a okolní pokožku důkladně očistěte. Před 
aplikací stomické podložky musí být pokožka naprosto čistá, 
suchá a bez zbytků dětského pudru a mastných látek.

Sloupněte z lepicího materiálu ochrannou fólii a bezpečně ji 
zlikvidujte mimo dosah dětí. 

Vyrovnejte stomickou podložku kolem stomie/stomií a 
lehkým přitlačením na stomickou podložku zajistěte rychlé 
přilepení a dokonalé přilnutí lepicího materiálu k pokožce 
kolem stomie/stomií. Odnímací ouška musí směřovat vzhůru.
Abyste předešli újmě, ujistěte se, že se stomická podložka 
nedotýká stomie/stomií.
Při nalepování stomické podložky přitlačte lepicí materiál 
na břicho nejprve v oblasti kolem stomie/stomií. Přejetím 
prstem po lepicím materiálu kolem celé stomie/celých 
stomií zajistěte jeho řádné utěsnění. Uhlaďte lepicí materiál 
směrem od stomie/stomií k vnějším okrajům, abyste zajistili 
jeho dokonalé přilnutí k pokožce. 
 
Podložka musí být suchá a čistá (podložku čistěte výhradně 
vodou).
Odstraňte z lepicího kroužku na sáčku ochranný papír a 
bezpečně ho zlikvidujte mimo dosah dětí.  
Lepicí kroužek na sáčku nenatahujte ani nenapínejte. 
 

 
Zarovnejte spodní část lepicího kroužku na sáčku s 
tyrkysovou obrubou umístěnou na stomické podložce. 
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Způsob použití 
Příprava

Aplikace

Indikace
Stomický sáček je určen ke sběru výměšků ze stomie. Lepicí materiál je určen k 
upevnění sáčku a k přilepení k intaktní pokožce kolem stomie/stomií.
 
Sterilní stomický sáček usnadňuje podávání střevní tráveniny do vyloučeného 
úseku střeva - mukózní píštěle.
 
Pokud nejsou přítomny komplikující faktory, produkt lze použít pro předčasně 
narozené děti od 30. týdne těhotenství až do 6 měsíců věku. 

Kontraindikace
SenSura Mio Baby nelze používat u kojenců narozených před 30. týdnem 
těhotenství z důvodu nezralosti jejich pokožky. 

Informace
Sáček je sterilizován ethylenoxidem (EO).
Povrch stomické podložky je ošetřen ultrafialovým zářením typu C (UVC), aby 
se zajistila čistota produktu. Stomická podložka je nesterilní.
 
Produkt uchovávejte ve vodorovné poloze.
 
Uchovávat mimo sluneční záření.
 
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.
 
Upozornění
Při manipulaci s produktem je nutné dodržovat místní hygienické předpisy a 
nařízení, aby se minimalizovalo riziko kontaminace.
 
Aplikace tráveniny do mukózní píštěle musí být prováděna v souladu s místními, 
standardními lékařskými postupy a pod dohledem zdravotnického pracovníka.
 
Aby nedošlo k obstrukci stomie/stomií, vystřihněte malými zaoblenými nůžkami 
ve stomické podložce otvor, který bude přesně odpovídat velikosti a tvaru 
stomie/stomií. Při stříhání nenechávejte na stomické podložce ostré okraje.
 
Při manipulaci s produktem a při péči o kojence věnujte zvláštní pozornost 
tomu, abyste sáček neodtáhli od stomické podložky, protože by to mohlo 
způsobit poranění pokožky kojence.
 

Nepoužívejte, je-li balení poškozené 
 
Výstrahy
Výpust nepřipojujte k intravenózním (IV) systémům, protože tento typ 
nesprávného připojení může mít pro kojence fatální následky.
 
Tento produkt obsahuje nízkou hladinu zbytkových sloučenin z procesu výroby 
a sterilizace. U kojenců s velmi nízkou porodní hmotností proto existují omezení 
týkající se počtu výrobků, které by se měly použít. Příslušné pokyny naleznete v 
části „Způsob použití“.
 
Opakované použití produktu na jedno použití může kojenci způsobit potenciální 
újmu. Obnova, čistění, dezinfekce a/nebo sterilizace mohou zhoršit vlastnosti 
produktu, a tyto zhoršené vlastnosti potom mohou pro kojence představovat 
další riziko fyzické újmy nebo infekce.
 
Zrání pokožky (vývoj plné kožní bariéry) extrémně předčasně narozených 
kojenců může trvat až 8 týdnů po porodu. Použití produktů pro péči o stomii a 
intaktní pokožku by měl schválit odborník. 
 
Ochranná fólie lepicího materiálu může způsobit udušení z důvodu své malé 
velikosti, a proto se musí uchovávat mimo dosah dětí.
 
Stomickou podložku je nutné odstranit pouze vhodným prostředkem k 
odstraňování lepicího materiálu na bázi oleje, jako je Brava® odstraňovač 
adheziv pro děti, jinak může být jemná pokožka dítěte vystavena stresu, jako 
např. podráždění kůže, zarudnutí kůže / mikrokrvácení.



Symboly

Nepoužívejte, je-li balení poškozené

Neklopit

Za účelem zajištění sáčku je možné sáček 
zasunout pod plenu.  
 
 
 
 

Při manipulaci s produktem a při péči o kojence věnujte zvláštní pozornost 
tomu, abyste sáček neodtáhli od stomické podložky, protože by to mohlo 
způsobit poranění pokožky kojence. 
 
Vyprazdňování

Držte výpustný ventil směrem nahoru a zmáčkněte jeho 
zevní konec, vytáhněte zátku, uvolněte svůj stisk a sáček 
vypusťte. Po dokončení vypouštění sáčku zajistěte, aby 
byl výpustný ventil pevně uzavřený kompletně zasunutou 
zátkou.

Usnadnění aplikace tráveniny do střívka
Pokud je nutné podat střevní tráveninu do vyloučeného 
úseku střeva - mukózní píštěle, použijte vhodnou injekční 
stříkačku, která bude pasovat do výpusti, a odveďte 
potřebné množství výměšků ze sáčku. 
 

Odstraňování
Sáček
Důkladně si očistěte ruce.
Sáček opatrně odstraňte zatažením za jeho odnímací 
ouško směrem od stomické podložky a stahujte ho pomalu 
směrem dolů. Proveďte to pomalu, aby se sáček snadno 
odlepil.
Výměšky ze sáčku vypusťte podle požadavků nemocnice 
a pacienta (interval mezi vyprázdněním sáčku a jeho 
výměnou). 
 
Stomická podložka
Stomickou podložku opatrně odstraňte pomocí prostředku 
k odstraňování lepicího materiálu na bázi oleje, jako např. 
Brava® odstraňovač adheziv pro děti.
Otevřete sáček s odstraňovačem odtržením malé části prsty 
nebo odstřižením nůžkami.
 
Naneste odstraňovač adheziv na bázi oleje kolem okraje 
lepicího materiálu prstem nebo vatovým tamponem. Pokud 
je aplikace odstraňovače adheziv na bázi oleje přímo ze 
sáčku obtížná nebo nepohodlná, vylijte prostředek do 
nádobky a naneste prstem nebo vatovým tamponem.
Nechte prostředek chvilku absorbovat a poté opatrně 
odstraňte lepicí materiál. 
 
Opatrně odstraňte lepicí materiál odtahováním jednou 
rukou. V případě potřeby průběžně uvolňujte lepicí materiál 
odstraňovačem adheziv.

Likvidace
Produkt je určený pouze pro jednorázové použití a je třeba ho zlikvidovat podle 
místních předpisů, např. s normálním domácím odpadem.

Výrobek nesplachujte do toalety. 

Doporučení, jak často měnit stomický sáček a podložku
Předčasně narození kojenci mají tenkou, citlivou pokožku a nižší tělesnou 
hmotnost než dospělí pacienti. Tento produkt obsahuje nízkou hladinu 
zbytkových sloučenin z procesu výroby a sterilizace. Aby nedošlo k překročení 
expozičních limitů, což může mít za následek krátkodobé a dlouhodobé 
účinky, jsou stanovena omezení týkající se modelu, jak často měnit stomickou 
pomůcku. 
 
Výměna stomické podložky
U kojenců s velmi nízkou porodní hmotností (1–1,5 kg) by doba používání 
stomické podložky měla být minimálně 36 hodin. 

Výměna sáčků
Platí následující model, jak často sáček vyměňovat:

1-1.5 kg

Začněte ve spodní části, kde prsty lehce zatlačte na sáček 
a stomickou podložku a vyhlaďte lepicí kroužek na sáčku 
směrem nahoru, po celém obvodu obruby.
Po aplikaci je možné změnit pozici sáčku. Při opětovné 
aplikaci musí být stomická podložka / obruba čistá.
Před použitím nezapomeňte zavřít výpust.

Do stomie se dostanete otevřením štítku na okénku pro 
aplikaci tráveniny do střívka.

Okénko pro aplikaci tráveniny do střívka

1.5-2 kg
>2 kg

2
3
4

Hmotnost kojence
Maximální počet sáčků, 
které lze denně použít


