
Stomickou podložku držte tak, aby její chlopně byly ohnuté 
směrem dozadu. Středový otvor v podložce nasaďte na 
stomii.

Přitlačte středovou část opatrně na pokožku.
Poté překlopte chlopně dolů přes vnější část.
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6 Pevně přitlačte stomickou podložku na pokožku od 
středu směrem ven.

Umístěte ukazováček do spojovacího kroužku, který 
obklopuje stomii. Opatrně zatlačte na stomickou podložku 
mezi upínacím kroužkem a stomií, aby střední část stomické 
podložky neprodyšně přilnula k pokožce.
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7Vystřihněte v podložce otvor přesné velikosti a tvaru stomie 
pomocí malých zahnutých nůžek a stříhací šablony na 
podložce.  
Můžete používat přiloženou stomickou šablonu pro měření 
velikosti a tvaru stomie.  
Tvar stomie se může měnit, proto ji doporučujeme měřit, když 
je největší. Většinou to bývá, když právě sedíte.

Důležitá je přesná shoda velikosti otvoru a stomie, aby se 
snížilo riziko netěsnosti a kožních problémů.
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Důkladně stomii a okolní kůži očistěte.
Kůže musí být před aplikací lepícího materiálu na podložce 
zcela suchá.
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Aplikujte tlak od středu stomické podložky a směrem ven ve 
více směrech, abyste dosáhli pevného přilnutí stomické 
podložky k pokožce kolem stomie.
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Odstraňte ochrannou fólii ze stomické podložky.

Překlopením všech 5 chlopní připravte stomickou podložku k 
aplikaci.
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Šablona pro 
vystřižení 
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Přední strana Zadní strana

Ukazatel velikosti 
upínání

Ouško 
pro pásek

Chlopeň

Upínací kroužek

Před použitím sáčku zkontrolujte, že je stomická podložka 
čistá. Zkontrolujte, že je zámeček na mechanickém kroužku 
otevřený.

Dolní stranu mechanického kroužku na sáčku nasaďte na 
dolní stranu mechanického kroužku na podložce.

Aplikace a odstranění

Předpokládaný účel
Stomický sáček je určen k pasivnímu sběru výměšků ze stomie. Lepicí stomická podložka je 
upevněna ke stomickému sáčku a je určena k přilepení k nedotčené kůži kolem stomie.

Indikace
Prostředek je indikován pro stomiky.

Varování
Opětovné použití produktu na jedno použití se nedoporučuje, protože může dojít ke křížové 
kontaminaci.

Opětovné zpracování, čistění, dezinfekce a/nebo (opětovná) sterilizace mohou narušit 
charakteristiky produktu, které pak mohou představovat další riziko fyzického poškození nebo 
infekce uživatele.

Informace
Stomická podložka na jedno použití.

Produkty jsou určeny k uložení v krabici až do vyjmutí před použitím, protože je krabice chrání a 
nálepka na krabici obsahuje důležité informace, jako je číslo šarže, datum spotřeby a jedinečný 
čárový kód. 

Tuto pomůcku není nutné odstranit při vyšetření magnetickou rezonancí, jelikož je při magnetické 
rezonanci bezpečná.

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
Produkt uchovávejte ve vodorovné poloze.

Uchovávat mimo sluneční záření.

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.



Otevřete mechanický kroužek tím, že konečkem prstu 
stisknete na zámečku tyrkysovou chlopeň směřující k břichu.

Opatrně odstraňte podložku zatažením za poutko na 
podložce směrem od břicha a srolujte podložku pomalu 
směrem dolů. 

Volnou rukou mírně přitlačte na kůži kolem stomie, čímž 
usnadníte odstraňování.

Sáček uchopte za ouško určené pro odstranění sáčku z 
podložky a opatrným tahem odpojte sáček od stomické 
podložky.
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Produkt je určený pouze pro jednorázové použití a je třeba ho zlikvidovat podle místních 
předpisů, např. s normálním domácím odpadem.

Výrobek nesplachujte do toalety.

Více informací o sáčku

Další informace o tom, jak sáček používat, najdete v návodu k použití, který je součástí 
prodejního balení sáčku.
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Pomocí prostředníčků zacvakněte kroužky na podložce a 
sáčku do sebe.

Posouvejte ukazováčky po kroužku směrem nahoru a jemně 
tlačte na horní stranu upínání, dokud neucítíte, že je sáček 

bezpečně připevněn ke stomické podložce.

Upínací mechanický kroužek zajistěte. Sáček je ke stomické 
podložce bezpečně připevněn ve chvíli, kdy uslyšíte 
“cvaknutí“ zámečku.

Jemným zatažením za sáček se ujistěte, že je správně 
připevněn.
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Návod k použití

23325248 Version 1 
Coloplast logo je registrovaná ochranná známka společnosti 
Coloplast A/S. Všechna práva vyhrazena.© 2020-12-07

Konkávní stomická podložka

2dílná stomická podložka s 
mechanickým upínáním

Řešení opakujících se problémůOdstraňování Likvidace Vysvětlení symbolů

Stomická podložka na kůži špatně drží 
 

Je nezbytné dodržovat pokyny k použití uvedené v této příbalové informaci a zajistit, 
aby kůže byla před aplikací zcela čistá a suchá. Je důležité, aby stomická podložka 
zcela přilnula ke každému záhybu kůže. Při aplikaci na stomickou podložku tlačte, 
abyste zajistili dostatečné přilnutí. 

Pokožka je pod stomickou podložkou červená a/nebo podrážděná

Podráždění pokožky může mít mnoho příčin. Může být způsobeno podtékáním, které 
vzniká proto, že jste použili nesprávnou pomůcku nebo nesprávně zvolenou velikost 
šablony. Důvodem může však být i nedostatečné čištění nebo rychlé odstranění 
lepicího materiálu, které může kůži podráždit. Je-li kůže červená, mohlo by pomoci 
používání odstraňovače adheziv. Takový problém co nejdříve proberte se stomickou 
sestrou.

Podtékání pod stomickou podložkou

Podtékání může mít mnoho příčin. Může vznikat kvůli měnicímu se tvaru nebo výšce 
těla nebo stomie či kvůli nesprávné aplikaci stomické podložky. Zkuste podstoupit 
samovyšetření BodyCheck na webových stránkách www.bodycheck.coloplast.com, 
abyste zjistili, zda se nezměnil váš tělesný profil. Pokud se tak stalo, možná budete 
potřebovat jinou pomůcku nebo by vám mohla pomoci pomůcka z řady příslušenství 
pro péči o stomie a o kůži v okolí stomie. Takový problém co nejdříve proberte se 
stomickou sestrou.
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Návod k použití

Zdravotnický prostředek

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

Katalogové číslo

Datum použitelnosti 
(RRRR-MM-DD)

Kód šarže

Datum výroby (RRRR-MM-DD)

Výrobce

Přečtěte si návod k použití

Určeno na jedno použití

Označuje čárový kód, který 
obsahuje identifikaci speciálního 
zařízení 
(Global Trade Item Number) 
Globální číslo obchodní položky

Uchovávat mimo sluneční záření

Neklopit

Recyklovatelný obal

Bezpečné při vyšetření MR

Chcete-li se podívat na instruktážní video, oskenujte QR kód nebo 
přejděte na  

www.coloplast.cz/concave2d/podl

Návod k použití je dostupný i na videu


