
Worek do zbiórki stolca 
z hydrokoloidowym przylepcem

OPIS PRODUKTU 
Worek do zbiórki stolca z rodziny Flexi-Seal z hydrokoloidowym 
przylepcem zakończonym fizelinowym obramowaniem, , wyposażony 
w kranik do opróżniania treści jelitowych oraz filtr neutralizujący 
zapachy. 

WSKAZANIA 
Produkt stosować u pacjentów z inkontynencją stolca, w przypadku 
biegunki lub średnio uformowanego stolca.

PRZECIWSKAZANIA 
Nie stosować u pacjentów ze stwierdzoną wrażliwością na przylepiec, 
materiał worka oraz inne składniki zestawu.

UŁOŻENIE PACJENTA

Pacjent powinien leżeć w pozycji bocznej na lewej bądź 
prawej stronie, z ugiętą nogą w kierunku klatki piersiowej 
tak aby ułatwić dostęp do okolicy okołodbytniczej.

PRZYGOTOWANIE SKÓRY

Stosuj sterylne rękawice podczas każdego etapu pracy.
Oczyść dokładnie skórę w okolicy odbytu ciepłą wodą. 
Jeżeli stosowane są inne środki do mycia skóry dobrze 
je spłucz. Upewnij się, czy nie ma pozostałości pasty lub 
fragmentów lepnych po ostatnim worku. Obaszar aplikacji 
powinien być suchy.

Ostrożnie usuń włosy z okolicy okołodbytniczej przy pomocy nożyczek.
Możesz zastosować pastę Stomahesive w celu uszczelnienia i wyrównania 
powierzchni skóry przed aplikacją worka.
Nałoż pastę na brzegach otworu przylepca, nigdy bezpośrednio na skórę 
pacjęta, następnie odczekaj 1 minutę zanim zaczniesz przyklejać worek.

APLIKACJA WORKA DO ZBIÓRKI STOLCA

Jeżeli jest potrzeba, powiększ otwór przylepca. Otwór 
powinnien być nieznacznie większy od odbytu tak, aby 
zapewnić szczelność.

Usuń papier zabezpieczający z przylepca hydrokoloid-
owego, pozostaw papier na części fizelinowej.
Złóż na pół przylepiec hydrokoloidowy przytrzymując 
plaster przy fizelinowych końcach, to ułatwi aplikację.

NIE DOTYKAJ PALCAMI POWIERZCHNI PRZYLEPNEJ

Rozdziel pośladki pacjenta i umieść część przylepną worka w szparze 
pośladkowej, naprzeciwko krocza.

Umieść na początku hydrokoloidową część przylepca 
wokół odbytu, następnie pomiędzy odbytem a kroczem 
i dokładne dopasuj przy pomocy dłoni.

Dopasuj hydrokoloidowy przylepiec w sparze pośladowej 
w ten sam sposób.

Usuń papier zabezpieczający z cześci fizelinowej, przyklej 
do skóry pośladków i wygładź. Jeżeli krawędzie przylepca 
dotykają waginy lub moszny, ostrożnie przytnij brzegi 
fizeliny.
Przytrzymaj mocno przez minutę, aby zapewnić dokładne 
dopasowanie całego zestawu. 

UMIEJSCOWIENIE WORKA DO ZBIÓRKI STOLCA
Ułóż worek gładko i równo pomiędzy nogami pacjenta, unikaj marszczenia 
i jego uciskania. 

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Przy płynnym stolcu:
Z workiem nocnym: połącz otwarty zawór worka do 
zbiórki stolca z łącznikem worka na noc.
Podczas przemieszczania: odłącz worek nocny i zamknij 
zawór worka do zbiórki stolca. 

Przy częściowo uformowanym stolcu.

Utnij koniec worka ponad zaworem, do zamknięcia 
rękawa użyj klipsa dołączonego do zestawu. 

Zamknij szczelnie worek. Owiń rękaw worka wokół klipsa 
tylko raz. Mocno domknij klips. 
Otwórz klips rozdzelając jego krawędzie. 

Otwieraj i zamykaj rękaw w miarę potrzeb oraz 
w przypadku oczyszczania worka. Nie pozwól aby worek 
do zbiórki stolca został wypełniony powyżej 1/3 całości. 

Czyszczenie worka
Przepłucz worek ciepłą wodą.

USUWANIE WORKA
Odklej delikatnie fizelinę, a następnie cześć hydrokoloidową przylepca, 
przytrzymuj skórę pacjenta ręką.
Zabezpiecz worek przed wylaniem zgromadzonej treści jelitowej. Złoż płytkę 
hydrokoloidową na pół, sklei brzegi przylepca ze sobą. Wyrzuć worek 
do kontenera na śmieci.

Stosuj worek Fecal Collector do zbiórki stolca z rodziny 
Flexi-Seal nie dłużej niż 48 godzin. 

Więcej informacji i wskazówek w zakresie leczenia ran i prawidłowego zastosowania 
opatrunków uzyskasz pod bezpłatnym numerem Infolinii 800 120 093 lub na stronach 
www.convatec.com, www.cdifficile.pl
dzial.pomocy@convatec.com
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Do użytku jednorazowego

Data ważności

Numer partii

Zapoznać się z instrukcją

Nie używać jeśli opakowanie jest uszkodzone

W suchym miejscu

Przechowywać w temperaturze pokojowej
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