
 



     

Návod k použití 
 

Při volbě tohoto produktu se řiďte 
doporučeními odborníka. 
 
Volba správné velikosti 
 
Pokud si nejste jistí velikostí Vašeho 
vývodu, použijte přiložený měřící kalibr 
(obr.1). 

obrázek 1

 
Položte měřící kalibr na Váš vývod takovým způsobem, aby dobře 
přiléhal a odečtěte naměřený rozměr. Okolo Vašeho vývodu by 
měly zůstat ještě přibližně 1-2 mm volného prostoru. 
 
Postupem času se může tvar a velikost Vašeho vývodu měnit, 
proto je nutné provádět pravidelná měření, aby byl Váš sáček 
vždy pevně usazen a aby neprosakoval. 
 
 
Příprava pokožky 
 
Omyjte pokožku okolo Vašeho vývodu teplou vodou  
a neparfémovaným mýdlem. 
 
Pokožku důkladně osušte, aby došlo k dokonalému přilepení 
sáčku. Vlhká pokožka může vést ke špatnému utěsnění  
a případnému prosakování. 
 
Vysoušení však neprovádějte příliš silně, jelikož by mohlo dojít 
k podráždění pokožky a vzniku bolavých míst. 
 
Pokud používáte ochranný krém nebo ošetřující kapesníčky (např. 
WBFTM), nanášejte je na okolní pokožku opatrně. 
 
 
Připevnění sáčku 
 

 
 
 
Vypusťte obsah do toalety nebo vhodné 
nádoby. Spodní vnitřní část výpusti 
vyčistěte toaletním papírem nebo jemným 
hadrem (obr.7). 
 
Uzavření sáčku 
 
Výpusť zaviňte směrem nahoru k suchému 
zipu. Suchý zip překlopte dolů a sáček 
uzavřete (obr.8). 
 
 
Další uzávěry výpustí 
 
Svorka 
 
Přiložte vnitřní rameno svorky na konec 
výpusti a  přeložte konec výpusti přes 
rameno svorky. Překontrolujte, zda-li se 
nevyskytují malé záhyby. Na svorku pevně 
zatlačte, dokud nedojde k zaklapnutí 
uzávěru (obr.9). 
 
SVORKY LZE POUŽÍT OPAKOVANĚ 
 
Drátová spona s měkkými konci 
 
Odstraňte z lepících ploch ochranný papír. 
Přiložte drátovou sponu na spodní konec 
výpusti a pevně ji přitiskněte, aby došlo 
k dobrému přilnutí. 
Drátovou sponu třikrát otočte kolem dokola 
a k upevnění ji přehněte směrem dovnitř. 
K otevření a vyprázdnění sáčku postup 
opakujte v opačném pořadí. Spodní vnitřní 
část výpusti vyčistěte toaletním papírem 
nebo jemným hadrem (obr.7). 
 

obrázek 7

 
 

               obrázek 8
 
 
 
 
 

obrázek 9
 

DRÁTOVÉ SPONY LZE POUŽÍT POUZE JEDNOU 

Zastřihněte lepící okraj na správnou velikost 
(pokud je třeba), aby došlo k zajištění 
správného usazení sáčku. Buďte opatrní, 
aby nedošlo k přestřihnutí přes značku 
maxima. Mohlo by dojít k průsaku sáčku.  
 
Odstraňte z okraje ochrannou fólii. obrázek 2

 

 

Umístěte Váš sáček ke spodnímu okraji 
Vašeho vývodu a přitiskněte sáček směrem 
nahoru, dokud nedojde ke správnému  
a bezpečnému usazení sáčku (obr.2).  
 
Pokud je používán upínací systém, pak po 
připevnění sáčku přetáhněte kroužek 
upínacího pásku přes sáček, dokud nedojde 
k jeho příjemnému usazení mezi sáčkem  
a lepícím okrajem (obr.3). 
 
Poté k uzavření sáčku přehněte okraj 
suchého zipu. 
 
 
Otevření a vyprázdnění sáčku 
 
K otevření sáčku rozepněte suchý zip 
(obr.4). 
 
Začněte opatrně rozvinovat srolovaný 
vývod, a to téměř až do koncové pozice. 
Spodní část poté pevně přidržte rukou 
(obr.5). 
 
Zatáhněte opatrně za poutko na spodním 
konci výpusti, čímž dojde k jejímu otevření 
(obr.6). 

obrázek 3
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obrázek 6

 
 
Vyprázdnění sáčku Convex 
 
Otevřete zcela uzávěr a obsah vypusťte do toalety nebo vhodné 
nádoby. Výpusť důkladně vyčistěte. 
 
 
Odstranění kolostomického/ileostomického            
sáčku Convex 
 
Lepící hydrokoloidní okraj pomalu stáhujte směrem dolů, dokud 
nedojde k úplnému odstranění sáčku. 
 
 
Zlikvidování sáčku Convex 
 
Sáček vyprázdněte do toalety a poté jej zlikvidujte jako domovní 
odpad. 
 
Nepokoušejte se sáček spálit, jelikož by mohlo dojít ke vzniku 
jedovatých plynů. 
 
 
Další rady 
 
Použití krytek filtru 
 
Krytky  filtru slouží k tomu, aby nedocházelo k úniku plynu  
ze sáčku. Malé množství plynu může zabránit „pevnému usazení“ 
stolice nahoře v sáčku, což občas způsobuje prosakování.   
 
Krytky filtru zabraňují vniknutí vody do filtru a mohou tak být 
použity při koupání, sprchování nebo plavání. 
 
Přiložení: Sejměte krytku filtru z voskového papíru a přiložte ji 
vpředu na sáčku přes otvor filtru. 
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