
 



     

Návod k použití 
 
Před použitím prosím návod důkladně pročtěte. 
 
Volba správné velikosti 
 
Pokud si nejste jistí velikostí Vašeho 
vývodu, použijte přiložený měřící kalibr 
(obr.1) 

obrázek 1
Průměr vývodu měřte společně 
s přiléhající oblastí (zjizvená tkáň, 
rýhy, prohlubně apod.). Tímto 
způsobem zjistíte, jakou velikost 
podložky budete potřebovat:  
25 mm, 32 mm nebo 43 mm (obr.2) 
 

obrázek 2

 
 
Zatáhněte opatrně za poutko na konci 
výpusti. Tím dojde k otevření sáčku  
a vypuštění jeho obsahu do toalety 
(nebo lahve). Výpustní konec vyčistěte 
jemným hadrem nebo papírem (obr.6). 
 
Uzavření sáčku 
 
Výpusť zaviňte směrem nahoru 
k suchému zipu. 
 
Suchý zip překlopte dolů a sáček 
uzavřete (obr.7). 
 
 
Další uzávěry výpustí 
 
Svorka 
 
Přiložte vnitřní rameno svorky  
na konec sáčku. Přeložte konec sáčku 
nahladko přes rameno svorky.  
Na svorku pevně zatlačte, dokud 
nedojde k zaklapnutí uzávěru (obr.8). 
 
SVORKY LZE POUŽÍT OPAKOVANĚ 
 

 

               obrázek 7
 
 
 
 
 

obrázek 8

 

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. WMFTM), nanášejte je na okolní 
pokožku opatrně. 
 
 
Přiložení sáčku 
 

 
Drátová spona s měkkými konci 
 
Odstraňte z lepícího pásku ochranný papír. Přiložte 
drátovou sponu přes konec sáčku a pevně ji přitiskněte, 
aby došlo k dobrému přilnutí. 
Drátovou sponu třikrát otočte kolem dokola a k upevnění 
přehněte konec směrem dovnitř. 
 
DRÁTOVÉ SPONY LZE POUŽÍT POUZE JEDNOU 

Pomocí malého poutka sejměte 
z okraje ochranný papír. 
 
K zajištění dobrého usazení okraj 
v jeho polovině ohněte směrem od těla 
a umístěte otvor v okraji okolo spodní 
části Vašeho vývodu (obr.3). 
 

obrázek 3

 
 
Krytky filtru 
 
Krytky filtru se pokládají přes filtr sáčku a jsou používány 
při koupání nebo plavání resp. ke kontrole plynu 
unikajícího ze sáčku.  
 
Sejměte krytku filtru z voskového papíru a přiložte ji vpředu 
na sáčku přes filtr. 
 
 
Urostomické sáčky 
 
Vyprázdnění sáčku 
 
Otevření: 
 
K vypuštění sáčku nasměrujte měkký 
kohoutek kolmo nahoru, aby nedošlo 
k úniku moči. Stiskněte kohoutek 
pevně pod rýhami a opatrně vyjměte 
zátku (obr.9). 
 

obrázek 9

Aby došlo ke zvýšení lepící schopnosti hydrokoloidní 
lepící plochy a zajištění bezpečného utěsnění, přidržte 
okraj několik sekund v dlaních, čímž dojde k zahřátí lepící 
plochy.  
 
Přiložte okraj zcela okolo Vašeho vývodu a dbejte  
na důkladné utěsnění. Za tímto účelem přejeďte prsty 
okolo vnější části okraje a ujistěte se, že okraj přiléhá 
napevno. 
 
Odstranění sáčku 
 
Jednou rukou přidržte okolní pokožku a pomocí poutka  
na horní straně okraje sáček směrem dolů opatrně 
sejměte z pokožky. 
 
Vyčištění výpusti s integrovaným uzávěrem 
 
Otevření a vyprázdnění sáčku 
 

  
K otevření sáčku rozepněte 
suchý zip (obr.4). 

Rozviňte výpusť téměř až  
ke koncové části. Spodní 
část přidržte rukou (obr.5). 

 

 

 

Vyprázdnění: 
 
Nasměrujte vývod do toalety (nebo lahve). Pokud je to 
nutné, může být průtok regulován lehkým stisknutím 
kohoutku. Udržujte zátku mimo proud moči, aby nedošlo 
k jejímu znečištění. 
 
Uzavření: 
 
K uzavření sáčku nasměrujte kohoutek kolmo nahoru  
a nasaďte zpět zátku. 
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