
 



     

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

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. 
 
Nevolte však velikost, která přiléhá příliš natěsno. 
Takováto velikost by mohla vést k podráždění vývodu  
a vzniku bolavých míst. 
 
 
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 jednodílného uzavřeného (kolostomického) 
sáčku 
 
Přidržte okraj přibližně 1 minutu 
v dlaních, aby došlo k zahřátí 
hydrokoloidu. Tím dojde ke zvýšení 
jeho lepící schopnosti a zajištění 
bezpečného utěsnění. 
 
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. Poté usaďte celý okraj. 
 
Přejeďte prsty okolo vnější části okraje a ujistěte se,  
že okraj přiléhá napevno. 
 
 
Odstranění uzavřeného sáčku 
 
Pomocí poutka na horní části lepícího kroužku pomalu 
stáhněte lepící kroužek směrem dolů. 

 
 
Zatlačte druhou rukou na břicho, čímž dojde k usnadnění 
odstranění sáčku. Rovněž tím dojde k zamezení 
podráždění pokožky. 
 
 
Zlikvidování uzavřeného sáčku 
 
S výjimkou splachovatelných jednorázových sáčků Welland 
(Flair ExtraTM nebo Impact®) nevhazujte ŽÁDNOU část 
sáčku do toalety, jelikož by mohlo dojít k ucpání odpadu.  
 
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 krycích destiček 
 
Krycí destičky 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.   
 
Krycí destičky zabraňují vniknutí vody do filtru a mohou tak 
být použity při koupání, sprchování nebo plavání. 
 
Přiložení: Sejměte krycí destičku z voskového papíru  
a přiložte ji vpředu na sáčku přes otvor filtru. 
 
 
Uskladnění 
 
Vaše sáčky uskladňujte pouze na suchém místě s mírnou 
teplotou (0-27°C). 
 
Po vyjmutí sáčků z kartonu musejí být uchovávány opatrně. 
Nepokládejte nic na sáčky a sáčky nepokládejte na bok, 
jelikož by došlo k poškození hydrokoloidního kroužku. 
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