
Esteem   ir ērtāki,
drošāki un vēl labāk
aizsargā pret nepatīkamu 
smaku.

Esteem  
viendaļīgs
savācējmaisiņš

Jaunie Esteem   

Bezmaksas informatīvais tālrunis 8 000 53 33.
No pirmdienas līdz piektdienai plkst. 8.30-17.00.

JAUNUMS>

+ Jauna apaļveida   
    savācējmaisiņa forma

+ Jauns filtrs
    ērtākā vietā

+ Speciāla kabata
    stiprinājuma paslēpšanai

+ Jauns kvalitatīvs 
savācējmaisiņa materiāls,

    kas neizplata skaņas
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Ja āda ir sakairināta, pirms Esteem     (vai cita) 
savācējmaisiņa pielīmēšanas, variet apsmidzināt 
ādu ar izsmidzināmu aizsardzības līdzekli Silesse, 
kas veido silikona aizsargslāni. Tas aizsargā ādu 
un uzlabo savācējmaisiņa pielipšanu.

Sagatavojiet savācējmaisiņa atvērumu pie-
līmēšanai. Esteem    viendaļīgais savācējmai-
siņš ir universāla lieluma un piemērots stomām, 
kuru diametrs ir 20–70 mm. Izgrieziet stomas 
kontūru hidrokoloīda daļā, kas līp.
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Līmējiet Esteem    savacējmaisiņu ap stomu.  
Līmēšanu uzsāciet no apakšējās daļas, izgriezto 
atvērumu cieši pielīmējot ap stomu. Paturiet 
pielīmēto maisiņu apmēram 30 sek., kamēr 
savācējmaisiņš labi pielips ādai.
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Lai savācējmaisiņš būtu vēl mazāk pamanāms 
zem apģērba, variet izmantot savācējmaisiņa 
Stomasafe Plus aizsargatbalsta jostu.

viendaļīgs savācējmaisiņšEsteem 



1: Ādas sagatavošana
Nomazgājiet ādu ap stomu ar maigām 
ziepēm, ūdeni un labi noslaukiet.

■  Esteem     savācējmaisiņš ar griežamu atvērumu
Šis savācējmaisiņš ir piemērots visiem, kuru stomas 
diametrs ir no 20 mm līdz 70 mm; 
Uzzīmējiet savas stomas kontūru savācējmaisiņa 
hidrokoloīda vidus daļā un izgrieziet atbilstoša lieluma 
caurumu.

2: Savacējmaisiņa lieluma izvēlēšanās
Izmēriet stoma diametru un izvēlieties atbilstoša lieluma 
savācējmaisiņu.

3: Pauspapīra noņemšana
Noņemiet pauspapīru no līmējamās hidrokoloīda savācējmaisiņa 
daļas.

4: Maisiņa uzlikšana
Uzlīmējiet Esteem    savācējmaisiņu ap stomu. Līmēšanu sāciet 
no apakšējās daļas, izgriezto caurumu cieši pielīmējot ap stomu. 
Paturiet pielīmēto savācējmaisiņu 30 sek., kamēr savācējmaisiņš 
labi pielīp ādai. Rekomendējams izmantot arī papildus līdzekļus, 
kas uzlabo stiprinājumu – šķidrumu Silesse, pastu Stomahesive 
(60g) vai aizsargsalvetes ConvaCare.

Kā lietot
Esteem+ viendaļīgos
savācējmaisiņus
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Filtrs
■  Aktivētās ogles filtrs ir augšējā maisiņa daļā, kas efektīvi novērš uzkrātās 

gāzes un nepiesārņo stomu saturu. Filtrs neitralizē smakas un novērš 
gāzes, tādēļ maisiņš nebūs uzpūties.

■  Svarīgi: uzlieciet filtru uz atvēruma, ja ar savācējmaisiņu vēlaties 
mazgāties (dušā), peldēties (ezerā, baseinā). Nomazgājoties un izžāvējot 
savācējmaisiņu filtra stiprinājumu variet noņemt.

5: Maisiņa noņemšana
Uzmanīgi atceliet maisiņa malas no ādas, pieturot ādu ar otru 
roku. Ja āda ap stomu ir mataina un ļoti jutīga, savācējmaisiņa 
noņemšanu atvieglojiet ar šķidrumu Niltac. Uzpūšat Niltac uz 
savācējmaisiņa malām un pagaidiet, kamēr hidrokoloīda daļas 
atlīmēsies pašas.

■    InvisiClose® stiprinājums:
Trīskārtīgi salokiet savācējmaisiņa galu un visā garumā 
labi piespiediet, lai pielocītā daļa labi pieliptu. Tagad 
variet aizvērt savācējmaisiņa galu un ievilkt speciālā 
savācējmaisiņa kabatā, lai savienojums nekairinātu 
ādu un nebūtu pamanāms zem apģērba.

Atvērumi savācējmaisiņiem ir ar pilnveidotu divkāršu 
InvisiClose® stiprinājumu.
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Maisiņš
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