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Aksesuāri
Ādas kopšanai ikdienā. Dzīvei bez iekaisuma

Mēs zinām visu par stomām
Būdams līderis stomas kopšanas līdzekļu jomā, ConvaTec visu savu enerģiju 
velta Jūsu dzīves kvalitātes uzlabošanai. Jau vairāk kā 30 gadus ConvaTec 
rada stomas kopšanas līdzekļus, kas arvien paaugstina pacienta aprūpes standartus. 
Tie nav tikai mūsu produkti, tās ir arī mūsu zināšanas par stomas pacientu aprūpi,  
kurās gribam dalīties ar Jums. 

Our world is what we make of it
(Mēs paši veidojam savu pasauli)
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limiti

Stomahesive® ādas kopšanas līdzekļi

Aksesuāri
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Lietošana Iepakojums

ConvaCare®

plāksnīte adhezīva 
noņemšanai

Līmvielas noņemšanai                          
(lietot gan stomas pamatņu/maisiņu, 

gan pārsēju atstātās līmvielas 
noņemšanai; ar citrusu smaržu)

100 gab. 

Produkta
nosaukums
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Lieto šana IepakojumsProdukta
nosaukums  

ConvaCare®

plāksnīte 
aizsargkārtas 

veidošanai

Veido uz ādas aizsargbarjeras slāni, 
saskaroties ar pamatnēm un 
hidrokoloidāliem pārsējiem

100 gab. 

Bez noteikta 
kompensācijas 

limita

Stomahesive®

adhezīvais pūderis
25 g

Veido aizsargbarjeru uz kairinātas un 
iekaisušas ādas

25 g

Bez noteikta 
kompensācijas 

limita

Stomahesive®

ādu aizsargājoša 
pasta 60 g

Piepilda un aizsargā nelīdzenu
peristomālo ādu. Palīdz novērst

ādas kairinājumu; pagarina
pamatnes lietošanas laiku

Tūbiņa
60 g

Bez noteikta 
kompensācijas 

limita

Stomahesive®

adhezīvā pasta, 
30 g

Pasta, kas veidota uz eļļas bāzes, 
palīdz dziedēt iekaisušu ādu 
(pasta jāuzklāj un jāatstāj uz 

ādas apm. 30 min., tad jānomazgā 
ar ūdeni un ziepēm)

Tūbiņa ar
aplikatoru

30 g

Josta lietošanai ar 
Combihesive® 2S 
stomu maisiņiem. 

Lietojama ar 
Natura™+  maisiņiem

1 2 gab. gadā

Combihesive®2S
urīna nakts 

drenējamais maiss, 
2 l

Ērtai urīna savākšanai ilgākā laika
periodā. Pievieno urostomas

maisiņam ar savienotājcaurulīti

Komplektā
5 maisiņi un
viens statīvs

30 gab. gadā
urostomas 
nēsātājiem

ALP izsmidzināms 
smaku

neitralizēšanas 
līdzeklis 200 ml

Efektīvi neitralizē un novērš 
nepatīkamas smakas telpā un 

uz apģērba
200 ml

ALP pilieni smaku 
neitralizēšanai 

30 ml

Sajaucoties ar visu veidu stomas 
maisiņu saturu, efektīvi neitralizē 

nepatīkamas smakas
30 ml

SensiCare®

mitrinošs ķermeņa 
krēms 
85 g

Nomierina un aizsargā iekaisušu 
un sausu ādu

85 g
VALSTS 

NEKOMPENSĒ

1 gab. gadāStomasafe josta Piemērota visu veidu 
stomas nēsātājiem

1

ConvaTec 
Diamonds™

Labi putojošs tīrītājs ķermeņa 
un matu mazgāšanai

Aloe Vesta®

daudzfunkcionālas 
attīrošās putas 

236 ml

236 ml

Ļoti absorbējošas, recējošas paciņas,
 kas ir rūpīgi izstrādātas, lai stomas 

maisa saturu pārvērstu gēlā

Iepakojumā
100

paciņas

Noteiktie
kompensācijas 

limiti

Lai nodrošinātu stomas nēsātāja dzīvē ērtības un pašapziņas celšanos, ļoti būtiska ir pareiza stomas un 
ap to esošās ādas kopšana. ConvaTec ādas kopšanas līdzekļi paredzēti stomu aptverošās ādas 
aizsargāšanai no bojājumiem un kairinājuma. Šie ādas kopšanas līdzekļi ir veidoti no dabiskiem 
produktiem, izmantojot Stomahesive® tehnoloģijas. Stomahesive® ādas kopšanas līdzekļi radīti, lai 
palīdzētu uzturēt veselu ādu ap stomu un pagarinātu stomas kopšanas ierīču lietošanas laiku. Visi ādas 
kopšanas līdzekļi ir droši lietošanai ikdienā.

Noteiktie
kompensācijas

Peristomālās ādas sagatavošana pirms pamatnes uzlikšanas
Ādas kopšanas līdzekļi jālieto regulāri, lai izvairītos no peristomālās ādas iekaisuma. Veiciet visas 
darbības rūpīgi un nesteidzoties!

• Pēc vecās pamatnes noņemšanas mazgājiet peristomālo ādu ar ūdeni un ziepēm. Uz ādas   
 palikušās līmvielas noņemiet ar ConvaCare® plāksnītēm adhezīva noņemšanai      Tās ne tikai   
 noņems adhezīva paliekas, bet arī mīkstinās ādu.
• Vēlreiz nomazgājiet ādu. Maigi nosusiniet un atstājiet, lai āda apžūst 2-3 minūtes.
• Kamēr āda apžūst, sagatavojiet pamatni. Ja darāt to pirmo reizi, tad mēriet stomu un  izgatavojiet  
 trafaretu, ko izmantot nākamajās reizēs (skatīt pamācību par trafareta izgatavošanu, kas pievienota  
 somiņā). Izgrieziet pamatnē atvērumu, kas atbilst stomas izmēram 
• Noņemiet no pamatnes pauspapīru     , uzklājiet gar stomai izgriezto atvērumu Stomahesive® ādu  
 aizsargājošo pastu 60 g; 1 minūti ļaujiet izgarot spirtam, lai pasta nekostu ādā 
• Uz peristomālās ādas uzkaisiet Stomahesive® adhezīvo pūderi; dažas sekundes pagaidiet, lai   
 pūderis „pieķeras” bojātajām ādas vietām 
• Tad ar ConvaCare® plāksnītēm aizsargkārtas veidošanai, viegli pieskaroties, samitrina pūderi; ļauj  
 nožūt 30 sekundes
• Uzlieciet pamatni uz stomas un maigi, bet gana stingri piespiediet un pieturiet, lai tā labi pieliptu.
• Ar mitru pirkstu vai mitru vates kociņu izlīdziniet virspusē izspiedušos pastu – pasta kā hermētiķis  
 neļaus stomas saturam pakļūt zem pamatnes.

IKDIENAS LIETOŠANAI

IKDIENAS LIETOŠANAI

IEKAISUMA DZIEDĒŠANAI

DROŠĪBAS SAJŪTAI

Rada papildu drošību stomas 
nēsātājiem ar lieko svaru un tiem, 

kam nepieciešama papildu 
drošības sajūta
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IKDIENAS UZLABOŠANAI


