Concave basplatta för stomi
2 delar, klickbasplatta

Bruksanvisning

Avsett ändamål

Stomipåsen är avsedd att passivt samla avföring från en stomi. Den häftande basplattan är fäst
vid stomipåsen och är avsedd att fästas vid oskadad hud runt stomin.

Indikation

Denna enhet indikeras för personer med en stomi.

Varning

Återanvändning av engångsprodukten rekommenderas inte eftersom korskontaminering kan
förekomma.

Upparbetning, tvättning, desinficering och/eller (om)sterilisering kan äventyra
produktkarakteristiken och utsätta användaren för en ytterligare risk för fysisk skada eller
infektion.

Information

Basplatta för stomi, engångsbruk.

Produkterna ska förvaras i lådan tills de tas ur för användning, eftersom lådan skyddar
produkterna och etiketten på lådan innehåller viktig information, som Lot-nummer, utgångsdatum
och en unik streckkod.

Produkten behöver inte tas bort före en MR-skanning eftersom den är MR-säker.
Coloplast antar inget ansvar för eventuella skador eller förluster som kan
uppstå om produkten används på ett sätt som strider mot Coloplasts aktuella
rekommendationer.

Speciella förvaringsförhållanden
Förvara produkten horisontellt.

Undvik direkt solljus.

Rapportering av händelser

Om en allvarlig händelse inträffar i samband med användning av produkten eller som ett resultat
av dess användning, kontakta tillverkaren och din lokala myndighet.

Produktegenskaper
Framsida

Baksida

Skyddsfilm

Klippguide

Kopplingsring

Ögla för rem
Storleksangivelse
för koppling

Flik

Hur man använder
Förberedelse
1

Använd en liten böjd sax och klippguiden på baksidan av häftan
för att klippa ett hål i häftan med exakt samma storlek och form
som stomin.
Du kan använda den medföljande stomiguiden för att mäta
storleken och formen på stomin.
Stomins form kan ändras, så det rekommenderas att du mäter
den när den är som störst. Det är den oftast när du sitter ned.

För att minska risken för läckage och hudproblem är det viktigt
att hålet i häftan passar perfekt runt stomin.

2

Rengör stomin och huden runt stomin omsorgsfullt. Huden
måste vara helt torr innan du applicerar häftan.

Applicering
3

Vik alla fem flikar för att förbereda applicering av basplattan.

4

Ta bort skyddsfilmen från basplattan.

5

Håll basplattan med flikarna tillbakavikta.
Rikta in mittdelen av basplattan runt stomin.
Tryck försiktigt mittdelen på huden.
Vik sedan ned flikarna över området runt stomin.

6

Tryck fast basplattan ordentligt mot huden från mitten
och utåt.

7

Placera pekfingret inuti kopplingsringen som omger stomin.
Tryck försiktigt på basplattan mellan kopplingsringen och
stomin för att säkerställa att basplattans mittdel sluter tått
mot huden.

8

Tryck från mitten av basplattan och utåt i flera riktningar för
att säkerställa att basplattan sitter ordentligt på huden runt
stomin.

9

Se till att basplattan är ren innan du sätter fast påsen.
Kontrollera att låsringen är öppen.
Passa in botten på påsens koppling med botten på
basplattans koppling.

10

Anslut påsen och basplattan tillsammans nedifrån med

11

Rulla pekfingrarna uppåt och tryck försiktigt överst på

långfingrarna.

kopplingen tills du känner att påsen sitter fast ordentligt
på basplattan.

12

Stäng låsringen genom att trycka ihop låset. Påsen sitter
säkert fast vid basplattan när du hör ett klick.
Dra försiktigt i påsen för att kontrollera att den sitter fast
ordentligt.

Avlägsnande
1

2

3

Tryck på den lilla turkosa fliken, som är riktad mot magen,
med en fingerspets för att öppna låsringen.

Håll i påsens borttagningsflik och ta bort påsen genom att
försiktigt dra bort påsen från basplattan.

Avlägsna försiktigt basplattan genom att ta tag i
borttagningsfliken och försiktigt dra plattan ut från magen
och rulla den långsamt nedåt.



Håll emot på huden med den andra handen för att underlätta
borttagningen.

Avfallshantering
Produkten är endast avsedd för engångsbruk och ska kastas i enlighet med lokala föreskrifter t.ex.
med vanligt hushållsavfall.
Spola inte ner produkten i toaletten.

Mer information om påsen
Mer information om hur du använder påsen finns i bruksanvisningen som medföljer kartongen
för påsarna.

En bruksanvisning finns även tillgänglig på video
För att se instruktionsvideon kan du antingen skanna QR-koden eller gå
till
http://www.coloplast.fi/concave2SE

Hantera återkommande problem
?

Basplattan sitter inte fast ordentligt på huden
Se till att följa anvisningarna för applicering i detta produktblad, för att säkerställa att
huden är helt ren och torr innan du försöker sätta fast basplattan. Det är viktigt att
basplattan har fullständig kontakt med huden. Applicera tryck på basplattan när du
sätter fast den, för att säkerställa att den fäster ordentligt.

?

Huden är röd och/eller irriterad under basplattan
Irriterad hud kan ha många orsaker. Det kan bero på läckage från att använda fel
enhet eller tillklippningsmall av fel storlek. Det kan också bero på otillräcklig rengöring
eller snabb borttagning av häftplåstret, vilket kan irritera huden. Om huden är röd kan
ett klisterborttagningsmedel hjälpa. Berätta för din stomisjuksköterska om ditt problem
så snart som möjligt.

?

Läckage under basplattan
Läckage kan ha många orsaker. Det kan vara ett resultat av att kroppen eller stomin
ändrat form eller höjd eller på grund av att basplattan inte applicerats på rätt sätt.
Överväg att göra självtestet BodyCheck online på www.bodycheck.coloplast.com, för
att se om din kroppsprofil har ändrats.Om så är fallet kan du behöva en annan enhet
eller eventuellt en stödprodukt. Berätta för din stomisjuksköterska om ditt problem så
snart som möjligt.

Förklaring av symboler
Medicinteknisk produkt
Indikerar att produkten efterlever
den europeiska lagstiftningen för
medicintekniska produkter
Katalognummer

Endast för engångsbruk
Indikerar en streckkod som
innehåller unik produktidentifiering
(Global Trade Item Number) Globalt
artikelnummer

Använd före datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Skyddas från solljus

Lot-nummer

Denna sida uppåt

Tillverkningsdatum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Återvinningsbar förpackning

Tillverkare

MR-säker
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