BOLSAS DE COLOSTOMIA – MASTER WIN®

MANUAL DE INSTRUÇÕES

WWW.IMBRASUL.COM.BR

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CUIDADOS
A aplicação cuidadosa das bolsas ajudará a proteger a pele
periestoma contra a irritação causada pelos efluentes:
1) assegurar-se de que a pele periestoma esteja limpa, seca
e livre de qualquer substância oleosa, sabão ou solvente
que possa prejudicar a aderência. limpar a área com água e
sabão e secar completamente, o suporte adesivo flexível só
adere à pele seca.
2) não é necessário nem recomendado o uso de adesivos
cirúrgicos adicionais para segurar a bolsa.
3) não é necessário retirar a bolsa de colostomia durante o
banho de banheira, chuveiro ou piscina. contudo, após o
contato com a água o suporte adesivo e a parte de trás da
bolsa devem ser secos com uma toalha.
4) pequenas porções da barreira protetora podem
permanecer na pele durante o processo de troca da bolsa.
não é necessário remover completamente todo o resíduo.
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PREPARAÇÃO DA BOLSA DE COLOSTOMIA PARA A
APLICAÇÃO
1) medir o tamanho do estoma com o guia de medida que
acompanha o produto.
2) retirar o plástico protetor do disco.
3) importante: antes de recortar o disco, separar as paredes
da frente e de trás da bolsa, a fim de evitar cortar a parede
frontal.
4) recortar o orifício inicial ligeiramente maior que o
diâmetro do estoma, usando o guia de medidas impresso no
papel aderente.
5) remover o papel aderente do disco protetor de pele.
6) desprender o papel que protege o suporte adesivo,
dobrando as pregas laterais para trás. não remover
completamente o papel das bordas laterais, por enquanto.
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APLICAÇÃO DA BOLSA
1) segurar a bolsa pelos dois lados e posicionar o disco com
a abertura sobre o estoma.
2) pressionar o disco contra a pele, prestando particular
atenção à área periestoma.
3) pressionar o suporte adesivo contra a pele, assegurandose de que ele fique liso e sem rugas.
4) retirar o restante do papel que protege as bordas laterais
e alisá-las sobre a pele. a bolsa pode permanecer aplicada
enquanto estiver confortável e segura.
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FIXAÇÃO DO CLIPE DE FECHAMENTO
1) segurar o clipe aberto, pela dobradiça, com a mão direita.
2) dobrar a extremidade aberta da bolsa sobre a "lâmina"
inferior do clipe, somente uma vez, manter no lugar.
3) pressionar firmemente a lâmina erguida do clipe
(principalmente no centro), até ouvir um estalo indicando
que as lâminas se fecharam com segurança.

ABERTURA DO CLIPE DE FECHAMENTO
1) usando ambas as mãos, separar a "lâmina" superior do
clipe, da parte inferior, conforme a ilustração.

REMOÇÃO DA BOLSA
Começando pela parte superior, pressionar levemente a
pele adjacente com uma das mãos e remover
cuidadosamente a barreira protetora da pele com a outra
mão, até retirar completamente a bolsa.
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CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO
As bolsas de colostomia Master Win® devem ser
armazenadas em local seco com temperatura ambiente. não
devem ser armazenadas em ambientes com temperatura
superior a 40°C, úmido ou geladeira.

OBSERVAÇÕES:
Não utilizar desinfetante, sabão ou detergente para
limpar a pele ao redor do estoma. não é necessário nem
recomendado o uso de adesivos cirúrgicos adicionais
para segurar a bolsa. não é necessário retirar a bolsa de
colostomia durante o banho de banheira, chuveiro ou
piscina.
Tricomizar a área localizada em torno do estoma, ou a
bolsa de colostomia para que haja boa adesão à pele e
para que a ocorrência de foliculite seja evitada. limpar o
estoma de dentro para fora somente com água morna.
Produto não estéril
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