
תשובות לשאלות נפוצות

במה להשתמש כאשר רוצים לנקות את העור מסביב לסטומה?
תשובה: יש לנקות את העור סביב הסטומה עם סבון ומים. שמוש במגבונים לחים או בקרם 

ימנעו הדבקה יעילה של מגן העור. אין לשפשף את הסטומה ואין צורך בפדים סטריליים.

אם יש ריח לא נעים, מה לעשות?
תשובה: אם יש ריח לא נעים, כנראה שיש דליפה כלשהיא מהשקית או מתחת למגן העור, 

יש להחליפם.

האם ניתן לתת לתינוק תרופות?
תשובה: במידה והרופא המליץ על מתן תרופות אין כל מניעה. יש לעדכן גורם מקצועי רופא/

אחות/רוקח של התינוק עם הסטומה.

הסטומה לפעמים משנה צבע, האם זה תקין?
תשובה: הסטומה בדרך כלל אדומה ולחה, לעיתים צבע הסטומה משתנה, אם התינוק בוכה, 
צבע/צורה  בשינוי  מבחינ/ה  ואת/ה  במידה  יותר.  בהיר  לצבע  להשתנות  עשויה  הסטומה 

שאינם חוזרים למצב המוכר לך, פני/ה לגורם מקצועי רופא/אחות.

הילד שלי מושך את השקית החוצה. מה לעשות?
תשובה: תינוקות בדר"כ סקרנים לגבי גופם ולגבי הסביבה. מאוד יעזור להלביש את התינוק 

בחליפה בעלת חלק אחיד.

השקית של התינוק מתנתקת לעיתים קרובות. מה לעשות?
תשובה: ככל שהתינוק הופך ליותר פעיל, מופעל יותר לחץ על איזור ההתאמה בין השקית 

למגן העור.
זה אמנם מתסכל, אולם בהחלט נורמלי. כשהתינוק מתחיל לזחול, למשוך וללכת, חגורה תוכל 

מאוד לעזור.

מוצרי סטומה לפגים, תינוקות וילדים
מגוון מוצרים ביחידה אחת ובשתי יחידות, מגיל פגות ועד בגרות
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מוצרי סטומה לפגים, 
תינוקות וילדים

מידע להורים
אם לילדך סטומה, אין ספק שאושרך יהיה מהול בדאגה לצרכיו המיוחדים. 

מלבד ללמוד להבין את מצבו הבריאותי, חשוב ללמוד כיצד להסתדר עם ציוד הסטומה. אנו 
ניתן מעט טיפים חשובים לטיפול בתינוק ובילד, וכן ננסה לענות על מספר שאלות שעולות 

לעיתים קרובות. רצוי להוועץ בצוות מקצועי/אחות סטומה בכל מצב חריג.

רחצה:
ניתן לרחוץ את ילדך עם שקית או בלעדיה. מים לא פוגעים או מזיקים לסטומה. אם את/ה 
מחליט/ה להוריד את השקית לפני הרחצה אל תהיה מופתע/ת אם הסטומה תהיה פעילה 
בתוך האמבט. הימנע/י משימוש בסבון שומני וקרם גוף סביב הסטומה, כיוון שהם מפריעים 

להצמדת מגן העור לעור.

שינה:
מומלץ לרוקן את השקית סמוך לשעת השינה, שינה על הבטן לא פוגעת בסטומה.

נסיעה ברכב:
על התינוק לשבת בכיסאו המיוחד, חשוב להימנע מלשים את חגורת הבטיחות על הסטומה.

הליכה / זחילה:
כשילדך יתחיל לזחול/ללכת בבוא הזמן, הסטומה לא תהווה מכשול. רצוי להשתמש בחגורה

כשהילד הופך להיות פעיל.

לבוש:
אין צורך בלבוש מיוחד, חשוב לבחור ביגוד שיהיה מספיק רחב ונוח שלא ילחץ על הסטומה.

ויאפשר לשקית להתמלא.

עדיף בגד בעל יחידה אחת:
תינוק המחותל בחיתולים, שקית איסוף ההפרשות תהיה בתוך החיתול או מחוצה לו

על פי נוחיות הורים.

דיאטה ותזונה:
להנקה יתרונות רבים לאם ולתינוק.

מאכלים חדשים יכולים להתווסף לדיאטת התינוק בהמלצת רופא. מאכל חדש עשוי לשנות 
את מראה הצואה וצבעה ולגרום להצטברות גזים )יראה בשקית שתתנפח(. שים/י לב לתגובת

התינוק למאכל חדש, אם המאכל גורם לבעיה עם היציאה, התייעץ/י עם הרופא.
גזים במערכת העיכול קיימים אצל כל בני האדם, שכיח במיוחד כשיש קלוסטומיה, הסיבות 

הם בליעת אויר ביניקה, מאכלים גורמי גזים ומשקאות מוגזים.

לבחור נכון!
באיכות חיים, שליטה וביטחון



מגיני עור
… כל מגיני העור הינם ידידותיים לעור, דקים,

   גמישים ומאפשרים הדבקה יעילה.
… מגיני העור מותאמים לעור רגיש, עמידים  

   מאוד ומאפשרים החלפות מרובות.
… רכיבי מגן העור מכילים אלסטומר, 

   הידרוקולואיד וסיבי כותנה המגבירים את  
   חוזר ושלמות המוצר.

סגירת לוק & רול
… סגירה הרמטית גם כאשר אזור הסגירה 

   לח ורטוב.
… פסי סגירה קשיחים המאפשרים ריקון 

   השקית בקלות.

טבעת צפה ונעילה מרכזית
… מאפשרת הצמדת השקית למגן )בסיס(

   בבטחון וללא הפעלת לחץ על הבטן.
… יעיל לאחר ניתוח כשהאזור רגיש וכואב.

… נעילה מרכזית בין טבעת המגן והשקית -  
   להקנית בטחון בסגירה.

מגיני עור נטולי נקב
… מאפשרת יצירת פתחים לסטומה אחת או  

   יותר, עגולה או אובלית.
… קיים בכל המגינים הן ביחידה אחת והן ב-2   

   יחידות.

מוצרי סטומה לפגים, תינוקות וילדים
מגוון מוצרים ביחידה אחת ובשתי יחידות, 

מגיל פגות ועד בגרות.

פגים וילודים
מק"ט 3778 

… ציוד המותאם לפגים ותינוקות.
… שקית שתן עם ברז היכולה להפוך  

   לשקית פתוחה.
… מגן עור רך וגמיש, נטול נקב 

   מרכזי הניתן לגזירה עד 35x22 מ"מ.

פעוטות
מק"ט 3796 

… ציוד ביחידה אחת 
   המותאם לעור עדין של 

   הפעוטות.
… מגן עור רך וגמיש, נטול 

   נקב מרכזי הניתן לגזירה 
   עד 38 מ"מ.

… סגירת לוק & רול המקנה 
   בטחון ונוחות בריקון 

   השקית.

ילדים
מק"ט 3795 

… שקית פתוחה ביחידה 
   אחת מותאמת לילדים.

… מגן עור רך וגמיש, נטול 
   נקב מרכזי הניתן לגזירה 

   עד 50 מ"מ.
… פילטר סופח גזים וריחות.

… סגירת לוק & רול 
   המאפשרת בטחון, 

   סגירה הרמטית 
   וריקון קל.

ילדים בוגרים 
מק"ט 3799 + מק"ט 3761

… שקית פתוחה בשתי יחידות 
   המותאמת לתינוקות ולילדים 

   פעילים )3799(.
… מגן עור רך וגמיש, נטול מרכזי  

   הניתן לגזירה עד 32 מ"מ )3761(.
… פילטר סופח גזים וריחות.

… סגירת לוק & רול המקנה בטחון,   
   ונוחות בריקון השקית )3799(.

מק"ט 24830
… שקית לשתן בשתי יחידות 

   המותאמת לילדים. 
… מגן עור רך וגמיש, נטול מרכזי  

   הניתן לגזירה עד 32 מ"מ )3761(.
… ניתן להשתמש עם מגן עור

   מק"ט 3761 או כל מגן עור של
   CONFORM2, קוטר טבעת

   45 ס"מ

פגים וילודים
מק"ט 3777 

… ציוד המותאם לפגים ותינוקות.
… שקית סגורה היכולה להפוך לשקית  

   פתוחה.
… מגן עור רך וגמיש נטול נקב הניתן

   לגזירה עד 15 מ"מ.

מוצרי סטומה לפגים, 
תינוקות וילדים

לבטיחות, נוחות, קלות השימוש ודיסקרטיות.

Transparent Flap 
For enhanced security,  
and to protect the closure 
from accidentally being 
pulled open

Curved Closure
Designed to rest comfortably 
against your body

Flexible Ribbed Strips
To facilitate ease of  
opening, draining,  
cleaning, and closing

At Hollister, we are always 
working to make our products 
better. The features we have 
added to the Lock ’n Roll 
Microseal Closure are  
based on feedback from 
users like you.

• Lift from the center of the   
transparent flap (fig 1)

(fig 1)

Opening

Before you apply your new pouch, close the pouch tail  
(see fig 6 and fig 7)

* For more details, please see the enclosed  
  Instructions for Use.

• Position fingers on both sides  
of the pouch tail, between the  
ribbed strips, and squeeze  
from the sides (fig 2)

•  Continue to hold the pouch   
open for cleaning (fig 3)

(fig 3)(fig 2)

Draining

• Clean and dry the inside of   
the pouch tail (fig 4)

• Wipe the outside edge of   
the pouch tail (fig 5)

(fig 5)(fig 4)

Cleaning

• Roll the pouch tail tightly

• Extend the transparent  
flap as far as it will reach   
when closing (fig 6) 

• To close, start at the center and 
press. Continue pressing to the 
outer edges. You will feel the 
fasteners seal together (fig 7)

Closing

(fig 7)(fig 6)
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עזרים נלווים

אבקה 
לטיפול בעור
מק"ט 7906

ספריי 
מסיר דבק

מק"ט 7731

ספריי 
מחזק דבק

מק"ט 7730

מגבונים 
להגנה על העור

ללא אלכוהול
מק"ט 7917

חגורה 
לילדים פעילים

מק"ט 3774

טבעת אטימה
להגנת העור
מק"ט 7805

קרם הגנה
על העור

מק"ט 7220


