
Zmiana worka jednoczęściowego (samoprzylepnego) 

1. Przed zmianą worka – umyj ręce. 
2. Jeśli używasz worka otwartego (odpuszczalnego) lub worka urostomijnego – 

opróżnij jego zawartość do toalety. Dla ułatwienia higieny – przy otwieraniu 
końcówki worka odpuszczalnego – użyj zamocowanego białego paska do 
otwierania  jego spustu. 
 

 

                3.        Możesz zastosować  środek do oczyszczania skóry na górze i dookoła 
przylepca. Po jego użyciu odczekaj kilka sekund.  

  

4. Delikatnie odklej worek – używając  (jeśli to konieczne) środków do 
oczyszczania/zmywania skóry (np. chusteczek do zmywania skóry Welland 
Adhesive Remover) 

5. Po usunięciu nadmiaru  pozostałości po przylepcu – osusz dokładnie skórę, 
używając  środków nie pozostawiających włókien na skórze. 

 

6. Umyj skórę wokół stomii i dokładnie osusz. 
7. Jeśli jest to konieczne, sprawdź wielkość stomii – używając załączonej w 

opakowaniu miarki 

 



8. Jeśli worek wymaga dopasowania do kształtu i wielkości twojej stomii – wytnij 
właściwy rozmiar używając do tego odpowiednich nożyczek (dostępnych w 
ofercie firmy)* 

 

 

 

9. Użyj gazików z płynem ochraniającym Welland Barrier Film (druga skóra) do 
zabezpieczenia skóry wokół stomii. Odczekaj kilka sekund – do całkowitego 
wyschnięcia. powierzchni skóry. Warstwa ta ułatwia również przyklejanie 
przylepców – płytek i zwiększa przyleganie oraz szczelność sprzętu stomijnego 
(wydłużając jego utrzymywanie się na skórze). 

 

10. Usuń warstwę zabezpieczającą część przylepną przylepca. 

 

11. Umieść jego otwór wokół stomii i przyklej część przylepną zaczynając od dołu ku 
górze. Dociśnij palcami całą powierzchnię przylepca i upewnij się, że przylega on 
szczelnie do skóry. Fałdy i zmarszczenia przylepca mogą być powodem jego 
podciekania. 

 

12. Przyłożenie dłoni do zewnętrznej strony przylepca na 30 do 50 sekund podgrzeje 
jego temperaturę i korzystnie wpłynie na przyleganie do skóry. 



 

13. Jeśli  używasz worka otwartego (odpuszczalnego) lub urostomijnego – upewnij 
się przed jego założeniem, że ma zamknięte zapięcie. 

 

• Nożyczki stomijne do docinania przylepców są dostępne w ofercie firmy i wydawane 
pacjentom stomijnym bezpłatnie (w ramach limitów refundacyjnych). Dla osób 
odbierających worki stomijne w rozmiarach innych niż uniwersalne (do docięcia) – 
możemy dociąć przylepce do rozmiaru i kształtu jaki jest potrzebny dla szczelnego 
doklejenia do skóry. 
Prosimy o telefoniczny kontakt – w przypadku zainteresowania taką bezpłatną 
usługą. 

 

Opróżnianie i pozbywanie się zużytych worków stomijnych: 

Worki otwarte (odpuszczalne) i worki urostomijne 

Po opróżnieniu zawartości worka do toalety – pozbądź się worka stomijnego i 
środków zużytych do wycierania umieszczając je w worku na śmieci. Szczelnie 
zamknij (lub zaklej) worek na śmieci i wyrzuć go do kontenera na śmieci, a 
następnie umyj ręce. 

Worki zamknięte  

Możesz również rozciąć worek i opróżnić jego zawartość do toalety przed 
umieszczeniem go w worku na śmieci lub razem z jego zawartością i  środkami 
zużytymi do wycierania umieścić go w worku na śmieci. Szczelnie zamknij (lub 
zaklej) worek na śmieci i wyrzuć go do kontenera na śmieci, a następnie umyj 
ręce. 

Jeśli używasz worka stomijnego zamkniętego Flair Active Xtra® po oddzieleniu 
jego wewnętrznej części od zewnętrznej części – wewnętrzną część z zawartością 
wrzuć do toalety i spłucz wodą. Zewnętrzną, czystą część worka zewnętrznego 
wrzuć do kosza na odpady higieniczne lub włóż do kieszeni, aby pozbyć się go 
poźniej. 
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