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1. Introducere
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Ileo ºi colostomia

În fiecare an mii de persoane suferã o intervenþie chirurgicalã în 
urma cãreia se practicã ileostomia sau colostomia. 

Pentru unii aceasta procedurã este un mod de a salva viaþa, 
pentru alþii este tratarea unei obstrucþii grave sau corectarea unui 
defect congenital.

Indiferent care este motivul medical, toþi pacienþii au multe 
întrebãri ºi nelãmuriri, fiind preocupaþi de noua situaþie în care se 
aflã.       

Pentru a ajuta pacienþii sã se adapteze la noul lor stil de viaþã, ei 
trebuie sã înþeleagã de ce a fost necesar acest tip de operaþie, ce 
modificãri implicã aceasta, fiind absolut necesar sã primeascã tot 
sprijinul familiei ºi, eventual, ºi sfatul unei persoane specializate 
(psiholog) care sã-i ajute sã se reintegreze la modul de viaþã ºi 
activitãþile sociale anterioare intervenþiei chirurgicale.

La alegerea unui dispozitiv medical cât ºi a unei metode de 
îngrijire corespunzãtoare a stomei, trebuie avut în vedere stilul de 
viaþã ºi activitãþile zilnice ale pacientului. Pacienþii pot considera 
ca fiind util sã vadã câte o mostrã a dispozitivelor existente pentru 
a uºura alegerea între cele transparente, care permit observarea 
stomei ºi a conþinutului intestinal, sau cele opace, care sunt de 
dimensiuni mai mici, care sunt mult mai discrete ºi oferã un 
confort psihic mãrit.

În acest sens vã propunem o broºurã care va rãspunde la o parte 
din întrebãrile dumneavoastrã despre intervenþia chirurgicalã de 
ileo ºi colostomie ºi va da mai multe detalii despre modul de viaþã 
ulterior acestei operaþii.



5

2. Sistemul digestiv

Elementele tubului digestiv sunt:

1. Cavitatea bucalã
2. Limba
3. Glandele salivare
4. Faringele
5. Esofagul
6. Stomacul
7. Intestinul subþire este cuprins între stomac ºi intestinul 

gros  ºi are o lungime de 4 – 6 metri
8. Intestinul gros - continuã jejuno-ileonul ºi se deschide 

la exterior prin orificiul anal
Are o lungime de aproximativ 1,50 m
Se dispune sub formã de cadru (cadru colic)
Se împarte în:

- cec
- colon
- rect

      
În esenþã digestia constã în descompunerea alimentelor în 
componentele lor nutritive care apoi sunt absorbite pentru a 
hrãni organismul.

În ceea ce priveºte localizarea stomiilor la nivelul tubului digestiv 
trebuie luate în considerare douã situaþii:

- stomiile pe intestinul subþire = ILEOSTOME
- cele situate pe intestinul gros = COLOSTOME

De asemenea, lichidul eliminat prin ileostomã este corosiv pentru 
tegument deoarece conþine numeroase enzime digestive.
În cazul colostomiilor, alimentele sunt deja digerate, bolul 
alimentar este transformat în materii fecale, ce pot fi de 
consistenþã mai mare.



3. Localizarea

 

4. Culoarea ºi forma
Ileo/colostoma este de culoare roºie. Normal ea este rotundã, dar 
poate fi ºi uºor alungitã. 

Imediat dupã operaþie stoma are dimensiuni mãrite, este umedã, 
dar în aproximativ 6-8 sãptãmâni, în mod progresiv, o sã ajungã la 
dimensiuni mai mici, de aceea este foarte important ca orificiul 
practicat în flanºã de-a lungul acestei perioade sã fie tãiat pe 
dimensiunea stomei. 

Stoma nu este dureroasã, neexistând nicio terminaþie nervoasã în 
membrana mucoasã a stomei.

Ileo/colostoma poate sângera puþin la anumite atingeri, spre 
exemplu la schimbarea flanºei (la sistemul din douã componente: 
flanºa ºi sac colector) sau a sacului (în cazul sistemului unitar), sau 
la curãþarea fãrã menajamente a pielii din jurul stomei. Acest lucru 
este relativ normal ºi nu este un motiv de îngrijorare. 

Dacã sângerarea persistã o perioadã de timp mai mare, trebuie sã 
consultaþi neapãrat un medic specialist.

În cele mai multe cazuri, ileostoma se aflã situatã în partea 
dreaptã a abdomenului, puþin mai jos de buric, iar colostoma este 
situatã în partea stângã a abdomenului. În cazuri speciale, 
colostoma se face în altã parte, în funcþie de opþiunile disponibile 
ºi de partea de intestine afectatã de boalã.
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5. Colectarea conþinutului intestinal 
(materiilor fecale) dupã operaþie

În mod normal, oamenii pot reþine materiile fecale pânã când se 
pot duce la toaletã. 

Cu o ileo/colostoma, acest lucru nu mai este posibil, neexistând 
sfincter muscular care sã închidã intestinul (rectul). 

În loc de acest sfincter, conþinutul intestinal este evacuat prin 
ileo/colostomã ,  direct în sacul ataºat la abdomenul 
dumneavoastrã.

Dacã pielea va fi expusã conþinutului intestinal pentru o perioadã 
mai lungã de timp ea se va irita datoritã aciditãþii enzimelor 
conþinute. 

De aceea, trebuie sã pãstraþi pielea din jurul stomei curatã ºi 
uscatã!
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Colostoma



6. Diferitele tipuri de saci de ileo/colostomie

Existã tipuri variate de saci, unii fãrã evacuare, alþii cu evacuare.

Sacii cu evacuare sunt proiectaþi pentru golire în timpul folosirii ºi din 
acest motiv nu trebuie schimbaþi atât de des ca cei fãrã evacuare.

Sacii fãrã evacuare sunt prevãzuþi cu un filtru special din microstraturi 
de carbon activ care permite filtrarea ºi eliminarea gazelor.

De menþionat este faptul cã existã ºi posibilitatea de a opta între:

un sac transparent sau unul opac (de culoarea pielii)?

un sac mini (volum de 100ml), midi (150 ml) sau maxi (375ml)?

mini cap (pentru cei care opteazã pentru varianta de a se iriga – cu ?
acordul medicului care v-a operat,  la cel puþin 6 luni dupã operaþie)

7.  Schimbarea sacilor
Intervalul de golire/schimbare  a sacilor depinde de volumul 
tranzitului intestinal.

Sacul cu evacuare se goleºte deasupra toaletei sau într-un recipient 
adecvat. Dacã doriþi sã-l înlocuiþi cu unul nou, întâi îl goliþi de conþinut, 
apoi îl împachetaþi într-o hârtie ºi îl aruncaþi la gunoi.

Nu-l aruncaþi niciodatã în toaletã!
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8.  Schimbarea flanºei

Dispozitivul trebuie sã fie schimbat ori de câte ori flanºa va fi 
maceratã în jurul stomei de lichidul conþinutului intestinal (flanºa 
devine umflatã ºi albicioasã).

Pentru a mãri intervalul de timp dintre douã schimbãri ale flanºei, 
aceasta trebuie decupatã cât mai exact în jurul stomei. De 
asemenea, este important sã priviþi cu atenþie tehnica de aplicare 
a dispozitivului de cãtre asistenta medicalã (flanºa sã nu aibã cute 
ºi orificiul acesteia sã fie poziþionat corect peste stomã), ca pielea 
din jurul stomei sã fie foarte curatã (spãlatã cu apã ºi sãpun cu 
pH neutru, sãpun de copii) ºi uscatã (cu un tifon curat) înaintea 
aplicãrii flanºei.

Clima, dieta ºi tratamentele medicale pot influenþa condiþia pielii, 
micºorând intervalul de timp dintre douã schimbãri ale flanºei (la 
sistemul din douã componente) sau a întregului sac (la sistemul 
unitar).

Este recomandat, ca pentru schimbarea în condiþii optime a 
flanºei, pacientul sã nu bea sau sã mãnânce cu cel puþin 1-2 ore 
înainte, deoarece scurgerea lichidelor prin stomã nu poate fi 
controlatã în lipsa unui sfincter anatomic.



9. Mirosuri ºi gaze

Mirosurile sunt o preocupare importantã pentru persoanele care 
au suferit o operaþie de ileo/colostomie.

Din acest considerent, sacii de ileo/colostomie sunt confecþionaþi 
dintr-un material multistratificat laminat, ce nu permite ca 
mirosul sã fie sesizat de cei din jur. 

De asemenea, sacii sunt prevãzuþi cu filtre de carbon activ care 
filtreazã ºi eliminã gazele din interiorul sacilor.

Dacã sacul este curat ºi corect aplicat, ar trebui sã simþiþi un miros 
numai în momentul golirii/schimbãrii sacului, fiind necesarã 
verificarea etanºeitãþii sacului cu discul adeziv în orice altã situaþie 
în care simþiþi miros neplãcut.

Atât pentru persoanele active, cât ºi pentru cele extrem de 
sensibile, existã un odorizant special sub formã de gel pentru 
neutralizarea în totalitate a mirosului (Appliance Deodorant).
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Revenirea la
            viaþa normalã

10. Este posibil sã trãiþi o viaþã normalã cu 
o ileo sau colostomã.

Ileo/colostoma în sine nu vã va limita activitãþile zilnice obiºnuite, 
dar aspectul fiziologic implicat de ileo/colostomie poate fi 
acceptat într-o primã fazã cu dificultate. 

De aceea este foarte important obþinerea sprijinului psihic ºi 
emoþional din partea familiei ºi a prietenilor, mai ales în perioada 
postoperatorie. 

Dupã o vreme, când vã veþi obiºnui cu golirea ºi/sau schimbarea 
sacului, nu o sã vã mai gândiþi foarte mult la acest aspect în viaþa 
de zi cu zi.

Nu este neapãrat necesar sã spuneþi tuturor despre 
ileo/colostomie, dar este normal sã discutaþi despre acest lucru cu 
cei apropiaþi.

11. Îmbrãcãmintea

Când veþi purta haine normale, dispozitivul unitar (dintr-o 
bucatã) nu se va observa, drept urmare puteþi utiliza aceleaºi 
haine pe care le aveaþi dinainte de intervenþia chirurgicalã, dar la 
dispozitivul din douã componente (flanºã ºi sac colector) este 
indicat sã nu purtaþi haine mulate pe corp.
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12.  Sport ºi exerciþii

Majoritatea persoanelor ileo/colostomizate pot relua treptat 
exerciþiile ºi activitãþile sportive pe care ei le fãceau în mod obiºnuit 
înaintea intervenþiei chirurgicale.

Ileo/colostoma în sine nu vã va împiedica sã practicaþi sporturile 
favorite, dar totul depinde de modul cum vã simþiþi ulterior. Înotul ºi 
alte sporturi acvatice pot fi practicate, dar ar trebui sã þineþi cont de 
faptul cã apa de mare ºi clorul usucã discul adeziv, ceea ce duce la 
micºorarea intervalului de timp dintre douã schimbãri.

13.  Dieta 

Dupã vindecarea chirurgicalã nu sunt restricþii dietetice majore la 
ceea ce puteþi mânca ºi bea, dar totul se va face cu moderaþie,     
într-un mod sãnãtos ºi echilibrat.
În cazul în care aveþi ºi o altã boalã asociatã (diabet, cardiopatie, 
hipertensiune, afecþiune biliarã sau hepaticã), respectaþi regimul 
alimentar impus de cãtre medicul dumneavoastrã.
Citiþi în acest sens “Medical Express: Ghidul pacientului – Dieta 
recomandatã”

14. Baia

Cu o ileo/colostoma puteþi face duº sau baie ca ºi pânã la operaþie. 
Sãpunul ºi apa nu vor intra în stomã ºi nici nu o vor irita. Alegerea vã 
aparþine dacã vreþi sã faceþi duº sau baie cu sau fãrã sac.
În situaþia în care optaþi pentru a face baie cu dispozitivul aplicat, 
reziduurile de la sãpun pot câteodatã împiedica flanºa sã mai 
rãmânã lipitã bine în jurul stomei, ceea ce impune înlocuirea 
dispozitivului vechi cu unul nou, imediat dupã baie.
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15. Relaþia sexualã
Este foarte important ca partenerul dumneavoastrã sã înþeleagã 
ºi sã împãrtãºeascã ceea ce simþiþi despre situaþia actualã, sã 
discutaþi întotdeauna deschis despre problemele apãrute pe 
parcurs.

Unele persoane tind sã creadã cã ileo/colostoma este ca o barierã 
în calea unei vieþi sexuale normale, dar nu trebuie sã vã creaþi false 
probleme. Odatã cu vindecarea postoperatorie vã puteþi bucura 
în continuare de o relaþie sexualã plinã de satisfacþii cu partenerul 
dumneavoastrã.

Deºi prezenþa unei ileo/colostomii nu afecteazã în nici un fel o 
eventualã sarcinã este important sã consultaþi un medic 
ginecolog.

16. Cãlãtoriile
O ileo/colostomã nu este un motiv real pentru a renunþa la 
cãlãtoriile planificate. Dacã veþi cãlãtori pe timpul verii,      
amintiþi-vã sã vã luaþi cu dumneavoastrã un numãr mai mare de 
saci decât de obicei. Sau puteþi solicita pliculeþe cu Film 
Protector de la Coloplast care vor prelungi purtarea sacului. 
Acesta formeazã prin aplicare un strat subþire protector 
semipermeabil, elastic þi rezistent la apã care protejeazã 
tegumentul expus acþiunii agresive a secreþiilor intestinale.



17. Viaþa de zi cu zi

Dupã operaþia de ileo/colostomie, oamenii tind sã creadã cã nu 
mai pot urma o viaþã normalã. Poate fi dificil de acceptat faptul cã 
va trebui sã purtaþi un dispozitiv special de ileo/colostomie de 
acum  înainte.

Încet, încet, veþi realiza cã într-adevãr puteþi trãi la fel ca ºi înainte. 
Majoritatea persoanelor cu ileo/colostomie pot confirma acest 
lucru.

În mod normal va fi aproape imposibil pentru ceilalþi sã observe 
faptul cã dumneavoastrã purtaþi un dispozitiv de ileo/colostomie. 
Sacul colector este confecþionat dintr-un material special care nu 
produce zgomote, împiedicând rãspândirea mirosului, toate 
aceste caracteristici fãcând ca ileo/colostoma dumneavoastrã sã 
rãmânã un secret. 

Pentru recuperarea postoperatorie se recomandã plimbãri 
scurte pentru început, ºi intensificarea activitãþii ºi efortului fizic 
în mod gradat. 

Chiar dacã la momentul orelor de masã nu simþiþi nevoia sã 
mâncaþi încercaþi sã consumaþi pe cât posibil ceva. Acest lucru e 
necesar deoarece organismul are nevoie de mai multe calorii 
pentru a se reface postoperator. 

ªofatul, nu este recomandat pentru cel puþin 8-10 sãptãmâni 
postoperator, fiind indicat a se consulta medicul specialist. 

Întoarcerea dumneavoastrã la muncã ar trebui sã fie posibilã 
dupã un interval de 6-8 sãptãmâni, dar cei care presteazã muncã 
manualã au nevoie de o perioadã mai lungã de recuperare. Orice 
pacient care a suferit o intervenþie chirurgicalã majorã, cum este 
ileo/colostomia, va fi sfãtuit sã nu se întoarcã la o muncã ce 
împlicã ridicarea  greutãþilor pânã la o refacere completã a 
muºchilor abdominali implicaþi; aceasta poate dura câteva luni.
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Sfaturi practice

Odatã ce aþi trecut de primele zile postoperatorii veþi învãþa cum sã goliþi 
ºi sã schimbaþi sacul ºi sã aveþi grijã de pielea din jurul stomei. Se poate sã aveþi 
dificultãþi la început, dar pe mãsurã ce trece timpul, veþi învãþa mici detalii care vã 

vor  ajuta. 

Pe parcursul primelor luni stoma este în mod normal uºor umflatã, de 

aceea este foarte important ca orificiul practicat în flanºã de-a lungul acestei 
perioade sã fie tãiat pe dimensiunea stomei. În aproximativ 6-8 sãptãmâni, în 
mod progresiv, stoma o sã ajungã la dimensiuni mai mici, de aceea cel mai 
important lucru este decuparea flanºei exact pe dimensiunea ºi pe forma 

stomei.

     Efectuaþi etapele procesului de schimbare  a dispozitivului medical în 

ordinea urmatoare:

1. Schimbarea dispozitivului medical se va face dimineaþa                                 

(pe nemâncate) sau la câteva ore dupã ce aþi mâncat ºi bãut (în funcþie 
de tranzitul dumneavoastrã intestinal: 1-2 ore).

2. Desfaceþi vechea pungã (sistemul unitar) sau flanºa (sistemul din douã 

componente) începând de sus în jos, din aproape în aproape, pentru 
cã astfel aveþi o bunã vizibilitate ºi control asupra ceea ce faceþi.

3. Aruncaþi dispozitivul folosit într-o pungã de plastic pe care ulterior o 
duceþi la pubelã.

4. Curãþaþi pielea din jurul stomei cu apã cãlduþã (la temperatura corpului) 
ºi sãpun de copii.

5. Þineþi uºor cu mâna o bucatã de tifon sau material curat absorbant 

deasupra stomei pentru absorbþia oricãror urme de secreþii intestinale 

(în special în primele luni când nu sunteþi deprinºi ºi vã mai ajutã ºi 

altcineva la schimbarea dispozitivului).



6. Mãsuraþi cu ajutorul ghidului Coloplast dimensiunea corectã a stomei.

7. Dacã stoma nu este perfect rotundã folosiþi o bucatã de celofan sau plastic 
curat pe care îl aplicaþi direct peste stomã desenând cu un marker sau cu o 
cariocã forma ºi dimensiunea corectã a acesteia.

8. Decupaþi acest desen ºi aplicaþi-l peste flanºã tãind fix pe marginea lui cu o 

forfecuþã curbã.

9. Se obþine astfel dimensiunea ºi forma realã a stomei dumneavoastrã 

nemaiexistând pericolul infiltrãrii secreþiilor intestinale pe sub flanºã.

10. Punguþa (sistemul unitar) sau flanºa (sistemul din douã componente) 
corect decupatã pe forma ºi dimensiunea stomei se încãlzeºte între palme 
30 de secunde.

11. Se dezlipeºte iniþial numai hârtia cartonatã centralã sau folia transparentã 

de pe adezivul pungii (la sistemul unitar) sau de pe flanºã (la sistemul din 

douã componente).

12.    Se începe aplicarea flanºei de jos în sus pentru o bunã vizibilitate asupra 
aplicãrii.

13. Dupã ce partea centralã este corect ºi complet aplicatã se îndepãrteazã pe 
rând ºi cele douã jumãtãþi de hârtie protectoare ale bandeletei periferice, 

lipind uºor ºi materialul de dublã siguranþã. (pentru cei care folosesc acest 
tip de dispozitiv medical)

14. La sistemul din douã componente existã douã variante de a aplica: direct 
cuplate sacul ºi flanºa sau pe rând cele douã componente.
În acest caz se lipeºte prima datã flanºa ºi ulterior se cupleazã sacul la flanºã.

15. În ambele cazuri (atât la sistemul unitar cât ºi la cel din 2 componente se 
verificã dacã flanºa este perfect lipitã la piele.

16. Asiguraþi-vã încã o datã cã punguþa este închisã corect în partea inferioarã 
(în cazul celor cu evacuare).
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Etapele aplicãrii dispozitivelor medicale pentru Ileo / colostomie

Imaginea 1: 
dezlipirea corectã a 
flanºei de sus in jos  

Imaginea 2: 
ghidul Coloplast

pasul 3pasul 1 pasul 2

Imaginea 4: decuparea corectã a unui sac colector (sistemul unitar)

Imaginea 5: aplicarea corectã a sacului colector (sistemul unitar) 

 Imaginea 6: 
aplicarea corectã a flanºei

la sistemul din 2 componente 
Imaginea 7: ataºarea sacului la flanºã începe de jos în sus

pasul 2pasul 1

Imaginea 3: 
decuparea corectã a flanºei

la sistemul din 2 componente 

Imaginea 8: sacul se aplicã uºor
ºi din aproape în aproape

pânã este perfect ataºat la flanºã 

Imaginea 9: pentru a fi perfect securizat
se închide dispozitivul pânã se aude un click

Imaginea 13: închiderea sacului 
în partea inferioarã cu clema individuala

a fiecarui sac 

Imaginea 14: sistemul special
de închidere al gamei Alterna

Imaginea 15: filtre din carbon pentru
absorbþia ºi filtrarea gazelor 



19. Iritaþiile pielii

Dacã pielea din jurul stomei devine iritatã ºi roºie, dureroasã ºi plinã de 
secreþii, trebuie îngrijitã cu mare atenþie.

Dispozitivul medical se va îndepãrta de pe piele ori de câte ori simþiþi 
aveþi o senzaþie de “arsurã, usturime”.
Schimbarea flanºei se va face la cea mai micã scurgere de secreþii 
intestinale apãrute.

Þineþi cont de faptul cã durata de purtare a dispozitivului poate fi 
influenþatã de tratamente adiacente (chimio sau radioterapie, 
tratamente pentru bolile cardiace, diabet, etc), de pH-ul pielii ºi al 
secreþiilor intestinale.

Dupã ce îndepãrtaþi de pe piele dispozitivul vechi, spãlaþi zona cu apã 
cãlduþã ºi sãpun de copii (evitaþi orice altã formã de sãpun cu excepþia 
celui cu PH neutru).

Dacã este cazul, curãþaþi zona de orice reziduuri de material adeziv cu 
un ºerveþel curãþãtor Comfeel Cleanser de la Coloplast. Nu utilizaþi 
niciodatã spirt, benzinã, acetonã, detergenþi, sau alþi solvenþi.

În cazul iritaþiilor uºoare, dupã ce aþi curãþat zona afectatã, puteþi 
tampona cu soluþie 0.5% albastru de metil sau soluþie de 
betadinã(1:10). 

Dupã utilizarea albastrului de metilen sau a betadinei curãþaþi din nou 
zona respectivã cu un curãþãtor Comfeel Cleanser de la Coloplast 
(disponibil sub formã de soluþie la flacon sau ºerveþele la plic) sau cu 
ceai de pelin – antiseptic ºi cicatrizant. 

Apoi uscaþi prin tamponare uºoarã (nu prin frecare!) cu un tifon sau un 
material absorbant din bumbac. 

Aplicaþi acum dispozitivul nou dupã ce în prealabil aþi decupat exact 
pe forma ºi dimensiunea stomei dumneavoastrã. (vezi capitolul 17: 
Sfaturi practice)
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În cazul unor iritaþii mai grave, dupã curãþarea zonei conform 
indicaþiilor de mai sus, se va unge zona afectatã cu un strat subþire de 
cremã Comfeel Barrier Coloplast (când pielea este ori foarte uscatã, 
“creponatã”, ori roºie pe anumite porþiuni sau pe toatã suprafaþa - în 
funcþie de zona care a stat în contact cu secreþiile intestinale) sau cu 
Coloplast Protact Cream (în cazul apariþiei pe piele din jurul stomei a 
unor rãni, vezicule, pustule sau iritaþii).

Se lasã 15-20 de minute zona liberã pentru absorbþia cremei. 
Dupã aceea se va spãla din nou zona cu apã ºi sãpun sau se va ºterge 
cu un ºerveþel curãþãtor Comfeel Cleanser de la Coloplast dupã care 
se clãteºte cu apã curatã cãlduþã sau cu ceai de pelin. 
Se usucã zona cu un tifon curat sau cu un material absorbant din 
bumbac ºi se va aplica în mod corect dispozitivul.

În cazul în care nu aþi anunþat la timp specialiºtii noºtri despre 
modificãrile apãrute la nivelul pielii din jurul stomei, încercând sã 
vindecaþi dumneavoastrã zona respectivã cu diferite soluþii sau 
creme, însã iritaþia nu a disparut ci dimpotrivã s-a agravat, puteþi 
ajunge în situaþia în care dispozitivul medical sã nu mai rãmânã lipit pe 
tegument sau sã nu se mai lipeascã deloc.



În aceastã situaþie vã recomandãm Pasta Coloplast care va realiza o 
sigilare sigurã, rezultând o suprafaþã netedã pe care orice pungã se 
ataþeazã uþor þi sigur, umplând cele mai adânci cute sau alte leziuni 
aflate în tratament. 

Pasta Coloplast absoarbe umezeala, menþinând tegumentul 
peristomal uscat, permiþând astfel vindecarea tegumentului iritat.

Reþineþi ca dacã una din cauze este o stoma retractatã, înfundatã, vã 
recomandãm sã utilizaþi flanºa convexã Alterna care prin 
proprietãþile speciale ale hidrocoloidului va vindeca singurã zona ºi 
va reface þesuturile afectate. 

Asiguraþi-vã cã flanºa se potriveºte perfect formei ºi dimensiunii 
stomei, astfel încât nici o secreþie sã nu aparã, ºtiind cã secreþiile 
intestinale afecteazã pielea dupã o scurtã perioadã de timp datoritã 
aciditãþii, înroºind-o ºi iritând-o.

Flanºa dispozitivelor medicale de la Coloplast conþine un 
hidrocoloid special care absoarbe umezeala lãsând pielea sã respire 
ºi, în acelaºi timp, vindecând orice tip de iritaþie apãrutã datoratã 
aciditãþii secreþiilor intestinale. 

De aceea, la o aplicare corectã a flanºei, aceasta ar trebui sã reziste pe 
piele în mod normal între 4-6 zile, schimbându-se igienic sacul 
colector ori de câte ori aceasta este necesar (la sistemul din douã 
componente), sau între 2-4 zile la sistemul unitar.

Toate produsele cosmetice adiacente gamei de dispozitive medicale 
se pot achiziþiona de la sediul central al firmei din Bucureºti, sau de la 
punctele noastre de lucru din þarã.

Dacã iritaþia nu a început sã dea semne de vindecare în câteva zile, 
luaþi imediat legatura cu unul din reprezentanþii Medical Express 
pentru a vã consilia în acest sens.
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20. Probleme cu ileo/colostoma

În anumite situaþii pot apãrea cazuri speciale.  Acestea pot fi:

1. Ileo/colostoma poate fi retractatã, înfundatã; în acest caz va fi 
dificil sã aplicaþi dispozitivul ºi va fi necesarã fie aplicarea unei 
paste speciale, Strip Paste de la Coloplast, fie utilizarea unei 
flanºe convexe Alterna speciale.

2. Ileo/colostoma poate fi rãsucitã din interior spre exterior, mai 
mult decât normal (prolaps) - dacã muºchii abdominali sunt 
slãbiþi o umflãturã poate apãrea lângã ileo/colostomã 
(intestinele preseazã din spate, aceasta denotând posibilitatea 
apariþiei unei hernii).

3. Sângerarea uºoarã, de exemplu la tãierea unei flanºe de 
dimensiune prea micã sau la curãþarea agresivã a pielii din 
jurul stomei, nu este un motiv de îngrijorare. Oricum, trebuie 
sã fiþi atenþi ca ileo/colostoma sã aibe culoarea normalã roºie ºi 
sã nu sângereze prea des. 

Din fericire aceste probleme sunt rare. Dacã totuºi apar,         
consultaþi-vã medicul, astfel încât ele sã nu devinã grave.
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Stimatã Doamnã, Stimate Domn,

Sperãm din toata inima cã în urma citirii acestei broºuri 
întrebãrile dumneavoastrã sã-ºi fi gãsit rãspunsuri.

Aceia dintre dumneavoastrã care mai au încã nelamuriri îi 
rugãm sã contacteze fãrã ezitare unul dintre reprezentanþii 
noºtri medicali sau sã ne scrie pe adresa de e-mail: 

Nu uitaþi cã numai þinând o strânsã legãturã cu noi veþi reuºi 
sã vã rezolvaþi la timp problemele ºi veþi învãþa sã depãºiþi 
limitãrile, frica ºi îngrijorarea.

Învãþaþi sã preveniþi

În ceea ce-i pe priveºte pe cei din jurul nostru ºi al 
dumneavoastrã, cel mai important lucru este PROFILAXIA: 
adicã prevenirea apariþiei bolilor printr-un mod de viaþã 
sãnãtos ºi echilibrat ºi un consult medical anual.

Nu o sã gãsim pe nimeni care sã spunã cã merge de plãcere 
la medic, dar nici sã nu mergem nu este o soluþie. Adicã 
putem sã evitãm o vreme, dar, pânã la urmã tot în sala de 
aºteptare ajungem. Depinde însã numai de noi dacã va fi 
un simplu control de rutinã sau o intervenþie chirurgicalã 
complicatã.

Vã mulþumim,

Echipa Medical Express

consiliere@medicalexpress.ro
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1. Sediul Central 8. Farmacia Medica Farm
Str. Dr. Lister, nr. 66, sector 5, Bucureºti Str. Trandafirilor, bl. 7, sc. A, ap. 4
Tel: 021 - 411 30 68; 410 93 23 Slatina, jud. Olt
Fax: 021 - 410 55 83 Tel: 0249 - 439 828

2. Farmacia 2Na 9. Farmacia Farmex
Str. Sf. Vineri, nr. 24 - complex Str. Poºtei, nr. 10, Ploieºti, jud. Prahova
Agroindustrial Unirea II Tel: 0244 - 516 186; 577 347
Bucureºti
Tel: 021 - 314 29 75 10. Farmacia Multifarm

Bd. Unirii, nr. 49, Focºani, jud. Vrancea
Tel: 0237 237 4443. Farmacia Pieptãnari

Calea ªerban Vodã, nr. 282, bl. 3B,     
sc. B, ap. 36, parter 11. Farmacia Thea Farm
Bucureºti Bd. Victoriei, bl. 10, Braºov, jud. Braºov
tel: 021 - 336 23 35 Tel: 0268 - 416 396

4. Farmacia Academia 12. Str. Mihai Eminescu, nr. 4, bl. D3, 
Str. Academiei, nr. 35 - 37 sc. B, etaj 1, ap. 43, Piatra Neamþ,     
Bucureºti jud. Neamþ
Tel: 021 - 310 18 89 Tel: 0233 - 217 550

5. Farmacia Eva Farm 13. World Medical
Aleea Spitalului, nr. 24, Piteºti,          Bd. Tomis, nr. 80, mezanin, Constanþa, 
jud. Argeº jud. Constanþa
Tel: 0248 - 282 859 Tel: 0241 - 559 979
Fax: 0248 - 208 020

14. Farmacia Hygeia
Str. Brãilei, cartier Ada Marinescu,      6. Farmacia Elixir
bl. B5, parter, Galaþi, jud. GalaþiStr. Vasile Goldiº, nr. 8B, Alba-Iulia,  
Tel: 0236 - 473 013jud. Alba

Tel: 0258 - 832 449
15. Farmacia Helios
Str. Oþelarilor, bl. D10, Galaþi,            7. Farmacia Ecco Farm
jud. GalaþiCalea Bucureºti, nr. 202B, Giurgiu,   
Tel: 0336 - 401 503jud. Giurgiu

Tel: 0246 - 210 382
16. Farmacia DONA 57
Str. Harghita, nr. 2, Miercurea Ciuc, 
jud. Harghita
Tel: 0266 - 316 085

PUNCTE DE LUCRU
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17. Farmacia 3F 26. Farmacia 2N
Calea Bucureºti, bl. 17B, parter, Str. Libertãþii, bl. L2-L3, parter, 
Craiova, jud. Dolj Alexandria, jud. Teleorman
Tel: 0251 - 413 380 Tel: 0247 - 311 924

27. Farmacia Procardia18. Farmacia Simplex
Str. Libertãþii, nr. 2-4, Oradea,           Str. Ostrovului, nr. 15, Buzãu,             
jud. Bihorjud. Buzãu 
Tel: 0259 - 418 242; 435 304Tel: 0238 - 716 324

28.  Ifconsmedical19. CMI “Dr. Pletea”
Str. Traian, bl. 328, sc. A, ap. 17, parter, Str. Pictor Aman, bl. 9, sc. E, ap. 1, 
Vaslui, jud. VasluiBacãu, jud. Bacãu
Tel: 0235 - 321 251Tel: 0742 - 956 695

29. Farmacia Eladafarm 20. Farmacia Clorofila
Str. Marchian, nr. 64, bl. A5, sc. B,      Str. 6 Noiembrie, nr. 28, sc. A, ap. 3, 
ap. 18, Botoºani, jud. BotoºaniSuceava, jud. Suceava
Tel: 0231 - 534 535Tel: 0230 - 524 216

30. Farmacia Intim21. Farmacia Avicena
Bd. Republicii, bl. 3, sc. 2, Reºiþa,      Splai Mihai Viteazu, nr. 10, bl. M12, 
jud. Caraº Severinparter, Dr. Tr. Severin, jud. Mehedinþi
Tel: 0335 - 404 877Tel: 0252 - 330 933

31. Farmacia Remedium22. Farmacia Viofarm
Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 131,    Aleea Pedagogicã, bl. TC, parter, Iaºi, 
Cluj-Napoca, jud. Clujjud. Iaºi
Tel: 0264 - 412 901; 595 846Tel: 0232 - 218 440

32. Farmacia Euro Regal23. Farmacia Geofarm
Str. Rabenburg, nr. 2, Satu Mare,     Str. General Cristian Tell, Tg. Jiu,       
jud. Satu Marejud. Gorj
Tel: 0261 - 758 561tel: 0253 - 218 221

33. Farmacia DONA 7124. Farmacia Tacomi
Pþa. Trandafirilor, nr. 53, Tg. Mureº, Aleea Transilvaniei, nr. 7, sc. 2, ap. 22, 
jud. Mureºparter, Deva, jud. Hunedoara
Tel: 0265 - 250 418Tel: 0254 - 211 949
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