
ציוד נלווה עבור מגן עור שאינו גזור מראש:
סרגל למדידת קוטר הסטומה

עט
מספריים

עזרים נלווים:
משחה / טבעת אטימה

ספריי מחזק דבק
ספריי מסיר דבק

אבקה לטיפול בגרויי עור
מגבונים להגנת העור

חגורה
לובריקנט דיאורדורנט
אחר ____________

תדירות ההחלפה:
מומלץ להחליף שקית סגורה לפחות אחת ליום או יותר מכך בהתאם לכמות ההפרשות

מומלץ להחליף שקית לניקוז ושקית שתן אחת ל-24 שעות

מומלץ להכין את ציוד הסטומה מראש, קודם ההחלפה

הנחיות טיפוליות להחלפת ציוד סטומה ביחידה אחת
צעד אחר צעד

2 1

ציוד דרוש:
בסיס ושקית סטומה ביחידה אחת

שקית לסילוק הפסולת
ספריי להסרת דבק / מגבונים להסרת דבק

מגבונים לחים לניקוי
פד/מגבת לייבוש העור

הכנת בסיס / מגן העור והשקית

במידה ומגן העור אינו גזור מראש 
יש למדוד את קוטר הסטומה ע"י 

שימוש בסרגל למדידת סטומה
בחר/י את הפתח המתאים הקרוב 

ביותר לגודל הסטומה שלך
בחר/י את גודל הסטומה המשאיר 

רווח של 2-3 מ"מ מהסטומה.

צייר/י את 
קוטר הסטומה 

על חלקו 
האחורי של 

מגן העור.

אם הנך יודע/ת את קוטר הסטומה מראש, גזור/י ע"פ 
המדידה המצוירת בגב מגן העור

שימוש במספריים מעוקלות קטנות יקל על חיתוך הפתח
שים/י לב לא לגזור את השקית ע"י הרחקתה מהבסיס 

הצמוד אליה באצבעותיך.

אם את/ה משתמש/ת )1( בשקית הניתנת לניקוז – הקפד/י לסגור את השקית באמצעות סגירת 
Lock & Roll – המצויה בתחתית השקית, גלגל 3 פעמים, כסה בעזרת כנף הבטחון ולחץ.

אם הנך משתמש/ת בשקית )2( ליורוסטומיה – וודא כי ברז הניקוז סגור:
  מצב סגור –  טיפת הזהב פונה כלפי הגוף.
  מצב פתוח – טיפת הזהב פונה כלפי פניך.

הסר/י וזרוק/י את נייר הכיסוי הפנימי ממגן העור
מומלץ להשתמש במשחה אוטמת )פסטה( או טבעת אטימה סביב פתח הבסיס, למניעת 

דליפות במיוחד בסטומות מסוג אילאוסטומיה, יורוסטומיה וסטומות שקועות
מומלץ ולהשתמש בספריי מחזק דבק על מנת ליצור הדבקה טובה יותר של מגן העור לעור.

נער/י ורסס/י על מגן העור כולו וחכה/י כ-5 דקות לפני ההדבקה.
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הסרה של ציוד הסטומה מהגוף

הקפד/י לנקות את העור עם מים וסבון בזמן הרחצה או בעזרת מטליות לחות
הסטומה עלולה לדמם קלות בזמן הניקוי

לרוב לאחר ניתוח, הסטומה תפוחה/בצקתית, הנפיחות יורדת תוך כ-6 שבועות מהניתוח.
בדוק/י את מצב העור מסביב לסטומה. העור אמור להיות ללא סימני אודם, גרד, פריחה או 

פצעים. במידה ומופיע אחד התסמינים יש להיבדק ע"י רופא או אחות סטומה באזור מגוריך
חשוב – הקפד/י לייבש היטב את העור מסביב לסטומה

הדבקה של ציוד הסטומה להגוף

טיפים:

מקד/י את פתח מגן העור סביב הסטומה והדבק היטב על העור
אם יש למגן העור שוליים דביקים נוספים יש להסירם לאחר ההדבקה על העור

לחץ/י בעדינות את מגן העור כנגד העור למספר דקות להדבקה טובה יותר

הורד/י בעדינות את מגן העור מהגוף, הורד/י בכיוון צמיחת השיער מהחלק העליון כלפי מטה. 
השתמש/י באצבעות כף היד כדי לתמוך בעור בעת ההסרה

מומלץ להשתמש בספריי או מגבונים מסירי דבק.

במידה ואת/ה משתמש בציוד ביחידה אחת ניתן להתקלח כל יום ללא הציוד
בכל יציאה מהבית קח איתך ציוד סטומה נוסף להחלפה במקרה הצורך

הקפד/י לרוקן את שקית הסטומה לפני היציאה מהבית
מומלץ להשתמש במנטרלי ריח לתחושה טובה

למניעת דליפות מומלץ להשתמש בטבעת או משחה אוטמת מסביב למגן העור
בבריכה או בים השתמש בציוד מיוחד לכיסוי הסטומה לזמן קצר

בנסיעות לחו"ל הקפד/י להצטייד באישור רפואי שהנך בעל סטומה על מנת להימנע משאלות מביכות או בכרטיס מעבר 
גבולות   

6

7

8

מומלץ להחליף שקית סגורה עם כל יציאה
מומלץ להחליף שקית לניקוז ושקית שתן אחת ל-24 שעות חשוב! 

למידע נוסף אנא צור קשר עם מחלקת הרפואה 1-800-250-255
4917001 תקוה  פתח   ,7063 ת.ד.   6 השילוח  ניאופרם,  בית 
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ציוד נלווה עבור מגן עור שאינו גזור מראש:
סרגל למדידת קוטר הסטומה

עט
מספריים

עזרים נלווים:
משחה / טבעת אטימה

ספריי מחזק דבק
ספריי מסיר דבק

אבקה לטיפול בגרויי עור
מגבונים להגנת העור

חגורה
לובריקנט דיאורדורנט
אחר ____________

תדירות ההחלפה:
מומלץ להחליף שקית סגורה לפחות אחת ליום או יותר מכך בהתאם לכמות ההפרשות

מומלץ להחליף שקית לניקוז ושקית שתן אחת ל-24 שעות ולרוקנה כל מספר שעות

מומלץ להכין את ציוד הסטומה מראש, קודם ההחלפה

הנחיות טיפוליות להחלפת ציוד סטומה בשתי יחידות
צעד אחר צעד

2 1

ציוד דרוש:
מגן עור )בסיס(

שקית איסוף הפרשות
שקית לסילוק הפסולת

ספריי להסרת דבק / מגבונים להסרה
מגבונים לחים לניקוי

פדים או מגבת לייבוש

הכנת בסיס / מגן העור והשקית

במידה ומגן העור אינו גזור מראש 
יש למדוד את קוטר הסטומה ע"י 

שימוש בסרגל למדידת סטומה
בחר/י את הפתח המתאים הקרוב 

ביותר לגודל הסטומה שלך
בחר/י את גודל הסטומה המשאיר 

רווח של 2-3 מ"מ מהסטומה.

צייר/י את 
קוטר הסטומה 

על חלקו 
האחורי של 

מגן העור.

אם הנך יודע/ת את קוטר הסטומה מראש, גזור/י ע"פ המדידה המצוירת בגב מגן העור.
שימוש במספריים מעוקלות קטנות יקל על חיתוך הפתח.

אם את/ה משתמש/ת )1( בשקית הניתנת לניקוז – הקפד/י לסגור את השקית באמצעות סגירת 
Lock & Roll – המצויה בתחתית השקית, גלגל 3 פעמים, כסה בעזרת כנף הבטחון ולחץ.

אם הנך משתמש/ת בשקית )2( ליורוסטומיה – וודא כי ברז הניקוז סגור:
  מצב סגור –  טיפת הזהב פונה כלפי הגוף.
  מצב פתוח – טיפת הזהב פונה כלפי פניך.

הסר/י וזרוק/י את נייר הכיסוי הפנימי ממגן העור
מומלץ להשתמש במשחה אוטמת )פסטה( או טבעת אטימה סביב פתח הבסיס, למניעת 

דליפות במיוחד בסטומות מסוג אילאוסטומיה, יורוסטומיה וסטומות שקועות
מומלץ ולהשתמש בספריי מחזק דבק על מנת ליצור הדבקה טובה יותר של מגן העור לעור.

נער/י ורסס/י על מגן העור כולו וחכה/י כ-5 דקות לפני ההדבקה.

3

5

4
1 2



הסרה של ציוד הסטומה מהגוף

הקפד/י לנקות את העור עם מים וסבון בזמן הרחצה או בעזרת מטליות לחות
הסטומה עלולה לדמם קלות בזמן הניקוי

לרוב לאחר ניתוח, הסטומה תפוחה/בצקתית, הנפיחות יורדת תוך כ-6 שבועות מהניתוח.
בדוק/י את מצב העור מסביב לסטומה. העור אמור להיות ללא סימני אודם, גרד, פריחה או 

פצעים. במידה ומופיע אחד התסמינים יש להיבדק ע"י רופא או אחות סטומה באזור מגוריך
חשוב – הקפד/י לייבש היטב את העור מסביב לסטומה

הדבקה של ציוד הסטומה להגוף

טיפים:

מקד/י את פתח מגן העור סביב הסטומה והדבק היטב על העור
אם יש למגן העור שוליים דביקים נוספים יש להסירם לאחר ההדבקה על העור

לחץ/י בעדינות את מגן העור כנגד העור למספר דקות להדבקה טובה יותר

הורד/י בעדינות את מגן העור מהגוף, הורד/י בכיוון צמיחת השיער מהחלק העליון כלפי מטה. 
השתמש/י באצבעות כף היד כדי לתמוך בעור בעת ההסרה

מומלץ להשתמש בספריי או מגבונים מסירי דבק.

במידה ואתה משתמש בציוד בשתי יחידות, פעמיים בשבוע ניתן להתקלח ללא מגן העור והשקית ובכל יום ניתן להתקלח 
עם הבסיס ללא השקית

בכל יציאה מהבית קח איתך ציוד סטומה נוסף להחלפה במקרה הצורך
הקפד/י לרוקן את שקית הסטומה לפני היציאה מהבית

מומלץ להשתמש במנטרלי ריח לתחושה טובה
למניעת דליפות מומלץ להשתמש בטבעת או משחה אוטמת מסביב למגן העור

בבריכה או בים השתמש בציוד מיוחד לכיסוי הסטומה לזמן קצר
בנסיעות לחו"ל הקפד/י להצטייד באישור רפואי שהנך בעל סטומה על מנת להימנע משאלות מביכות או בכרטיס מעבר גבולות   

6

7

8

מומלץ להחליף שקית סגורה עם כל יציאה
מומלץ להחליף שקית לניקוז ושקית שתן אחת ל-24 שעות חשוב! 

הצמד/י את השקית לטבעת מגן העור בחלק התחתון. המשך בתהליך הלחיצה סביב הטבעת 
תוך שימוש באצבעות המונחות מתחת לטבעת הצפה

שמיעת 'קליקים' תאשר נעילת השקית למגן העור, בדוק שהמערכת נעולה ע"י משיכה קלה 
של שקית הסטומה כלפי חוץ

9

למידע נוסף אנא צור קשר עם מחלקת הרפואה 1-800-250-255
4917001 תקוה  פתח   ,7063 ת.ד.   6 השילוח  ניאופרם,  בית 
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