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ایران فارمیس_ خط مشی کیفیت

افراد  مشارکت  با   1358 سال  در  فارمیس  ایران  شرکت 
متخصص در علم پزشکی، داروسازی و همچنین بازرگانان 
با تجربه در این صنعت به جهت پوشش نیازهای درمانی و 
تامین سالمت افراد جامعه تاسیس و شروع به کار نمود. 
سیاست کیفی ایران فارمیس، ارائه خدمات با کیفیت مطلوب 

و تحقق رضایت مشتریان است.
شرکت ایران فارمیس در راستای تحقق اهداف فوق، سیستم 
مدیریت کیفیت را بر اساس استانداردهای ISO9001 و 
ISO13485 در سازمان پیاده سازی نموده و خود را متعهد 
به بهبود مستمر و رعایت کامل مقررات و استانداردهای 
ایمنی محصوالت می داند. محصوالتی که در صفحات بعد 
خدمتتان معرفی شده است مربوط به کمپانی Eakin می باشد 
انحصاری  نماینده  عنوان  به  فارمیـس  ایران  شرکت  که 

محصوالت آن در ایران می باشد.
کمپانی Eakin تولید کننده محصوالت مراقبت از استومی 
فعالیت   Eakin ایرلند می  باشد.  در  آن  اطراف  پوست  و 
خود را از سال 1974 آغاز کرده و همواره خود را متعهد 
به تولید محصوالت با کیفیت دانسته است. در حال حاضر 
محصوالت مراقبت از استومی کمپانی Eakin  به بیش از 

30 کشور دنیا صادر می شود.

 ،Eakin همچنین تولید کننده خمیرهـای Eakin کمپانی
جهت مراقبت از پوست اطراف استومـا و کیسه های زخـم 
می باشد. تمامی این محصوالت دارای استانداردهای کیفی 
بین المللی ISO و مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی می باشند.
وضعیت استومیت ها در ایران

براساس گزارشات غیر رسمی، حدود 30 هزار استومیت در ایران 
وجود  افزوده می شود.  ها  آن  تعداد  بر  روز  هر  و  دارد  وجود 
کیسه های نامرغوب مورد استفاده توسط استومیت ها باعث 
استشمام  زودکنده شدن،  پوستی،  مانند عوارض  مشکالتی 
بوی بد و ... می شود که امیدواریم از طریق اطالع رسـانی 
و آموزش های مستمـر بتوانیم بر این مشکالت فائق شویم.
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Stomaarten

Urostomata werden heute meist als Ileum-Conduit angelegt. Das
Ileum-Conduit ist eine der klassischen Formen der Harnableitung
und gilt im Vergleich mit anderen Operationsmethoden als siche-
re, komplikationsarme Methode. Beim Ileum-Conduit wird ein
Stück (Segment) des Dünndarms abgetrennt. Beide Harnleiter
werden an einer Seite des Darmteils eingenäht. Die andere Seite
wird nach außen geleitet und als Stoma an der Bauchdecke, in der
Regel im Bereich des rechten Unterbauchs, angenäht. Der Urin läuft
aus dem Nierenbecken über die Harnleiter in das Dünndarm-
segment und weiter an die Körperoberfläche.

Urostomie
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Most urostomata are nowadays installed in the form of an ileum 
conduit. This is one of the classic procedures used to reroute 
urinary excretion and is considered safer than other surgical op- 
tions, as well as being less likely to cause complications. The ileum 
conduit operation requires excision of a segment of the small intes- 
tine. Both ureters are then sutured into one end of this segment. 
The other end leads to a stoma in the abdominal wall. This is usu-
ally sited on the right side of the lower abdomen.

The urine flows out of the renal pelvis through the ureters into the 
conduit and from there to the stoma on the surface of the abdo-
men, from where it drains off into the pouch.

Urostomy

• کلستومی: 
عمل جراحی است که در آن ایجاد استوما بر روی 
بزرگ صورت می گیرد. کلستومی  از روده  قسمتی 

معموال در سمت چپ شکم و پایین ناف قرار دارد.

• ایلئوستومی: 
باریک  روده  انتهـای  در  که  است  جراحـی  عمل 
صورت می گیرد و محل آن معموال در سمت راست 

شکم و پایین ناف قرار دارد.

• یورستومی: 
بر روی شکم  با عمل جراحی  استومـایی است که 

ایجاد می شود تا ادرار از طریق آن خارج شود.
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Types of stoma

6

Das Wort Stoma bedeutet „Öffnung“ oder „Mund“. Als Stoma wer-
den operativ angelegte Körperöffnungen bezeichnet, bei denen
Dünndarm, Dickdarm oder Harnleiter in die vordere Bauchdecke
eingenäht werden. Statt „Stoma“ wird medizinisch auch der Begriff
„Anus praeter“ (künstlicher After) verwendet. Man unterscheidet fol-
gende Stomaarten:

Wenn der Mastdarm, der After mit Schließmuskulatur und/oder der
untere Teil des Dickdarms aufgrund einer Erkrankung entfernt wer-
den müssen, ist die Anlage einer endständigen Colostomie erfor-
derlich, die dauerhaft bleibt. Das Ende des Dickdarms wird durch
die Bauchdecke ausgeleitet. 
Das Colostoma ist am häufigsten im Bereich des absteigenden
Dickdarms am linken Unterbauch angelegt. Da hier fast der gesamte
Dickdarm noch vorhanden ist, ermöglicht dies eine Entleerung eines
normal festgeformten Stuhls kurz nach der Operation.

Colostomie (Colostoma) – künstlicher Dickdarmausgang

Stomaarten

Endständige Colostomie
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The word stoma comes from the Greek and means “orifice” or 
“mouth”. Stoma is the medical term for a surgically constructed 
body orifice. This guide describes surgical procedures in which 
the small intestine, colon or ureter (the duct connecting the  
kidneys to the urinary bladder) are sutured (sewn) into the ab- 
dominal wall to form an artificial orifice through which body waste 
can be excreted. Intestinal stomata are sometimes called “anus 
praeter” (Latin for preternatural or artificial anus). The following 
types of stoma are possible:

Colostomy (colostoma): artificial opening into the colon

If a disease state makes it necessary to remove the lower section 
of the colon and also the rectum, anus and anal sphincter, a per-
manent end colostomy has to be constructed. The colon then 
ends at an artificial orifice in the abdominal wall. The colostomy 
is normally sited on the left side of the lower abdomen in the 
region of the descending colon. This operation leaves most of 

End colostomy
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The digestive system

Mouth and oesophagus
Food is ingested through the mouth, where it is chewed into small 
pieces and mixed with saliva before being swallowed into the 
stomach via the oesophagus. 

Stomach 
The food arrives in the stomach in the form of a mush or slurry (the 
medical term for this mush is “chyme”), where it is mixed with gas- 
tric juices before passing through the pylorus into the duodenum, 
which is the first section of the small intestine.

4

Der Mund und die Speiseröhre
Die Nahrungsmittel werden vom Mund aufgenommen. Die zerklei-
nerten und mit Speichel gemischten Speisen werden dann von
der Speiseröhre in den Magen befördert.

Der Magen
Im Magen wird der Nahrungsbrei mit dem Magensaft gemischt
und durch den Magenausgang in den ersten Teil des Dünndarms,
den Zwölffingerdarm (Duodenum), weitergeleitet.

Das Verdauungssystem
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Stomach

Oesophagus 
(gullet)

Small intestine

Rectum

Large intestine

Liver

Mouth

استوما چیست؟
دهانه یا مجرایی است که با عمل جراحی بر روی 
سطح شکم ایجاد می شود و از طریق آن مدفـوع یا 
از  ادراری  یا دستگـاه  از مقعـد  ادرار به جای خروج 

محل استومـا خارج می شود.

انواع استوما:
-کلستومی 

- ایلئوستومی
- یورستومی
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Types of stoma

Ileostomy (ileostoma) – artificial opening into the small 
intestine

In cases where the whole of the colon has to be removed, it is 
necessary to reroute the end of the small intestine to a stoma on 
the surface of the abdomen. This is called an ileostomy and the 
stoma is normally sited on the right side of the lower abdomen.
As the colon is no longer absorbing water and making the stools 
more solid, the body waste excreted through the stoma is liquid 
and contains a high concentration of aggressive digestive enzymes 
which can cause irritation at the stoma exit.

8

Ileostomie (Ileostoma) – künstlicher Dünndarmausgang

Wenn der gesamte Dickdarm entfernt werden muss, wird das
Ende des Dünndarms an der Hautoberfläche ausgeleitet und
daraus das Ileostoma gebildet. Das Ileostoma wird meist am rech-
ten Unterbauch angelegt. Weil die Funktion der Stuhleindickung
und Wasseraufnahme durch den Dickdarm fehlt, sind die
Ausscheidungen aus der Dünndarmöffnung dünnflüssig und reich
an aggressiven Verdauungsfermenten, die die Haut um das Stoma
stark reizen können.

Stomaarten

Endständige Ileostomie

?
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End ileostomy
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Pelican کیسه های
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Pelican انواع کیسه های

جهت شناخت انواع کیسه های استومی کمپانی Pelican( Eakin( به نمودار زیر توجه فرمایید:

انواع کیسه های
Pelican

کیسه های
 یک تکه

کیسه ته بسته

کیسه ته بسته

کیسه ته باز

کیسه ته باز

کیسه شیر دار

کیسه شیر دار

چسب پایه صاف

چسب پایه

چسب پایه محدب

سیستم های
 دوتکه
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Pelican ویژگی های کیسه های

پس از انجـام جراحـی، مددجـوی استـومیت جهت کنتـرل ترشحـات ادرار یا مدفوع که از استومـای وی 
خارج می شـود نیاز به وسیلـه ای جهت جمـع آوری این ترشحـات دارد که در اصطـالح به آن ها کیسـه 

)Pouch ,Bag یا Appliance( گفته می شود.

• جنس کیسه:
کیسه های Pelican از یک فیلم مخصوص ساخته شده که مقاوم، سازگار با پوست، ضد بو و ضد صدا می باشند.

• روکش کیسه:
در دو طرف کیسه ها پارچه نرم و لطیفی وجود دارد که ضد تعریق است و خش خش نمی کند.

• فیلتر: 
تمامی این کیسه ها دارای فیلتـر می باشند که قدرت جذب بوی باالیـی داشته و ماندگاری باال دارند.

• چسب کیسه:
سازگاری با پوست، خاصیت ترمیمی، نرم و انعطاف پذیر بودن و ماندگاری باال از خصوصیات چسب های 
هیدروکلوئیدی به کار رفته در کیسه های Eakin می باشد که در آن ها از الکل و ژالتین با منشا خوکی 

استفاده نشده است. 
چسب پایه در کیسـه های دوتکه عالوه بر ویژگی های فوق دارای لبه آزاد برای سهولت در چسبیدن کیسه به 

پوست است. سطح چسب وسیع بوده و قدرت جذب باالیی دارد.

• طراحی کیسه ها:
در هر یک از کیسه ها طراحی خاصی برای بهبود عملکرد به کار رفته است، مثال کیسه یورستومی دارای دریچه 
یک طرفه می باشد که از برگشت ادرار پیشگیری می کند و قابلیت اتصال به کیسه ادرار در هنگام شب را دارد. 
کیسه ها عموما تنوع زیادی دارند. کیسه های ته باز، ته بسته و شیردار، یک تکه و دوتکه و همچنین کیسه های 

اطفال در سایزهای مختلف از قبل بریده شده و یا قابل برش، از انواع مختلف این کیسه ها هستند.
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کیسه های یک تکه
کیسه هایی هستند که چسب آن ها به کیسه متصل است.

سیستم های دو تکه
سیستم هایی هستند که در آن ها چسب از کیسه جداست و هر سیستم دو تکه از یک چسب پایه و یک کیسه 

تشکیل شده است.

چسب پایه
پایه صاف جهت استوماهایی  به دو نوع صاف و محدب تقسیم می شوند؛ چسب های  پایه خود  چسب های 
هستند که شکل طبیعی دارند و همراه با کیسه های دوتکه استفاده می شوند و چسب پایه Convex )محدب( 

جهت استوماهای فرورفته )retracted( و یا هم سطح )flush( قابل استفاده می باشد. 

A 2-piece bag in a class of its 
own with 3 unique innovations 

The eakin dot 2-piece addresses the challenges and 
worries facing consumers and makes life that little 
bit easier.

It is secure, quick and easy to change and comfortable 
to wear thanks to its 3 unique innovations:

Purple guiding ring 
The purple guiding ring on the ‘POP-UP’ 
fl ange is a bright visual aid to help locate the 
ring and tabs, making it easier and quicker to 
change the bag.

‘Peel down’ action
The secure coupling with an audible “CLICK” 
has a peel-down action when changing the 
bag. This gives maximum control, less chance 
of spillage and an all-round quicker bag 
change.

                     Hydrocolloid 
for longer-life wear
                       hydrocolloid for longer-life wear 
provides instant tack, extended weartime 
and added security where it is needed most. 
The foam-backed, 6-fl uted fl ange adds extra 
comfort and fl exibility. 

We’ve got innovation in the bag. 

2-PIECE
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کیسه های ته باز
کیسه هایی هستند که انتهای آن ها به جهت اینکه قابل تخلیه باشند باز 
می باشد. این کیسه ها برای بیماران ایلئوستومی وکلستومی کاربرد دارند 

و در انواع یک تکه و دوتکه موجود می باشند. 

کیسه های ته بسته
ها  کیسه  این  است.  بسته  کامال  ها  آن  انتهای  که  هستند  کیسه هایی 
برای بیماران کلستومی مناسب است و در انواع مختلف اعم از یک تکه 

و دوتکه موجود می باشند. 
 

کیسه های شیردار
کیسه هایی هستند که انتهای آن ها شیر تخلیه دارد و جهت بیمارانی که 
تحت عمل جراحی یورستومی قرار گرفته اند و یا درن دارند مناسب است 
این بیماران می توانند هم از انواع یک تکه و هم دو تکه استفـاده نمایند.
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سازگار با 
فیلتردارپوست

دریچه مشاهده استوما

کد محصول

قابل برش

Pelican کیسه های ته بسته

کد محصول

83941430

تعداد در بسته
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کد محصول

قابل برش

 

Pelican کیسه های ته باز

دریچه مشاهده استوما

1 2

3

کد محصول

83933630

تعداد در بسته

فیلتردار سازگار با
پوست
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Pelican کیسه های شیردار

دریچه مشاهده استوما

• فیلم محافظ ضد آب
• قابل اتصال به کیسه ادرار

دریچه 
غیر قابل 

برگشت  ادرار

کد محصول

83960330

تعداد در بسته

سازگار با
پوست

فیلتردار

قابل برش
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Pelican )Convex( کیسه های محدب

کد محصول

 

  

فیلتردار

دریچه مشاهده استوما

قابل برش

سازگار با
پوست

کد: 839500

کد: 839530
تعداد در بسته:10کد: 839540

تعداد در بسته:10
تعداد در بسته:10
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نحوه اندازه گیری و برش چسب کیسه استومی

انواع چسب کیسه های استومی:
•  کیسه های از قبل بریده شده

• کیسه های قابل برش
کیسه های بریده شده حتما باید متناسب با اندازه و سایز استومای افراد باشد، در غیر اینصورت بهتر است که 

استومیت ها از کیسه های قابل برش استفاده کنند.
تناسب بین اندازه و شکل چسب بریده شده کیسه با اندازه و شکل استوما از اهمیت زیادی برخوردار است؛

• اگر سایز چسب کوچکتر از استوما باشد به عروق استوما فشار آورده و باعث نکروز احتمالی روده می شود.
• اگر سایز چسب بزرگتر از استوما باشد و فاصله ای بین استوما و چسب ایجاد شود، حد فاصل بین چسب و 

کیسه دچار آسیب یا سوختگی می شود و همچنین از مقاومت چسب می کاهد.

نحوه اندازه گیری استوما و برش چسب کیسه
1.  یک تلق شفاف را روی استوما می گذاریم.

2.  با ماژیک، شکل استوما را روی آن می کشیم.
3.  الگوی بدست آمده را برش می دهیم.

4.  الگو را روی چسب کیسه گذاشته و شکل را روی چسب می کشیم.
5.  در انتها از روی شکل جدید کشیده شده روی چسب، چسب را برش می دهیم.

برخی دیگر از دالیل اهمیت اندازه گیری و برش چسب کیسه استومی
• همه استوماها ممکن است شکلی منظم و گرد نداشته باشند پس باید الگوبرداری شوند.

• در روزهای اول بعد از عمل، روده ها متورم هستند و به مرور زمان قطر آن ها کوچکتر می شود تا به اندازه 
اولیه خود برگردند. 
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Eakin کیسه زخم
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 :Eakin کاربرد کیسه های زخم
بهترین  زخم  هاي  کیسه  از  استفاده  باشد  ساعت   24 در  100 سی سی  از  بیشتر  زخم  ترشحات  که  زمانی 
 گزینه می باشد. کیسه هاي زخم بواسطه داشتن محافظ براي مراقبت از حاشیه اطراف زخم، جمع آوري و 

اندازه گیري ترشحات زخم و همچنین کنترل بوي زننده زخم بسیار مناسب می باشند.1

موارد مصرف:
• فیستول

• زخم های پرترشح
• زخم های وسیع و باز

• زخم های اطراف استوما

1. Rolstad BS, Nix D. Management of wound recalcitrance and deterioration. In: Krasner DL, Rodeheaver GT, Sibbald RG (eds). Chronic Wound 
Care: A Clinical Source Book for Healthcare Professionals, Third Edition. Wayne, PA: HMP Communications, 2001.
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با ماژیک شکل  و  داده  قرار  را روی زخم  تلق  ابتدا 
تلق  دادن  قرار  هنگام  می کشیم.  آن  روی  را  زخم 
نوشته با  تلق  که  کنید  دقت  زخم،  کیسه   روی 

wound pouch به سمت شما باشد.
تلق را از روی زخم برداشته و شکل کشیده شده بر 
روی تلق را با قیچی از تلق درمی آوریم، تلقی که از 
وسط آن شکل زخم را درآورده ایم روی چسب کیسه 
زخم قرار داده و شکل زخم را روی چسب کیسه زخم 
می کشیم. چسب را مطابق با شکل کشیده شده روی 

آن برش می دهیم.
روی  را  دسترسی  دریچه  زخم،  به  دسترسی  برای 
زخم  کیسه  اینکه  از  قبل  می چسبانیم.  زخم  کیسه 
 Eakin خمیر  با  شود  چسبانده  زخم  محل  روی 
پوست اطراف زخم را هموار می کنیم. کیسه زخم را 
روی ناحیه موردنظر می چسبانیم و به مدت 30 ثانیه 
حرارت  با  تا  نگه  داشته  چسب  روی  را  خود  دست 

دست، کیسه زخم کاماًل بر روی پوست بچسبد.

برای نصب کیسه زخم ابتدا وسایل مورد نیاز را آماده می کنیم:

• کیسه زخم برحسب اندازه زخم و محل زخم
• تلق شفاف

• ماژیک
• قیچی

• خمیر تیوپی  Eakin جهت آب بندی
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دریچه دسترسی به زخم
 

• بررسی زخم
• پانسمان زخم

• شستشوي زخم
• دسترسی آسان به زخم از طریق آن

• قابلیت دسترسی به زخم بدلیل شکل منحصر بفرد
• سهولت در تعویض پانسمان و تخلیه ترشحات زخم

• چسبندگی کافی بواسطه داشتن چسب اضافی بر روي دریچه

پالستیک شفاف
• امکان بررسی زخم بدون برداشتن کیسه زخم

• کنترل بوي بد زخم
• امکان پاکسازي )تمیز کردن( زخم در شرایط استریل

• ترمیم و محافظت از پوست حاشیه زخم و جلوگیري از نشت ترشحات 
• بدلیل پوشاندن )پر کردن( چین ها و جراحت هاي پوست، سطحی هموار ایجاد 

می کند که مدت زمان ماندگاري بر روي پوست افزایش می یابد.

بین   کامل  تطابق  بر روي کیسه،  برش مشخص  به همراه خط  نشانگر  خطوط   •
کیسه زخم و حاشیه زخم و فیستول را امکان پذیر می کند.

• تطابق کامل چسب با شکل زخم
• محافظت پوست حاشیه زخم از سوختگی با ترشحات خروجی زخم

• راحتی و انعطاف پذیري براي بیمار

• مناسب برای تمام زخم های بزرگ جراحی در نواحی مختلف بدن )بخصوص شکم و سینه(
• امکان استفاده از تکنیک SADDLEBAG، مدیریت زخم هاي بسیار بزرگ را

با اتصال دو کیسه بهم فراهم می کند.

• امکان بررسی زخم و شستشو و انجام پانسمان بدون برداشتن کلیه پانسمان ها دریچه دسترسی به زخم

Eakin پانسمان

خطوط نشانگر

چسب محافظ پوست
در کیسه زخم

تنوع در سایز

فواید
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Eakin طرز استفاده دریچه دسترسی به زخم

بیمار

کد محصول

8392805

1

5

2

6

3

7

4

8

تعداد در بسته
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آیا کیسه زخم در زخم های پرترشح ، قابلیت اتصال به کیسه تخلیه را دارد؟  
بله، کیسه های زخم Eakin قابلیت اتصال به کیسه تخلیه را دارند. 

مدت زمان ماندگاری کیسه زخم چقدر است؟ 
 Eakin تا زمانی که چسب کیسه زخم بلند نشده باشد و یا ترشحات به زیر چسب نفوذ نکرده باشد، کیسه زخم
می تواند بر روی زخم بماند، این زمان می تواند بیش از 7 روز به طول بیانجامد. جهت آب بندی حاشیه زخم 

می توان از خمیر تیوپی Eakin هم استفاده کرد.

کیسه زخم/ افقی )عرضی(

سواالت متداول:

کد محصولمحصول سایز محصول )میلی متر(

کیسه زخم / عمودی

کیسه زخم 

245 x 160

245 x 160

175 x 110

839263

839265

839262

XLarge

XLarge

Large
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12 weeks
Used with VAC Therapy

Case 1

Case 2

Case 4

case studies

Case 3

9

بیمار اول

بیمار دوم

بیمار سوم

بیمار چهارم

دوره درمان 12 هفته

همراه با وکیوم تراپی
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Eakin محصوالت کاربردی

BARRIER FILM
21

Pack Size Product Code

 Protect™ Wipes 30 sachets 839025

 Protect™  Spray 1 x 50ml ℮  839026

Product Use

1 2



22

Other accessories for use with Eakin Wound Pouches™

11

Case Studies

Cohesive®
 Skin 

Barriers

10x20cm
REF: 839003

10x10cm
Pack Size: 5

REF: 839004

Large (98mm) 
Pack Size: 10

Cohesive® Seals
REF: 839001

Small (48mm) 
Pack Size: 30

REF: 839002

SLIMS® (48mm) 
Pack Size: 30

REF: 839005
Pack Size: 1 

(60g)

Cohesive® Paste

REF: 839010
Pack Size: 1 

(50ml ℮)

Release™ Adhesive 
Remover Spray

REF: 839023

Use our Cohesive® accessories to “picture frame” around the 
wound or fistula before applying the Eakin Wound Pouches™.

Stomawrap™ (85mm) 
Pack Size: 10

REF: 839006

Eakin سایر محصوالت کاربردی با کیسه های

بیمار

کد: 839005

کد: 839010کد: 839004
تعداد در بسته:30

تعداد در بسته:1تعداد در بسته:5

خمیر محافظ استومای Eakin در حال حاضر در تمام دنیا به نام معجزه ایرلندی شناخته شده است. این 
خمیر به خوبی از نشت ترشحات در اطراف کیسه جلوگیری کرده، مشکالت پوستی را به شکل معجزه آسایی 

التیام می دهد و موجب افزایش چسبندگی و دوام کیسه می شود.
از خمیر Eakin در درمان زخم ها، فیستول ها و همچنین در اطراف درن ها نیز استفاده می شود.
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ترمیم پوست با خمیر محافظ استوما 

استفاده از خمیر محافظ استوما

123
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3 days

Wear-time 3 days

case studies

Case 1

Case 2

Case 3

4

3 days

Wear-time 3 days

case studies

Case 1

Case 2

Case 3

4

بیمار دوم

بیمار اول

بیمار سوم

دوره درمان 3 روز

3 days

Wear-time 3 days

case studies

Case 1

Case 2

Case 3

4

دوره درمان 3 روز
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Use of Cohesive® Skin Barriers with VAC Therapy

Case 1

Case 2

Case 3

case studies
5

Use of Cohesive® Skin Barriers with VAC Therapy

Case 1

Case 2

Case 3

case studies
5

Use of Cohesive® Skin Barriers with VAC Therapy

Case 1

Case 2

Case 3

case studies
5

بیمار اول

بیمار دوم

بیمار سوم

)VAC Therapy( استفاده از خمیر محافظ استوما در وکیوم تراپی
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بدون الکل

تعداد در بستهوزنکد محصول

1 60 گرم 839010

خمیر تیوپی محافظ استوما
با قابلیت استفاده در پوست های حساس و آسیب  دیده می باشد که  الکل  به  عنوان خمیر پرکننده و بدون 
جهت رفع ناهمواری های اطراف استوما و جلوگیری از نشت ترشحات استفاده و موجب افزایش مدت  زمان 

ماندگاری کیسه می شود.
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13 2

45

طرز استفاده:

بیمار اول

بیمار دوم

دوره درمان یک هفته
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OR

Pack Size Product Code

60 839020

SOLIDIFYING AGENT

Product Use

19

OR

Pack Size Product Code

60 839020

SOLIDIFYING AGENT

Product Use

19

OR

Pack Size Product Code

60 839020

SOLIDIFYING AGENT

Product Use

19

طرز استفاده

یا

 Eakin پرفورم
دارای ذرات ریز جهت غلیظ کردن )سفت کردن( ترشحات دفعی؛ قبل از استفاده از کیسه، یک ساشه از 

Eakin را داخل کیسه ریخته و بعد کیسه را نصب کنید.  پرفورم 
بوی  و کاهش  راحت تر  شبانه  فعالیت، خواب  هنگام  بیشتر  اطمینان  بیمار؛  برای   Eakin پرفورم  از  استفاده 

ترشحات مواد دفعی را به همراه خواهد داشت.

کد محصول

83902060

تعداد در بسته



29

طرز استفاده

Eakin فیلم محافظ
 E محصولی است معطر، سازگار با پوست که برای پوست های بسیار حساس استفاده می شود و به  واسطه ویتامین
رطوبت رسانی به پوست آسیب دیده و افزایش استحکام پوست را موجب می شود. جهت استفاده کافی است که 

آن را روی پوست اسپری کنید و یا دستمال محافظ )Wipe( را روی پوست اطراف استوما بمالید.

سازگار با پوست

محافظ پوستمرطوب کننده

معطر

BARRIER FILM
21

Pack Size Product Code

 Protect™ Wipes 30 sachets 839025

 Protect™  Spray 1 x 50ml ℮  839026

Product Use

1 2

BARRIER FILM
21

Pack SizeProduct Code

 Protect™ Wipes30 sachets839025

 Protect™  Spray1 x 50ml ℮ 839026

Product Use

12 12

محصولکد محصول تعداد در بسته

دستمال )Wipe( محافظ839025 30 ساشه

اسپری محافظ 8390261 x 50ml
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نکات عمومی مراقبت از استوما

1.  در هنگام حمام کردن از شستشوی استوما با آب گرم خودداری نمایید.
2.  جهت شستشوی پوست اطراف استوما، از آب شیر و یا شامپو بچه استفاده شود.

3.  موهای اطراف استوما را با قیچی و یا خود تراش برقی کوتاه کنید.
4.  از تیغ و یا مواد شیمیایی جهت از بین بردن موهای اطراف استوما استفاده نکنید.

5.  استوما اعصاب حسی ندارد و بنابراین با فشار و ضربه به آسانی آسیب می بیند.
6.  توجه کنید که استومای نرمال، قرمز و مرطوب می باشد و به راحتی خونریزی می کند. خونریزی کم و 

موقت در اثر ضربه طبیعی است و به آسانی کنترل می شود.
7.  پوست اطراف استوما را با دستمال نرم خشک نمایید، از کشیدن اشیا و دستمال زبر بر روی استوما و پوست 

اطراف آن خودداری فرمایید.
8.  یکی از مشکالت شایع در استومیت ها، عوارض پوستـی اطراف استوما است، که با مراقبت صحیح قابل 

پیشگیری می باشد.
آسیب های پوستی می توانند به علل زیر ایجاد شوند:

   • حساسیت یا آلرژی به چسب وکیسه مصرفی.
   • تماس پوست با ترشحات وآنزیم های سوزاننده گوارشی به علت نشت ترشحات از اطراف کیسه.

   • عفونت باکتریایی.
9.  بعد از استحمام، پوست اطراف را کامال خشک کنید تا کیسه به خوبی به پوست بچسبد.

10. در صورت مشاهده هر یک از عالئم زیر با پزشک و یا پرستار استومای خود تماس بگیرید:
   • نشت مکرر مدفوع از اطراف چسب پایه.

   • التهاب و ناراحتی در مقعد و پوست اطراف آن.
   • خونریزی شدید از استوما یا وجود خون در مدفوع.

   • بروز هرگونه درد شکم در طول یک ماه پس از عمل جراحی.
   • تغییر رنگ، تورم، هر نوع زخم و التهاب پوست اطراف استوما.

   • بی اشتهایی، تهوع، دردهای شکمی، احساس سنگینی در سر، خواب آلودگی، ضعف عضالنی، اضطراب 
و افسردگی.
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استوما و رژیم غذایی

•  سه وعده غذای روزانه را منظم میل کنید.
•  روزانه 2 تا 3 لیتر آب و همچنین نمک، ویتامین و مواد معدنی مکمل را نیز مصرف کنید تا سدیم و پتاسیم 

بدن شما تامین شود.
•  تا 6 الی 8 هفته پس از عمل جراحی از خوردن مواد غذایی مانند: آب آلو، کلم و سبزیجاتی که حجم دفع 

را زیاد می کند، خودداری کنید.
•  برای جلوگیری از افزایش گاز خروجی از استوما، غذا را آهسته و کامل بجوید و بعد از غذا حدود 30 دقیقه 

پیاده روی کنید.
•  توجه داشته باشید که بلعیدن لقمه بزرگ غذا ممکن است سبب بسته شدن استوما شود.

•  تند غذا خوردن، استرس زیاد، بلعیدن زیاد بزاق، بلعیدن لقمه بزرگ، نوشیدن مایعات بوسیله نی، جویدن 
آدامس و کشیدن سیگار سبب افزایش دفع گاز از استوما می شود. 

خیار،  نخود،  ذرت،  زیتون،  نارگیل،  فندق،  گردو،  کرفس،  قارچ،  کاهو،  از:  عبارتند  دیر هضم  غذایی  مواد  ־ 
ترشیجات، خشکبار، آناناس و فلفل سبز.

־ مواد غذایی افزایش دهنده گاز شامل میوه هایی مانند آلو، سیب، کشمش و موز و سبزیجاتی مانند کلم، 
ترب، پیاز، شلغم، مارچوبه، نخودفرنگی، حبوبات، غالت، نان، شیر و لبنیات، غذای چرب و سرخ شده، نان 

روغنی، خامه، سس می باشند.
־ مواد غذایی تولید کننده بو شامل سیر، پیاز، مارچوبه، تخم مرغ، ماهی، شیر، کلم هستند.

־ مواد غذایی کم کننده بو دوغ، توت فرنگی، آب میوه، جعفری، ماست هستند.
־ غذاهای سفت کننده مدفوع سیب، موز، نان، پنیر، برنج و غذاهای نشاسته دار، چای پر رنگ، ماست می باشند.

־ غذاهای شل کننده مدفوع اسفناج، آب آلو، آب سیب، آب انگور، غذای پر ادویه، فلفل سیاه و قرمز، شیر، 
آب جو، نوشیدنی های الکلی می باشند.

־ توصیه می شود افراد دارای ایلئوستومی، غذای پرفیبر و سلولز مانند آجیل، نارگیل، ذرت بو داده و همچنین 
قطعات بزرگ و سخت گوشت را به خوبی جویده و همراه با مقدار زیاد آب میل کنند.
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ورزش و استوما
پس از انجام ورزش و تعریق زیاد به مقدار فراوان آب بنوشید و از فعالیت سنگین در زیر آفتاب داغ و هوای 
گرم خودداری کنید. انجام هرگونه حرکات ورزشی حتی ورزش های آبی همراه با استوما بالمانع است. قبل از 
شنا کیسه خود را تخلیه کنید و اطراف چسب پایه را با چسب ضد آب محکم کنید. از وزنه برداری اجتناب کنید.

مسائل مذهبی
برای اغلب استومیت ها این سوال اساسـی مطرح است که با توجه به عدم کنتـرل روی خروج ادرار و مدفـوع، 

آیا می توانند به انجام فرایض مذهبی و اسالمی بپردازند یا خیر؟
در پاسخ به این سوال، فتوای روحانی محترم حضرت ایت اله سید رضی شیرازی از مراجع عظام شیعه در مورد 

استومی و مسایل شرعی مربوط به آن را می توانید از رساله ایشان بخوانید .

استوما و لباس پوشیدن
از پوشیدن لباس های تنگ و یا سفت بستن کمربند اجتناب کنید.

استوما و روابط جنسی 
فعالیت جنسی به شما و استومای شما آسیب نمی رساند و می توانید با مشاوره و رعایت نکاتی ساده، روابط 

زناشویی سالمی داشته باشید و توصیه می شود در این زمان کیسه خود را تخلیه کنید.




