
محصوالت اصلی استوما
شــامل سیســتم یــک تکــه و دو تکــه اســت کــه  وظیفــه جمــع 
ــد. ــده دارن ــر عه ــل ب ــور کام ــه ط ــتوما را ب ــی اس ــحات دفع آوری ترش

ــت ــت ماس ــما، اولوی ــای ش نیاز ه

محصــوالت اســتومی
کمپــــــانی ببی بــراون



کمپانــی ببی بــراون، بــا بیــش از 40 ســال ســابقه در طراحــی و تولیــد 
محصــوالت اســتومی، بــا ارائــه طیف هــای بســیار متنوعــی از محصــوالت 
نوآورانــه، در تــاش اســت کــه بتوانــد بــه نیاز هــای متنــوع اســتومیت ها با 
هــر نــوع ســلیقه، ســبک زندگــی، شــرایط اســتوما و امکانــات پاســخ دهد. 
انتخاب یک کیســه مناســب با توجه به شــرایط اســتوما و ســبک زندگی 
ــی  ــل جراح ــس از عم ــتومیت پ ــرد اس ــک ف ــه ی ــن دغدغ ــرد، مهم تری ف
اســت. توجــه داشــته باشــید کــه بــا توجــه بــه تفاوت هــای فــردی و تنــوع 
اســتوما، یــک کیســه مناســب از فردی بــه فرد دیگــر متفاوت خواهــد بود.

بــرای هر اســتومیت،  کیســه ای مناســب خواهد بــود که ضمن جمــع آوری 
ــد  ــت از آن، بتوان ــه نش ــدون هیچ گون ــتوما ب ــی اس ــحات دفع ــام ترش تم
اســتومیت را هــر چــه ســریبع تر و بهتــر بــه زندگــی طبیعــی قبــل از اســتوما 
بازگردانــد و محدودیتــی در فعالیت هــای روزمــره و ســبک زندگــی عــادی 

وی ایجــاد نکنــد.
ــه  ــک کیس ــای ی ــی ویژگی ه ــه معرف ــه ب ــور خاص ــه ط ــا ب ــن راهنم در ای
ــای  ــدول راهنم ــز ج ــا نی ــت. در انته ــم پرداخ ــوع آن خواهی ــتومی و تن اس

انتخــاب محصــوالت اســتومی ارائــه می شــود.



محصــوالت  اصلــی  اســتومی:   از دو گــروه سیســتم یک تکــه و دو تکــه تشــکیل شــده 
اســت کــه وظیفــه آن هــا جمــع آوری، دفــع ترشــحات اســتوما و محافظــت از پوســت در برابــر ایــن 

مــواد دفعــی اســت. 

سیستم  یک  تکه
در سیســتم یک تکــه، محافــظ پوســت کــه دارای چســب اســت و بــه پوســت می چســبد، بــه 
کیســه کــه وظیفــه جمــع آوری و دفــع ترشــحات اســتوما را بــه عهــده دارد، متصــل بــوده و یــک 
سیســتم یکپارچــه ایجــاد کــرده اســت. توصیــه می شــود افــرادی کــه تمایــل دارنــد کیســه خــود 
را روزانــه تعویــض کننــد از ایــن سیســتم اســتفاده کننــد. ایــن کیســه ها قابلیــت مانــدگاری یــک 

تــا ســه روز دارنــد. 
در این گروه کمپانی ببی براون، سه طیف محصول دارد که عبارتند از:

فلکسیما  اکتیو

فلکسیما

پروکسیما  و  پروکسیما  پالس 

سیستم  دو  تکه
در ایــن سیســتم، الیــه محافظت کننــده، کــه بــه پوســت اطــراف اســتوما می چســبد، چســب 
پایــه نــام دارد و از کیســه اســتومی، کــه وظیفــه جمــع آوری و دفــع ترشــحات اســتوما را بر عهــده 
دارد، مجــزا اســت. در محصــوالت دو تکــه ببی بــراون )موجــود در ایــران(، روش اتصــال ایــن 
چســب پایــه بــه کیســه اســتومی بــه صــورت مکانیکــی اســت. بــه ایــن صــورت که چســب پایه 
از طریــق یــک حلقــه انعطاف پذیــر بــه نــام فلنــج در رینــگ موجــود بــر روی کیســه دو تکه محکم 
و جفــت می شــود. در صورتــی کــه فــرد پوســت حســاس یــا آســیب دیده دارد توصیــه می شــود 
کــه از ایــن سیســتم اســتفاده کنــد، چــون در سیســتم دو تکــه، چســب پایــه می توانــد ســه تــا 
پنــج روز  بــر روی پوســت باقــی بمانــد و فقــط کیســه تعویــض می شــود. ضمــن اینکــه سیســتم 

دو تکــه ایمنــی بیشــتری بــرای بیمارانــی کــه در معــرض خطــر نشــت هســتند فراهــم می کنــد.
در این گروه دو طیف محصول در بازار ایران موجود است که در ذیل می آید:

1-  فلکسیما  3S: یادآور سه واژه انگلیسی Simple )آسان(، Soft )نرم( و Secure )محکم
و مطمئــن( اســت. فلکســیما 3S، بــه دلیــل ابتــکار و خاقیــت در  داشــتن راهنمــای اتصــال 
ــه  ــاج ســر محصــوالت اســتومی دو تکــه ب ــر روی خــود محصــول، ت ــه و کیســه ب چســب پای
شــمار مــی رود. هم چنیــن ســاختار منحصــر بــه فــرد کیســه و چســب پایــه، بــه راحتــی 
ــی آورد.  ــم م ــه را فراه ــب پای ــض چس ــه تعوی ــاز ب ــدون نی ــه ب ــت کیس ــر وضعی ــکان تغیی ام
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2-  پروکســیما  2 و  پروکســیما  2 پــالس :   ایــن کیســه ها گــروه اقتصــادی و بــه صرفــه محصــوالت 
ببی بــراون هســتند و از کاربــری راحــت و مطمئــن بــه دلیــل داشــتن سیســتم مکانیکــی 

جفت شــونده، برخــوردار هســتند.



رنگ
1-    شــفاف:  امــکان مشــاهده اســتوما و ویژگی هــای آن را فراهــم می کنــد. بنابرایــن اســتفاده از آن 

بافاصلــه پــس از جراحــی اســتومی توصیه می شــود.

فلکسیما شیردار برای ترشحات
 زیاد) ایلئوستومی/فیسچول (

فلکسیما  اکتیو  گیره دار  تا شونده 

فلکسیما 3s ته  باز
 گیره دار  تا شونده

فیلتر 
ترشــحات دفعــی بــه ویــژه در بیمــاران کولوســتومی و بــه نســبت کمتــر در بیمــاران ایلئوســتومی 
حــاوی مقــدار قابــل توجهــی گاز و بــو اســت. کارکــرد اصلــی فیلتــر کــه از کربــن فعــال تشــکیل 
شــده اســت، ایــن اســت کــه ضمــن جــذب ذرات بــو، بــه گاز  هــا امــکان خــروج از کیســه 

فلکسیما  ته  بسته 

پروکسیما  پالس   ته  باز  فلکسیما 3s یوروستومی 

فلکسیما  3s یوروستومی   

پروکسیما 2 ته  بسته 

ــگ  ــل رن ــه دلی ــرا ب ــه ظاه ــی ک ــه ها در حال ــن کیس ــی:  در ای ــه  بازبین ــا  دریچ ــراه  ب ــات  هم 3-  م
ــی،  ــه بازبین ــتن دریچ ــل داش ــه دلی ــتند؛ ب ــی هس ــحات آن مخف ــتوما و ترش ــه، اس ــات کیس م
امــکان مشــاهده اســتوما و ترشــحات آن در هــر زمانــی وجــود دارد. بنابرایــن ایــن کیســه ها هــم 
در شــرایط بافاصلــه پــس از جراحــی و هــم پــس از  ترخیــص بیمــار  قابــل اســتفاده هســتند.
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پروکسیما  2  یوروستومی فلکسیما  یوروسیلک  محدب

تنــوع محصــوالت اســتومی ببی بــراون:  کمپانــی ببی بــراون بــا داشــتن محصــوالت 
ــا  اســتومی متنــوع در تــاش اســت کــه پاســخ گوی نیاز هــای متفــاوت اســتومیت ها باشــد؛ ت

بتواننــد هرچــه ســریبع تر و بهتــر بــه کیفیــت زندگــی قبــل از جراحــی اســتومی بازگردنــد.

 2-  مــات :   بــا اســتفاده از کیســه هایبی بــه رنــگ مــات امــکان مخفــی کــردن اســتوما و ترشــحات 
وجــود دارد. توصیــه می شــود از کیســه های مــات پــس از ترخیص از بیمارســتان اســتفاده شــود.     



را بدهــد؛ بنابرایـــن ضمــن محبـــوس کــردن بــو از تجمـــع گاز در کیســـه و بادکنکی شـــدن 
دیـــده می شـــود.  )تکنولـــوژِی المینــا(   LT فیلتـــر  در  ویژگـــی،  ایـــن  کنـــد.  آن جلوگیـــری 
ــر داشــته باشــند، هماننــد ترشــحات  در صورتی کــه ترشــحات، حجــم زیــاد و یــا حالــت رقیق ت
ایلئوســتومی یــا برخــی از کولوســتومی ها، امــکان اشــباع شــدن فیلتــر در تمــاس بــا ذرات 
دفعــی وجــود دارد. بــرای رفــع ایــن مشــکل، فیلتر هایبــی از نــوع HP )کارایبــی بــاال( طراحــی 
ــز  ــس نی ــل تنف ــازک قاب ــای ن ــک غش ــی ی ــد؛ ول ــا را دارن ــوژی المین ــان تکنول ــه هم ــده اند ک ش
دارنــد کــه بــه گاز هــا اجــازه عبــور می دهنــد، امــا نســبت بــه آب و چرببــی نفوذ ناپذیرنــد. 
ــی از نــوع LKP )ضــد نشــت( از طریــق قــرار دادن یــک الیــه اضافــه بــر روی ســطح  در فیلتر ها یب
خارجــی فیلتــر در مــواردی کــه ترشــحات بســیار آبکــی و رقیــق هســتند و خطــر نشــت از ســطح 
فیلتــر وجــود دارد مشــکل نشــت و رنــگ گرفتــن لبــاس حــل شــده اســت. از ایــن نــوع فیلتــر در 
کیســه فلکســیما شــیردار بــرای ترشــحات زیــاد، اســتفاده شــده اســت. در صورتی کــه بیمــار در 
تمــاس بــا آب قــرار گیــرد امــکان خــراب شــدن فیلتــر وجــود دارد؛ بنابرایــن توصیــه می شــود کــه 
هنــگام فعالیت ها یبــی چــون شــنا یــا اســتحمام از برچســب های مخصــوص موجــود در جعبــه 
محصــوالت بــر روی ســطح خارجــی کیســه و بــر روی فیلتــر اســتفاده شــود و پــس از خــارج شــدن 
ــیما 2  ــیما و پروکس ــاز پروکس ــه ب ــه های ت ــی از کیس ــود.  برخ ــته ش ــب برداش ــن برچس از آب، ای
ــد روز اول  ــا در چن ــرای مــوارد خاصــی از ایلئوســتومی ی ــر هســتند. ایــن کیســه ها ب ــدون فیلت ب
پــس از جراحــی اســتومی کاربــرد دارنــد. کیســه های یوروســتومی اساســا بــدون فیلتــر هســتند، 
چــون یوروســتومی بــه خــودی خــود، منجــر بــه خــروج ببی اختیــار بــو و گازهــای دفعــی نمی شــود.

LT فیلتر

فلکسیما  3s  ته  بسته 

فلکسیما  شیردار  برای
ایلئوستومی  با  ترشحات  زیاد

پروکسیما  2  ته  بسته 
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HP فیلتر

LKP فیلتر



3-    تــه  بــاز  گیــره  جــدا :   ایــن کیســه ها بــه دلیــل پهنــای زیــاد دهانــه کــه حــدود 7 ســانتی متر 
اســت بــرای ترشــحات دفعــی ایلئوســتومی و حتــی کولوســتومی مناســب هســتند. قابلیــت 
ــای  ــا گیره ه ــرف، ی ــار مص ــک ب ــب دار  ی ــاف و چس ــرم، قابل انعط ــای ن ــا گیره ه ــدن ب ــته ش بس

ســفت چنــد بــار مصــرف را دارنــد.

گیره  سفت چند  بار  مصرف  گیره نرم، قابل انعــطاف
چسب دار یک بار مصرف 

کیسه  پروکسیما  2  
ته  باز  گیره  جدا کیسه پروکسیما ته باز گیره جدا 
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 2-   تــه  بــاز  گیــره دار  تاشــونده :  ایــن نــوع کیســه ها بــه دلیــل پهنــای زیــاد دهانــه کــه حــدود 7 
ســانتی متر اســت بــرای ترشــحات دفعــی ایلئوســتومی و حتــی کولوســتومی مناســب هســتند. 
بــه دلیــل جنــس خــاص دهانــه، پــس از تخلیــه، قابلیــت تمیــز شــدن کامل دارنــد. دهانه کیســه 
ــن و  ــت. ایم ــدن اس ــی ش ــل مخف ــی قاب ــه راحت ــود و ب ــل می ش ــدن قف ــا ش ــار ت ــار ب ــس از چه پ

محکــم اســت. 

امــکان قــرار گرفتــن کیســه یــک تکــه بــه پهلــو، بــدون خطــر نشــت، بــه دلیــل شــکل منحصــر به 
فــرد کیســه و الیــه محافــظ آن، حتــی در نــوع تــه بــاز گیــره دار تاشــونده وجــود دارد. 

فلکسیما  3s ته  بسته 

پروکسیما  ته  بسته

پروکسیما  پالس  ته  بسته

روش  تخلیه
1-   تــه بســته :  ایــن کیســه ها بــرای ترشــحات دفعــی کــه فــرم، قــوام و بــو دارنــد هماننــد 
کولوســتومی توصیــه می شــوند. الزم اســت پــس از پــر شــدن یــک ســوم تــا یــک دوم از ظرفیــت  

ــود. ــع ش ــتی دف ــه روش بهداش ــض و ب ــه، تعوی کیس

پروکسیما  2  ته  بسته 

فلکسیما  اکتیو  ته  بسته

فلکسیما  گیره دار  
تاشونده  محدب مات 

 فلکسیما اکتیو ته باز 
گیره دار تا شونده

فلکسیما  اکتیو گیره دار
 تاشونده صاف مات 

گیره تاشونده 
متصل به کیسه 



حالت  بسته حالت  باز  و متصل  به  رابط

4-   شــیر بــزرگ :  ایــن کیســه ها جهــت جمــع آوری و دفــع ترشــحات آبکــی و رقیــق کاربــرد دارنــد 
ــس از  ــه پ ــا بافاصل ــاد ی ــحات زی ــا ترش ــتومی ب ــچول، ایلئوس ــی فیس ــحات دفع ــد ترش همانن
جراحــی ایلئوســتومی یــا کولوســتومی کــه ترشــحات دفعــی رقیــق، آبکــی و در مقــدار زیاد اســت. 

5-   شــیر  یوروســتومی :  ایــن کیســه ها، یــک شــیر منحصــر بــه فــرد بــا وضعیــت واضــح باز و بســته 
بــودن، بــدون خطــر ریختــن قطــره ادرار هنــگام بســته شــدن دارنــد، هم چنیــن طراحــی کیســه بــه 
گونــه ای اســت کــه مســیر ترشــحات یــک طرفه اســت و مانع از بازگشــت ادرار به ســمت اســتوما 
ــراون از  ــتومی ببی ب ــه های یوروس ــد. کیس ــری می کن ــت ادراری جلوگی ــن از عفون ــود؛ بنابرای می ش
طریــق یــک رابــط ) کانکتــور( اســتاندارد بــه کیســه های درنــاژ هماننــد کیســه های ادراری وصــل 

می شــوند؛ بــه ایــن ترتیــب امــکان یــک خــواب راحــت شــبانه بــرای فــرد فراهــم می شــود. 

جنس  الیاف  کیسه

2-   الیــاف  ببــی  بافــت :   بــه دلیــل داشــتن ســاختار در هــم تنیــده و پنبــه ای مانند، منجر بــه راحتی 
بیشــتر اســتومیت می شــوند. در کیســه  های مــات گروه هــای فلکســیما، فلکســیما اکتیــو، 
فلکســیما 3s، پروکســیما پــاس  و پروکســیما 2 پــاس هــر دو رویــه از ایــن جنــس هســتند. در 
تمــام کیســه های شــفاف ببی بــراون، الیــه در تمــاس بــا بــدن از جنــس الیــاف ببی بافــت اســت. 

کیسـه یک تـکه فلکسـیما و کیسـه دو تکه 
فلکسیما 3s  شیردار برای ترشحات زیاد 

فلکسیما 3s مات  یوروستومی 
فلـکسیما  محــدب  
شفاف یوروستومی 

پروکسیما  2  شفاف یوروستومی

نحوه  اتصال  کیسه یوروستومی 
به رابط استاندارد

پروکسیما 2  مات 
ته باز گیره جدا  پروکســیما  مــات  تــه  بســته

پروکسیما پالس 
ته باز  مات گیره  جدا  پروکسیما پالس ته بسته

امــکان اتـصال کیسه به کیســـه هـــای مخصـــوص
درناژ  شبانه جهت  داشتن خوابــی راحــت و مطمئن 

ــه دلیــل داشــتن ســوراخ های  ــو:   ایــن الیــاف ب ــل شست و ش ــز  قاب ــوراخ های  ری ــا  س ــاف  ب 1-   الی
ــاف در  ــوع الی ــن ن ــد. از ای ــری می کنن ــت جلوگی ــا پوس ــاس ب ــگام تم ــق هن ــز، از  تعری ــیار ری بس

ــت.  ــده اس ــتفاده ش ــیما 2 اس ــیما و پروکس ــه های پروکس کیس
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2-    محدب:   برای استوما های صاف یا تورفته استفاده می شود.

3s چسب پایه فلکسیما
محدب قابل برش

3s چسب پایه فلکسیما
صاف  قابل  برش

فکســـیما یـــوروســیلک 
محدب  شفاف  یوروستومی

استومای تورفته

استوما با برجستگی طبیعی

فلکسیما ته باز گیره دار
تا شونده محدب مات

تحدب  چسب  

فلکسیما  اکتیو  صاف 

حجم  کیسه
کیسه ها در سه گروه کوچک، متوسط و بزرگ تنوع دارند.

1-    صاف :   برای استوما هایبی با بیرون زدگی 2.5 سانتی متر یا بیشتر توصیه می شود.
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جنس  چسب  

تنوع چسب های قابل برش محصوالت ببی براون از 10 تا 76 میلی متر است.
بــه دلیــل طراحــی منحصــر بــه فــردی کــه الیــه محافــظ پوســت و چســب های پایــه محصــوالت 
ببی بــراون، در مقایســه بــا ســایر برند هــا دارنــد، ایــن مزیــت بــه وجــود آمــده کــه در شــرایطی کــه 
اســتوما در نزدیکــی زخــم ناحیــه جراحــی، نــاف یــا اســکار قبلــی قــرار گرفتــه اســت، امــکان برش 

بهتــری ایجــاد  شــود. 

ــن  ــتند. کمتری ــب هس ــت ها مناس ــواع پوس ــرای ان ــب ها، ب ــن چس ــد:  ای ــام  هیدروکلوئی 1-   تم
خطــر حساســیت و تحریــک پوســتی را دارنــد. هم چنیــن، محصــوالت طیــف فلکســیما اکتیــو 
بــه دلیــل خاصیــت پلیمــری منحصــر بــه فردشــان، اولیــن محصــوالت اســتومی در دنیا هســتند 
کــه کامــا بــا خطــوط بــدن فــرد منطبــق می شــوند و هنــگام برداشــته شــدن از روی پوســت نیــز، 

باقیمانــده بــه جــا نمی گذارنــد. 

سایز  برش  چسب

2-   هیدروکلوئیــد  همــراه  بــا  حاشــیه ای  از  چســب  آکریلیــک ) بــوردر ( :  توصیه می شــود در مواردی 
کــه احتمــال نشــت وجــود دارد یــا فــرد از نظــر روانــی، در مــورد نشــت ترشــحات دفعــی، نگرانــی 
ــک  ــب آکریلی ــتن چس ــل داش ــه دلی ــون ب ــد چ ــتفاده کن ــب ها اس ــوع چس ــن ن ــر دارد از ای خاط

)مشــابه چســب حصیــری(، احســاس چســبندگی بافاصلــه ایجــاد می شــود. 

فلکسیما صاف قابل برش

چسب  پایه  
پروکسیما  2  بوردر

کیسه پروکسیما بوردر
ته باز گیره جدا

چسب  پایه  
فلکسیما  3s بوردر
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روش  برش  چسب
 1-   قابــل  بــرش :  چســب های قابــل بــرش بــرای انــواع مختلــف اســتوما، قابــل اســتفاده اســت؛ 
امــا بــرای اســتوما هایبی بــا شــکل نا منظــم، دارای لــوپ بریــج )راد( یــا در شــرایط پــس از جراحــی 

حتمــا از ایــن نوع اســتفاده شــود.

چسب  پایه  پروکسیما 2 
قابل برش

فلکسیما یوروسیلک 
محدب شفاف قابل برش

 3s  ــیما ــه فلکس ــب پای چس
محــدب از قبــل بریده شــده 

فلکســیما  اکتیــو ته بســته
مــات از قبــل بریــده شــده 

2-   از  قبل  بریده  شده:   از این نوع چسب ها می توان در این موارد استفاده کرد:
ــل،  ــفتی مفاص ــروز و س ــتند )آرت ــی هس ــا حس ــی ی ــت حرکت ــار محدودی ــه دچ ــرادی ک ــرای اف • ب

ــی و ...(.  ــف بینایب ضع
• برای افرادی که استوما اندازه ثابت و شکل منظم دارد. 



ست  شست و شو  با  کمک  جاذبه
ایــن تکنیــک شست و شــوی روده کــه باعــث بــه تعویــق 
افتــادن تخلیــه روده بــه مــدت 2 تــا 3 روز می شــود؛ 
بــرای افــرادی کــه کولوســتومی ســمت چــپ دارنــد و 
ــد  ــک را دارن ــن تکنی ــام ای ــی انج ــری و توانایب آموزش پذی
ــر  ــاوه ب ــود. ع ــه می ش ــج توصی ــک معال ــز پزش ــا تجوی ب
ســت کامــل  اریگاســیون بــا جاذبــه، برخــی محصــوالت 
اســت.  ســفارش  قابــل  مجــزا  صــورت  بــه  نیــز  آن 

ایلئوژل پالس
ــق و آبکــی اســت،  ــه ترشــحات رقی در ایلئوســتومی ها ک
ایلئــوژل پــاس کمــک می کنــد کــه ترشــحات بــه حالــت 
ژلــه ای شــکل در بیاینــد؛ بنابرایــن تعــداد دفعــات مــورد 
ــه  ای  ــه تخلیــه کیســه را کاهــش می دهــد. ایــن ژل ــاز ب نی
ــع در کیســه،  شــدن ضمــن کاهــش صــدای حرکــت مایب
را  آن  دفــع  و  کیســه  داخلــی  در  ترشــحات  مدیریــت 
آســان تر می کنــد. ایــن ساشــه ها 100% در آب قابــل حــل 
هســتند و بایــد بــدون پــاره کــردن روکــش پاســتیکی در 

داخــل کیســه اســتومی قــرار گیرنــد. 

خمیر سوپر  فیلر
اســتوما   اطــراف  در  ناهمــوار  پوســتی  ســطوح  بــرای 
پوســت  شــدن  همــوار  بــه  منجــر  و  اســت  ایــده آل 
ــک  ــد و ی ــری می کن ــت جلوگی ــن از نش ــود؛ بنابرای می ش
عایــق بســیار خــوب بــرای محکــم کــردن بیشــتر کیســه 
پوســتی  آســیب های  و  تحریــکات  از  می کنــد.  ایجــاد 
روی  بــر  خمیــر  باقیمانده هــای  می کنــد.  جلوگیــری 

بــه راحتــی تمیــز می شــوند. پوســت 
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محصوالت  جانبی : 
اسپری  محافظ  آسکینا  فیلم 

پوســت اطــراف اســتوما را در برابــر ترشــحات دفعــی 
و  بهتــر  بــه  می کنــد  محافظــت  شــدن  تحریــک  و 
محکم تــر شــدن چســب محافــظ یــا چســب پایــه 
ــدون ســوزش  ــن اســپری کامــا ب ــد.  ای کمــک می کن
اســت و حتــی بــر روی پوســت آســیب دیــده نیــز قابل 
اســتفاده اســت. اجــازه تنفــس بــه پوســت می دهــد و 
پــس از اســپری شــدن بــه ســرعت خشــک می شــود.

اسپری لینوورا 
بــه دلیــل داشــتن ترکیبــات منحصــر بــه فــردی هماننــد 
ترکیبــات  دیگــر  و  هایپراکســیژنه  چــرب  اســیدهای 
گیاهــی بــه ترمیــم پوســت آســیب دیــده کمــک می کنــد. 
از ایــن محلــول در نواحــی از پوســت کــه در زیــر چســب 
ــود. ــتفاده نش ــرد، اس ــرار می گی ــتومی ق ــوالت اس محص

کمربند  استومی
در مــواردی کــه نیــاز بــه اتصــال محکم تــر باشــد هماننــد 
دارنــد،  ایلئوســتومی  یــا  یوروســتومی  کــه  بیمارانــی 
در افــرادی کــه اســتومای صــاف یــا تورفتــه دارنــد و 
ــا  ــتند و ی ــدب هس ــتم مح ــتفاده از سیس ــه اس ــور ب مجب
در هــر حالتــی کــه احتمــال نشــت وجــود داشــته باشــد 
ــراون  ــرای اطمینــان از کمربنــد اســتومی ببی ب ــوان ب می ت
اســتفاده کــرد. ایــن کمربند هــا عــاری از التکــس هســتند 
بنابرایــن باعــث ایجــاد حساســیت در تمــاس بــا پوســت 

نمی شــوند و قابــل شست و شــو هســتند. 

کرم محافظ آسکینا
یــک محافــظ پوســتی شــفاف و قابــل تنفــس اســت 
ــت،  ــر رطوب ــده در اث ــیب دی ــا آس ــالم ی ــت س ــه از پوس ک
ترومــا و اصطــکاک محافظــت می کنــد. بهتــر اســت از 
ــب  ــر چس ــه در زی ــت ک ــی از پوس ــول در نواح ــن محص ای
محصــوالت اســتومی قــرار می گیــرد، اســتفاده نشــود.

گیره  سفت  چند بار  مصرف
ــه های  ــواع کیس ــه ان ــال ب ــت اتص ــره قابلی ــوع گی ــن ن ای
ــار  ــو و چند ب ــل شست و ش ــدا را دارد. قاب ــره ج ــاز گی ــه ب ت
مصــرف اســت. باعــث بســته شــدن محکــم و مطمئــن 

ــود. ــه می ش ــه کیس ت
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پروکسیما ته باز گیره جدا

پروکسیما بوردر  ته باز گیره جدا

پروکسیما ته بسته

پروکسیما پالس ته باز گیره جدا

پروکسیماپالس ته بسته

         فلکسیما ته باز
گیره دار تاشونده 

فلکسیما ته بسته

فلکسیما اکتیو ته باز 
گیره دار تا شونده 

فلکسیما  اکتیو ته بسته 

فلکسیما شیردار برای
فیسچول یا ایلئوستومی 

55410A 55010A740

740

740

480

LT

LT

LT

LT

HP HP

HP HP

HP

HP HP

HP HP

HP

HP HP

HP HP

HP HP

HP

HP HP

HP HP

LKP

580 480

260 480

260 480

580 480

580 480

580 480

580 600

580 600

690

580

710

710

480

275

590 220

25 40

30 15 - 65

35 15 - 65

40

56410A 54010A

54410A 44212A

42717A 4612215

42970A

42718A 4610115

4620215 4612115

4622215 4610125

4620115 4610130

4622115 4610135

4620125 4610140

4620130 4610380

4620135 4612380

4620140

4620380

4622380

مدل کد مدل حجم mlکد  ml حجمmm سایز mm نوع فیلتر  نوع فیلتر سایز 
محصوالت یک تکه  ته باز  ببی براون محصوالت یک تکه  ته بسته  ببی براون

10 - 70 10 - 70

بدون فیلتر70 - 10

بدون فیلتر

10 - 70

10 - 70 15 - 45

15 - 35 15 - 45

15 - 45 15 - 50

15 - 45 15 - 50

15 - 45 25

15 - 50 30

15 - 50 35

15 - 65

15 - 65

15 - 76

              قابل برش                           رنگ مات                           رنگ مات با دریچه بازبینی                          رنگ شفاف                          محدب



پروکسیما 2
ته بسته

پروکسیما 2
پالس ته بسته 

 3s فلکسیما
ته بسته 

73140A40560

560

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

630

500

590

665

465

520

655

530

530

490

490

445

445

50

60

80

40

50

60

80

45

45
55

55

65

65
80

73150A

73160A

73180A

74140A

74150A

74160A

74180A

931465

931055

931480

931445

931065

931045

931455

حجم mlکد مدل mm نوع فیلتر سایز 

محصوالت  دو  تکه  ته بسته  ببی براون
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73040A76040A

73050A76050A77050A

77050A

73060A76060A77060A

77060A

73080A76080A77080A

77080A

73040A76040A

73050A76050A

73060A76060A

73080A76080A

937415

936515
936515

936615
936615

936815

 937425

937415 936415

936415

937425 936420 / 936425/ 936430

936420 / 936425/ 936430

937515 936535
937515 936535

937615

937615

صاف / تمام
هیدروکلوئید/

قابل برش
صاف / بوردر /

قابل برش

محدب / تمام
هیدروکلوئید/

قابل برش

چسب های پایه منطبق با محصوالت ته بسته دو تکه

          دو رقم آخر کدهای از قبل بریده شده، مقدار برش آماده شده چسب پایه را نشان می دهند.
             مات                                  موجود نیست              

صاف / تمام هیدروکلوئید/ 
          از قبل بریده شده

                     محدب /*
 تمام هیدروکلوئید
 از قبل بریده شده

*

*



73040A76040A

73050A76050A

77050A

73060A76060A

77060A

73080A76080A

77080A

73040A76040A

73050A76050A

73060A76060A

73080A76080A

936415937415 937425

936415937415937425

936515937515

937515

936535
936515937515

937515

936535

936615937615

937615

936615

936615

937615

937615

937615

936815

936515936535

936515936535

936615

936615

صاف / تمام
هیدروکلوئید/

قابل برش
صاف / بوردر /

قابل برش
صاف / تمام هیدروکلوئید/ 

          از قبل بریده شده

محدب / تمام
هیدروکلوئید/

قابل برش

                     محدب /
 تمام هیدروکلوئید
 از قبل بریده شده

چسب های پایه منطبق با محصوالت ته باز دو تکه

پروکسیما 2 
ته باز گیره جدا 

پروکسیما 2 پالس
ته باز گیره جدا 

فلکسیما  3s ته باز 
گیره دار  تا شونده 

فلکسیما  3s شیردار
برای ترشحات زیاد

فیسچول / ایلئوستومی

73340A40775

LT

LT

LT

LT

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

775

740
720

640
320
650

635
785

970

615

970

755

755

940

715

940

740

720

640

50
60

80
40
50

60

80
45
45

55

55

55

55

65

65

65

65

65

80

73350A

73360A

73380A

74340A

74350A

74360A

74380A

932245

932045

932055
932455

932065

932465

932565

932480
933055
933155

933065
933165

حجم mlکد مدل mm نوع فیلتر سایز 

محصوالت  دو  تکه  ته باز  ببی براون

               موجود نیست                            رنگ مات                           رنگ مات با دریچه بازبینی                         رنگ شفاف

12

بدون فیلتر
بدون فیلتر
بدون فیلتر

بدون فیلتر

77050A

77060A

77080A

936420 / 936425/ 936430

936420 / 936425/ 936430

**

*
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

دو رقم آخر کدهای از قبل بریده شده، مقدار برش آماده شده چسب پایه را نشان می دهند.



73050A76050A77050A

937615

937515
937615

صاف / تمام
هیدروکلوئید/

قابل برش
صاف / بوردر /

قابل برش

محدب / تمام
هیدروکلوئید/

قابل برش

چسب های پایه منطبق با محصوالت یوروستومی دو تکه

پروکسیما 2
یوروستومی شیردار

 3s فلکسیما
یوروستومی شیردار

635

620

660

620

50

65

55

65

73550A

934065936615
934055936515936535

934165936615

حجم mlکد مدل mm سایز

محصوالت  دو  تکه  یوروستومی  ببی براون

937425 937415 675 45 934045936415

           دو رقم آخر کد های از قبل بریده شده، مقدار برش آماده شده چسب پایه را نشان می دهند.
                موجود نیست                               رنگ مات                           رنگ مات با دریچه بازبینی                          رنگ شفاف                             قابل برش

فلکسیما یوروسیلک 

044914A 630صاف

محدب

محدب

محدب

 615

 615

 615

44915A

44917A

44919A

نوع چسبحجم mlکد مدل mm سایز
محصوالت یک تکه  یوروستومی  ببی براون

12- 55

15- 25

15- 35

15 - 35

13

73040A76040A 670 40 73540A

73060A76060A77060A 3560A 760650

936420 / 936425/ 936430

صاف / تمام هیدروکلوئید/ 
          از قبل بریده شده

                     محدب /*
 تمام هیدروکلوئید
 از قبل بریده شده

*

*
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