
Biuletyn Care
Wskazówki dietetyczne 

dla osób z urostomią



W związku z charakterem operacji 

jaką miałeś, Twój układ 

anatomiczny nie ma naturalnej 

bariery chroniącej przewód 

moczowy przed różnego rodzaju 

infekcjami. Przyjmowanie 

odpowiedniej ilości płynów pomoże 

oczyścić układ moczowy z bakterii 

i zapobiec infekcjom dróg 

moczowych. 

•   Mętny mocz o silnym 

zapachu, gorączka, utrata 

apetytu, bóle pleców, 

nudności i wymioty, krew 

w moczu – te objawy mogą 

być oznakami infekcji dróg 

moczowych. Koniecznie 

skontaktuj się z lekarzem. 

•   Ciemniejsza barwa moczu, 

może oznaczać odwodnienie 

organizmu. Należy zwiększyć 

ilość wypijanych płynów.

•   Niektóre produkty spożywcze, 

np. buraki, rzodkiewki, 

szpinak, ryba i szparagi, mogą 

powodować zmianę zapachu 

i koloru moczu. Sama zmiana 

koloru i zapachu nie powinna 

być powodem do niepokoju. 

Wypij szklankę soku 

pomidorowego – pomoże 

szybciej usunąć nieprzyjemny 

zapach w wydalanym moczu.

•   Śluz w moczu – to normalny 

objaw. Zwiększ ilość 

wypijanych płynów. Pij sok 

żurawinowy, który redukuje 

ilość śluzu w moczu.

Niepokojące objawy:
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Urostomia



Wskazówki 

żywieniowe:
•   Codziennie wypijaj minimum 

1,5-2 l płynów. Najlepiej pić 

wodę lub sok owocowy.

•   Codziennie jedz warzywa 

i owoce.

•   Wybieraj produkty 

wysokobiałkowe, np. mleko 

i jogurty, mięso, ryby, jajka, ser.

•   Przynajmniej połowa 

spożywanych produktów 

powinna zawierać 

węglowodany (jedz 

np. ziemniaki, chleb, 

makaron, ryż). 

•   Wybieraj pokarmy bogate 

w witaminę C, np. sok 

żurawinowy, owoce 

cytrusowe. Zwiększają 

kwasowość moczu, co 

zapobiega infekcjom dróg 

moczowych. Wysoka 

kwasowość zmniejsza 

nieprzyjemny zapach moczu 

i pozwala utrzymać skórę 

w dobrym stanie. Jeżeli 

przyjmujesz leki rozrzedzające 

krew – przed dodaniem soku 

żurawinowego do diety 

skonsultuj się z lekarzem.

•   Ograniczaj ilość wypijanej 

kawy, herbaty i alkoholu, 

zwłaszcza przed snem. 

Wpływają na zwiększenie 

ilości produkowanego moczu.
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Jeśli ten temat Cię zainteresował i pojawiły się 

nowe pytania – możesz uzyskać więcej 

informacji dzwoniąc do naszego dietetyka 

pod numer bezpłatnej infolinii Coloplast 

800 269 879, od poniedziałku do piątku, 

w godz. 9.00-17.00 lub pisząc do nas na 

adres: centrum.pacjenta@coloplast.com



Coloplast Sp. z o.o., ul. Infl ancka 4, 00-189 Warszawa. 

Coloplast jest zastrzeżonym znakiem towarowym stanowiącym własność Coloplast A/S. © 09/2015. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W przypadku pytań, dotyczących pielęgnacji stomii,

stosowania sprzętu stomijnego i jego dostępności

skontaktuj się Telefonicznym Centrum Pacjenta Coloplast 
pod numerem 800 269 579 (numer bezpłatny).

Specjaliści Telefonicznego Centrum Pacjenta Coloplast
pomagają w rozwiązywaniu problemów dotyczących 

życia ze stomią. Dostępni są od poniedziałku do piątku 

w godz. od 9.00 do 17.00. Proponują indywidualną pomoc Tobie

i Twoim bliskim, dostarczają wszystkich potrzebnych informacji

na temat produktów Coloplast, materiałów edukacyjnych, 

a także innych kwestii związanych z życiem ze stomią. 

Po operacji wyłonienia stomii i powrocie do domu specjalista

Telefonicznego Centrum Pacjenta Coloplast pomoże znaleźć

dostawcę sprzętu medycznego w miejscu zamieszkania

i doradzi jak właściwie używać sprzętu.

PAMIĘTAJ: Twoje ciało zmienia się z upływem czasu. 

Dzięki systematycznej ocenie kształtu ciała na powierzchni 

brzucha będziesz mógł upewnić się, czy stosowany

przez Ciebie sprzęt jest właściwie dopasowany.

Wejdź na stronę internetową www.coloplast.pl 
i skorzystaj z narzędzia BodyCheck – odpowiedz na kilka

prostych pytań i uzyskaj pomoc w doborze odpowiedniego

dla Ciebie sprzętu stomijnego.

Zalecenia i informacje przedstawione w naszych materiałach 
nie są poradami medycznymi. W celu uzyskania indywidualnej 
porady lekarskiej lub diagnozy skontaktuj się z lekarzem.


