
Biuletyn Care
Pielęgnacja i utrzymanie 

zdrowej skóry wokół stomii



Problemy z utrzymaniem 

zdrowej skóry wokół stomii

Utrzymanie stomii, a także skóry 

wokół niej w dobrym stanie 

jest niezwykle ważne. Sprzęt 

stomijny może być niezawodny, 

wygodny i bezproblemowy, ale 

musisz wiedzieć jak zapobiegać 

podrażnieniu skóry oraz

jak zachować zdrową skórę 

w okolicy stomii. Przyjrzyj się 

swojej stomii oraz skórze wokół 

niej i sprawdź, czy widzisz 

jakieś nieprawidłowości. 

Jeżeli niewłaściwie dbasz 

o swoją skórę, to im wcześniej 

zauważysz problem, tym 

szybciej zapobiegniesz 

ewentualnym powikłaniom. Jeśli 

zauważyłeś: ślady podrażnienia, 

zaczerwienienie albo wysypkę, 

rany lub nadżerki, skóra jest 

bolesna, lub też widoczne 

są ślady podciekania treści 

jelitowej bądź moczu, zostają 

na niej resztki przylepca lub 

czuć nieprzyjemny zapach 

– w biuletynie znajdziesz 

wskazówki, jak poradzić sobie 

z tymi problemami.

Kolostomia – konsystencja 

stolca może być gęsta, przez

co może zatrzymywać się 

on przy ujściu stomii i nie będzie 

przesuwał się w dół worka. 

To zupełnie normalne zjawisko, 

ale może spowodować 

podciekanie treści jelitowej 

pod płytkę i podrażnienia 

skóry. Ważne jest dobranie 

odpowiedniego sprzętu. 

Ileostomia – treść jelitowa jest 

płynna, co może prowadzić 

do podrażnienia skóry. Należy 

dobrać odpowiednią dietę, żeby 

poprawić konsystencję stolca 

oraz odpowiedni sprzęt.

Urostomia – może wystąpić 

podciekanie moczu pod płytkę 

stomijną, przez co skóra staje się 

pomarszczona i zmacerowana 

oraz narażona na podrażnienia. 

Istotna jest dieta z ograniczeniem 

pokarmów zasadowych 

(białe mięso, białka jaj). Mocz 

o charakterze zasadowym 

powoduje odbarwienia na skórze 

i worku.
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•  Pamiętaj, że prawidłowe 

zakładanie sprzętu sprawi, 

że będzie on szczelny, 

a dzięki temu skóra będzie 

odpowiednio chroniona przed 

kontaktem z treścią jelitową 

i ewentualnym podrażnieniem, 

jakie może ona powodować.

•  Podczas mycia skóry 

dookoła stomii używaj wody. 

Jeżeli po umyciu znajdziesz 

pozostałości przylepca na 

ciele, nie usuwaj ich na siłę. 

•  Unikaj stosowania olejków 

kąpielowych lub mydeł 

z substancjami nawilżającymi 

i perfumowanymi, ponieważ 

mogą one utrudniać 

przyleganie przylepca 

do skóry brzucha.

•  Przed przyklejeniem płytki 

sprawdź, czy skóra 

jest czysta i całkiem sucha.

•  Dotnij otwór w płytce 

lub przylepcu tak, 

aby pasował dokładnie

do średnicy stomii.

•  Kontroluj wielkość stomii. 

Jeżeli stwierdzisz zmiany 

w jej rozmiarze, pamiętaj 

o dostosowaniu otworu 

w płytce do rozmiaru stomii. 

•  Nabierz nawyku oglądania 

skóry przy każdej zmianie 

sprzętu i oczyszczaniu skóry 

– korzystaj z małego lusterka. 

Wymywany przylepiec, 

widoczna treść jelitowa 

lub podrażniona skóra mogą 

oznaczać, że powinieneś 

częściej zmieniać sprzęt 

stomijny.

•  Podczas zakładania płytki 

musisz lekko docisnąć ją ręką 

przez 2-3 minuty.

•  Zmieniaj sprzęt tak często, 

jak to konieczne, zwłaszcza 

wtedy, kiedy poczujesz 

dyskomfort, swędzenie 

lub podciekanie. 

•  Wypracowanie sobie 

odpowiedniej techniki 

delikatnego zdejmowania 

sprzętu stomijnego pomoże 

chronić skórę wokół 

Twojej stomii.

Jak zaradzić podrażnieniom

i pielegnować skórę wokół 

stomii?
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Kiedy i jakie akcesoria 

stosować? 
Zdrowa skóra wokół stomii jest kluczem do wyższej jakości życia 

osób ze stomią. Pielęgnacja i stosowanie właściwych produktów 

umożliwia zachowanie skóry w dobrej kondycji, dzięki czemu 

codzienne używanie sprzętu stomijnego jest łatwiejsze. 

Stosowanie dodatkowych akcesoriów może być konieczne jeśli:

•  stomia jest płaska i znajduje się na poziomie skóry 

•  stomia jest wklęsła i znajduje się poniżej poziomu skóry 

•  skóra wokół stomii nie jest równa 

•  skóra wokół stomii jest zaczerwieniona lub podrażniona 

•  fałdy na skórze uniemożliwiają właściwe przyklejanie i przyleganie 

płytki stomijnej do skóry 

•  brzuch wokół stomii jest bardzo miękki 

•  często doświadczasz podciekania treści jelitowej 

lub moczowej pod przylepiec



Dodatkowe zabezpieczenie 

przed podciekaniem możesz 

uzyskać zakładając np. 

pierścień uszczelniający. 

Wymodeluj pierścień 

uszczelniający tak, aby 

szczelnie przylegał do stomii.

Na pierścień uszczelniający 

nałóż płytkę stomijną lub 

worek sprzętu 1-częściowego. 

Teraz sprzęt szczelnie 

przylega do ciała.

Uszczelnianie,  
ograniczenie podciekania

Podciekanie treści jelitowej jest najczęstszym 

z powodów powstawania podrażnień 

skóry wokół stomii. Warto więc zadbać 

o uszczelnienie pomiędzy stomią a sprzętem  

stosując dostępne produkty.

Brava™ Pasta stomijna w tubce
Stosowana jest do uszczelnienia, wypełnienia 

nierówności i fałd oraz w celu zapewnienia 

lepszego przylegania płytki. Należy użyć 

jedynie małej ilości pasty, wielkości koralika. 

Pamiętaj: nie ma potrzeby używania 

większej ilości pasty niż zalecana. Najczęściej 

rozprowadza się ją w okolicy otworu płytki, tuż 

obok stomii, co zapewnia lepsze przyleganie. 

Brava™ Pasta stomijna w paskach 
Jest doskonałą alternatywą dla pasty 

stomijnej w tubce. Wypełnia szczeliny 

lub fałdy i zapewnia lepsze przyleganie płytki. 

Zalety: nadaje lekko wypukły kształt płaskiej 

płytce, lub też sprawia, że wypukła płytka 

staje się jeszcze bardziej wypukła, dzięki 

czemu lepiej przylega do skóry. 

Brava™ Pierścień uszczelniający (patrz obok)

Zapobiega podrażnieniom, ogranicza ryzyko 

wycieku treści jelitowej/moczowej na skórę. 

W prosty sposób można dopasować 

go do kształtu stomii.
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Przed założeniem sprzętu 

odpowiednio przygotuj skórę: 

upewnij się, że skóra wokół 

stomii jest czysta i masz do 

niej łatwy dostęp. Dobierz 

preparaty zabezpieczające 

skórę wokół stomii przed 

powstawaniem podrażnień.



Lepsze dopasowanie możesz 

uzyskać zakładając pierścień 
uszczelniający w pasku. 

Przytrzymaj pasek pierścienia 

obiema rękami i zdejmij większą 

folię zabezpieczającą. Pozostałe 

folie pozostaw do momentu  

przyklejania pierścienia do skóry.

Nałóż pasek pierścienia 
uszczelniającego Brava na 

krawędź płytki stomijnej albo 

krawędź przylepca worka 

1-częściowego i skórę. Zdejmij 

pozostałą folię ochronną 

i wygładź pierścień na skórze.

Zalety: daje bardziej szczelne dopasowanie 

sprzętu do ciała, zapobiega podrażnieniom 

skóry na skutek wycieku, zapewnia dłuższą 

trwałość przylepca.

Brava™ Pierścień uszczelniający 
w paskach (patrz obok)

Dzięki elastyczności utrzymuje sprzęt 

w nienaruszonej pozycji, nawet w chwili 

wyciągania się lub pochylania.

Zalety: poprawia przyleganie przylepca 

stomijnego do skóry, umożliwia swobodne 

ruchy ciała, zabezpiecza przed nagłym 

odklejeniem przylepca i wyciekiem, zapewnia 

większe bezpieczeństwo.

Brava™ Pasek mocujący
Zwiększa przyleganie płytki do skóry. 

Zalety: zapewnia większe bezpieczeństwo 

w sytuacjach nietypowych i trudnych, 

np. przy nieregularnym kształcie brzucha, 

przy częstym podciekaniu treści jelitowej 

pod przylepiec lub przy stomii nie wystającej 

ponad poziom skóry. Zapewnia dodatkową 

ochronę osobom stosującym wypukły sprzęt 

stomijny typu convex.

Brava™ Płytka ochronna
Płytki ochronnej wykonanej z materiału 

hydrokoloidowego używa się 

do zabezpieczenia podrażnionej skóry 

wokół stomii przed treścią ze stomii.

Zalety: zapewnia ochronę skóry wokół stomii 

i przygotowuje ją na przyklejenie nowego 
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Jeśli nierówności i fałdy 

w okolicy stomii powodują 

problemy ze szczelnym 

połączeniem stomii ze sprzętem 

stomijnym, może pojawić się 

podciekanie treści jelitowej 

a w konsekwencji tego, 

podrażnienie i dyskomfort.



sprzętu stomijnego. Umożliwia przyklejenie 

sprzętu na podrażnioną skórę.

Pielęgnacja i ochrona skóry

Przy każdorazowej zmianie sprzętu należy 

pamiętać o usunięciu resztek przylepca 

ze skóry. Zazwyczaj stosuje się w tym celu 

ciepłą wodę i delikatnie przemywa okolicę 

stomii. Jeżeli jednak zauważysz resztki kleju 

na skórze, możesz skorzystać ze specjalnego 

środka do usuwania resztek przylepca 

dla osób ze stomią.

Brava™ Środek do usuwania przylepca 

w spray’u i chusteczkach (patrz obok)

Bezboleśnie usuwa przylepiec ze skóry. 

Skład środka do usuwania przylepca Brava 

oparty jest na silikonie, co sprawia, 

że jego użycie jest całkowicie bezbolesne. 

Zalety: błyskawicznie wysycha, dlatego 

niemal natychmiast można przykleić nowy 

przylepiec. Nie zawiera alkoholu, jest 

delikatny i ułatwia usunięcie płytki. 

Brava™ Środek ochronny dostępny 
w spray’u i chusteczkach (patrz obok)

Chroni skórę przed drażniącym działaniem 

treści jelitowej i moczowej.

Zalety: szybko wysycha na skórze po 

aplikacji. Jego receptura jest oparta na 

silikonie. 
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Jeśli odczuwasz ból

i dyskomfort podczas 

zdejmowania przylepca 

użyj środka Brava do 
usuwania przylepca.

Odchyl lekko przylepiec 

i rozpyl środek do 
usuwania przylepca.

Po kilkunastu sekundach zdejmij 

przylepiec, pozostałości możesz 

usunąć środkiem do usuwania 
przylepca w chusteczce. 

Środek ochronny delikatnie 

nałóż na skórę wokół stomii 

celem zapewnienia ochrony

przed treścią jelitową 

lub moczową.



Na bolesną, suchą 

lub podrażnioną skórę 

możesz zastosować krem 
przeciwodparzeniowy. 

Cienką warstwę kremu 

nałóż na czystą skórę. Przed 

przyklejeniem przylepca usuń 

nadmiar kremu chusteczką.

Brava™ Krem przeciwodparzeniowy 

(patrz obok)

Pomaga radzić sobie z bolesną, suchą 

lub podrażnioną skórą i chroni przed 

podrażnieniami w przyszłości. Tworzy 

na skórze powłokę ochronną, 

ma przyjazne dla skóry pH. 

Zalety: krem ma działanie nawilżające, 

pozwala na przyklejenie sprzętu 

– nie wpływa na jego przylepność. 

Jest dostępny w opakowaniu 60 ml.

Brava™ Puder (patrz obok)

Puder wchłania wilgoć ze skóry wokół 

stomii i poprawia stan skóry. 

Zalety: utrzymuje skórę w suchości 

i zmniejsza jej podrażnienie, dzięki temu 

poprawia się stan skóry wokół stomii. 

Ochrona przed przykrym 
zapachem

Brava™ dezodorant w płynie (patrz obok)

Neutralizuje przykry zapach. Sprawia, 

że opróżnianie worka stomijnego staje się 

łatwiejsze. Dzięki długotrwałemu efektowi 

poślizgu pozwala treści jelitowej swobodnie 

przesuwać się na dno worka. 

Zalety: zapobiega zaleganiu treści jelitowej 

wokół stomii i jest przyjazny dla skóry. 

Wlej 5-10 ml dezodorantu 

w płynie Brava do worka i potrzyj 

delikatnie workiem, aby dobrze 

rozprowadzić dezodorant. Jeśli 

używasz worków otwartych, 

możesz wlać dezodorant przez 

ujście. Powtórz czynności 

po opróżnieniu worka.
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pomocy pudru. Pamiętaj, aby 

zawsze wyrównać naniesioną 

warstwę za pomocą gazy 

i usunąć nadmiar pudru przed 

przyklejeniem przylepca.
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Zapalenie skóry 
z podrażnieniem

Wygląda jak zaczerwienione, 

cieknące miejsca na skórze wokół 

stomii. Możesz odczuwać ból, 

a nawet zauważyć krwawienie. 

Zapalenie skóry z podrażnieniem 

wywołuje czynnik drażniący skórę. 

Może to być treść jelitowa lub 

mocz, bądź też niektóre produkty.

Leczenie: 
Zmierz ponownie stomię 

i sprawdź, czy docinasz płytkę 

do odpowiedniego rozmiaru, 

ok. 1,6 mm więcej niż średnica 

stomii. Zastosuj płytkę ochronną 
Coloplast.
Zapobieganie na przyszłość: 
Pamiętaj o regularnej zmianie 

sprzętu stomijnego. Jeżeli 

przyczyną podrażnienia może 

być nierówna skóra, zastanów 

się nad zakładaniem większej 

lub wypukłej płytki (convex). 

Przyczyną podrażnienia mogą 

być też fałdy lub nierówności na 

skórze – zastosuj np. produkty 

uszczelniające Brava, które 

uszczelnią te miejsca, co zapewni 

lepsze przyleganie płytki.

Podrażnienie 
mechaniczne 
Podobnie, jak zapalenie skóry 

z podrażnieniem, wygląda 

jak zaczerwienione, cieknące 

miejsca na skórze wokół 

stomii. Może wystąpić ból 

lub krwawienie. Przyczyną 

podrażnień mechanicznych jest 

usuwanie płytki ze zbyt dużą siłą 

lub za mocne mycie skóry.

Leczenie: 
Zastosuj płytkę ochronną Brava. 

Jeśli zmiany nie ustąpią, poproś 

lekarza lub pielęgniarkę o pomoc.

Zapobieganie na przyszłość: 
Myjąc skórę w okolicy stomii, 

dotykaj ją delikatnie. Podobnie, 

bądź delikatny podczas 

usuwania płytki/przylepca. 

Ostrożnie odklejaj płytkę/

przylepiec w kierunku do dołu, 

drugą ręką mocno napinając 

Jakie powikłania skórne 

występują najczęściej i jak 

sobie z nimi radzić?



skórę. Odklejanie będzie 

łatwiejsze jeśli wykorzystasz do 

tego celu środek do usuwania 
przylepca Brava.

Kontaktowe 
lub alergiczne 
zapalenie skóry 
Objawia się zaczerwienioną, 

podrażnioną skórą wokół stomii. 

Kontaktowe zapalenie skóry 

może wystąpić, kiedy zewnętrzna 

warstwa skóry została przecięta 

lub uszkodzona, przez co 

jest jeszcze bardziej narażona 

na podrażnienia. Alergiczne 

zapalenie skóry pojawia się 

u osób uczulonych na produkt 

stosowany na skórę. Alergię 

może wywoływać mydło, 

chusteczki do wycierania, 

pasta, puder, płytka lub materiał, 

z którego wykonano worek 

stomijny.

Leczenie: 
Porozmawiaj z pielęgniarką 

stomijną, która pomoże Ci 

stwierdzić, co jest przyczyną 

problemu i czy potrzebujesz 

jakiegoś produktu do leczenia 

skóry.

Zapobieganie na przyszłość: 
Unikaj produktów wywołujących 

alergię.

Zapalenie mieszków 
włosowych

Wywołuje małe, czerwone, 

bolesne grudki. Zapalenie 

mieszków włosowych 

jest spowodowane infekcją 

mieszków włosowych w okolicy 

stomii. Może do niego dojść 

w przypadku, jeżeli przy 

usuwaniu płytki używasz za 

dużej siły, zamiast łagodnego 

ruchu. Może też pojawić się, 

jeżeli golisz włosy w okolicy 

stomii w niewłaściwy sposób

lub robisz to zbyt często.

Leczenie: 
Możesz wykorzystać zmywacz  

Coloplast lub puder Brava. 

Porozmawiaj z lekarzem 

lub z pielęgniarką, oni powiedzą 

Ci, czy potrzebujesz takich 

środków.

Zapobieganie na przyszłość: 
Do przycinania włosków 

w okolicy stomii najlepiej 

używać nożyczek. Możesz 

też korzystać z golarki 

elektrycznej. W przypadku 

korzystania z maszynki trzeba 

pamiętać, żeby była zawsze 

czysta i naostrzona. Używaj 

kremu lub żelu, który nie 

nawilża mocno skóry. Golić 

należy zawsze z włosem, 
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nie pod włos i nigdy w kierunku 

stomii!

Infekcja grzybicza
Zaczyna się od czerwonej 

wysypki, a następnie przechodzi 

w okrągłe, wypukłe miejsca 

na skórze. Infekcja grzybicza 

powoduje swędzenie oraz 

pieczenie i może rozprzestrzeniać 

się poza obszar płytki. 

Najbardziej narażone na infekcje 

grzybicze są osoby z cukrzycą, 

anemią, obniżonym układem 

odpornościowym lub osoby, 

które w ostatnim czasie zażywały 

antybiotyki przez ponad tydzień.

Leczenie: 
Poproś o pomoc lekarza lub 

pielęgniarkę. Prawdopodobnie 

potrzebny Ci będzie preparat 

przeciwgrzybiczy.

Zapobieganie na przyszłość: 
Ponieważ infekcje grzybicze 

lubią wilgotne okolice, zawsze 

dokładnie osuszaj skórę przed 

zmianą worka stomijnego. 

Aby utrzymać skórę suchą, 

pamiętaj o zmianie worka, zanim 

jego zawartość wydostanie się 

na zewnątrz. Żeby skóra była 

w jak najlepszej kondycji zdejmuj 

delikatnie worek.

Hiperplazja 
(przerost tkanki) 
Wygląda jak białe, szare 

lub czerwone, wypukłe miejsca 

na skórze tuż przy samej stomii. 

Wypukłe obszary skóry, która 

jest w tych miejscach zgrubiała, 

mogą przypominać brodawki. 

Może im towarzyszyć ból 

i krwawienie. Hiperplazja jest 

najczęściej spotykana u osób 

z urostomią, ponieważ jest 

spowodowana długotrwałym 

podciekaniem moczu na skórę.

Leczenie: 
Przy zmianie worka przykładaj 

do skóry ręcznik papierowy 

nasączony roztworem octu 

z wodą (w stosunku 1 do 3) 

przez 5 minut. Następnie 

dokładnie spłucz i osusz skórę. 

Zapobieganie na przyszłość: 
Systematycznie mierz średnicę 

stomii i sprawdzaj, czy właściwie 

docinasz płytkę. Bardzo ważne 

jest, aby otwór w płytce miał 

wielkość odpowiadającą 

dokładnie średnicy stomii 

na poziomie skóry. Jeżeli otwór 

będzie za mały, może drażnić 

stomię, jeżeli będzie za duży, 

treść jelitowa lub mocz mogą 

podciekać pod płytkę i wchodzić 

w kontakt ze skórą.
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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.


