
Worki do zbiórki moczu
Przewodnik dla osób z nefrostomią



Budowa układu moczowego

Układ moczowy spełnia w organizmie człowieka wiele 
ważnych dla życia funkcji. Jego podstawowym zadaniem 
jest wydalanie wraz z moczem zbędnych produktów 
przemiany materii takich jak sole mineralne i mocznik oraz 
zachowanie odpowiedniego dla organizmu składu płynów 
ustrojowych.   

W skład układu moczowego wchodzą nerki oraz drogi 
wyprowadzające z nich mocz: kielichy i miedniczki nerkowe, 
moczowody, pęcherz moczowy oraz cewka moczowa.  
Gdy z przyczyn zdrowotnych dochodzi do niewydolności 
i zaburzeń w odpływie moczu konieczne może być 
wyłonienie nefrostomii.  

Co to jest nefrostomia?

Nefrostomia przezskórna (nazywana też przetoką 
nerkowo-skórną) to zabieg, którego celem jest zapewnienie 
odpływu moczu z nerki. Wykonuje się go w sterylnych 
warunkach sali zabiegowej, w znieczuleniu miejscowym.
Celem zabiegu jest założenie do nerki specjalnego drenu 
nefrostomijnego. Jeden z jego końców umieszczony  
jest w nerce, drugi – widoczny na zewnątrz ciała  
– jest podłączany do worka do zbiórki moczu. Nefrostomia 
może zostać wyłoniona na jednej lub jednocześnie na obu 
nerkach (nefrostomia dwustronna). 

Dren nefrostomijny ma specjalną budowę. Jego koniec 
nerkowy jest zwinięty na kształt spirali, aby chronić przed 
wysuwaniem się i wypadaniem. Perforowana końcówka 
pozwala na sprawne usuwanie płynu poza organizm.  
By zwiększyć stabilność systemu odprowadzania moczu, 
dren nefrostomijny zostaje wszyty w miejscu jego wyjścia  
na skórze. Umożliwia on odprowadzanie moczu  
do specjalnego woreczka. Worek może być mocowany  
do uda lub do łydki.  

Nefrostomia – co to takiego?

rys. 1
Budowa układu moczowego

rys. 2
Umieszczenie nefrostomii
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Worki do zbiórki moczu w nefrostomii

Worek do zbiórki moczu jest mocowany do zewnętrznego końca drenu nefrostomijnego  
i ma za zadanie w dyskretny i wygodny sposób zapewnić odprowadzanie płynu poza organizm. 
Jego budowa i kluczowe cechy powinny zapewniać użytkownikowi komfort oraz poczucie  
pełnego bezpieczeństwa. 

Kiedy wykonuje się nefrostomię? 

Zabieg wyłonienia nefrostomii wykonuje się w przypadku zaburzeń w odpływie moczu z nerki  
do moczowodu. Zaburzenia w odprowadzaniu moczu z nerki mogą powodować nefropatię 
zaporową (wodonercze), która postepując niszczy miąższ nerki prowadząc do jej niewydolności.
Istnieje wiele przyczyn, które mogą wpłynąć na konieczność wyłonienia nefrostomii.  

Do najczęstszych należą: 
• kamień moczowy w miedniczce nerkowej lub moczowodzie, 
• pourazowe lub pooperacyjne uszkodzenia moczowodu, 
•  zwężenia moczowodu spowodowane czynnikami takimi jak zwężenie podmiedniczkowe  

(wrodzone lub pourazowe), jatrogennne lub pourazowe uszkodzenie moczowodu, naciek 
nowotworowy wywodzący się z miednicy mniejszej, obecność blizn pooperacyjnych, 
napromienianie narządów miednicy mniejszej oraz czynniki pozapalne lub pogruźlicze.

Nefrostomia może być rozwiązaniem tymczasowym lub może być zastosowana na stałe.  
O tym, jaki będzie czas jej stosowania decyduje lekarz, analizując indywidualną sytuację  
i stan zdrowia pacjenta. 

Szeroki asortyment worków do zbiorki moczu 
marki Coloplast, pozwala na swobodny wybór 
takiego rozwiązania, które będzie w pełni 
odpowiadało indywidualnym potrzebom 
i oczekiwaniom. Różne pojemności, różne 
sposoby mocowania, wygodne zawory 
odpływowe oraz możliwość połączenia 
z dodatkowymi akcesoriami, jak na przykład 
specjalnymi paskami na nogę, pozwalają  
na dostosowanie systemu nefrostomii  
do własnego stylu życia, podnosząc  
tym samym jego komfort i jakość. rys. 3

Worek do zbiórki moczu w nefrostomii
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Worki do zbiórki moczu  
– najważniejsze wskazówki

Worki do zbiórki moczu na dzień (na nogę)
1.  Worek do zbiórki moczu może być noszony zarówno po wewnętrznej, jak i po zewnętrznej stronie nogi.
2.  Umocowanie worka na łydce ułatwia opróżnianie worka.
3.  Większość drenów może być przycięta i w ten sposób dopasowana do indywidualnych potrzeb.
4.  Niektóre z worków mają budowę wielokomorową.
5.  Lekkie nawilżenie łącznika worka może ułatwić połączenie go z cewnikiem.
6.  Jeśli występuje ograniczone czucie w nogach, nie należy używać pasków do worków w nocy. 

Lepiej w tej sytuacji położyć worek płasko na łóżku lub umocować przy łóżku za pomocą 
specjalnego wieszaka.

Wewnętrzna strona łydki Wewnętrzna strona udaZewnętrzna strona łydki

Propozycje miejsc umocowania worka do zbiórki moczu

Worki do zbiórki moczu to bezpieczne i wygodne rozwiązanie pozwalające w pełni korzystać 
z codziennych aktywności. Aby móc cieszyć się każdym dniem pamiętaj o pewnych użytecznych 
wskazówkach.

1.  Worek na noc powinien być umiejscowiony poniżej pęcherza – jest to ważne dla utrzymania 
ciągłości przepływu moczu.

2.  Dla utrzymania higieny, ważne jest aby worek do zbiórki nocnej nie leżał na podłodze.  
W tym wypadku lepiej użyć specjalnego wieszaka.

3.  Jeżeli podczas snu stosowane są paski mocujące, należy je poluzować, aby zmniejszyć ryzyko 
przypadkowego odłączenia worka.

4.  Jeśli w trakcie snu są skłonności do „wiercenia się”, bezpieczniej jest stosować worki 
z karbowanym drenem, aby zapewnić ciągłość przepływu moczu.

5.  Połączenie worka na noc z workiem na nogę zwiększa pojemność systemu i zmniejsza ryzyko 
infekcji.

Worki do zbiórki moczu na noc
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Worki do zbiórki moczu dla pacjentów z nefrostomią są refundowane w 100% do wysokości limitu. 
Oznacza to, że pacjent ma prawo bezpłatnie odebrać worki do wysokości limitu, który wynosi 120 zł 
miesięcznie. Worki można odebrać w sklepach medycznych, które mają podpisaną umowę 
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Do odbioru zaopatrzenia niezbędne jest zlecenie na 
Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne wraz z kartą Zaopatrzenia Comiesięcznego (część B zlecenia).

Refundacja w nefrostomii

Jakie są warunki refundacji?
W przypadku nefrostomii w ramach kwotowego limitu 120 zł miesięcznie można odebrać  
do 12 sztuk worków lub, w równoważnej kwocie ich nabycia, inny sprzęt urologiczny (np. cewniki 
urologiczne, paski mocujące, itp).

Co to w praktyce oznacza dla pacjenta?
Pacjent może odebrać do 12 sztuk worków lub w ramach limitu 120 zł inny sprzęt medyczny.  
Jeżeli worki, które wybrał kosztują dokładnie 10 zł to wszystko odbywa się bezpłatnie. Jeżeli jednak 
pacjent zdecyduje się odebrać worki droższe to pokrywa różnicę między refundacją NFZ a ceną 
worka. Jeżeli zdecyduje się odebrać worki w kwocie niższej niż 10 zł to i tak może odebrać tylko 
maksymalnie 12 sztuk worków, a niewykorzystana kwota przepada. Pacjent może jednak kupić 
mniej worków, a za pozostałą kwotę odbrać inny sprzęt np. paski do mocowania worków na nodze.

Czy mogę zrealizować wniosek także wtedy,  
gdy mam nefrostomię czasową? 
Niezależnie od czasu na jaki wyłaniania jest nefrostomia, wniosek refundacyjny przysługuje każdemu 
pacjentowi. Pacjent ma prawo skorzystania z dostępu do wyrobów medycznych w ramach 
istniejących uregulowań prawnych i zgodnie ze wskazaniami lekarza.  

Czy w przypadku obustronnej nefrostomii mam prawo 
do podwójnego wniosku? 
Tak. W przypadku obustronnej nefrostomii pacjentowi przysługuje podwójny limit. W praktyce 
oznacza to, że pacjent ma do wykorzystania podwójną kwotę na refundację sprzętu medycznego 
czyli 240 zł miesięcznie. Również karta Zaopatrzenia Comiesięcznego (część B zlecenia) musi być 
wystawiona na podwójny limit. 

Czy mogę zrealizować wniosek 3-miesięczny?
Tak. 3-miesięczne zaopatrzenie oznacza wykorzystanie limitu 
wartościowego dla 3 miesięcy czyli kwotę 360 zł. W przypadku nefrostomii 
obustronnej realizacja wniosku 3-miesięcznego oznacza możliwość 
wykorzystania kwoty w wysokości 720 zł.

Jeśli masz dodatkowe pytania skontaktuj się z Centrum Pacjenta Coloplast
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Conveen®

Najważniejsze cechy worków  
do zbiórki moczu – na co warto 
zwrócić szczególną uwagę?

Zawór antyzwrotny
Wszystkie worki Conveen  
posiadają system chroniący 
przed cofaniem się moczu,  
bez względu na pozycję ciała.

Miękka wyściółka fizelinowa
Każdy worek Conveen posiada 
wyściółkę fizelinową,  
która chroni skórę przed 
odparzeniami.

Wygodny zaciskany zawór 
odpływowy
Worki Conveen do zbiórki 
moczu na nogę są łatwe  
do opróżnienia nawet dla osób 
o niepełnej sprawności 
manualnej.
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Antyskrętny dren
Antyskrętna budowa drenu 
gwarantuje ciągłą drożność, 
dając większe poczucie 
pewności użytkownikowi.

Możliwość docięcia
Specjalna budowa drenu 
w workach Conveen umożliwia 
jego docięcie na odpowiednią 
długość, co ułatwia swobodne 
poruszanie się.

Dwuetapowy zawór 
odpływowy
Worek do nocnej zbiórki 
moczu Conveen Security+ 
posiada nowy zawór 
odpływowy. Dwuetapowe 
otwieranie zaworu zapobiega 
przypadkowemu otwarciu oraz 
umożliwia kontrolę szybkości 
wypływu moczu podczas 
opróżniania worka.
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Worek do zbiórki moczu Conveen Security+ na nogę ma długi i wąski kształt. Zgrzew komór worka 
został umieszczony niżej, gdyż jest to najbardziej efektywne. Kształt i profil sprawiają, że worek 
dopasowuje się do ciała bardzo naturalnie, zwłaszcza podczas noszenia na podudziu. Płaski profil 
zmniejsza odkształcenia i zapewnia dyskrecję. Wykonany z materiału wolnego od PVC.

Dren karbowany 
•  całkowicie antyskrętny
•  optymalne zabezpieczenie swobodnego  

przepływu moczu
•  dren można przycinać na wszystkich gładkich 

powierzchniach
•  worek może być umieszczony wygodnie 

bez nadmiaru drenu
•  gładkie powierzchnie drenu zapobiegają 

rozprzestrzenianiu się bakterii, co minimalizuje 
ryzyko infekcji

Miękka wyściółka fizelinowa
•  wygodna w noszeniu
•  pozwala skórze oddychać

Zawór antyzwrotny
•  zapobiega cofaniu się moczu
•  zmniejsza ryzyko wystąpienia infekcji

Wygodny i bezpieczny zaciskowy zawór 
odpływowy
•  łatwy w obsłudze, nawet dla osób 

z ograniczoną sprawnością manualną
•  możliwość opróżnienia worka
•  prosty w użyciu, widać kiedy worek jest 

otwarty lub zamknięty
• „kliknięcie” informuje, że zawór jest zamknięty

Conveen® Security+
Worek do zbiórki moczu na nogę,  
500 ml, z drenem karbowanym 30 lub 50 cm
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Budowa wielokomorowa
• kształt worka dopasowany do kształtu nogi
• dyskretny i wygodny
•  dostępny w dwóch rozmiarach/

pojemnościach: 600 lub 800 ml

Miękka wyściółka fizelinowa
•  wygodna w noszeniu
•  pozwala skórze oddychać

Zawór antyzwrotny
•  zapobiega cofaniu się moczu
•  zmniejsza ryzyko wystąpienia infekcji

Dren gładki
•  wykonany z bardzo elastycznego materiału, 

pozwala na swobodę ruchu użytkownika
•  dren antyskrętny – zapewnia prawidłowy 

przepływ moczu
•  dren może być docięty do wymaganej długości

Wygodny i bezpieczny zaciskowy zawór 
odpływowy
•  łatwy w obsłudze, nawet dla osób 

z ograniczoną sprawnością manualną
•  możliwość opróżnienia worka
•  widać kiedy worek jest otwarty lub zamknięty
• „kliknięcie” informuje, że zawór jest zamknięty

Conveen® Contour
Worek do zbiórki moczu na nogę,  
600 lub 800 ml, z gładkim drenem 45 cm

Worek ten jest wyjątkowy, ponieważ posiada wiele komór, dzięki którym jest bardzo dyskretny 
w noszeniu. Komory równomiernie rozprowadzają wpływający do worka mocz, dzięki czemu worek 
jest mniej widoczny podczas noszenia. Jego kształt idealnie dopasowuje się do kształtu nogi. Miękka 
wyściółka fizelinowa pozwala skórze oddychać, dzięki czemu noszenie worka jest wygodne 
i bezgłośne w użyciu.
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Worek o dużej pojemności, który może być przydatny w nocy oraz w sytuacjach, kiedy częste 
opróżnianie małego worka może być trudne. Worek można zawiesić na brzegu łóżka lub wózka, 
ale przystosowany jest również do noszenia na nodze.

Conveen® Standard
Worek na nogę lub do nocnej zbiórki moczu,  
1500 ml, z gładkim drenem 90 cm

Miękka wyściółka fizelinowa
•  wygodna w noszeniu
•  pozwala skórze oddychać

Zawór antyzwrotny
•  zapobiega cofaniu się moczu
•  zmniejsza ryzyko wystąpienia infekcji

Dren gładki
•  wykonany z bardzo elastycznego 

materiału, pozwala na swobodę ruchu 
użytkownika

•  dren antyskrętny – zapewnia prawidłowy 
przepływ moczu

•  dren może być docięty do wymaganej 
długości

Wygodny i bezpieczny zaciskowy 
zawór odpływowy
•  łatwy w obsłudze, nawet dla osób 

z ograniczoną sprawnością manualną
•  możliwość opróżnienia worka
•  widać kiedy worek jest otwarty  

lub zamknięty
•  „kliknięcie” informuje, że zawór  

jest zamknięty
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Dren karbowany
•  bardzo długi dren karbowany – 140 cm, 

daje większe bezpieczeństwo i swobodę 
podczas snu, bez ryzyka skręcenia 
drenu i zatkania odpływu moczu

•  całkowicie antyskrętny
•  optymalne zabezpieczenie swobodnego  

przepływu moczu
•  dren można przycinać na wszystkich 

gładkich powierzchniach
•  worek może być umieszczony wygodnie 

bez nadmiaru drenu
•  gładkie powierzchnie drenu zapobiegają 

rozprzestrzenianiu się bakterii,  
co minimalizuje ryzyko infekcji

Duża pojemność worka 
•  2000 ml daje możliwość spokojnego snu 

w nocy bez konieczności opróżniania 
worka

Bezpieczny dwufazowy zawór 
odpływowy
•  dwuetapowe otwieranie zaworu 

zapobiega przypadkowemu otwarciu 
oraz umożliwa kontrolę szybkości 
wypływu moczu podczas opróżniania 
worka

Zawór antyzwrotny
•  zapobiega cofaniu się moczu
•  zmniejsza ryzyko wystąpienia infekcji

Conveen® Security+ 
Worek do nocnej zbiórki moczu, 
2000 ml, z drenem karbowanym 140 cm

Worek o dużej pojemności przeznaczony do zawieszenia przy łóżku. Ze względu na swoje 
zastosowanie nie posiada wyściółki fizelinowej. Jest dostępny także w wersji sterylnej.
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Akcesoria
Paski mocujące 

W oferowanym asortymencie akcesoriów znaleźć można 
dwa rodzaje pasków mocujących przeznaczonych 
do umieszczenia worka do zbiórki moczu na nodze. 
O wyborze pasków każdy użytkownik może zadecydować 
sam wedle własnych potrzeb i wygody. Oba rodzaje 
pasków wykonane są z poliestru z rozciągliwym nylonem 
pozwalającym na niezakłócone krążenie krwi i wygodę 
w noszeniu. Oba rodzaje pasków nie zawierają lateksu,  
są wielokrotnego użytku, można je prać oraz docinać.

1.  Paski mocujące Conveen z guzikami – guziki należy 
wpiąć w oczka worka do zbiórki moczu na nogę.

 
2.  W celu zamocowania worka paski mocujące Conveen 

należy przewlec przez oczka w worku do zbiórki 
moczu. Zaletą tych pasków są dodatkowe paski 
silikonowe umieszczone po ich wewnętrznej stronie.  
Zapobiegają one ewentualnemu ślizganiu i zsunięciu  
się pasków z nogi.

Wieszak do worków

Wieszak może być zastosowany w celu wygodnego zawieszenia worka do nocnej zbiórki moczu 
przy łóżku, wózku inwalidzkim lub na ścianie.
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Akcesoria

nazwa opakowanie
ilość 
w opako-
waniu

refundacja  
w limicie 
nefrostomijnym

numer 
katalogowy

Paski mocujące Conveen
z guzikami

1 kpl. 10 TAK 050500

Paski mocujące  
Conveen
z dodatkowym  
paskiem silikonowym

1 kpl. 10 TAK 021380

Wieszak do worków 1 szt. 10 TAK 050700

Conveen Prep 1 saszetka 54 NIE 0620420

Worki do zbiórki moczu refundowane w nefrostomii

nazwa
pojemość
/ dł. drenu

ilość 
w opako-
waniu

refundacja  
w limicie 
nefrostomijnym

numer 
katalogowy

Conveen  
worek do zbiórki nocnej 
z gładkim drenem

1,5 l / 90 cm 10 TAK 050620

Conveen Security+
worek na nogę 
z karbowanym drenem

0,5 l / 30 cm 10 TAK 051600

0,5 l / 50 cm 10 TAK 051610

Conveen  
worek konturowy  
z gładkim drenem

0,6 l / 45 cm 10 TAK 051700

0,8 l / 45 cm 10 TAK 051740

Conveen Security+  
worek do zbiórki nocnej 
z karbowanym drenem

2,0 l / 140 cm 10 TAK 213460

Conveen Security+ 
Sterylny worek do zbiórki 
nocnej  z karbowanym 
drenem

2,0 l / 140 cm 10 TAK 213560
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Conveen Security+ – cewnik zewnętrzny nielateksowy

nazwa rozmiar (mm)
ilość 
w opakowaniu

numer 
katalogowy

Conveen Security+
Cewnik zewnętrzny  
z hydrokoloidowym 
przylepcem (2-częściowy)

 25 30 050250

 30 30 050300

 35 30 050350

Conveen Security+
Cewnik zewnętrzny 
samoprzylepny
(1-częściowy)

 21 30 052210

 25 30 052250

 30 30 052300

 35 30 052350

Conveen Security+ super 
Cewnik zewnętrzny 
samoprzylepny z krótką 
koszulką (1-częściowy)

 25 30 220120

 30 30 220130

 35 30 220140

Conveen – cewnik zewnętrzny lateksowy

nazwa rozmiar (mm)
ilość 
w opakowaniu

numer  
katalogowy

Conveen
Cewnik zewnętrzny
z hydrokoloidowym 
przylepcem
(2-częściowy)

 20 30 051200

 25 30 051250

 30 30 051300

 35 30 051350

 40 30 051400

Conveen
Cewnik zewnętrzny
samoprzylepny
(1-częściowy)

 20 30 052120

 25 30 052000

 30 30 052050

 35 30 052100

 40 30 052150

Freedom Clear Advantage – cewnik zewnętrzny silikonowy

nazwa rozmiar (mm)
ilość 
w opakowaniu

numer 
katalogowy

Freedom
Cewnik zewnętrzny  
samoprzylepny 
(1-częściowy)

 23 30 5043101002

 28 30 5043301002

 31 30 5043401002

 35 30 5043501002

 40 30 5043601002

Pozostałe produkty urologiczne 
Coloplast
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SpeediCath – jednorazowe hydrofilowe powlekane cewniki urologiczne 
gotowe do natychmiastowego użycia

nazwa rozmiar
ilość 
w opakowaniu

numer 
katalogowy

SpeediCath Gotowy 
do użycia hydrofilowy 
cewnik urologiczny 
Nelaton Dziecięcy

CH06 / 2,0 mm 30 287060

CH08 / 2,7 mm 30 287080

CH10 / 3,3 mm 30 287100

SpeediCath Gotowy 
do użycia hydrofilowy 
cewnik urologiczny 
Nelaton dla Chłopców

CH06 / 2,0 mm 30 286060

CH08 / 2,7 mm 30 286080

CH10 / 3,3 mm 30 286100

CH12 / 4,0 mm 30 286120

SpeediCath Gotowy 
do użycia hydrofilowy 
cewnik urologiczny 
Nelaton dla Kobiet

CH06 / 2,0 mm 30 285060

CH08 / 2,7 mm 30 285080

CH10 / 3,3 mm 30 285100

CH12 / 4,0 mm 30 285120

CH14 / 4,7 mm 30 285140

CH16 / 5,3 mm 30 285160

SpeediCath Gotowy 
do użycia hydrofilowy 
cewnik urologiczny 
Nelaton dla Mężczyzn

CH08 / 2,7 mm 30 284080

CH10 / 3,3 mm 30 284100

CH12 / 4,0 mm 30 284120

CH14 / 4,7 mm 30 284140

CH16 / 5,3 mm 30 284160

CH18 / 6,0 mm 30 284180

SpeediCath Gotowy 
do użycia hydrofilowy 
cewnik urologiczny 
Tiemann dla Mężczyzn

CH10 / 3,3 mm 30 284900

CH12 / 4,0 mm 30 284920

CH14 / 4,7 mm 30 284940

EasiCath – jednorazowe hydrofilowe powlekane cewniki urologiczne
nazwa rozmiar

ilość 
w opakowaniu

numer 
katalogowy

EasiCath Jednorazowy 
cewnik powlekany 
Nelaton Dziecięcy

CH 8 / 2,7 mm 25 050080

CH 10 / 3,3 mm 25 050100

EasiCath Jednorazowy 
cewnik powlekany 
Nelaton dla Mężczyzn

CH 10 / 3,3 mm 25 053500

CH 12 / 4,0 mm 25 053520

CH 14 / 4,7 mm 25 053540

EasiCath Jednorazowy 
cewnik powlekany 
Nelaton dla Kobiet

CH 10 / 3,3 mm 25 053700

CH 12 / 4,0 mm 25 053720

CH 14 / 4,7 mm 25 053740



Jeżeli potrzebujesz pomocy lub dodatkowych 
informacji skontaktuj się z nami pod 
bezpłatnym numerem infolinii Telefonicznego 
Centrum Pacjenta Coloplast: 800 269 579.

Coloplast opracowuje produkty i dostarcza usługi ułatwiające życie osobom z dolegliwościami z zakresu 
intymnej opieki zdrowotnej. Bliska współpraca z użytkownikami daje nam możliwość ich dopasowania 
do osobistych potrzeb. Nasze rozwiązania dostarczamy osobom ze stomią, z nietrzymaniem moczu  
oraz ranami trudno gojącymi. Pracujemy na całym świecie, zatrudniając około 10 000 osób.

Logo Coloplast jest zastrzeżonym znakiem towarowym stanowiącym własność Coloplast A/S. © 01/2016. 
Wszystkie prawa zastrzeżone. Coloplast Sp. z o.o., ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa.

Coloplast Sp. z o.o.  
ul. Inflancka 4  

00-189 Warszawa  
tel. (22) 535 60 00 
fax (22) 535 60 74

www.coloplast.pl

Wszystko zaczęło się w 1954 r. Pielęgniarka Elise 
Sorensen przejęła się dramatycznymi zmianami w życiu 
swojej siostry wynikającymi z operacji wyłonienia stomii. 
Thora nie miała odwagi wyjść z domu w obawie przed 
wyciekiem ze stomii w miejscu publicznym.  
Elise zdecydowała się pomóc siostrze wyjść ze społecznej 
izolacji. Jej pomysł to worek stomijny z przylepcem,  
który miał dokładnie przylegać do skóry. Miał on zapewnić 
szczelność i dać siostrze, podobnie jak tysiącom ludzi w tej 
samej sytuacji, szansę powrotu do normalnego życia.

Proste rozwiązanie o wielkim znaczeniu.

Dziś nasza działalność obejmuje opiekę stomijną, opiekę 
urologiczną oraz opiekę nad pacjentem z ranami trudno 
gojącymi się. We wszystkich tych sferach prowadzi nas 
pasja i zaangażowanie Elise. Tak jak ona pracujemy blisko 
pacjentów. Słuchamy ich potrzeb i reagujemy poprzez 
dostarczanie produktów i usług, by ich życie czynić 
łatwiejszym.


