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ZMIANA WORECZKA STOMIJNEGO 

Istota i cel • Utrzymanie prawidłowego stanu skóry wokół Stomil oraz 
funkcjonowanie sztucznego odbytu 

Obowiązujące 
zasady 

• Zapoznanie się ze stanem pacjenta 
• Wyjaśnienie pacjentowi istoty czynności, uzyskanie zgody na jej 

wykonanie i uzgodnienie czasu 
• Dezynfekcja rąk przed przystąpieniem do wykonania czynności i 

po jej zakończeniu 
• Przyklejanie woreczka na suchą skórę 
• Przytrzymanie w rękach woreczek 1min żeby klej się rozgrzał 
• Opróżnianie woreczków gdy wypełnią się do ½ pojemnika 

Przygotowanie 
sprzętu 

• Rękawiczki 
• Fartuch jednorazowy 
• Woreczki do stomii 
• Pasta gojąco-uszczelniająca 
• Worek na zużyty woreczek stomijny 
• Ciepła woda 
• Mydło 
• Miękka gąbka lub gaza 
• Miska nerkowata 
• Lignina 
• Podkład ochronny 

Algorytm  
Przygotowanie  
 

• Dobierz rozmiar pierścienia na płytce.  
Średnica pierścienia musi być większa o co najmniej 2-2,4cm od średnicy 
przetoki, aby po wycięciu otworu wielkości sromii pozostał zapas 
pozwalający na swobodne przyklejenie płytki 

• Zmierz szablonem (miarką) wielkość stomii 
• Odrysuj z szablonu (miarki) kształt i wielkość stomii  
• Wielkość otworu powinna być większa od wielkości stomii o 1-2mm, by 

brzegi płytki nie raniły jelita 
• Wytnij otwór w płytce 
• Włóż rękawiczki 
• Zaproponuj pacjentowi przyjęcie wygodnej pozycji 

Zdejmowanie 
woreczka 

• Odklej woreczek od góry ku dołowi i przytrzymując jednocześnie 
skórę 

• Zużyty woreczek wyrzuć do przygotowanego worka 
• Usuń resztki kału materiałem (gaza, chusty pielęgnacyjne) 
• Dokładnie oczyść skórę wokół stomii 
• Zmyj gąbką i ciepłą wodą z mydłem skórę wokół stomii 
• Osusz skórę wokół stomii 
• Wyrównaj nierówności skóry pastą uszczelniająco-gojącą 

Założenie 
woreczka 

• Odklej papier zabezpieczający część przylepną płytki 
• Przyklej dokładnie płytkę między pierścieniem a przetoką 
• Do założonej płytki dopnij woreczek uciskając pierścień w 

woreczku na pierścień płytki 
• Sprawdź dokładność zapięcia przez lekkie pociągnięcie woreczka 
• Załóż zapinki jeśli był to woreczek otwarty 
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• Uporządkuj zestaw 
• Potwierdź w dokumentacji pacjenta wykonanie zmiany woreczka 

stomijnego 

Metody 
założenia pasty 

Sposób I 
• Wysuszenie skóry wokół stomii 
• Wyciśnij wianuszkiem pastę wokół stomii 
• Wilgotnym palcem rozsmaruj pastę na powierzchni skóry 
• Po nałożeniu grubszej warstwy pasty odczekaj 3s do ponownego 

nałożenia pasty 
• Nałóż i przyklej płytkę 

Sposób II 
• Wysusz skórę wokół stomii 
• Wyciśnij wianuszkiem pastę wokół stomii 
• Przyklej płytkę do skóry 

Sposób III 
• Wysusz skórę wokół stomii 
• Przyklej płytkę do skóry 
• Wyciśnij pastę wianuszkiem wokół stomii na płytce 

Opróżnianie 
woreczka 

• Unieś koniec woreczka ku górze 
• Odegnij zapinkę i odwiń koniec woreczka 
• Opuść koniec woreczka do miski nerkowatej z ligniną i opróżnij 

woreczek 
• Oczyść ujście woreczka i zawiń dokładnie zapinkę 
• Miskę nerkowatą włóż do worka i wyrzuć 

 


