
Akcesoria do pielęgnacji stomii
Pełna gama produktów dla poprawy jakości życia pacjentów



Askina® Barrier Film
Akcesoria do pielęgnacji stomii

  Dział badań i rozwoju B. Braun zajmujący 
się produktami do pielęgnacji stomii 
prowadzi nieustanne działania mające 
na celu poprawę jakości życia pacjenta, 
poprzez promowanie nowych technologii

  Szeroka gama produktów do pielęgnacji 
stomii zabezpiecza wszelkie potrzeby 
pacjenta poprzez zapewnienie komfortu, 
poczucia bezpieczeństwa i dyskrecji

„B. Braun  zawsze 
po Twojej stronie !”

Askina® Barier Film

B. Braun DeOdore

B. Braun Adhesive Remover

B. Braun Ileo Gel+

Superfiller



Askina® Barrier Film
Niepowodująca podrażnień, szybko schnąca i przepuszczająca 
powietrza bariera ochronna skóry.



 Miejsce wprowadzenia drenuMaceracja skóry w otoczeniu ranyZapalenie skóry u pacjenta z
inkontynencją, z urazem skóry

Skóra narażona na podrażnienia:
pacjent z inkontynencją

Kiedy stosować środek Askina® Barrier Film? 

Łatwość, ekonomia i bezpieczeństwo użytkowania
• Nie powoduje pieczenia, może być stosowany na

uszkodzonej skórze
• Szybko schnący: < 30s.
• Przezroczysty: umożliwia kontrolę wizualną
• Ekonomiczny: zapewnia 3-dniową ochronę
• Łatwość usuwania
• Poprawia adhezję opatrunków i taśmy mocującej
• Nie zmniejsza skuteczności pieluchomajtek dla

pacjentów z inkontynencją
• Nie wpływaja na siłę przylepności sprzętu

stomijnego 
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Wyniki badania*:
19 pacjentów oceniało natężenie pieczenia w skali 0-4
0 (brak), 1 (łagodne), 2 (umiarkowane),
3 (silne), 4 (bardzo silne)

Askina® Barrier Film 
Wiodący na rynku środek barierowy 
Fizjologiczny roztwór soli
Alkohol
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W celu zapobiegania urazom skóry w wyniku obtarcia lub
kontaktu z płynami

• Ochrona wrażliwych miejsc: pięt, łokci, palców u nóg, bioder- od
pierwszych objawów zaczerwienienia wywołanych obtarciem

• Ochrona skóry pacjentów z inkontynencją
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W celu ochrony skóry narażonej na macerację i otarcia
• Skóra otaczająca ranę
• Otoczenie stomii
• Otoczenie miejsc drenażu i kontaktu skóry z cewnikiem

zewnętrznym

W celu utrzymania integralności świeżo wygojonej skóry i ochrony
przed ponownym urazem. 

28ml
spray
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Całkowity brak pieczenia

* Dane z badań własnych

Askina® Barrier Film



Korzyści w pielęgnacji stomii

Znaczne podrażnienie
skóry w okolicach
stomii w 1 dniu. 

Podstawowa korzyść u pacjentów ze stomią:

Mniejszy ból podczas
usuwania worka

Objawy podrażnienia
prawie całkowicie
ustąpiły w 15 dniu.

Jak stosować środek Askina® Barrier Film?

Przygotowanie skóry
• Przemyć skórę za pomocą odpowiedniego roztworu 

i dokładnie wysuszyć 

Dzień 15Dzień 1

Stosowanie
• Trzymając dyszę rozpylającą w odległości 10-15 cm od

skóry, nacisnąć dyszę i rozpylić cienką warstwę filmu na
danej powierzchni

• Pozostawić do wyschnięcia przez 30 sekund

Usuwanie
• W razie potrzeby możliwe jest usunięcie za pomocą

jakiegokolwiek środka do usuwania medycznych substancji 
adhezyjnych

Po 15 dniach stosowania produktu Askina® Barrier Film
odnotowano wyraźne wygojenie skóry w okolicy stomii.

1 W ankiecie wzięło udział 21 pacjentów*

Podsumowując, 18 spośród 21 pacjentów oceniło
produkt jako „Znakomity” lub „Dobry”.
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Znakomita Dobra Zadowalająca Słaba Brak
odpowiedzi

Opinie użytkowników dotyczące
skuteczności ochrony skóry1
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Podstawowa korzyść 
u pacjentów ze stomią:

Mniejszy ból podczas 
usuwania worka.
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Askina® Barrier Film
Nie powodująca uczucia pieczenia, szybko schnąca i przepuszczająca
powietrze bariera ochronna skóry.

Umyć skórę w okolicy miejsca wyprowadzenia
stomii z użyciem delikatnego mydła. Następnie
delikatnie osuszyć skórę.

Pojemnik z produktem Askina® Barier Film zbliżyć 
na około 10 do 15 cm do skóry w okolicy miejsca
wyprowadzenia stomii, a następnie nałożyć 
niewywołującą pieczenia powłokę. Należy unikać 
nakładania produktu bezpośrednio na stomię. 
W przypadku nakładania produktu Askina® Barier Film
na pofałdowaną skórę, należy delikatnie rozciągnąć i
rozprostować skórę, nałożyć produkt. Przed zwolnieniem
skóry i powrotem do pierwotnego stanu należy odczekać
aż produkt wyschnie na skórze. 

Odczekać 30 sekund aż spray wyschnie. Po tym 
czasie na skórze tworzy się cienka bariera ochronna.

30 sec.
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Jak stosować produkt?

Założyć zwykle stosowany sprzęt stomijny.
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Askina® Barrier Film

Dzień 15Dzień 1

Po 15 dniach stosowania produktu Askina® Barier Film można
zaobserwować poprawę stanu skóry wokół miejsca wyprowadzenia stomii

Jak często można stosować produkt Askina® Barier Film?
Bariera ochronna utrzymuje się przez 48 do 72 godzin, ale zaleca się stosowanie produktu
każdorazowo przy zmianie worka stomijnego. 

W jaki sposób można usunąć produkt Askina® Barier Film?
Produkt Askina® Barier Film można usunąć ze skóry za pomocą zwykłych medycznych zmywaczy 
do skóry lub delikatnej emulsji myjącej.

Czy produkt Askina® Barier Film można stosować na uszkodzoną lub wrażliwą
skórę?
Tak. Produkt nie zawiera alkoholu i może być bezpiecznie stosowany w celu zapewnienia
bezbolesnej ochrony uszkodzonej, wrażliwej i delikatnej skóry.

Czy produkt Askina® Barier Film można stosować u niemowląt?
Produkt Askina® Barier Film może być stosowany u niemowląt powyżej 1 miesiąca życia.

Jak dużą powierzchnię skóry pokrywa produkt?
Produkt Askina® Barier Film w opakowaniu 28 ml starcza zwykle na 140 aplikacji, co wystarcza
na jeden miesiąc.

Czy produkt Askina® Barier Film wysusza skórę?
Testy biologiczne przeprowadzone z wykorzystaniem produktu Askina® Barier Film oraz
doniesienia naukowe potwierdzają, że produkt Askina® Barier Film nie wysusza skóry.
Po nałożeniu na skórę produkt Askina® Barier Film nie utrudnia skórze normalnego oddychania.

Czy w przypadku, kiedy skóra w okolicy wyprowadzenia stomii pod workiem
stomijnym piecze i boli można stosować produkt Askina® Barier Film?
Skóra w okolicy wyprowadzenia stomii jest uszkodzona wskutek częstej wymiany worków
stomijnych, co może podrażniać skórę. Stosowanie produktu Askina® Barier Film będzie chronić
skórę i zapobiegnie jej uszkodzeniu, a tym samym zapobiegnie podrażnieniu i swędzeniu.

Skóra w okolicy wyprowadzenia stomii

Najczęściej zadawane pytania  
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Askina® Barrier Film

Nr katalogowyr Pojemność Ilość

4002801 28 ml Spray 1

Informacje dla zamawiającego  Miejsce wprowadzenia drenuMaceracja skóry w otoczeniu ranyZapalenie skóry u pacjenta z
inkontynencją, z urazem skóry

Skóra narażona na podrażnienia:
pacjent z inkontynencją

Kiedy stosować środek Askina® Barrier Film? 

Łatwość, ekonomia i bezpieczeństwo użytkowania
• Nie powoduje pieczenia, może być stosowany na

uszkodzonej skórze
• Szybko schnący: < 30s.
• Przezroczysty: umożliwia kontrolę wizualną
• Ekonomiczny: zapewnia 3-dniową ochronę
• Łatwość usuwania
• Poprawia adhezję opatrunków i taśmy mocującej
• Nie zmniejsza skuteczności pieluchomajtek dla

pacjentów z inkontynencją
• Nie wpływaja na siłę przylepności sprzętu

stomijnego 
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Wyniki badania*:
19 pacjentów oceniało natężenie pieczenia w skali 0-4
0 (brak), 1 (łagodne), 2 (umiarkowane),
3 (silne), 4 (bardzo silne)

Askina® Barrier Film 
Wiodący na rynku środek barierowy 
Fizjologiczny roztwór soli
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W celu zapobiegania urazom skóry w wyniku obtarcia lub
kontaktu z płynami

• Ochrona wrażliwych miejsc: pięt, łokci, palców u nóg, bioder- od
pierwszych objawów zaczerwienienia wywołanych obtarciem

• Ochrona skóry pacjentów z inkontynencją
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W celu ochrony skóry narażonej na macerację i otarcia
• Skóra otaczająca ranę
• Otoczenie stomii
• Otoczenie miejsc drenażu i kontaktu skóry z cewnikiem

zewnętrznym

W celu utrzymania integralności świeżo wygojonej skóry i ochrony
przed ponownym urazem. 

28ml
spray

3
10

2

41

Całkowity brak pieczenia

* Dane z badań własnych



B. Braun DeOdour
Środek do neutralizacji  zapachów dla pacjentów  
z wyłonioną kolostomią i ileostomią

Pochłania przykre zapachy 
Bezzapachowy 
Pojedyncza dawka 



B.Braun DeOdour

B. Braun DeOdour wykonany jest w 100% z naturalnego minerału 
zeolitu. Jest to związek nieorganiczny o dużej porowatości posiadający 
zdolność do absorpcji gazów o nieprzyjemnym zapachu.

Natychmiastowa skuteczność 
n Duża pojemność wchłaniania, co zapewnia dłuższą wydajność. 

Łatwość użycia
n Łatwe umieszczanie wewnątrz worka. 
n Pojedyncze opakowanie, niewielka i dyskretna saszetka. 

Informacje dla zamawiającego 

Numer katalogowy Ilość sztuk w opak.
005013T 30

B.Braun DeOdour daje pacjentowi pewność,  
a także podnosi jakość życia pacjenta



Zmywacz do skóry  
B. Braun Adhesive Remover
Pozwala bez bólu usunąć ze skóry pozostałości przylepca

Nie przylega, łatwy do usunięcia
Do usuwania pozostałości przylepca

NOWOŚĆ



Zmywacz do skóry

Zmywacz do skóry na bazie silikonu  
n Produkt typu 2 w 1 

n Bardzo łatwy w użyciu 
	 Przeprowadzone przez firmę B. Braun badania potwierdziły, że 83% pielęgniarek 

uznało, że produkt jest łatwy w użytkowaniu.
 100% pacjentów potwierdza, że usuwanie worków z wykorzystaniem zmywacza 

do skóry jest łatwiejsze*. 

 n Bez bólu 
	 Pielęgniarka: “Jest to moje niezbędne wyposażenie,  

nieodzowne w pielęgnowaniu pacjentów” 
 Pacjent: “To wspaniałe, można usunąć worek bezboleśnie;  

Po usunięciu worka nie ma żadnych pozostałości”

n Łatwe dozowanie
  Dzięki butelce ze specjalną końcówką zmywacz można nakładać jak spray,  

co umożliwia aplikację pożądanej ilości.

Informacje dla zamawiającego 
Numer katalogowy Ilość sztuk w opak.

AR5001 1 butelka o poj. 50 ml

Formuła 
bezpieczna 
dla skóry 

Usuwanie worka Usuwanie pozostałości 



Ileo Gel+
Super absorbent do przekształcania wydzielin  
płynnych w stałe

Wydajny 
Łatwy w stosowaniu 
Dyskretny 



Ileo Gel+

1

Ileo Gel+ umożliwia pacjentom po ileostomii skuteczne i proste 
przekształcenie wydalin płynnych do postaci żelu, co zapewnia im 
większą dyskrecję. 

Skuteczny 
n Optymalne dozowanie: Jedna saszetka na około 180 ml wydzieliny 

Szybkie działanie 
n Szybkie działanie: w ciągu 8 minut 

Łatwy w stosowaniu 
n Pojedyncza kompaktowa saszetka:  

łatwa do wprowadzenia
n Łatwe opróżnienia worka
n Łatwe do stosowania opakowanie 

Objętość początkowa: 
+/- 180ml

Swoboda działania ++
Odporność na przykre zapachy, dzięki 
procesowi żelowania:
n Zwiększona wydajność filtra 
n Przykre zapachy zatrzymane przez żel
Dyskrecja:
brak odgłosów towarzyszących 
poruszaniu się płynu wewnątrz worka



2 3

Łatwe rozwiązanie z zastosowaniem 
błony w 100% rozpuszczalnej  
w wodzie

Proces przejścia cieczy 
do postaci stałej

Objętość końcowa: 
+/- 180ml

Szybkie 
działanie

Super absorbent  
w proszku

Ileo Gel+ nie zwiększa objętości zawartości worka



Ileo Gel+
Nowe i łatwe w użyciu opakowanie

Informacje 
dla zamawiającego 

Numer katalogowy Ilość sztuk w opak.

005012T 45



Superfiller
Uszczelniająco-gojąca pasta stomijna
 
... żeby poczuć się bezpiecznie dniem i nocą

Do stosowania na nierówną skórę wokół miejsca wyprowadzenia stomii  



Superfiller

Uszczelniająco-gojąca pasta stomijna
Dla pacjentów po wyłonieniu kolostomii, ileostomii i urostomii 

n Pasta łatwa do formowania i rozprowadzania. Pozostałości można łatwo usunąć.
n Stabilne i jednolite przyleganie
n Zapobiega przed podrażnieniem skóry. Chroni delikatną skórę wokół 

miejsca wyprowadzenia stomii przed wyciekami. 
n Zapobiega wyciekom. Dobra odporność na rozpuszczanie warstwy pasty 

przez wycieki. 
n Zapewnia doskonałą barierę i zwiększa bezpieczeństwo. 

Informacje dla zamawiającego 

Numer katalogowy Ilość sztuk w opak.
F05008 Tubka o poj. 60 g

Idealny do wypełniania pustych przestrzeni między 
fałdami skóry wokół miejsca wyprowadzenia 
stomii. Pozwala wydłużyć okres stosowania 
stosowania płytki lub worka stomijnego.

0

Opinia ogólna Bardzo dobra

Odporność pasty na 
rozpuszczanie przez wycieki 

Aplikacja pasty 
w pożądanych miejscach 

Stabilność 
nałożonej pasty 

Usuwanie pozostałości 
pasty z powierzchni skóry 

20 40 60 80 100%

6 17 3 1

9 13 4

9 14 4

7 17 3

7 15 5

1

Dobra 
Słaba
Niesatysfakcjonująca 

Międzynarodowe badanie dot. jakości życia
Styczeń 2005.
27 pacjentom regularnie stosującym pastę do 
skóry wokół miejsca wyprowadzenia stomii, 
przekazano do testowania produkt Superfiller. 
Celem badania było ocenienie parametrów 
użytkowych nowego produktu Superfiller.



Prontoderm – roztwór myjący
 roztwór myjący bez potrzeby spłukiwania

 doskonała tolerancja skóry i błon śluzowych

 redukuje nieprzyjemne zapachy

 rekomendowany do długotrwałego 
stosowania

 nie wysusza skóry i błon śluzowych

Braunovidon – maść gojąca
 zastosowanie do leczenia ran i wszelkich 

podrażnień

 posiada właściwości antybakteryjne

 osusza ranę wspomagając leczenie

 na powierzchni rany tworzy antyseptyczną 
powłokę

 posiada właściwości higroskopijne

Pozostałe akcesoria do pielęgnacji stomii



Akcesoria do pielęgnacji stomii

Nr. kat Ilość szt./opak.
Askina Barier Film  

spray 28ml 4002801 1

Nr. kat Ilość szt./opak.

B. Braun DeOdore 005013T 30

Nr. kat Ilość szt./opak.
B. Braun Adhesive Remover  

spray 50ml AR5001 1

Nr. kat Ilość szt./opak.

Ileo Gel + 005012T 45

Nr. kat Ilość szt./opak.
Superfiller 
tub. 60g. F05008 1

Nr. kat Ilość szt./opak.
Prontoderm 

but. 0,5L 400102 1

Nr. kat Ilość szt./opak.
Braunovidon 

tub. 20g. 3883108 1
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Aesculap Chifa Sp. z o.o.  |  64-300 Nowy Tomyśl |  ul. Tysiąclecia 14  
Tel. 61 44 20 100  |  Fax 61 44 23 936  |  www.chifa.com.pl
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Dystrybutor:

60-573 POZNAŃ, ul. Lindego 6
tel. 61 841-16-12; infolinia 801 30 55 77
www.pofam.poznan.pl

Dystrybutor:


