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KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK:
Melyek a TIES® Solution alkalmazásának fő előnyei?
Most a sztómát fogod irányítani, nem pedig fordítva! Felejtsd el a folytonos gondolatokat: „hol van a WC?”. Felejtsd el 
az állandó aggodalmat a szag, zaj, szivárgások, bőrkomplikációk és a zsákok szivárgása miatt.

Használhat minden sztóma beteg a TIES® rendszert?
A TIES® oldatot állandó ileostómiában szenvedő felnőtt betegeknek szánják. Orvosa az Ön kórtörténetének alapján 
tanácsot adhat Önnek bármilyen különleges megfontolással kapcsolatban, amelyek vonatkozhatnak rád a műtéti 
eljárással vagy a TIES® rendszer alkalmazásával kapcsolatban.
A kolostómiás betegeknél történő felhasználást fontolóra vesszük az implantátum jövőbeli fejlesztése során.

Új ileostómiás betegeknek vagy meglévő ileostómiáknak szánták?
A TIES® megoldás alkalmas a már létező hagyományos ileostómiában szenvedő betegeknek, valamint azoknak a 
betegeknek, akiknek folyamatos műtét alatt állnak folyamatos az ileostómia kialakítása.

Bonyolult-e a műtéti eljárás?
Lényegében a műtét megegyezik a hagyományos ileostóma műtéttel. A fő különbség egy további szakasz, amelyben az 
implantátumot az ileostomiás sztómára helyezik. Néhány hétbe telik az implantátum körüli gyógyulás és az 
implantátum alkalmazkodása.

Ha meglévő ileostómiát konvertálunk, ez egy viszonylag egyszerű eljárás, amelyet minimálisan invazív műtétként lehet 
elvégezni (laparoszkópos technika).



Hol van a tasak (rezervoár)?

Idővel a vékonybél egy tartályt képez a hasban az implantátum felett. A vékonybél alkalmazásával a műtét során 

az implantátumhoz közeli részben is lehet tasakot létrehozni, de ez nem szükséges.

Milyen gyakran kell üríteni?

Az ürítési intervallumok egyénenként nagyon eltérőek, és az étkezés és a folyadék bevétele befolyásolja. Az ürítések száma 
napi 2-10-szeri lehet. Fontos az, hogy Ön, mint sztóma felhasználó, sokkal jobb személyes irányítást kap a folyamat felett.

Használhatom-e a hagyományos sztómazsákot az implantátummal kombinálva?

Az implantátum teljesen kompatibilis a zsák használatával. Ha valamilyen okból el akarja hagyni a TIES® fedél használatát, 
mindig bármikor válthat a hagyományos sztómazsákokra az implantátum eltávolítása nélkül, majd a kívánt módon ismét 
visszatérhet a fedélre.

A TIES® megoldás használatához speciális képzés vagy készségek szükségesek?

A TIES® Solution mindennapi élete egyszerű, és elkerüli a hagyományos sztómazsák használatával és gondozásával 
kapcsolatos komplikációkat. Fontos, hogy a műtét utáni kezdeti időszakban, amikor a sztóma gyógyul, gondoskodjon a jól 
integrált és szivárgásmentes rendszer kialakításáról.



Meddig tart az implantátum?

A TIES® implantátumot élettartamú használatra tervezték. Tiszta és erős titánfémből készül, amely állandóan integrálódik a 
testhez, és nincs mozgó része.

Meddig tart a fedél?

A fedelet minden héten cserélni kell. Tisztítható szokásos háztartási módszerekkel, például hideg vagy forró vízben, 
szappannal, alkohollal. Az OstomyCure azonban egyszerűen víz és szappan használatát javasolja.

Mennyibe fog kerülni?
A TIES® Solution alkalmazásának élethosszig tartó költségei várhatóan hasonlóak lesznek a hagyományos táskák és más 
sztómiai kiegészítők használatához. A vállalat azon dolgozik, hogy kapjon támogatást az eszközt.

Lehetséges a TIES® implantátum eltávolítása?

Ha valamilyen okból el akarja távolítani az implantátumot, akkor azt eltávolíthatja és helyettesítheti egy hagyományos 
sztómával, minimálisan invazív műtéttel.



Van-e kockázat?

A műtét végrehajtása során mindig vannak bizonyos kockázatok; az ileostomiás eljárás sem kivétel e szabály alól. A 
TIES® port beültetése az ileostómiát követően kicsi eljárás, és várhatóan nem változtatja meg az ileostomia
kockázatát. A létező ileostómia TIES®-re konvertálása csak minimálisan invazív műtétet igényel, amely egyszerűbb 
eljárás, mint egy új ileostomia végrehajtása. Az ileostómiát követően, az implantátummal vagy anélkül, fertőzés és 
entero-cutan fistulák fordulhatnak elő. Az implantátum elmozdulása potenciális kockázatot jelent és 
kezelhető. Ugyanúgy, mint a hagyományos ileostomia esetén, fennáll annak a kockázata, hogy parasztomális vagy 
szakaszos sérv alakul ki.
A fedél idő előtti használata a lágy szövetek elégtelen behatolását okozhatja az eszközben. A szivárgásmentes rendszer 
biztosítása érdekében elengedhetetlen az orvos ajánlásainak betartása arról, hogy mikor és hogyan kezdje el használni 
a fedelet.
Lehetséges, hogy bőr vagy test sérülést okozhat, ha az implantátum kiálló része súlyosan megsérült, vagy erőszakos 
balesetekbe kerülhet.


