
Nüüd saadaval!
PRESENTA® GEEL

NAHKA KAITSEV GEEL 

• Rahustab nahaärritust stoomi
ümbruses ja loob õige
mikrokeskkonna loomulikuks
taastumisprotsessiks.

• Niisutab nahka ja taastab õige
elastsuse, vähendades
pingetunnet.

• Geel loob nahale niisutava ja
kaitsva barjääri tänu arvukatele
niisutavatele ainetele.

• Toode sobib kasutamiseks ka
selliste dermatooside sümptomite
leevendamiseks nagu ekseem,
psoriaas ja kseroos.

• Geeli võib kasutada diabeetikutel
naha liigse kuivuse korral ja
ennetavalt diabeetilise jala
sümptomite puhul.

Levitaja: Linus Medical OÜ
Narva mnt 5, 10117 Tallinn
Tasuta infoliin: 800 3030
E-mail: abi@linusmedical.com



   Lugege pakendil toodud juhend hoolikalt läbi, sest see 
sisaldab patsiendile olulist teavet toote stoomiümbruse 
nahka kaitsva geeli PRESENTA® kasutamise kohta, ning hoidke 
see edaspidiseks kasutamiseks alles.

Kasutusjuhend

 PRESENTA® 
stoomiümbruse nahka kaitsev geel

Meditisiiniseade 
50 ml 

SM03
Spetsiaalne nahageel

1. Mis on stoomiümbruse nahka kaitsev geel PRESENTA®
Stoomiümbruse nahka kaitsev geel PRESENTA® on nahale
niisutava kaitsekihi moodustavate koostisainetega rikastatud geeli 
vormis meditsiinitoode. Toode on mõeldud stoomipatsientidele
stoomiümbruse naha kaitsmiseks ja stoomi ümbruse nahal
esinevate ärritusnähtude leevendamiseks. Stoomipatsientidel
kujutab see endast stoomikottide või -plaatide või/ja
sooletalitlusega seoses tekkida võivate nahatüsistuste profülaktika 
ühte osa.

Toodet võib kasutada ka selliste dermatoosinähtude 
leevendamiseks, nagu atoopiline dermatiit, ihtüoos ehk 
kalasoomustõbi, ekseem, psoriaas ja kseroos, samuti võivad 
seda kasutada suhkruhaiged liigse nahakuivuse korral ning 
profülaktiliselt diabeetilise jala sümptomite korral ja kiiritusravi 
(radioteraapiat) saavad patsiendid.

2. Mis otstarbel kasutatakse stoomiümbruse nahka kaitsvat geeli 
PRESENTA®
Stoomiümbruse nahk puutub kokku soolesisuga, mistõttu võib
see ärritusele vastuvõtlikum olla. Stoomiseadmete, eriti stoomikoti 
hoidikute kasutamine on ärritust ja naha allergilisi reaktsioone
põhjustada võivaks lisateguriks. Seetõttu on stoomiümbruse
naha nõuetekohane ja süstemaatiline hooldus väga oluline. Geeli
kasutamine vähendab naha pingust ja aitab seda niisutada.
Stoomiümbruse nahk muutub elastsemaks, seeläbi ka ebasoodsate 
mõjurite toimele vastupidavamaks.

Stoomiümbruse nahka kaitsva geeli PRESENTA® spetsiaalselt 
väljatöötatud koostis sisaldab mitmesuguseid niisutavaid 
aineid: arginiini, glütserooli, naatriumhüalurooni ja Omega Plus 
koostisaineid (viie õlisisaldusega koostisosa kompleks: oliiviõli, 
päevalilleõli, maisiõli, seesamiõli ja makadaamiapähkliõli). Lisaks 
kaitseb tootes sisalduv koostisosa SyricalmTM (taimeekstraktide 
kompleks: Phragmites kharka ja Poria cocos) nahka ülemäärase 
veekao eest ning tugevdab naha kaitsebarjääri. Tänu sellele on 
nahk elastsem, niisutatud ja välistegurite mõjule vähem vastuvõtlik, 
see vähendab omakorda naha sügelus- ja pingsustunnet. 

Tänu nõuetekohasele niisutusele ja naha kaitsekihi säilimisele 
säilib loomulike uuendusprotsesside toimumise soodus- 
tamiseks vajalik mikrokeskkond. Lisaks loob tootes sisalduv 
uuenduslik prebiootikum Bioliin P sobiva keskkonna füsioloogilise 
bakterifloora arenguks ja kaitseb patogeensete mikroorganismide 
arengu eest, kaitstes seeläbi patsiendi ärritatud nahka nakkuste 
eest.

3. Stoomiümbruse nahka kaitsva geeli PRESENTA® 
annustamine ja manustamine
Stoomiümbruse nahka kaitsvat geeli PRESENTA® tuleb kanda peale
kasutusjuhendi kohaselt.

Stoomipatsiendid
Geeli kasutatakse tavaliselt stoomikoti vahetuse ajal. Veenduge, 
et nahk on pärast geeli kasutamist täiesti kuiv, vajaduse korral 
eemaldage liigne geel hügieenilise salvrätiga. Naha puhastamine 
ja kuivatamine võimaldab stoomiseadet õigesti kasutada.

Muud kasutusalad
Patsiendid, kellel esineb atoopiline dermatiit, ihtüoos ehk 

kalasoomustõbi, ekseem, psoriaas ja muud dermatoosid, võivad 
eriti atoopiliste nähtude süvenemise perioodil ja öösiti, toodet mitu 
korda päevas kasutada.

Onkoloogiliste haigustega patsiendid peaksid kasutama toodet 
kiirgusega kokkupuutuvatel nahapiirkondadel, eelkõige paar tundi 
pärast kiirgusega kokkupuudet ja öösiti.

Tähelepanu! Mitte kasutada toodet vahetult enne kiiritamist. Geeli 
kasutamise ja kiiritamise vahele peab jääma mitmetunnine paus.

Jälgida patsiendi naha seisundit nii ravi käigus kui ka pärast selle 
lõppu. Mistahes murettekitavate ilmingute või nahamuutuste korral 
pöörduda viivitamatult eriarsti poole.

Mis tahes kahtluste korral pöörduge arsti poole.

Kasutamine
Kandke väike kogus geeli puhtale nahale. Hajutage õrnalt, järgides 
hügieenireegleid. Kasutage stoomiseadme vahetuse ajal.

4. Vastunäidustused
Ülitundlikkus (allergia) toote mistahes koostisosa suhtes.

Mitte kasutada lahtistel haavadel ega pärisnaha vigastamisel 
tekkinud nahamuutustel. Vältida silma sattumist.

5. Kuidas stoomiümbruse nahka kaitsvat geeli PRESENTA® 
säilitada
Hoida originaalpakendis temperatuuril  5–25 °C.

Hoida lastele kättesaamatus ja nähtamatus kohas.

6. Toote stoomiümbruse nahka kaitsva geeli PRESENTA® 
koostis
Põhikoostisosad: glütserool, PEG-40 hüdrogeenitud kastoorõli,
SyricalmTM (Phragmites kharka ja Poria cocos’e ekstraktid),
prebiootikum Bioliin P, naatriumhüaluroon, Omega Plus õlikompleks 
(oliiviõli, päevalilleõli, maisiõli, seesamiõli, makadaamiapähkliõli),
arginiin.

Abiained: vesi, karbomeer, hüdroksüatsetofenoon, 1,2-heksaandiool, 
kaprüülglükool, tokoferüülatsetaat, naatriumbensoaat.

7. Pakendi kirjeldus
Stoomiümbruse nahka kaitsev geel PRESENTA® on pakendatud 
50 ml pudelisse.

Üksikpakend sisaldab karpi, airless-tüüpi pudelit ja 
kasutusjuhendit.

Kaasaegne pakendivorm võimaldab toote lõpuni ära kasutada ja 
väldib toote saastumist.

Tootja:
Gofarm Sp. z o.o. 
Górników street 21/26, 30-819 
Kraków, Poland
www.gofarm.pl

Turustaja:
Linus Medical OÜ
Narva mnt. 5, Tallinn
10117, Eesti
Tasuta infoliin 800 3030

Pakendil kasutatud sümbolid

Vt kasutus- 
juhendit

Tootja Säilitus- 
temperatuur

Kõlblikkusaeg
Mitte kasutada, 
kui pakend on 
kahjustatud

Seeria nr Vt kasutus- 
juhendit

Kasutusjuhendi uuendamise kuupäev: Märtsil 2022. PGEL/IU/03/2022
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