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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ZE STOMIĄ

Salts Healthcare posiada w swojej ofercie produkty, które pomogą rozwiązać Ci każdy 

problem jaki możesz mieć ze swoją stomią – podciekanie treści jelitowej pod płytkę, 

podrażnienia skóry, odklejanie się worka stomijnego, nieprzyjemne zapachy, 

pielęgnacja skóry wokół stomii. By uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się 

z nami pod bezpłatnym numerem infolinii umieszczonym poniżej:

INFOLINIA 800 120 130 lub odwiedź naszą stronę internetową 

www.salts.pl

© Zastrzeżony znak towarowy Salts Healthcare Ltd. Salts Healthcare Ltd 2014 produkty i znak towarowy 
Healthcare są chronione angielskim i międzynarodowym prawem patentowym; zastrzeżone wzory i znak 
towarowy. Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie www.salts.co.uk  RM764611  03/14

Aby uzyskać dodatkowe informacje i bezpłatne próbki naszych 
produktów skontaktuj się z nami:

Tel/Fax: +48 24 263 65 72   Bezpłatna infolinia: 800 120 130
www.salts.pl
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Odwodnienie a stomia
Na jakie objawy zwrócić uwagę i jak sobie z nimi radzić
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Doskonały w pielęgnacji stomii

www.salts.co.uk



Zalecana 
dzienna dawka płynów 
dla osób dorosłych 
to przynajmniej:

• 2 litry wody dziennie
•  0,8 –1,2 litra herbaty i kawy  

(bez cukru) dziennie

Odwodnienie to stan, który pojawia się, gdy 
organizm traci więcej płynów (głównie wody) niż 
przyjmuje. W przypadku odwodnienia z naszych 
komórek i ciała jest wydalane więcej wody niż 
dostarczamy organizmowi poprzez przyjmowanie 
płynów.

Tracimy wodę każdego dnia w formie pary 
w wydychanym powietrzu, potu, moczu i kału. 
Wraz z wodą wydalamy także niewielkie ilości 
soli. Kiedy tracimy zbyt dużo wody, ciało może 
utracić naturalną równowagę lub może nastąpić 
odwodnienie. Poważne odwodnienie stanowi 
zagrożenie życia. Wiele osób nie spożywa 
wystarczającej ilości płynów, dlatego często 
zdarzają się przypadki łagodnego odwodnienia. 
Łagodne odwodnienie i małe spożycie płynów 
zwiększa ryzyko kamicy nerkowej i zaparć.

Planuj z wyprzedzeniem i weź ze sobą dodatkową 
butelkę wody, jeśli będziesz spędzać czas na 
świeżym powietrzu lub w pracy, gdzie zwiększona 
potliwość, aktywność i przegrzanie doprowadzą 
do większej utraty płynów.

Unikaj wykonywania ćwiczeń i narażania się na 
działanie wysokiej temperatury w upalne dni.  
Śledź prognozę pogody, aby wiedzieć, w jakie dni 
będzie gorąco.

Unikaj spożywania alkoholu, szczególnie w gorące 
dni, ponieważ alkohol zwiększa utratę wody i osłabia 
zdolność do rozpoznania wczesnych objawów 
odwodnienia.

Jeżeli musisz wyjść z domu w upalny dzień,  
załóż luźne ubrania w jasnych kolorach.

Rozpoznanie przyczyny odwodnienia  
i podjęcie właściwych działań pomoże Ci  
wrócić do zdrowia.

Jest wiele sytuacji, które mogą 
spowodować szybką i stałą 
utratę płynów, a przez to 
prowadzić do odwodnienia:

  Wysoka temperatura ciała, 
narażenie na działanie 
wysokiej temperatury, zbyt 
duża ilość ćwiczeń, wymioty, 
biegunka i zwiększone 
oddawanie moczu z powodu 
infekcji

 Choroby, np. cukrzyca

  Stomicy są narażeni na 
utratę płynów, ponieważ 
mają usuniętą część jelit, 
co może osłabiać ich 
pracę. Jest to szczególnie 
ważne w przypadku osób 
z ileostomią, ponieważ 
usunięto im większy 
fragment jelit (nie dotyczy 
osób z urostomią)

Oznaki i objawy odwodnienia 
mogą być różne, od łagodnych 
do poważnych:

 Wzmożone pragnienie

 Suchość w ustach

 Osłabienie/apatia

 Zawroty głowy

  Kołatanie serca 
(wyczuwalne mocne bicie 
serca)

  Dezorientacja, ospałość, 
a nawet omdlenia

 Brak potu

  Zmniejszone oddawanie 
moczu, ciemniejszy kolor 
moczu może oznaczać 
odwodnienie

  Zaparcia – brak aktywności 
stomii przed okres dłuższy 
niż 1 dzień (dotyczy tylko 
osób z kolostomią)

  Possać lizaki lodowe zrobione  
z soków owocowych lub napojów  
dla sportowców

 Possać kostki lodu

  Wypić napój węglowodanowy  
lub elektrolitowy

  Osoby cierpiące na cukrzycę 
powinny używać wyłącznie 
roztworów nawadniających 
kupionych w aptece

Najlepszym sposobem radzenia sobie 
z odwodnieniem jest profilaktyka. 
Ważne jest, aby zrozumieć potrzebę 
przyjmowania większej ilości płynów.

Innymi źródłami płynów są zupy oraz 
owoce i warzywa zawierające dużą 
ilość wody, np. winogrona, truskawki, 
pomidory, arbuz, seler, ogórek i cukinia.

Ważne jest, aby zachować równowagę 
pomiędzy rodzajami przyjmowanych 
płynów, ponieważ niektóre napoje, takie 
jak herbata, kawa i napoje zawierające 
kofeinę, nie mają właściwości 
nawadniających i tak naprawdę mogą 
odwadniać organizm.

Przyjmowanie 
dodatkowej ilości 

płynów:
450–500 ml przed rozpoczęciem 
aktywności fizycznej oraz 
dodatkowe 200–300 ml co 
10–20 minut podczas ćwiczeń.

Należy zmieszać:
• 1 litr wody
• 6 płaskich łyżeczek cukru/glukozy
• ½ płaskiej łyżeczki soli
• ½ płaskiej łyżeczki sody oczyszczonej
• Opcjonalnie syrop owocowy do smaku

Popijaj niewielkie ilości roztworu nawadniającego co 5 
minut aż oddawanie moczu wróci do normy, a mocz stanie 
się przejrzysty i jasny. Dorośli powinni pić do 3 litrów 
napoju na 24 godziny dopóki ich stan się nie poprawi.

Czym jest 
odwodnienie?

Przyczyny 
odwodnienia 
u dorosłych

Na co 
zwrócić 
uwagę W przypadku  

wystąpienia  
któregokolwiek 

z objawów  
należy

Jak 
zapobiegać 

odwodnieniu Jaką ilość 
płynów należy 
przyjmować?

Jak przygotować  
doustny roztwór nawadniający

W przypadku jakichkolwiek pytań porozmawiaj ze swoją pielęgniarką stomijną.
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