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„Od samého začátku jsem 
byl příjemně překvapen,
jak nová konkávní pomůcka 
perfektně padne na moji kýlu.“

„S novým 
sáčkem jsem se 
cítil jistě, věděl 
jsem, že vydrží 

celou dobu 
na místě.“

Panu Jaroslavu Velechovskému je 75 let a je velmi aktivní stomik. 
Hledal pohodlné a bezpečné řešení pro svou stomii v kýle 
a našel novou konkávní pomůcku SenSura Mio Concave.

Panu Velechovskému byla stomie vyvedena v roce 2003, 
poté co si vyslechl diagnózu karcinom tlustého střeva. 
Naučil se stomii ošetřovat a zvykl si na ni. 

V roce 2008 u něho při kontrolní kolonoskopii bohužel došlo 
k protržení střeva, a proto musela být stomie vyvedena na jiné 
místo. Operace se bohužel nezdařila ideálně, a tak musel být 
asi po 5 letech operován potřetí a stomie byla opět změněna. 
Zřejmě i následkem četných operací se u pana Velechovského 
začala objevovat kýla. Nepředpokládal, že by se mohla zvětšovat, 
tudíž ji nijak zásadně neřešil. Postupně se kýla ovšem zvětšovala 
a nyní má velikost grepu. 

S dosud používanými stomickými pomůckami byl pan Velechovský 
vcelku spokojený, žádná ale dosud nepřiléhala přímo ke stomii, 
a to kvůli kýle. Když tedy dostal od svojí stomické sestry nabídku 
vyzkoušet nový stomický sáček SenSura Mio Concave, 
který je určen pro stomie ve vypouklém okolí (tzv. v bouli), 
rád souhlasil. Hned novou pomůcku vyzkoušel a byl příjemně 
překvapen, jak vypouklý tvar podložky v kombinaci s pěti cípy 
perfektně kopíruje kýlu a skvěle na vypouklou oblast kolem stomie 
přilne. Neobvyklý tvar podložky je skvělý, protože se při okrajích 
nevytváří žádné varhánky a kanálky, a navíc se tak jednoduše nasazuje. 

Ačkoliv je pan Velechovský už v důchodu, je stále velmi aktivní. 
Chodí rád na dlouhé procházky, věnuje se vnoučatům, 
jezdí na motorce i na kole, plave. A to i v moři. Nová konkávní 
pomůcka SenSura Mio Concave ještě zlepšila jeho pocit bezpečí 
a sebejistoty, které potřebuje, aby se mohl těšit ze života 
bez obav ze své stomie.

SenSura Mio Concave
• Speciálně navržená pro stomie  v kýle, ale také pro stomiky s větším břichem
• Perfektně padne, vznik varhánků a záhybů při okrajích podložky je minimalní
• Zajišťuje pocit bezpečí během pohybu
• Je v nabídce ve 2-dílném i 1-dílném provedení 

Pro více informací volejte bezplatnou linku
Péče o zákazníky společnosti Coloplast

800 100 416 
Coloplast péče o zákazníky v pracovní dny 8.00 - 16.00 hod.


