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Konstruera en stomi
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Noteringar

Konstruktion av en änd-stomi
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Konstruktion av en loop-stomi
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En stomi är en kirurgiskt skapad öppning på tunn- eller tjocktarmen. En stomi är slutändan av tarmen som förs ut
genom bukväggen och sys fast mot buken. En loop-stomi görs av en tarmslynga (loop) som förs ut genom bukväggen
och öppnas så att den bildar två öppningar. Vid en loop-stomi använder man ibland en brygga eller en stav som får
ligga kvar 3-10 dagar. Både en stomi som är skapad i änden av tarmen och en loop-stomi kan vara permanenta eller
temporära, beroende på diagnosen och typen av kirurgi.

Konstruera en stomi
1. Ileostomi

2. Kolostomi

En ileostomi är den näst vanligaste typen av stomi
och placeras på tunntarmen. Den är vanligtvis rund
eller oval till formen och har en längd på ca 2-3 cm.
Avföringen som kommer från en ileostomi är
vanligtvis halvfast till tunn och har en något fränare
doft än normalt. En ileostomi är antingen permanent
eller temporär, beroende på den typ av kirurgi du
haft. Att ha en ileostomi innebär att du behöver en
stomipåse på magen.

En kolostomi är den vanligaste typen av stomi och
placeras på tjocktarmen. Den är vanligtvis rund eller oval
till formen och har en längd på ca 0,5-1 cm. Avföringen
har samma konsistens som vanligt. Att ha en kolostomi
innebär att du behöver en stomipåse på magen.

3. Urostomi (enligt Bricker)

Vid konstruktion av en urostomi enligt Bricker isolerar
man en del av tarmen och gör den till ett utlopp för urinen.
Urinledarna frigörs från urinblåsan och kopplas till den
frigjorda tarmdelen. Ena änden av tarmen sys ihop,
medan den andra leds ut på buken för att skapa en stomi.
Stomins längd brukar vara ca 1-1,5 cm. Att ha en
urostomi (enligt Bricker) betyder att du behöver en
urostomipåse på magen.

