
Jak dobrać odpowiednie pieluchomajtki/pampersy 
 
Sprawa jest niezwykle ważna, ponieważ źle dobrany produkt będzie powodował dyskomfort 
u podopiecznego poza tym może przyczynić się również do dodatkowych schorzeń np. otarcia 
naskórka, rany, odparzenia. 
 
Przy wyborze pieluchomajtek należy przeanalizować ilość moczu jaką w ciągu doby wydala 
podopieczny.  
Najlepiej założyć do tego celu dzienniczek, w którym opiekun zapisuje ilość płynów jakie 
przyjął podopieczny oraz stopień nieotrzymania moczu. 
 
Dzięki temu łatwiej będzie można określić stopień chłonności dla pieluchomajtek. 
 
Często jest tak, że opiekunowi wydaje się, iż pampersy o większym rozmiarze mają większą 
chłonność. 
 
Natomiast dla większej chłonności należy wybrać produkt w odpowiednim rozmiarze o 
podwyższonej chłonności. 
 
Dobrze dobrany produkt zapewni codzienny komfort i pozwoli uniknąć niepotrzebnych 
wydatków. 
 
Przy wyborze produktu należy skorzystać z tabeli rozmiarów, które są obecne na wyrobach. 
 
Na opakowaniu, dla każdego rozmiaru podane są zakresy obwodów w pasie. Na tej podstawie 
opiekun wybiera rozmiar produktu.  
 
Pampers powinien w pasie  dość ściśle przylegać do skóry podopiecznego. Zapobiega to 
wyciekowi zanieczyszczeń poza obszar pieluchy.   
 
Biorąc pod uwagę dane z dzienniczka dotyczące ilości wydalanego moczu ustala się poziom 
chłonności produktu. 
 
Bardziej chłonne pieluchy mogą przydać się np. latem, kiedy podopieczny przyjmuje więcej 
płynów lub podczas biegunek.  
 
Pampers powinien być wymieniony każdorazowo po oddaniu kału przez podopiecznego oraz 
po jego dużym zawilgoceniu. Niektóre pieluchy posiadają specjalny wskaźnik zawilgocenia 
(pasek, który zmienia kolor).  

Należy pamiętać, że przedłużający się kontakt moczu czy kału ze skórą podopiecznego 
zwiększa ryzyko: 

- powstania maceracji naskórka, otarć co prowadzi do  powstania odparzeń i odleżyn;  
- rozwoju zakażeń układu moczowego bakteriami kałowymi. Starsze osoby, o słabszych 

mechanizmach immunologicznych, są bardziej narażone na infekcje cewki moczowej, 
pęcherza czy nerek. 

Pieluchę anatomiczną czy pieluchomajtki  przed założeniem należy aktywować: 

 – rozłóż pieluchę, chwyć ją za dwa końce i lekko pociągnij, 
 – złóż pieluchę wzdłuż na pół, 
 - delikatnie skręć pieluchę najpierw w jedną, a później w drugą stronę. 



Przydatne strony internetowe: 

www.seni.pl, 
www.hartmann24.pl 
www.tena.pl 
 http://damy-rade.info/przewlekle-chory-w-domu/nietrzymanie-moczukalu/dobor-pieluchy/, 
http://www.alzheimer-opiekuni.pl/forum/viewtopic.php?f=13&t=49 
http://www.opiekadlaseniora.pl/porady/zmiana-pampersow-u-osob-starszych/ 
 

 

 

http://www.seni.pl/
http://damy-rade.info/przewlekle-chory-w-domu/nietrzymanie-moczukalu/dobor-pieluchy/
http://www.alzheimer-opiekuni.pl/forum/viewtopic.php?f=13&t=49
http://www.opiekadlaseniora.pl/porady/zmiana-pampersow-u-osob-starszych/


Wybór odpowiedniego produktu jest bardzo istotny, ponieważ od niego zależy 

komfort osoby, która będzie z niego korzystać. Pierwszym krokiem jest określenie 

stopnia inkontynencji, z jakim mamy do czynienia. W zależności od stopnia 

inkontynencji, częstości epizodów nietrzymania oraz aktywności danej osoby 

możemy dobrać właściwe wkładki czy pieluchomajtki. 

Aby ustalić, jaki poziom chłonności wyrobu jest potrzebny, najlepiej przeanalizować 

ilość moczu, jaką w ciągu doby wydala chory. Posługując się dziennikiem mikcji 

(wydalania moczu), dostępnym np. na stronie www.seni.pl, możesz w łatwy sposób 

zaobserwować schemat wypróżnień, dzięki któremu łatwo określisz stopień 

nietrzymania moczu. 

UWAGA! Często zdarza się, że stosuje się zabezpieczenie nieadekwatne do 

problemu nietrzymania, np. osoby z lekką inkontynencją stosują droższe pieluchy 

anatomiczne do średniej i ciężkiej inkontynencji, ponieważ bardziej chłonny produkt 

daje złudnie większe poczucie bezpieczeństwa. Warto zastanowić się, czy 

rzeczywiście potrzebny jest tak bardzo chłonny produkt. Dobrze dobrany produkt 

zapewni codzienny komfort i pozwoli uniknąć niepotrzebnych wydatków. 

W przypadku nietrzymania kału niepołączonego z nietrzymaniem moczu warto 

zastosować specjalne wkładki do inkontynencji kałowej. Obecnie jedyne na polskim 

rynku produkty tego typu to San Seni Alvi dostępne w aptekach i sklepach 

medycznych. 

Dobór  

wyrobu  

chłonnego 

Dobór rozmiaru pieluchomajtek: 



Wybór produktu to także kwestia odpowiedniego rozmiaru, zwłaszcza w przypadku 

produktów do średniej i ciężkiej inkontynencji. Źle dobrana pielucha może przynieść 

szkody zarówno finansowe, jak i zdrowotne. 

Za mała pielucha będzie uwierać i może powodować nieprzyjemne obtarcia w pasie czy 

w pachwinach oraz podrażnienia skóry, które w przypadku osób leżących szybko mogą 

przekształcić się w trudno gojące się rany. 

 

Za duża pielucha będzie luźno leżeć na chorym, przez co bardzo prawdopodobne będą 

wycieki boczne, które nie tylko obniżą znacząco komfort chorego, ale również podniosą 

koszty prania. 

 

Uwaga: Często zdarza się, że wybiera się większą rozmiarowo pieluchę, bo daje ona wrażenie 

większej chłonności. Tymczasem dla większej chłonności należy wybrać produkt w 

odpowiednim rozmiarze o podwyższonej chłonności. 

 

Dobrze dobrany rozmiar pieluchomajtek to: 

 większy komfort chorego, 

 mniej pracy przy zmianie pościeli, 

 redukcja kosztów prania, 

 mniejsze ryzyko powstania otarć i odparzeń. 

Jak dobrać odpowiedni produkt?  

To proste – w przypadku wkładek urologicznych czy pieluch anatomicznych kieruj się 

potrzebną chłonnością, w przypadku pieluchomajtek czy majtek chłonnych skorzystaj 

z tabeli rozmiarów na opakowaniu, gdzie dla każdego rozmiaru podane są zakresy 

obwodów w pasie. 

Obok przedstawiamy przykład wyboru odpowiedniego produktu na podstawie 

dzienniczka mikcji z jednej doby (kobieta, ograniczona mobilność, wizyty w toalecie 

tylko z opiekunem). 

http://damy-rade.info/przewlekle-chory-w-domu/nietrzymanie-moczukalu/dobor-pieluchy/ 

 

Re: Środki podstawowej higieny, kosmetyki, sprzęt rehabilita 

autor: Joannap » niedziela 05 lut 2012, 21:41  

Do środków podstawowej higieny można podzielić na kilka dużych grup :  

A. problemy ze zwieraczami  

- pierwsze są wkłądki urologiczne - dostępne w aptekach bez recepty (używane są od chwili 

"nietrzymania moczu" ) dzięki temu chory ma komfort - bo zwyczajnie ma suchą bieliznę , Są 

oddzielnie dla mężczyzn i kobiet ) 

gdy pojawia się ten kłopot warto dla profilaktyki używać mieszanek ziół (sklepy zielarskie , 

http://damy-rade.info/przewlekle-chory-w-domu/nietrzymanie-moczukalu/dobor-pieluchy/
http://www.alzheimer-opiekuni.pl/forum/viewtopic.php?f=13&t=49#p224
http://www.alzheimer-opiekuni.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=60&sid=5162e610ced8915b7bbe73b0f08c370a


apteki ) Trzeba kłopot zgłosić lekarzowi - bo w normalnych warunkach przypadłość jest do 

leczenia poza tym trzeba wyeliminować stany zapalne 

 

- majtki jednorazowe - wyglądają jak normalna pełna bielizna z wysokim stanem - to jest 

fajowy wynalazek bo sprawni chorzy mają autentyczny luz na np.: spacerach w upalny dzień - 

takie majtki dokładnie przylegają do ciała i pod cienkim ubraniem nie wdać że osoba jest 

uziemiona .. trzeba podawać w Aptece orientacyjną wagę pacjenta i objętość w pasie ( to 

ważne żeby dobrze dobrać rozmiar  

 

- pieluchy - podobnie jak przy majtkach jednorazowych . Pamiętać trzeba że produkty 

dostępne w Aptekach i In. są różnej jakości - najlepiej kupować te produkty ze znaczkiem 

"oddychające"  

 

W przypadku pieluch i majtek - po zgłoszeniu się do lek. rodzinnego trzeba zgłosić sytuację - 

brak kontroli nad zwieraczami - lekarz wystawia zapotrzebowanie . Później trzeba tę kartę 

zarejestrować w odpowiednim NFZ i dopiero już podstemplowana karta może być używana ., 

Tu niestety muszę powiedzieć - refundacją objęte jest tylko 60 szt. - ktoś kto to ustalił miał 

chyba porządnego kaca, lub nigdy w życiu nie miał dzieci ! bo 60 szt. na cały m-c to wychodzi 

2 sztuki na dobę .. !  

Gdyby chory cały dzień chodził z jedną pieluchą - do wieczora byłoby całe krocze odparzone 

! Pieluchę trzeba wymieniać w miarę potrzeb aby nie dopuścić właśnie do odparzeń - ( 

powinno się to robić co 2--3 godziny - i każdorazowo trzeba umyć Podopiecznego bo 

zamknięte środowisko to pożywka dla bakterii ) 

 

Słowo o odparzeniach - są w aptekach dostępne środki - np.: sudocrem - (nie wiem czy 

dobrze nazwę napisałam ) to krem na odparzenia dla dzieci , są też inne środki np.: firma Seni 

takowe posiada w swoim asortymencie - mówię o tej firmie bo z jej produktów korzystałam ( 

w internecie http://seni.pl/ ) i naprawdę byłam zadowolona bo dzięki temu utrzymałam w 

dobrym stanie Maminą skórę .. 

 

B. Sprzęt rehabilitacyjny  

- tu mam na myśli np.: uchwyty przy wannie , toalecie dla niepełnosprawnych  

- wózki inw,( ja z nich nie korzystałam - bo Mamcia i bez tego wynalazku " rozjeżdżała" 

wszystko i wszystkich na zwykłym fotelu  

- łóżko szpitalne : można wypożyczyć i kupić .  

Są wypożyczalnie wózków i łóżek szpitalnych - refundacja też ten sprzęt obejmuje . 

 

Materace - trzeba zaopatrzyć się w taki materac przeciwodleżynowy, dlatego żeby zmniejszyć 

kłopoty z pojawiającym się kłopotem  

odleżyny - ten kłopot dotyczy każdej osoby leżącej dłużej niż kilka dni - nie oznacza to ze na 

100% u wszystkich pojawia się - u niektórych to kłopot zwyczajnie skłonności , u innych to 

wynik np.: zbyt długiego leżenia na jednej stronie ciała ( tak jak Rafał przytoczył swój 

przypadek w innym temacie ) .  

 

Tylko trzeba pamiętać aby nie doprowadzić do otwartych ran - to baaaaaaardzo trudno leczy 

się ,  

Miejsca najczęściej zagrożone to kostki , stopy , kolana, ramiona , dłonie , plecy , kość 

ogonowa ( odleżyny moga mieć też osoby nie ruszające się - korzystające z wózków inw. - 

wiec to nie tylko kłopot leżących pacjentów  

http://seni.pl/


 

Chyba to już wszystko co wiem w tym temacie . Mam nadzieję że będzie pomocna ta wiedza 

http://www.alzheimer-opiekuni.pl/forum/viewtopic.php?f=13&t=49 

 

Podstawowe fakty o pampersach używanych dla osób starszych 

Kluczem do właściwego doboru pampersa do potrzeb osoby starszej jest 

dopasowanie jego rozmiaru do postury pacjenta. Poszczególne rozmiary pieluch 

różnią się między sobą obwodem pasa pacjenta, ponieważ pampers powinien w tym 

miejscu dość ściśle przylegać do skóry podopiecznego. Zapobiega to wyciekowi 

zanieczyszczeń poza obszar pieluchy. W zależności od częstości wypróżnień chory 

może potrzebować pampersów o innym stopniu chłonności w ciągu dnia i innym w 

nocy. Bardziej chłonne pieluchy mogą przydać się również w okresie letnim, kiedy 

chory przyjmuje więcej płynów lub podczas biegunek. Pampers powinien być 

wymieniony każdorazowo po oddaniu kału przez pacjenta oraz po jego dużym 

zawilgoceniu (tu ocena należy do opiekuna lub- w przypadku niektórych modelów-

można spojrzeć na wskaźnik zawilgocenia). Należy pamiętać, że przedłużający się 

kontakt moczu czy kału ze skórą pacjenta jest groźny z dwóch powodów. Pierwszy z 

nich to ryzyko powstania maceracji naskórka i utraty jego ciągłości z leżącą głębiej 

skórą- a to droga do powstania odparzeń i odleżyn. Drugą kwestią jest 

niebezpieczeństwo rozwoju zakażeń układu moczowego bakteriami kałowymi. 

Starsze osoby, o słabszych mechanizmach immunologicznych, są bardziej narażone 

na infekcje cewki moczowej, pęcherza czy nerek. 

Jak prawidłowo wymieniać pampersy? 

Wymiana pampersa to zadanie wymagające od opiekuna osoby starszej nie tylko 

siły, ale przede wszystkim znajomości techniki. Dużym ułatwieniem jest pomoc samej 

osoby starszej, która czasami jest w stanie unieść nieco pośladki i umożliwić 

opiekunowi wysunięcie zużytej pieluchy i zastąpienie jej nową. Wymaga to jednak nie 

tylko możliwości fizycznych podopiecznego, ale i dobrego kontaktu logicznego, 

między nim a opiekunem. Jeśli uda nam się zachować tę współpracę, należy dążyć 

do jej jak najdłuższego podtrzymania. Niestety większość osób korzystających z 

pampersów nie jest w stanie samodzielnie podnieść się, usiąść czy nawet obrócić. W 

takich sytuacjach sprawdza się technika przekładania pacjenta na bok. Zaczynamy 

http://www.alzheimer-opiekuni.pl/forum/viewtopic.php?f=13&t=49


zawsze od rozpięcia pieluchy, którą chcemy zmienić ( zapięcie jest zwykle z przodu 

lub boku pieluchy i występuje w postaci przylepców). Następnie zginamy jedną rękę 

pacjenta w łokciu, układamy ją na klatce piersiowej, a przeciwną nogę uginamy w 

stawie kolanowym i delikatnie, ale zdecydowanym ruchem przekładamy pacjenta na 

bok. Usuwamy zużytą pieluchę, dokładnie oczyszczamy i oglądamy całą skórę pod 

pieluchą. Okolice kości ogonowej (nad pośladkami) to jedno z najczęstszych miejsc 

tworzenia się odleżyn. Konieczne jest staranne osuszenie skóry i użycie środków 

natłuszczająco-pielęgnacyjnych, które zabezpieczają naskórek. Zakładamy nową 

pieluchę i odwracamy pacjenta na plecy. Przy bocznych zapięciach konieczne jest 

ponowne odwrócenie podopiecznego na przeciwległy bok. Wykonując wszystkie 

czynności staramy się stać jak najbliżej pacjenta, na szeroko rozstawionych nogach, 

ze zgiętymi kolanami. Jak najmniej pochylamy kręgosłup, szczególnie unikając 

wyginania kręgosłupa w skręcie i dłuższego pozostawania w nienaturalnej pozycji. 

Część czynności można wykonać na siedząco, co jest znacznie korzystniejsze i 

bezpieczniejsze dla całego układu stawowego.   

http://www.opiekadlaseniora.pl/porady/zmiana-pampersow-u-osob-starszych/ 


