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Πρόλογος

Ο οδηγός που κρατάτε στα χέρια σας δημιουργήθηκε 
στην Μεγάλη Βρετανία από ομάδα νοσηλευτριών της 
εταιρείας Welland, με εξειδίκευση και πολυετή εμπερία 
στην φροντίδα και εξυπηρέτηση ασθενών με στομία.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον οδηγό είναι
για γενική χρήση και δεν προορίζονται για άτομα
με παθήσεις που απαιτούν εξειδικευμένη ιατρική συμβουλή. 
Ο οδηγός δεν είναι υποκατάστατο των υποδείξεων και 
οδηγιών του γιατρού σας. 

Σκοπός είναι να σας δώσει χρήσιμες και πρακτικές 
συμβουλές και να απαντήσει σε βασικά ερωτήματα 
που πιθανώς να προκύψουν από την καθημερινή φροντίδα 
της στομίας σας. Εάν έχετε επιπλέον ερωτήσεις ή απορίες
παρακαλούμε καλέστε μας στο 800 500 5150 
και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε. 
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Εισαγωγή
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Μια σοβαρή χειρουργική
επέμβαση είναι πάντα ένας 
λόγος που προκαλεί ανησυχία. 
Είναι ακόμη πιο δύσκολο όταν
μάθετε πως σαν αποτέλεσμα της
επέμβασης αυτής, βασικές
λειτουργίες του σώματος σας 
δεν θα είναι πλέον οι ίδιες, διότι
έχετε πλέον ουρητηροστομία.    

Μπορεί να μην έχετε ξανακούσει τον όρο ουρητηροστομία ή ίσως να έχετε μια πολύ αόριστη
ιδέα για το τι είναι. Πιθανόν να νιώσετε φόβο, θυμό και ανησυχία με τα νέα. Ίσως 
πάλι νιώσετε ανακούφιση που βρίσκεται μια λύση στο πρόβλημα υγείας που 
αντιμετωπίζετε. Όποια πάντως και να είναι η αντίδραση σας και τα αισθήματα σας, 
το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό σας κατανοεί και σας υποστηρίζει, όπως έχει κάνει 
και με άλλους συνανθρώπους σας που  πέρασαν την ίδια εμπειρία με εσάς.

Σύντομα μετά την έξοδο σας από το νοσοκομείο θα είστε σε θέση να διαχειρίζεστε 
την ουρητηροστομια σας και θα μάθετε να αντιμετωπίζετε τις αλλαγές στο σώμα σας
και τη στομία. Σιγά- σιγά η στομία σας θα παίζει όλο και λιγότερο σημαντικό ρόλο
στην καθημερινότητα σας.

Εμείς, στην Γενική Χημικών, είμαστε πάντα στην διάθεση σας. Απλά τηλεφωνείστε 
μας και εξειδικευμένο προσωπικό θα σας επισκεφθεί, θα σας ακούσει από κοντά και
θα σας παρέχει πρακτικές συμβουλές για την στομία σας και για τον τρόπο χρήσης 
των υλικών με διακριτικότητα και απόλυτη εχεμύθεια.  
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Το ουροποιητικό σύστημα 

Πως λειτουργεί φυσιολογικά το  
ουροποιητικό σύστημα

Το σώμα μας για να λειτουργήσει 
παράγει μια σειρά άχρηστων συστατικών
τα οποία συγκεντρώνονται στο αίμα

Τα νεφρά φιλτράρουν συνεχώς το αίμα
και αποβάλλουν τα άχρηστα συστατικά.

Τα ούρα που παράγονται ταξιδεύουν 
από τα νεφρά        μέσω των 
ουρητήρων        στην κύστη      όπου
και αποθηκεύονται μέχρι να αδειάσουν
μέσω της ουρήθρας. Τα ούρα στην 
συνέχεια  αποβάλλονται μέσω της
ουρήθρας 

1  
2

 
3

1 Νεφρός

2 Ουρητήρας

3 Κύστη

4 Ουρήθρα

1

2

3
4
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Εφόσον απαιτείται η αφαίρεση της 
ουροδόχου κύστης, η οποία αποθηκεύει
τα ούρα μέχρι την κένωση, απαιτείται
ένας νέος τρόπος παροχέτευσης των 
ούρων.

Πλέον τα ούρα περνάνε από τα νεφρά
στους ουρητήρες και μέσω του
“ειλεακού αγωγού” αποβάλλονται
απο τον οργανισμό μέσω ενός 
ανοίγματος (στόμιο) στο εξωτερικό
κοιλιακό τοίχωμα.

Το στόμιο βρίσκεται συνήθως στην 
δεξιά πλευρά της κοιλιάς.

Ένας υδατοστεγής σάκος (με τάπα
εξόδου των ούρων) τοποθετείται πάνω
από το στόμιο για την συλλογή των
ούρων. 

 

Πως δημιουργείται στο στόμιο;

Για να δημιουργηθεί το στόμιο στο 
κοιλιακό τοίχωμα, ο χειρουργός συνήθως 
θα  απομονώσει ένα μικρό κομμάτι του λεπτού εντέρου (ειλεός) και θα το χρησιμοποιήσει 
για να δημιουργήσει ένα σωλήνα ή στόμιο (γνωστό ως ειλεακός αγωγός). Το υπόλοιπο 
κομμάτι του λεπτού εντέρου (ή ειλεός) θα επανενωθεί ώστε το πεπτικό σύστημα να
λειτουργεί όπως πρίν.

Οι δυο ουρητήρες συνδέονται στον ειλεακό αγωγό, ο οποίος εκστομώνεται πάνω 
στο κοιλιακό τοίχωμα. Αυτό ονομάζεται ουρητηροστομία. 

Τι είναι η ουρητηροστομία
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Πως μοιάζει η ουρητηροστομία;

Η ουρητηροστομία είναι υγρή και κόκκινη
σε χρώμα (μοιάζει με το εσωτερικό του 
στόματος). Έχει ελάχιστη ή καθόλου αίσθηση
αλλά έχει καλή παροχή αίματος και μπορεί να
ματώσει ελαφρά όταν την αγγίξετε. Καθώς 
έχει δημιουργηθεί από κομμάτι του λεπτού
εντέρου, θα συνεχίσει να παράγει βλένες που
μοιάζουν με νηματωδη ύλη στα ούρα που 
συλλέγονται στον σάκο ουρητηροστομίας. 
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Στο νοσοκομείο 

Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό θα σας βοηθήσει στην προετοιμασία για την
επέμβαση θα σας συμβουλεύσει και θα απαντήσει στις ερωτήσεις σας. Θα σας 
εξηγήσει την διαδικασία  και θα σας ενημερώσει για όλα τα στάδια. Είναι πολύ 
πιθανό ότι δεν θα είστε σε θέση να κατανοήσετε όλες τις πληροφορίες που θα 
λάβετε από την  πρώτη φορά. Ίσως σας βοηθήσει να σημειώσετε ότι απορίες 
έχετε, ώστε να θυμηθείτε τι θέλετε να ρωτήσετε. 

Τοποθεσία στομίας

Η ουρητηροστομία βρίσκεται συνήθως στα δεξιά της κοιλιάς.

Μετά την επέμβαση

Όταν ξυπνήσετε από την επέμβαση, θα είστε συνδεδεμένος με διάφορα σωληνάκια - 
αυτά θα αφαιρεθούν σταδιακά τις επόμενες ημέρες. Η στομία σας θα είναι καλυμμένη
από έναν σάκο ουρητηροστομίας, για την συλλογή των ούρων. Το στόμιο θα είναι 
πρησμένο  στην αρχή, αλλά τις επόμενες εβδομάδες μετά την επέμβαση θα μικρύνει
ελαφρά.

•  Κατά την επέμβαση, συνήθως,  θα τοποθετήσουν δυο πλαστικά σωληνάκια 
στους  ουρητήρες, μέσα από το στόμιο, που σκοπό έχουν να κρατήσουν τους 
ουρητήρες ανοικτούς και να εξασφαλίσουν την παροχέτευση των ούρων-
οταν το πρήξιμο υποχωρήσει οι σωλήνες θα αφαιρεθούν.

•  Τα ούρα που θα συλλέγονται αμέσως μετά την επέμβαση θα περιέχουν
λίγο αίμα. Σταδιακά θα αρχίσουν να καθαρίζουν, αλλά θα παραμείνουν 
αποχρωματισμένα για 2-3 εβδομάδες

• 

 

Το κομμάτι του λεπτού εντέρου που χρησιμοποιείται για την δημιουργία του
στόμιου, θα συνεχίσει να παράγει βλέννες, όπως και όταν ήταν τμήμα του
λεπτού εντέρου. Συνήθως η ποσότητα των βλεννών είναι αυξημένη στην αρχή
αλλά σταδιακά μειώνεται.
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Η δημιουργία ουρητηροστομίας είναι μια σοβαρή επέμβαση και θα χρειαστεί να μείνετε στο 
νοσοκομείο για 7-10 ημέρες. Για όσο διάστημα μείνετε στο νοσοκομείο,  εξειδικευμένο προσωπικό 
θα σας ενημέρωσει για το πως να αλλάζετε τον σάκο, πως να μετράτε το στόμιο ώστε το κολλητικό 
υλικό του σάκου να έχει το σωστό άνοιγμα,  και γενικά πως να  φροντίζετε τη στομία σας.  Επίσης θα σας 
ενημερώσουν για τους διάφορους τύπους σάκων που υπάρχουν διαθέσιμοι.

Όταν φύγετε από το νοσοκομείο θα σας δοθούν οδηγίες για την φροντίδα της στομίας σας 
στο σπίτι.

Ο γιατρός σας θα σας δώσει την απαραίτητη συνταγή/γνωμάτευση με τα υλικά που θα 
χρειαστείτε. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας αποστείλουμε τα υλικά που
έχει ορίσει ο γιατρός σας. 

Απλά τηλεφωνείστε μας δωρεάν στο 800 500 5150.

Φεύγοντας από το νοσοκομείο

Common sites for a colostomy
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Συστήματα συλλογής

Υπάρχουν δυο διαφορετικά συστήματα συλλογής. Οι αυτοκόλλητοι σάκοι και το σύστημα δυο
τεμαχίων. Όποιο και να επιλέξετε, οι σάκοι ουρητηροστομίας μπορούν να αδειάσουν πολλές φορές
μέσα στην ημέρα καθώς διαθέτουν ειδική τάπα που επιτρέπει το εύκολο και ασφαλές
άδειασμα του σάκου. 

Αυτοκόλλητοι σάκοι

Οι αυτοκόλλητοι σάκοι είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς 
καθώς είναι διακριτικοί, ελαφριοί και εύκολοι στην χρήση.
Σάκος συλλογής και κολλητικό τμήμα αποτελούν ένα
ενιαίο σύστημα. Οι σάκοι τοποθετούνται/ κολλάνε γύρω 
από το στόμιο με την βοήθεια του κολλητικού τμήματος. 
Ο σάκος αυτός αφαιρείται και αντικαθίσταται από  
έναν νέο σάκο συνήθως μια φορά την ημέρα ή
ανάλογα με τις οδηγίες του ιατρονοσηλευτικού
προσωπικού.

Οι σάκοι μπορεί να είναι διαφανείς ή αδιαφανείς ενώ 
υπάρχουν επιλογές για το είδος του κολλητικού 
(επίπεδο, curvex 3D, convex με κυρτότητα). Αξίζει 
επομένως να πειραματιστείτε και να βρείτε αυτό 
που σας βολεύει και ταιριάζει καλύτερα στο δέρμα σας
και στον τρόπο ζωής σας.

Σύστημα 2 τεμαχίων
  Στο σύστημα 2 τεμαχίων, ο σάκος συλλογής 
    και το κολλητικό τμήμα (ή βάση) 
      αποτελούν δυο ξεχωριστά τμήματα. 
         Η βάση εφαρμόζει γύρω από το 
            στόμιο και στην συνέχεια ο σάκος
              εφαρμόζει και κολλάει πάνω στην 
                βάση. Η βάση συνεχίζει να μένει 
                 πάνω στο δέρμα για 3 περίπου ημέρες 
                  ενώ ο σάκος αλλάζει μια φορά ανά ημέρα 
                    ή όπως απαιτείται (βάσει οδηγιών του 
                     ιατρονοσηλευτικού προσωπικού).
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Συστήματα συλλογής

Μέγεθος οπής

Κάθε στομία διαφέρει σε σχήμα και 
μέγεθος. Οι σάκοι της Welland διαθέτουν 
ειδικό μετρητή (για την μέτρηση του 
στόμιου) στο καπάκι του κουτιού
συσκευασίας. Βρείτε το σωστό μέγεθος 
δακτυλίου, που προσαρμόζεται άνετα 
γύρω από  το στόμιο χωρίς να το
αγγίζει/πιέζει και χωρίς να αφήνει 
γυμνό δέρμα εκτεθειμένο στα ούρα. 
Αν η στομία σας έχει ακανόνιστο σχήμα 
χρησιμοποιείστε σαν μετρητή το 
διαφανές φιλμ που καλύπτει το
κολλητικό  ώστε να φτιάξετε το δικό 
σας μοτίβο κοπής. 

Τους πρώτους μήνες μετά την 
επέμβαση, το μέγεθος του στομίου
μειώνεται σταδιακά.  Θα πρέπει  
επομένως να παρακολουθείτε συχνά, με τους ειδικούς μετρητές, το μέγεθος της 
στομίας και να προσαρμόζετε ανάλογα το άνοιγμα του κολλητικού (αυτοκόλλητου 
ή βάσης) ώστε να εξασφαλίσετε καλή εφαρμογή. Τα περισσότερα προβλήματα, 
όπως ερεθισμένο δέρμα και διαρροές, είναι αποτέλεσμα λανθασμένης κοπής και
προσαρμογής της οπής του κολλητικού υλικού γύρω από το στόμιο.

Το βράδυ/ άδειασμα του σάκου

Χρησιμοποιείστε τον ειδικό μετρητή 
ώστε να προσαρμόσετε το άνοιγμα
του σάκου στο σωστό μέγεθος.
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Για να μην χρειάζεται να σηκώνεστε το βράδυ
για να αδειάσετε τον σάκο σας μπορείτε να 
χρησιμοποιείται ουροσυλλέκτη νυκτός. Ο 
ουροσυλλέκτης ενώνεται με τον σάκο με έναν
μακρύ σωλώνα, ενω διαθέτει και τάπα για το 
άδεισμα του. Μπορείτε να τοποθετήσετε τον 
ουροσυλλέκτη στα πλάγια του κρεβατιού σας ή 
στο πάτωμα (μέσα σε μια λεκάνη). Ο ουροσυλλέκτης
πρέπει να καθαρίζεται καθημερινά και να αλλάζει 
κάθε 5-7 ημέρες. Κάποιοι ουροσυλλεκτες είναι
μιας χρήσης, σας συμβουλεύουμε όμως καλύτερα 
να  χρησιμοποείτε πολλαπλών χρήσεων.
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Καθώς η ουρητηροστομία έχει συνεχή ροή ούρων
σιγουρευτείτε πως έχετε ότι χρειάζεστε πριν ξεκινήσετε
την αλλαγή του συστήματος συλλογής.

Πρώτα αδειάστε τον σάκο. Στην συνέχεια απομακρύνετε
το κολλητικό τμήμα τραβώντας το μαλακά προς την
αντίθετη κατεύθυνση. Απότομες κινήσεις μπορεί να 
πληγώσουν ή να ερεθίσουν το δέρμα.

Καθαρίστε την περιστομική περιοχή με νερό και γάζες,
με απαλές κινήσεις. Στεγνώστε την περιοχή 
ταμπονάροντας την με στεγνές γάζες, χωρίς να τρίβετε 
το δέρμα. Τα σπρέι και τα μαντηλάκια αφαίρεσης 
ιατρικού κολλητικού της Welland θα βοηθήσουν 
σημαντικά. Η καθαριότητα και η περιποίηση του 
περιστομικού δέρματος είναι σημαντικές για την 
αποφυγή ερεθισμών (μην ανησυχήσετε αν το στόμιο
ματώσει ελαφρά-είναι φυσιολογικό).

Πριν τοποθετήσετε στο δέρμα σας το κολλητικό τμήμα, 
ζεστάνετε το κρατώντας το ανάμεσα στα χέρια σας ή
τοποθετήστε το πάνω στο δέρμα σας για 5΄περίπου.  Η 
θερμοκρασία θα βοηθήσει στην καλύτερη εφαρμογή 
του κολλητικού στο δέρμα.

Βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχουν πτυχώσεις ανάμεσα 
στο δέρμα και το κολλητικό τμήμα (αν υπάρχουν 
τεντώστε το δέρμα). Αφού εφαρμόσετε το κολλητικό
πιέστε το ελαφρά πάνω στο δέρμα με τα δάκτυλα
σας (σαν να κάνετε ελαφρύ μασάζ). Περιμένετε 
μερικά λεπτά ώσπου το κολλητικό να κολλήσει
σταθερά στο δέρμα.
Για καλύτερη προστασία του δέρματος καλέστε μας 
για να σας ενημερώσουμε για τα διαθέσιμα υλικά
περιποίησης.

Αλλαγή συστήματος συλλογής & προστασία δέρματος

Καθαρίστε το περιστομικό
 δέρμα με βρεγμένες  γάζες

Κεντράρετε το κολλητικό 
τμήμα πάνω από το στόμιιο

Χρησιμοποιείστε αφαιρετικό 
σπρει ή μαντηλάκια για την 
   αφαίρεση του κολλητικού

 WAD 050

Adhesive Remover

No Sting Wipe

WBF ®

No Sting Skin Barrier Wipe

 WBF 050
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Συνεχίστε με τις καθημερινές ασχολίες σας 

Πίνετε πολλά υγρά

Μια από τις κύριες ανησυχίες με την ουρητηροστομία είναι η πιθανότητα ουρολοιμώξεων.
Για την  αποφυγή τους πρέπει:

 

•  Να πίνετε πολλά υγρά- συνολικά 2-3 λίτρα την ημέρα (περίπου 10-11 μεγάλα
ποτήρια νερό)  

 

Με αυτόν τον τρόπο «καθαρίζετε» το ουροποιητικό σύστημα ώστε να λειτουργεί κανονικά 
(και βοηθά στην απομάκρυνση των βακτηρίων). Ο χυμός από cranberry βοηθάει επίσης στην 
αποφυγή ουρολοιμώξεων. Αν δεν σας αρέσει ο χυμός μπορείτε να προμηθευτείτε ταμπλέτες
cranberry από καταστήματα υγιεινής διατροφής ή φαρμακεία. Προσοχή: να αποφεύγεται ο 
χυμός αν παίρνετε βαρφαρίνη. 

Διατροφή

Δεν υπάρχουν διατροφικοί περιορισμοί για όσους έχουν ουρητηροστομία και μπορείτε να 
συνεχίσετε να έχετε μια ισορροπημένη δίαιτα, όπως και πριν. Ενημερωτικά:

• Αν φάτε ψάρι ή σπαράγγια, είναι φυσιολογικό τα ούρα να μυρίσουν.

•  Προσοχή- αν φάτε πατζάρια τα ούρα σας (και ίσως και τα κόπρανα) θα έχουν
κοκκινωπό χρώμα  

 

•  Κάποιες φορές σχηματίζονται κρύσταλοι ούρων πάνω στο στόμιο. Μπορείτε να τους 
καθαρίσετε με ένα πανάκι βουτηγμένο σε λευκό ξύδι. Ο χυμός από cranberry βοηθάει 
επίσης στην μείωση των κρυστάλων. Προσοχή: να αποφεύγεται ο χυμός αν 
παίρνετε βαρφαρίνη.  
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 WAD 050

Adhesive Remover

No Sting Wipe

Πως θα προμηθευτείτε 
υλικά ουρητηροστομίας
Για να προμηθευτείτε υλικά 
ουρητηροστομίας και να ενημερωθείτε 
για τις διαθέσιμες εναλλακτικές σε σάκους 
και βοηθητικά υλικά , παρακαλούμε 
καλέστε μας δωρεάν στο 800 500 5150

Συνεχίστε με τις καθημερινές ασχολίες σας

Ταξίδια

Τα ταξίδια δεν είναι πρόβλημα και η ουρητηροστομίας σας δεν θα σας εμποδίσει να
ταξιδέψετε  στο εσωτερικό και το εξωτερικό. 

Να έχετε μαζί σας ένα τσαντάκι ταξιδιού που θα περιέχει: σύστημα συλλογής, γάζες,
αφαιρετικό κόλλας, προστατευτικό δέρματος (αν χρησιμοποιείτε) και πλαστικές
σακουλίτσες. Μπορείτε να αδειάσετε ή να αλλάξετε τον σάκο σας όπου υπάρχει 
πρόσβαση σε τουαλέτα. 

Εάν ταξιδεύετε με αεροπλάνο πάρτε τα περισσότερα υλικά μαζί σας καθώς υπάρχει
πάντα η πιθανότητα να χαθούν οι αποσκευές σας. 

  

Ερωτική ζωή

Ανικανότητα και άλλα σεξουαλικά προβλήματα μπορεί να προκύψουν μετά από
μια επέμβαση στην ουροδόχο κύστη. Θα σας συμβουλεύσει σχετικά το
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό ή θα σας παραπέμψουν σε εξειδικευμένο σύμβουλο.

Αν είστε νέος θα σας ενημερώσουν σχετικά με τις τράπεζες σπέρματος και τις επιλογές
 σας.
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Απαντάμε στις ερωτήσεις σας

Θα μπορούν οι άλλοι να καταλάβουν
πως έχω ουρητηροστομία; 

Η απάντηση είναι ΟΧΙ – οι σύγχρονοι 
σάκοι είναι πολύ λεπτοί και διακριτικοί.
Να ντύνεστε όπως σας αρέσει και όπως
νίωθετε άνετα. Εσείς παρατηρήσατε 
ποτέ κάποιον που να νομίζατε πως 
έχει ουρητηροστομία;

Πότε πρέπει να αλλάζω τον σάκο;

Η ουρητηροστομία λειτουργεί συνεχώς
και ο σάκος πρέπει να αδειάζει πολλές
φορές μέσα στην ημέρα,  απλά
χρησιμοποιώντας την τάπα στο κάτω 
μέρος του σάκου. Ο σάκος συνήθως
αλλάζει μια φορά την ημέρα ή όπως
σας έχει υποδείξει το ιατρονοσηλευτικο
προσωπικό.

Τι γίνεται με την άθληση;

Κανένα πρόβλημα –συνεχίστε να 
κολυμπάτε,  να χορεύετε, να συμμετέχετε
σε παιχνίδια, να ασχολείστε με τον κήπο
σας και ότι άλλο σας ευχαριστεί (εκτός
και αν έχετε διαφορετικές οδηγίες από 
το γιατρό σας). Ρούχα με έντονα σχέδια
καλύπτουν μικρά εξογκώματα.
Οι άντρες προτιμούν συνήθως φόρμες
με ψηλή μέση. Τα φαρδιά t-shirts, ιδίως 
πάνω από  φορμάκι γυμναστικής για τις 
γυναίκες, ειναι επίσης μια καλή λύση.

Σε ποιον πρέπει να το πω;

Είναι εξ ολοκλήρου δική σας, 
προσωπική απόφαση.  

Μπορώ να κάνω μπάνιο και ντους;

Ναι, φορώντας τον σάκο, καθώς η 
ουρητηροστομία λειτουργεί συνεχώς. 
Το νερό δεν θα πάει στην στομία σας
ακόμη και όταν κάνετε μπάνιο/ντούς. 

Διαρροές

Δεν πρέπει να έχετε διαρροές από το κολλητικό. 
Βεβαιωθείτε ότι η οπή του κολλητικού 
υλικού είναι σωστά κομμένη/ προσαρμοσμένη 
στο σχήμα και το μέγεθος της στομίας σας. 
Υλικά όπως οι  δακτύλιου Hyperseal και οι 
κολλητικές ταινίες Hydroframe θα σας 
βοηθήσουν σημαντικά. Μην ανέχεστε αυτό το
πρόβλημα, επικοινωνήστε μαζί μας ώστε ένας
συνεργάτης μας να σας επισκεφθεί για να βρεθεί
μια λύση.

Νομίζω πως έχω ουρολοίμωξη
Αν πιστεύετε πως έχετε ουρολοίμωξη ειναι
σημαντικό να ενημερώσετε άμεσα τον 
γιατρό σας για αντιμετώπιση και θεραπεία.
Για να ληφθεί δείγμα ούρων, αλλάξτε τον 
σάκο και πάρτε το δείγμα απο την πρώτη
«παρτίδα» ούρων. Σημάδια πιθανής
ουρολοίμοξης είναι ούρα που μυρίζουν,
θολά ούρα και /ή αυξημένες βλένες.
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Κεντρικά Γραφεία: Αυγής 60, Κηφισιά, 145 64 Αθήνα, τηλ: 210 620 3000, 800 500 5150, fax: 210 620 1332, e- mail: info@gcp.gr

Γραφείο Θεσσαλονίκης: Πέτρου Συνδίκα 18, 546 45 Θεσ/νίκη, τηλ: 2310 868 174, fax: 2310 868 262

Γραφείο Πάτρας: Καλομοίρη 79, 26 443 Πάτρα, τηλ: 2610 431 974

H Γενική Χημικών είναι αντιπρόσωπος της εταιρείας Welland στην Ελλάδα 


