jak předepisovat
stomické pomůcky a příslušenství

Pomáháme tvořit novou cestu životem
stomickými výrobky, podporou a kompletní péčí

Jak předepisovat stomické pomůcky a příslušenství
vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
do vaší péče přechází pacient, který podstoupil náročnou operaci, jejímž výsledkem je vytvoření umělého vývodu na stěně břišní, stomie. vzhledem k této zásadní změně bude potřebovat pomůcky nutné pro návrat do plnohodnotného života. Zde najdete informace
pro lepší orientaci v oblasti předpisu stomických pomůcek. Zvláště důležité je vědět, na
kolik pomůcek má stomik nárok a na jaké období lze pomůcky najednou předepsat. Typ
předepisovaného stomického sáčku (uzavřený nebo výpustný) se volí podle tuhosti stolice. měsíční limity jednotlivých typů stomických pomůcek jsou specifikovány v tabulce níže.

Měsíční limity preskripce pro jednotlivé skupiny pacientů se stomií
Jednodílný systém
(Esteem™+)

uzavřené sáčky
výpustné sáčky
urostomické sáčky

Dvoudílný systém (Natura™+)
a Systém adhezní technologie (Esteem synergy™+)

sáčky

podložky

sáčky

max. 60 ks
max. 30 ks
max. 30 ks

max. 10 ks
max. 15 ks
max. 15 ks

max. 60 ks
max. 30 ks
max. 30 ks

Stomické pomůcky a příslušenství předepisuje smluvní lékař zdravotní pojišťovny odbornosti chirurg, internista, urolog, onkolog a praktický lékař.
naše pomůcky pro stomiky jsou součástí sÚKL číselníku. Všechny jsou pojišťovnou plně
hrazeny oproti lékařem vystavenému Poukazu na léčebnou a ortopedickou pomůcku.
Pacient si je může na základě poukazu vyzvednout ve výdejně Zdravotnických potřeb
„u Radima“ nebo v jiné výdejně či lékárně, která vede zdravotnické pomůcky. Lze využít
i přímé zásilkové služby convatec. stačí zaslat poukaz na adresu společnosti convatec
a výrobky budou bezplatně doručeny na adresu pacienta uvedenou na poukaze. Prosíme
vás proto o její čitelné vyplňování.
Pro informaci o pomůckách doporučených pacientovi stomasestrou bychom vám rádi
nabídli možnost použití „Propouštěcí karty stomika“ viz str. 10.
společnost convatec vám prostřednictvím specializované domácí péče Lastrona nabízí
bezplatnou konzultační službu týkající se stomického pacienta. Domácí péče Lastrona vám
může pomoci s hlídáním limitů stomických pomůcek, administrativou spojenou s preskripcí
stomických pomůcek (tisk poukazů apod.), možností konzultace vyúčtování zdravotní péče
o stomické pacienty, individuální edukací pacienta, s výběrem nejvhodnějších stomických
pomůcek, dále domácí péče Lastrona může nabídnout telefonické a osobní konzultace
v případě komplikací při péči o pacienta se stomií či dokonce osobní návštevu u vašich pacientů se stomií minimálně jednou za čtvrtletí.
Pokud byste rádi využili výše uvedených služeb či máte jakékoli otázky či nejasnosti týkající se péče o stomického pacienta, kontaktujte naši bezplatnou StomaLinku® ConvaTec
800 122 111. Jsme pro vás k dispozici každý pracovní den od 8 do 16 hodin.
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KÓD SÚKL NÁZEV

VELIKOST KROUŽKU/STOMIE, KUSŮ V BAL. Č. KÓD KATEGORIE

JEDNODÍLNÝ SYSTÉM ESTEEM™+
Sáčky Esteem™+ tvarovatelné uzavřené
5006765
5006682
5006707

sáček tvarovatelný uzavřený
sáček tvarovatelný uzavřený
sáček tvarovatelný uzavřený

Sáčky Esteem™+ uzavřené
5006719
5006646
5006447
5006706
5006446
5006572
5006445
5006661
5006444

sáček uzavřený
sáček uzavřený
sáček uzavřený
sáček uzavřený
sáček uzavřený
sáček uzavřený
sáček uzavřený
sáček uzavřený
sáček uzavřený

20–30 mm, béžový, s okénkem, standard, filtr, 30 ks
30–40 mm, béžový, s okénkem, standard, filtr, 30 ks
40–50 mm, béžový, s okénkem, standard, filtr, 30 ks
20–70 mm, béžový, standard, filtr, 30 ks
20–70 mm, průhledný, standard, filtr, 30 ks
20–70 mm, průhledný, velký, filtr, 30 ks
30 mm, béžový, standard, filtr, 30 ks
30 mm, průhledný, velký, filtr, 30 ks
40 mm, béžový, standard, filtr, 30 ks
40 mm, průhledný, velký, filtr, 30 ks
50 mm, béžový, standard, filtr, 30 ks
50 mm, průhledný, velký, filtr, 30 ks

03.01.02.01
03.01.02.01
03.01.02.01
03.01.02.01
03.01.02.01
03.01.02.01
03.01.02.01
03.01.02.01
03.01.02.01

20–70 mm, béžový, s okénkem, velký, filtr, 30 ks
20–70 mm, béžový, s okénkem, standard, filtr, 30 ks
20–70mm, béžový, s okénkem, malý, filtr, 30 ks
30 mm, béžový, s okénkem, velký, filtr, 30 ks
30 mm, béžový, s okénkem, standard, filtr, 30 ks
30mm, béžový, s okénkem, malý, filtr, 30 ks
40 mm, béžový, s okénkem, velký, filtr, 30 ks
40 mm, béžový, s okénkem, standard, filtr, 30 ks
40mm, béžový, s okénkem, malý, filtr, 30 ks
50 mm, béžový, s okénkem, velký, filtr, 30 ks
50 mm, béžový, s okénkem, standard, filtr, 30 ks
50 mm, béžový, s okénkem, velký, filtr, 30 ks
60 mm, béžový, s okénkem, standard, filtr, 30 ks

03.01.02.01
03.01.02.01
03.01.02.01
03.01.02.01
03.01.02.01
03.01.02.01
03.01.02.01
03.01.02.01
03.01.02.01
03.01.02.01
03.01.02.01
03.01.02.01
03.01.02.01

Sáčky Esteem™+ uzavřené s okénkem
5006452
5006454
5011707
5006449
5006455
5011708
5006456
5006458
5011709
5006448
5006457
5006448
5006451

sáček uzavřený
sáček uzavřený
sáček uzavřený
sáček uzavřený
sáček uzavřený
sáček uzavřený
sáček uzavřený
sáček uzavřený
sáček uzavřený
sáček uzavřený
sáček uzavřený
sáček uzavřený
sáček uzavřený

03.01.02.01
03.01.02.01
03.01.02.01

Sáčky Esteem™+ Flex Convex uzavřené
5006560
5006552
5006548
5006580

sáček Flex convex uzavřený
v0/20–57 mm, flexibilní konvexní, béžový, s okénkem, standard, filtr, 30 ks
sáček Flex convex uzavřený
v1/20–43 mm, flexibilní konvexní, béžový, s okénkem, standard, filtr, 30 ks
sáček Flex convex uzavřený
v2/20–35 mm, flexibilní konvexní, béžový, s okénkem, standard, filtr, 30 ks
sáček Flex convex uzavřený
v3/20–25 mm, flexibilní konvexní, béžový, s okénkem, standard, filtr, 30 ks

03.01.02.02
03.01.02.02
03.01.02.02
03.01.02.02

Sáčky Esteem™+ Soft Convex uzavřené
5006440
5006439
5006438

sáček soft convex uzavřený
v1/20–47 mm, měkký konvexní, béžový, s okénkem, standard, filtr, 30 ks
sáček soft convex uzavřený
v2/15–40 mm, měkký konvexní, béžový, s okénkem, standard, filtr, 30 ks
sáček soft convex uzavřený
v3/10-28 mm, měkký konvexní, béžový, s okénkem, standard, filtr, 30 ks

Sáčky Esteem™+ tvarovatelné výpustné
5006702
5006708
5006701
5006762
5006696
5006710

sáček tvarovatelný výpustný
sáček tvarovatelný výpustný
sáček tvarovatelný výpustný
sáček tvarovatelný výpustný
sáček tvarovatelný výpustný
sáček tvarovatelný výpustný

20–30 mm, béžový, s okénkem, standard, filtr, 10 ks
20–30 mm, průhledný, standard, filtr, 10 ks
30–40 mm, béžový, s okénkem, standard, filtr, 10 ks
30–40 mm, průhledný, standard, filtr, 10 ks
40–50 mm, béžový, s okénkem, standard, filtr, 10 ks
40–50 mm, průhledný, standard, filtr, 10 ks

03.01.02.02
03.01.02.02
03.01.02.02
03.01.01.02
03.01.01.02
03.01.01.02
03.01.01.02
03.01.01.02
03.01.01.02
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VELIKOST KROUŽKU/STOMIE, KUSŮ V BAL. Č. KÓD KATEGORIE

Sáčky Esteem + výpustné
™

5006703
5006705
5006588
5006578
5006605

sáček výpustný
sáček výpustný
sáček výpustný
sáček výpustný
sáček výpustný

20–70 mm, béžový, standard, filtr, 10 ks
20–70 mm, průhledný, standard, filtr, 10 ks
30 mm, béžový, standard, filtr, 10 ks
40 mm, béžový, standard, filtr, 10 ks
100 mm, průhledný, velkoobjemový, 10 ks

03.01.01.02
03.01.01.02
03.01.01.02
03.01.01.02
03.01.01.02

20–70 mm, béžový, s okénkem, standard, filtr, 10 ks

03.01.01.02

Sáčky Esteem™+ výpustné s okénkem
5006420

sáček výpustný

Sáčky Esteem + Flex Convex výpustné
™

5006556
5006550
5006544
5006545

sáček Flex convex výpustný
v0/20–57 mm, flexibilní konvexní, béžový, s okénkem, standard, filtr, 10 ks
sáček Flex convex výpustný
v1/20–43 mm, flexibilní konvexní, béžový, s okénkem, standard, filtr, 10 ks
sáček Flex convex výpustný
v2/20–35 mm, flexibilní konvexní, béžový, s okénkem, standard, filtr, 10 ks
sáček Flex convex výpustný
v3/20–25 mm, flexibilní konvexní, béžový, s okénkem, standard, filtr, 10 ks

03.01.01.03
03.01.01.03
03.01.01.03
03.01.01.03

Sáčky Esteem + Soft Convex výpustné
™

5006437
5006436
5006435

sáček soft convex výpustný
v1/20–47 mm, měkký konvexní, béžový, s okénkem, standard, filtr, 10 ks
sáček soft convex výpustný
v2/15–40 mm, měkký konvexní, béžový, s okénkem, standard, filtr, 10 ks
sáček soft convex výpustný
v3/10–28 mm, měkký konvexní, béžový, s okénkem, standard, filtr, 10 ks

03.01.01.03
03.01.01.03
03.01.01.03

Sáčky Esteem™+ konvexní výpustné
5006659
5006698
5006697
5006601
5006634
5006614

sáček výpustný konvexní
sáček výpustný konvexní
sáček výpustný konvexní
sáček výpustný konvexní
sáček výpustný konvexní
sáček výpustný konvexní

22 mm, béžový, standard, filtr, 10 ks
25 mm, béžový, standard, filtr, 10 ks
28 mm, béžový, standard, filtr, 10 ks
32 mm, béžový, standard, filtr, 10 ks
35 mm, béžový, standard, filtr, 10 ks
38 mm, béžový, standard, filtr, 10 ks

03.01.01.03
03.01.01.03
03.01.01.03
03.01.01.03
03.01.01.03
03.01.01.03

8–100 mm, průhledný, velkoobjemový, 10 ks

03.01.01.06

13–45 mm, béžový, standard, 10 ks
13–45 mm, průhledný, standard, 10 ks

03.01.03.01
03.01.03.01

Sáčky Stomadress® plus výpustné
5006539

sáček výpustný

Sáčky Esteem urostomické
®

5006763
5006758

sáček urostomický
sáček urostomický

Sáčky Esteem™+ Flex Convex urostomické
5006546
5006577
5006527
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sáček Flex convex urostomický
v1/10–43 mm, flexibilní konvexní, béžový, s okénkem, standard, 10 ks
sáček Flex convex urostomický
v2/10–35 mm, flexibilní konvexní, béžový, s okénkem, standard, 10 ks
sáček Flex convex urostomický
v3/10–25 mm, flexibilní konvexní, béžový, s okénkem, standard, 10 ks

03.01.03.02
03.01.03.02
03.01.03.02

KÓD SÚKL NÁZEV

VELIKOST KROUŽKU/STOMIE, KUSŮ V BAL. Č. KÓD KATEGORIE

Sáčky Esteem + Soft Convex urostomické
™

5011395

5011396
5011397

sáček soft convex urostomický
v1/20-47 mm, měkký konvexní, béžový, s okénkem, standard, 10 ks
sáček soft convex urostomický
v2/15-40 mm, měkký konvexní, béžový, s okénkem, standard, 10 ks
sáček soft convex urostomický
v3/10-28 mm, měkký konvexní, béžový, s okénkem, standard, 10 ks

Sáčky Little Ones™ Esteem™+ výpustné DĚTSKÉ
5006731

sáček Little ones esteem výpustný

Sáčky Stomadress® DĚTSKÉ
5006848
5006845

sáček výpustný
sáček urostomický

Krytky Stomadress® – limit: 60 ks/měsíc
5006783

Krytka stomie stomadress

KÓD SÚKL NÁZEV

03.01.03.02
03.01.03.02
03.01.03.02

0–23 mm, průhledný, dětský, 10 ks

03.05.01.01

8–50 mm, průhledný, dětský, 15 ks
8–25 mm, průhledný, dětský, 15 ks

03.05.01.01
03.05.01.03

19–50 mm, jednodílná, béžová, filtr, 30 ks

03.01.02.04

VELIKOST KROUŽKU/STOMIE, KUSŮ V BAL. Č. KÓD KATEGORIE

DVOUDÍLNÝ SYSTÉM NATURA™+
Podložky Natura™ ploché tvarovatelné
5006724
5006733
5006781
5006718
5006716
5006784
5006728
5006782
5006671
5006668
5006617

Plochá tvarovatelná
Plochá tvarovatelná
Plochá tvarovatelná
Plochá tvarovatelná
Plochá tvarovatelná
Plochá tvarovatelná
Plochá tvarovatelná
Plochá tvarovatelná
Plochá tvarovatelná s harmonikovým kroužkem
Plochá tvarovatelná s harmonikovým kroužkem
Plochá tvarovatelná s harmonikovým kroužkem

45/13–22 mm, 5 ks
45/13–22 mm, 10 ks
45/22–33 mm, 5 ks
45/22–33 mm, 10 ks
57/33–45 mm, 5 ks
57/33–45 mm, 10 ks
70/33–56 mm, 5 ks
70/33–56 mm, 10 ks
57/13–22 mm, 5 ks
57/22–33 mm, 5 ks
70/33–45 mm, 5 ks

03.03.01.02
03.03.01.02
03.03.01.02
03.03.01.02
03.03.01.02
03.03.01.02
03.03.01.02
03.03.01.02
03.03.01.02
03.03.01.02
03.03.01.02

32/13–19 mm, 5 ks
38/13–25 mm, 5 ks
45/13–32 mm, 5 ks
57/13–45 mm, 5 ks
70/13–57 mm, 5 ks
45/13–21 mm, 5 ks
57/13–33 mm, 5 ks
70/ 13–45 mm, 5 ks

03.03.01.01
03.03.01.01
03.03.01.01
03.03.01.01
03.03.01.01
03.03.01.01
03.03.01.01
03.03.01.01

45/13–22 mm, 5 ks
45/13–22 mm, 10 ks
45/22–33 mm, 5 ks
45/22–33 mm, 10 ks
57/33–45 mm, 5 ks
57/33–45 mm, 10 ks

03.03.01.03
03.03.01.03
03.03.01.03
03.03.01.03
03.03.01.03
03.03.01.03

Podložky Natura™ flexibilní
5006840
5006812
5006810
5006856
5006858
5006610
5006543
5006604

Podložka flexibilní
Podložka flexibilní
Podložka flexibilní
Podložka flexibilní
Podložka flexibilní
Podložka flexibilní s harmonikovým kroužkem
Podložka flexibilní s harmonikovým kroužkem
Podložka flexibilní s harmonikovým kroužkem

Podložky Natura™ konvexní
5006561
5006761
5006570
5006738
5006687
5006720

Podložka konvexní tvarovatelná
Podložka konvexní tvarovatelná
Podložka konvexní tvarovatelná
Podložka konvexní tvarovatelná
Podložka konvexní tvarovatelná
Podložka konvexní tvarovatelná
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VELIKOST KROUŽKU/STOMIE, KUSŮ V BAL. Č. KÓD KATEGORIE

DVOUDÍLNÝ SYSTÉM NATURA™+
Podložky Natura™ konvexní
5006549
5006575
5006573

Podložka konvexní s harmonikovým kroužkem
Podložka konvexní s harmonikovým kroužkem
Podložka konvexní s harmonikovým kroužkem

45/13–22 mm, 5 ks
57/13–35 mm, 5 ks
70/13–48 mm, 5 ks

03.03.01.01
03.03.01.01
03.03.01.01

32/13–19 mm, 5 ks
32/13–19 mm, 10 ks
38/13–25 mm, 5 ks
38/13–25 mm, 10 ks
45/13–32 mm, 5 ks
45/13–32 mm, 10 ks
57/13–45 mm, 5 ks
57/13–45 mm, 10 ks
70/13–57 mm, 5 ks
70/13–57 mm, 10 ks
100/13–87 mm, 5 ks

03.03.01.01
03.03.01.01
03.03.01.01
03.03.01.01
03.03.01.01
03.03.01.01
03.03.01.01
03.03.01.01
03.03.01.01
03.03.01.01
03.03.01.04

32 mm, béžový, standard, filtr, 30 ks
38 mm, béžový, standard, filtr, 30 ks
45 mm, béžový, standard, filtr, 30 ks
45 mm, průhledný, standard, filtr, 30 ks
57 mm, béžový, standard, filtr, 30 ks
57 mm, průhledný, standard, filtr, 30 ks
70 mm, béžový, standard, filtr, 30 ks
70mm, průhledný, standard, filtr, 30 ks

03.03.03.01
03.03.03.01
03.03.03.01
03.03.03.01
03.03.03.01
03.03.03.01
03.03.03.01
03.03.03.01

32 mm, béžový, s okénkem, standard, filtr, 30 ks
38 mm, béžový, s okénkem, velký, filtr, 30 ks
38 mm, béžový, s okénkem, standard, filtr, 30 ks
45 mm, béžový, s okénkem, velký, filtr, 30 ks
45 mm, béžový, s okénkem, standard, filtr, 30 ks
45 mm, béžový, s okénkem, malý, filtr, 30 ks
57 mm, béžový, s okénkem, velký, filtr, 30 ks
57 mm, béžový, s okénkem, standard, filtr, 30 ks
57mm, béžový, s okénkem, malý, filtr, 30 ks
70 mm, béžový, s okénkem, velký, filtr, 30 ks
70 mm, béžový, s okénkem, standard, filtr, 30 ks

03.03.03.01
03.03.03.01
03.03.03.01
03.03.03.01
03.03.03.01
03.03.03.01
03.03.03.01
03.03.03.01
03.03.03.01
03.03.03.01
03.03.03.01

38 mm, béžový, standard, filtr, 10 ks
45 mm, béžový, standard, filtr, 10 ks
45 mm, průhledný, standard, filtr, 10 ks
45 mm, průhledný, standard, 10 ks
57 mm, béžový, standard, filtr, 10 ks
57 mm, průhledný, standard, filtr, 10 ks
57 mm, průhledný, standard, 10 ks
70 mm, béžový, standard, filtr, 10 ks
70 mm, průhledný, standard, filtr, 10 ks
70 mm, průhledný, standard, 10 ks
100 mm, průhledný, standard, filtr, 10 ks

03.03.02.01
03.03.02.01
03.03.02.01
03.03.02.01
03.03.02.01
03.03.02.01
03.03.02.01
03.03.02.01
03.03.02.01
03.03.02.01
03.03.02.02

Podložky Natura™ Stomahesive®
5006785
5006823
5006772
5006804
5006830
5006722
5006827
5006746
5006755
5006751
5006838

Podložka stomahesive
Podložka stomahesive
Podložka stomahesive
Podložka stomahesive
Podložka stomahesive
Podložka stomahesive
Podložka stomahesive
Podložka stomahesive
Podložka stomahesive
Podložka stomahesive
Podložka stomahesive

Sáčky Natura™+ uzavřené

5006757
5006756
5006752
5011701
5006651
5011703
5006683
5011702

sáček uzavřený
sáček uzavřený
sáček uzavřený
sáček uzavřený
sáček uzavřený
sáček uzavřený
sáček uzavřený
sáček uzavřený

Sáčky Natura™+ uzavřené s okénkem

5006478
5006470
5006479
5006462
5006476
5011705
5006460
5006474
5011704
5006459
5006477

sáček uzavřený
sáček uzavřený
sáček uzavřený
sáček uzavřený
sáček uzavřený
sáček uzavřený
sáček uzavřený
sáček uzavřený
sáček uzavřený
sáček uzavřený
sáček uzavřený

Sáčky Natura™+ výpustné
5006676
5006693
5006680
5006640
5006632
5006743
5006688
5006732
5006678
5006621
5006727
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sáček výpustný
sáček výpustný
sáček výpustný
sáček výpustný
sáček výpustný
sáček výpustný
sáček výpustný
sáček výpustný
sáček výpustný
sáček výpustný
sáček výpustný

KÓD SÚKL NÁZEV

VELIKOST KROUŽKU/STOMIE, KUSŮ V BAL. Č. KÓD KATEGORIE

Sáčky Natura™+ výpustné s okénkem
5006486
5006484
5006485
5006482

sáček výpustný
sáček výpustný
sáček výpustný
sáček výpustný

38 mm, béžový, s okénkem, standard, filtr, 10 ks
45 mm, béžový, s okénkem, standard, filtr, 10 ks
57 mm, béžový, s okénkem, standard, filtr, 10 ks
70 mm, béžový, s okénkem, standard, filtr, 10 ks

03.03.02.01
03.03.02.01
03.03.02.01
03.03.02.01

32 mm, průhledný, standard, 10 ks
38 mm, průhledný, standard, 10 ks
45 mm, průhledný, standard, 10 ks
57 mm, průhledný,standard, 10 ks
70 mm, průhledný, standard, 10 ks

03.03.04.01
03.03.04.01
03.03.04.01
03.03.04.01
03.03.04.01

32 mm, průhledný, standard, 10 ks
38 mm, průhledný, standard, 10 ks
38 mm, průhledný, malý, 10 ks
45 mm, průhledný, standard, 10 ks
45 mm, průhledný, malý, 10 ks
57 mm, průhledný, standard, 10 ks
57 mm, průhledný, malý, 10 ks
70 mm, průhledný, standard, 10 ks

03.03.04.01
03.03.04.01
03.03.04.01
03.03.04.01
03.03.04.01
03.03.04.01
03.03.04.01
03.03.04.01

noční průhledný, 5ks

02.02.02.01

Sáčky Natura™+ urostomické
5006741
5006737
5006717
5006739
5006714

sáček urostomický
sáček urostomický
sáček urostomický
sáček urostomický
sáček urostomický

Sáčky Natura™ urostomické
5006855
5006767
5006789
5006852
5006766
5006826
5006786
5006774

sáček urostomický
sáček urostomický
sáček urostomický
sáček urostomický
sáček urostomický
sáček urostomický
sáček urostomický
sáček urostomický

Sáčky urostomické NOČNÍ – limit 15 ks/měsíc
5006837

sáček urostomický

KÓD SÚKL NÁZEV

VELIKOST KROUŽKU/STOMIE, KUSŮ V BAL. Č. KÓD KATEGORIE

SYSTÉM ADHEZNÍ TECHNOLOGIE ESTEEM SYNERGY™+
Podložky Esteem synergy™ flexibilní
5006712
5006740
5006744

Podložka flexibilní
Podložka flexibilní
Podložka flexibilní

35/13–35 mm, 5 ks
48/13–48 mm, 5 ks
61/13–61 mm, 5 ks

03.02.01.01
03.02.01.01
03.02.01.01

35/13–22 mm, 5 ks
48/22–33 mm, 5 ks
61/33–45 mm, 5 ks

03.02.01.01
03.02.01.01
03.02.01.01

Podložky Esteem synergy™ konvexní
5006721
5006787
5006715

Podložka konvexní tvarovatelná
Podložka konvexní tvarovatelná
Podložka konvexní tvarovatelná

Podložky Esteem synergy™ Stomahesive®
5006711
5006770

Podložka stomahesive
Podložka stomahesive

35/13–35 mm, 5 ks
48/13–48 mm, 5 ks

03.02.01.01
03.02.01.01

5006768

Podložka stomahesive

61/13–61 mm, 5 ks

03.02.01.01
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Jak předepisovat stomické pomůcky a příslušenství
KÓD SÚKL NÁZEV

VELIKOST KROUŽKU/STOMIE, KUSŮ V BAL. Č. KÓD KATEGORIE

Sáčky Esteem synergy™+ uzavřené
5006574
5006611
5006656
5006695
5006655

sáček uzavřený
sáček uzavřený
sáček uzavřený
sáček uzavřený
sáček uzavřený

Sáčky Esteem synergy™+ výpustné
5006691
5006598
5006616

sáček výpustný
sáček výpustný
sáček výpustný

35 mm, béžový, standard, filtr, 30 ks
48 mm, béžový, standard, filtr, 30 ks
48 mm, béžový, malý, filtr, 30 ks
61 mm, béžový, standard, filtr, 30 ks
61 mm, průhledný, standard, filtr, 30 ks

03.02.03.01
03.02.03.01
03.02.03.01
03.02.03.01
03.02.03.01

35 mm, béžový, standard, filtr, 10 ks
48 mm, béžový, standard, filtr, 10 ks
61 mm, béžový, standard, filtr, 10 ks

03.02.02.01
03.02.02.01
03.02.02.01

Podložky Little Ones™ Esteem synergy™ flexibilní DĚTSKÉ
5006725

Podložka Little ones flexibilní

4,8–31 mm, dětská, 5 ks

03.05.02.01

4,8–31 mm, průhledný, dětský, filtr, 10 ks

03.05.02.03

Sáčky Little Ones™ Esteem synergy™ výpustné DĚTSKÉ
5006729

KÓD
SÚKL

sáček Little ones výpustný

NÁZEV

ROZMĚR

OBSAH
V BALENÍ

KUSŮ
ÚHRADA
V BALENÍ POJ. S DPH

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Odstraňovače stomické podložky – limit 300,15 Kč/měsíc
5006778
odstraňovač podložky convacare® – ubrousky

kategorie: 03.08.04.01
100 ks 600,00 *

Odstraňovače stomické podložky – silikonové – limit 500,25 Kč/měsíc
5006662
odstraňovač podložky niltac® – sprej
50 ml
5006650
odstraňovač podložky niltac® – ubrousky

kategorie: 03.08.04.02
250,12
30 ks
500,01

Pásky vyrovnávací – limit 120 ks/měsíc

kategorie: 03.08.01.02

5005989
5005990
5005988
5005987

vyrovnávací pásek varimate® hydrokoloidní čtvrtkruh 3x9 cm
vyrovnávací pásek varimate® hydrokoloidní rovný tvar 3x11 cm
vyrovnávací pásek varimate® hydrokoloidní rovný tvar 5x11 cm
vyrovnávací pásek varimate® hydrokoloidní rovný tvar 5x22 cm

Adhesivní pasty a gely – limit 1 ks/měsíc
5006795
Pasta vyplňovací stomahesive®
5006803
Pasta vyrovnávací stomahesive®

30 g
60 g

Těsnicí manžety – limit 60 ks/měsíc
5006685
5006663

těsnicí kroužek stomahesive®
těsnicí kroužek stomahesive® tenký

60 ks
60 ks
30 ks
20 ks

kategorie: 03.08.01.03
plná
plná
kategorie: 03.08.01.05

48 mm
48 mm

10 ks
10 ks

Zásypové pudry, ochranné krémy a filmy, přídržné proužky – limit 1000,50 Kč/měsíc
5006844
5006567
5006563
5006849
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Film ochranný convacare® – ubrousky
Film ochranný silesse® – sprej
Film ochranný silesse® – ubrousky
Pudr stomahesive® zásypový

plná
plná
plná
plná

50 ml
25 g

plná
plná

kat.: 03.09.01.01

100 ks
30 ks

500,01
500,01
1 000,00
500,01

Úhrady a limity jsou včetně DPh, * plná úhrada 1 balení na 2 měsíce, **plná úhrada 1 balení na 3 měsíce

KÓD
SÚKL

NÁZEV

Destičky a roušky – limit: plná úhrada
5006851
Destička vyrovnávací stomahesive®
5006853
Destička vyrovnávací stomahesive®

ROZMĚR

OBSAH
KUSŮ
ÚHRADA
V BALENÍ V BALENÍ POJ. S DPH

kategorie: 03.08.01.04
5 ks
plná
3 ks
plná

10x10 cm
20x20 cm

Stomické pásky – přídržné – limit 2 ks/rok
5006860 Pásek přídržný

kategorie: 03.08.02.01
1 ks
plná

Stomické břišní pásy – limit 2 ks/rok
5005629
Břišní podpůrný pás stomeX 2700

kategorie: 03.08.02.02
1 ks
600,30 **

Prostředky zahušťovací – limit 359,95 Kč/měsíc
5006635
sáčky gelujicí Diamonds®

kategorie: 03.08.03.01
100 ks 1 079,99 ***

Pohlcovače pachu – limit 367,84 Kč/měsíc
5002118
Pohlcovač pachu stomodor® spray maxi
5002119
Pohlcovač pachu stomodor® spray mini
5002120
Pohlcovač pachu stomodor® Drops

210 ml
50 ml
35 ml

kategorie: 03.08.05.01
180,00
139,01
180,00

Úhrady a limity jsou včetně DPh, * plná úhrada 1 balení na 2 měsíce, ** s doplatkem 340,00, ***plná úhrada 1 balení na 3 měsíce

CHTĚLI BYSTE
VYZKOUŠET
VZOREK

POTŘEBUJETE
PORADIT
S VÝBĚREM

STOMICKÉ

VHODNÉ

POMŮCKY

POMŮCKY

ZDARMA?

PRO
VÁS?

PORADÍME

VYŘEŠÍME
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Jak předepisovat stomické pomůcky a příslušenství

PROPOUŠTECÍ KARTA STOMIKA

Jméno a příjmení: ............................................................................................................................................
Adresa: .................................................................................................................................................................
PSČ: ................... Telefon: ......................... Datum operace: .......................... Pojišťovna: ...................
Typ stomie

kolostomie

ileostomie

urostomie

Při odchodu z nemocnice byly doporučeny tyto pomůcky:
Doporučené stomické pomůcky *
Kód sÚKL

název podložky

Kód sÚKL

název sáčku

*) Prosíme, doplňte.

Doporučené příslušenství *
Kód sÚKL

název

Datum posledního předpisu pomůcek:
.............................................................................................
ošetřující stomasestra:
.............................................................................................
(jméno a podpis)
tel.: ....................................................................................
Datum: ..............................................................................

10

razítko

Zde si můžete vést evidenci o své preskripci
DATUM
PRESKRIPCE

SÚKL KÓD

NÁZEV POMŮCKY/
PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘEDEPSANÉ
MNOŽSTVÍ
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Jak předepisovat stomické pomůcky a příslušenství

ČÍSELNÝ KÓD
KATEGORIE

12

KATEGORIZAČNÍ STROM

POPIS

PR

3

ZP pro pacienty se stomií

03.01

stomické systémy – jednodílné

03.01.01

sáčky – jednodílné, výpustné

03.01.01.01

potažené sáčky s plochou podložkou –
s výpustí s mechanickou svorkou

adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi, sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií

Ge
Pe

03.01.01.02

potažené sáčky s plochou podložkou –
s integrovanou bezpečnostní výpustí

adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi, sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtrem

Ge
Pe

03.01.01.03

potažené sáčky s konvexní podložkou –
s integrovanou bezpečnostní výpustí

adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi, sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtrem

Ge
Pe

03.01.01.04

potažené sáčky jednodílné univerzální,
s plochou podložkou, bez antirefluxního ventilu, se širokou výpustí s možností napojení na sběrný sáček se širokou hadicí

adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi, sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií

Ge
Pe

03.01.01.05

potažené sáčky jednodílné univerzální,
s konvexní podložkou, bez antirefluxního ventilu, se širokou výpustí s možností napojení na sběrný sáček se širokou hadicí

adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi, sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií

Ge
Pe

03.01.01.06

potažené sáčky výpustné velkoobjemové – s velkoplošnou podložkou

adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi, sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtrem

Ge
Pe

03.01.02

sáčky – jednodílné, uzavřené

03.01.02.01

potažené sáčky s plochou podložkou

adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi, sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtrem

Ge
Pe

PRESKRIPČNÍ OMEZENÍ

INDIKAČNÍ OMEZENÍ

MNOŽSTEVNÍ
LIMIT/MĚSÍC

ÚHRADOVÝ LIMIT
LIMIT BEZ DPH

lze kombinovat se sáčky uzavřenými
do příslušného finančního limitu stanoveného množstevním limitem dané
kategorie

po-

GeR; chi; int; neF; onK;
PeD; PRL; uRn

řídká stolice; nekomplikovaná stomie

30 ks

57 Kč/1 ks

pom

GeR; chi; int; neF; onK;
PeD; PRL; uRn

řídká stolice; nekomplikovaná stomie;
rovné peristomální okolí; zdravá nebo
mírně poškozená peristomální kůže;
píštěl

30 ks

157 Kč/1 ks

povr-

GeR; chi; int; neF; onK;
PeD; PRL; uRn

řídká stolice; měkké břicho – plovoucí
podkoží; stomie v komplikovaném nebo
nerovném peristomálním terénu;
retrahovaná stomie v úrovni nebo pod
úrovní kůže; stenóza stomie; vysoké
podkoží a retrahovaná stomie; komplikovaná píštěl

30 ks

243 Kč/1 ks

povr-

GeR; chi; int; onK;
PeD; uRn

jakýkoliv typ derivační stomie nebo
píštěle, která odvádí velmi řídkou až
vodnatou stolici v množství nad
1 000 ml za 24 hod; má možnost napojení na velkoobjemový sběrný sáček
se širokou odvodnou hadicí

30 ks
a 60 ks
při množství
stolice
nad 4 litry
za 24 hod.

157 Kč/1 ks

povr-

GeR; chi; int; onK;
PeD; uRn

jakýkoliv typ derivační stomie nebo
píštěle, která odvádí velmi řídkou až
vodnatou stolici v množství nad 1000 ml
za 24 hod; má možnost napojení na
velkoobjemový sběrný sáček se širokou
odvodnou hadicí

30 ks
a 60 ks
při množství
stolice
nad 4 litry
za 24 hod.

243 Kč/1 ks

ovr-

GeR; chi; int; neF; onK;
PeD; PRL; uRn

řídká stolice; průměr stomie nad
50 mm; prolaps střeva; poškozená peristomální kůže; vícečetné píštěle

30 ks

217 Kč/1 ks

60 ks

70 Kč/1 ks

povr-

lze kombinovat se sáčky výpustnými
do příslušného finančního limitu stanoveného množstevním limitem dané
kategorie
GeR; chi; int; neF; onK;
PeD; PRL; uRn

formovaná stolice; nekomplikovaná
stomie; rovné peristomální okolí;
zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže
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ČÍSELNÝ KÓD
KATEGORIE

14

KATEGORIZAČNÍ STROM

POPIS

PR

03.01.02.02

potažené sáčky s konvexní podložkou

adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi, sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtrem

Ge
Pe

03.01.02.03

potažené sáčky uzavřené velkoobjemové – s velkoplošnou podložkou

adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi, sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtrem

Ge
Pe

03.01.02.04

krytky

adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtrem

Ge
Pe

03.01.02.05

zátky

adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi, sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtrem

Ge
Pe

03.01.02.06

krycí lepení se savou vrstvou a nepropustným povrchem

savé hypoalergenní jádro, které lze přiložit na sliznici střeva; hypoalergenní lepicí okraj

Ge
Pe

03.01.03

sáčky – jednodílné, urostomické

03.01.03.01

potažené sáčky s plochou podložkou –
s integrovaným antirefluxním ventilem

adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi, sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií

Ge
Pe

03.01.03.02

potažené sáčky s konvexní podložkou –
s integrovaným antirefluxním ventilem

adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi, sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií

Ge
Pe

03.2

stomické systémy – dvoudílné – adhezivní technologie

03.02.01

podložky

03.02.01.01

podložky ploché

adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi

Ge
Pe

03.02.01.02

podložky konvexní

adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi

Ge
Pe

PRESKRIPČNÍ OMEZENÍ

INDIKAČNÍ OMEZENÍ

MNOŽSTEVNÍ
LIMIT/MĚSÍC

povr-

GeR; chi; int; neF; onK;
PeD; PRL; uRn

formovaná stolice; měkké břicho – plovoucí podkoží; stomie v komplikovaném nebo nerovném peristomálním
terénu; retrahovaná stomie v úrovni
nebo pod úrovní kůže; stenóza stomie;
vysoké podkoží a retrahovaná stomie

60 ks

109 Kč/1 ks

povr-

GeR; chi; int; neF; onK;
PeD; PRL; uRn

průměr stomie nad 50 mm; prolaps
střeva; poškozená peristomální kůže

60 ks

130 Kč/1 ks

ovr-

GeR; chi; int; neF; onK;
PeD; PRL; uRn

formovaná stolice; pravidelné vyprazdňování; irigující stomici; bez nároku na
současné předepsání sáčků

60 ks

52 Kč/1 ks

povr-

GeR; chi; int; neF; onK;
PeD; PRL; uRn

formovaná stolice; pravidelné vyprazdňování; irigující stomici; bez nároku na
současné předepsání sáčků

60 ks

87 Kč/1 ks

liz-

GeR; chi; int; neF; onK;
PeD; PRL; uRn

stomie s minimální produkcí stolice;
střevní mukózní píštěl; irigující stomici;
bez nároku na současné předepsání
sáčků; krytí nefrostomií, epycystostomií, trvalých drenáží

60 ks

28 Kč/1 ks

povr-

GeR; chi; int; neF; onK;
PeD; PRL; uRn

urostomie; nekomplikovaná stomie;
rovné peristomální okolí; zdravá nebo
mírně poškozená peristomální kůže;
píštěl; drén

30 ks

243 Kč/1 ks

povr-

GeR; chi; int; neF; onK;
PeD; PRL; uRn

urostomie nebo píštěl v komplikovaném terénu; měkké břicho – plovoucí
podkoží; retrahovaná stomie v úrovni
nebo pod úrovní kůže; stenóza stomie;
vysoké podkoží a retrahovaná stomie;
drén

30 ks

252 Kč/1 ks

GeR; chi; int; neF; onK;
PeD; PRL; uRn

nekomplikovaná stomie; rovné peristo10 ks –
mální okolí; zdravá nebo mírně poškokolostomie;
zená peristomální kůže; dobrá jemná
trvalá drenáž;
motorika rukou (stříhání podložky)
píštěl;
15 ks –
ileostomie;
urostomie

139 Kč/1 ks

GeR; chi; int; neF; onK;
PeD; PRL; uRn

stomie v komplikovaném nebo nerovném
peristomálním terénu; měkké břicho –
plovoucí podkoží; retrahovaná stomie
v úrovni nebo pod úrovní kůže; stenóza
stomie; vysoké podkoží a retrahovaná
stomie

183 Kč/1 ks

10 ks –
kolostomie;
trvalá drenáž; píštěl;
15 ks –
ileostomie;
urostomie

ÚHRADOVÝ LIMIT
LIMIT BEZ DPH
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KATEGORIE
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KATEGORIZAČNÍ STROM

03.02.01.03

podložky velkoplošné

03.02.02

sáčky – výpustné

03.02.02.01

POPIS

PR

adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi

Ge
Pe

sáčky s integrovanou bezpečnostní
výpustí

sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené
filtrem

Ge
Pe

03.02.02.02

sáčky velkoobjemové

sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené
filtrem

Ge
Pe

03.02.02.03

sáčky univerzální, bez antirefluxního
ventilu, se širokou výpustí s možností
napojení na sběrný sáček se širokou
hadicí

sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené
filtrem

Ge
uR

03.02.03

sáčky – uzavřené

03.02.03.01

sáčky uzavřené

sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené
filtrem

Ge
Pe

03.02.04

sáčky – urostomické

03.02.04.01

sáčky s integrovaným antirefluxním
ventilem

sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií

Ge
Pe

03.03

stomické systémy – dvoudílné – mechanické

03.03.01

podložky

03.03.01.01

podložky ploché

adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi

Ge
Pe

03.03.01.02

podložky tvarovatelné

adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi

Ge
Pe

PRESKRIPČNÍ OMEZENÍ

INDIKAČNÍ OMEZENÍ

GeR; chi; int; neF; onK;
PeD; PRL; uRn

průměr stomie nad 50 mm; prolaps
střeva; vícenásobné vyústění střeva
blízko sebe; axiální stomie; poškozená
peristomální kůže

třené

GeR; chi; int; neF; onK;
PeD; PRL; uRn

třené

MNOŽSTEVNÍ
LIMIT/MĚSÍC

ÚHRADOVÝ LIMIT
LIMIT BEZ DPH

10 ks –
kolostomie;
trvalá drenáž;
píštěl;
15 ks –
ileostomie;
urostomie

174,00 Kč/1 ks

řídká stolice; píštěl

30 ks

122 Kč/1 ks

GeR; chi; int; neF; onK;
PeD; PRL; uRn

průměr stomie nad
50 mm; masivně secernující píštěl;
prolaps střeva; vícenásobné vyústění
střeva; axiální stomie; velké odpady ze
střeva nebo píštěl

30 ks

122 Kč/1 ks

třené

GeR; chi; int; onK; PeD;
uRn

jakýkoliv typ derivační stomie nebo
píštěle, která odvádí velmi řídkou až
vodnatou stolici v množství nad 1000 ml
za 24 hod; má možnost napojení na
velkoobjemový sběrný sáček se širokou
odvodnou hadicí

30 ks a 60 ks
při množství
stolice
nad 4 litry
za 24 hod.

122 Kč/1 ks

třené

GeR; chi; int; neF; onK;
PeD; PRL; uRn

formovaná stolice

60 ks

70 Kč/1 ks

GeR; chi; int; neF; onK;
PeD; PRL; uRn

urostomie; píštěl; drén

30 ks / měsíc

157 Kč/1 ks

GeR; chi; int; neF; onK;
PeD; PRL; uRn

nekomplikovaná stomie; nekomplikovaná píštěl; rovné peristomální okolí;
zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže

10 ks –
kolostomie;
trvalá drenáž;
píštěl;
15 ks –
ileostomie;
urostomie

183 Kč/1 ks

GeR; chi; int; neF; onK;
PeD; PRL; uRn

nekomplikovaná stomie; rovné peristomální okolí; manžeta stomie nad úrovní
kůže; zdravá nebo mírně poškozená
peristomální kůže

10 ks –
kolostomie;
trvalá drenáž;
píštěl;
15 ks –
ileostomie;
urostomie

261 Kč/1 ks
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KATEGORIE

18

KATEGORIZAČNÍ STROM

POPIS

PR

03.03.01.03

podložky konvexní

adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi

Ge
Pe

03.03.01.04

podložky velkoplošné

adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi

Ge
Pe

03.03.02

sáčky – výpustné

03.03.02.01

sáčky s integrovanou bezpečnostní
výpustí

sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií,
opatřené filtrem

Ge
Pe

03.03.02.02

sáčky velkoobjemové

sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené
filtrem

Ge
Pe

03.03.02.03

sáčky univerzální, bez antirefluxního
ventilu, se širokou výpustí s možností
napojení na sběrný sáček se širokou
hadicí

sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené
filtrem

Ge
uR

03.03.03

sáčky – uzavřené

03.03.03.01

sáčky uzavřené

sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené
filtrem

Ge
Pe

03.03.04

sáčky – urostomické

03.03.04.01

sáčky s integrovaným antirefluxním
ventilem

sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií

Ge
Pe

03.04

stomické systémy – pro dočasnou kontinenci stomie

03.04.01

systémy pro dočasnou kontinenci stomie

03.04.01.01

systémy pro dočasnou kontinenci stomie

sada podložek, sáčků a zařízení pro dočasnou
kontinenci

Ge
PR

PRESKRIPČNÍ OMEZENÍ

INDIKAČNÍ OMEZENÍ

MNOŽSTEVNÍ
LIMIT/MĚSÍC

ÚHRADOVÝ LIMIT
LIMIT BEZ DPH

GeR; chi; int; neF; onK;
PeD; PRL; uRn

stomie v komplikovaném nebo nerovném peristomálním terénu; píštěl v komplikovaném nebonerovném terénu; retrahovaná stomie v úrovni nebo pod
úrovní kůže; stenóza stomie; vícečetné
píštěle

10 ks –
kolostomie;
trvalá drenáž;
píštěl;
15 ks –
ileostomie;
urostomie

261 Kč/1 ks

GeR; chi; int; neF; onK;
PeD; PRL; uRn

průměr stomie nad 50 mm; prolaps
střeva; vícenásobné vyústění střeva
blízko sebe; axiální stomie; poškozená
peristomální kůže

10 ks –
kolostomie;
trvalá drenáž;
píštěl;
15 ks –
ileostomie;
urostomie

252 Kč/1 ks

GeR; chi; int; neF; onK;
PeD; PRL; uRn

řídká stolice; píštěl

30 ks

87 Kč/1 ks

třené

GeR; chi; int; neF; onK;
PeD; PRL; uRn

průměr stomie nad 50 mm; masivně
secernující píštěl; prolaps střeva; vícenásobné vyústění střeva; axiální stomie;
velké odpady ze střeva nebo píštěle

30 ks

174 Kč/1 ks

třené

GeR; chi; int; onK; PeD;
uRn

jakýkoliv typ derivační stomie nebo píštěle, která odvádí velmi řídkou až vodnatou stolici v množství nad 1000 ml za
24 hod; má možnost napojení na velkoobjemový sběrný sáček se širokou odvodnou hadicí

30 ks a 60 ks
při množství
stolice nad
4 litry
za 24 hod.

174 Kč/1 ks

třené

GeR; chi; int; neF; onK;
PeD; PRL; uRn

formovaná stolice

60 ks

48 Kč/1 ks

GeR; chi; int; neF; onK;
PeD; PRL; uRn

urostomie; píštěl; drén

30 ks

113 Kč/1 ks

GeR; chi; int; onK; PeD;
PRL

kolostomie s formovanou stolicí

–

6 957 Kč/ 1 měsíc
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KATEGORIE
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KATEGORIZAČNÍ STROM

POPIS

PR

03.05

stom. systémy – s malou lepicí plochou

03.05.01

stom. systémy – s malou lepicí plochou –
jednodílné

03.05.01.01

potažené sáčky výpustné s plochou
nebo konvexní podložkou

max. velikost adhezní plochy do 7 cm

Ge
Pe

03.05.01.02

potažené sáčky uzavřené s plochou
nebo konvexní podložkou

max. velikost adhezní plochy do 7 cm

Ge
Pe

03.05.01.03

potažené sáčky urostomické s integrovaným antirefluxním ventilem s plochou
nebo konvexní podložkou

max. velikost adhezní plochy do 7 cm

Ge
Pe

03.05.02

stomické systémy – s malou lepicí
plochou – dvoudílné – adhezivní
technologie

03.05.02.01

podložky ploché nebo konvexní

max. velikost adhezní plochy do 7 cm

Ge
Pe

PRESKRIPČNÍ OMEZENÍ

INDIKAČNÍ OMEZENÍ

MNOŽSTEVNÍ
LIMIT/MĚSÍC

ÚHRADOVÝ LIMIT
LIMIT BEZ DPH

GeR; chi; int; neF; onK;
PeD; PRL; uRn

do 18 let včetně – všechny typy stomie;
od 19 let – všechny typy stomie –
tělesná konstituce pacienta vyžaduje
malý stomický systém s malou adhezní
plochou

30 ks –
pro děti
do 6 let;
60 ks –
v indikovaných případech

157 Kč/1 ks

GeR; chi; int; neF; onK;
PeD; PRL; uRn

do 18 let včetně – všechny typy stomie;
od 19 let – všechny typy stomie –
tělesná konstituce pacienta vyžaduje
malý stomický systém s malou adhezní
plochou

60 ks –
pro děti
do 6 let;
120 ks –
v indikovaných případech

48 Kč/1 ks

GeR; chi; int; neF; onK;
PeD; PRL; uRn

do 18 let včetně – všechny typy stomie;
od 19 let – všechny typy stomie –
tělesná konstituce pacienta vyžaduje
malý stomický systém s malou adhezní
plochou

30 ks –
pro děti
do 6 let;
60 ks –
v indikovaných případech

261 Kč/1 ks

GeR; chi; int; neF; onK;
PeD; PRL; uRn

do 18 let včetně – všechny typy stomie;
od 19 let – všechny typy stomie –
tělesná konstituce pacienta vyžaduje
malý stomický systém s malou adhezní
plochou

10 ks –
kolostomie;
trvalá drenáž;
píštěl; pro
děti do 6 let;
20 ks –
v indikovaných případech;
15 ks –
ileostomie;
urostomie; pro
děti do 6 let;
20 ks –
v indikovaných případech

261 Kč/1 ks
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KATEGORIZAČNÍ STROM

POPIS

PR

03.05.02.02

potažené sáčky uzavřené

max. velikost adhezní plochy do 7 cm

Ge
Pe

03.05.02.03

potažené sáčky výpustné

max. velikost adhezní plochy do 7 cm

Ge
Pe

03.06

ZP drenážní systémy

03.06.01

sáčky drenážní

03.06.01.01

sáčky drenážní – jednodílné

adhezivní hmota na hydrokoloidní bázi. sáčky
s povrchovou úpravou

Ge
Pe

03.7

ZP k irigaci do stomie

03.07.01

irigační soupravy

03.07.01.01

irigační soupravy – gravitační

–

Ge
Pe

03.07.01.02

irigační soupravy – sáčky

–

Ge
Pe

03.8

ZP pro pacienty se stomií – stomické příslušenství – péče o kůži – prevence a léčba

03.08.01

vyplňovací a vyrovnávací ZP

03.08.01.01

vkládací kroužky

adhezivní hydrokoloidní nebo silikonová hmota

Ge
Pe

03.08.01.02

pásky vyrovnávací

adhezivní hydrokoloidní nebo silikonová hmota

Ge
Pe

PRESKRIPČNÍ OMEZENÍ

INDIKAČNÍ OMEZENÍ

MNOŽSTEVNÍ
LIMIT/MĚSÍC

ÚHRADOVÝ LIMIT
LIMIT BEZ DPH

GeR; chi; int; neF; onK;
PeD; PRL; uRn

do 18 let včetně – všechny typy stomie;
60 ks –
pro děti do 6 let;
od 19 let – všechny typy stomie –
tělesná konstituce pacienta vyžaduje
120 ks –
malý stomický systém s malou adhezní v indikovaných
plochou
případech;

130 Kč/1 ks

GeR; chi; int; neF; onK;
PeD; PRL; uRn

do 18 let včetně – všechny typy stomie;
30 ks –
od 19 let – všechny typy stomie –
pro děti
tělesná konstituce pacienta vyžaduje
do 6 let;
malý stomický systém s malou adhezní
60 ks –
v indikovaných
plochou
případech

261 Kč/1 ks

GeR; chi; int; neF; onK;
PeD; PRL; uRn

zavedený drén; píštěl do orgánu nebo
tělní dutiny; mnohočetné píštěle

30 ks

261 Kč/1 ks

GeR; chi; int; neF; onK;
PeD; PRL; uRn

irigace defekační – kolostomie na distální části tlustého střeva; irigace
léčebná – opakovaná aplikace léčebné
látky do tenkého nebo tlustého střeva

2 sady/rok

2 174 Kč/1 sada

GeR; chi; int; neF; onK;
PeD; PRL; uRn

irigace defekační – kolostomie na distální části tlustého střeva; irigace
léčebná – opakovaná aplikace léčebné
látky do tenkého nebo tlustého střeva

300 ks/rok

43 Kč/1 ks

a

GeR; chi; int; neF; onK;
PeD; PRL; uRn

komplikovaná stomie nebo píštěl –
stenóza, retrakce, prolaps; nevhodná
stomie nebo píštěl pro ošetřování; stomie nebo píštěl vyústěná v komplikovaném peristomálním terénu; více stomií
současně; odhojená zvýšená manžeta
stomie; onkologická léčba; měkké břicho – plovoucí podkoží

60 ks –
lze předepsat
pouze s podložkou

78 Kč/1 ks

a

GeR; chi; int; neF; onK;
PeD; PRL; uRn

komplikovaná stomie nebo píštěl –
stenóza, retrakce, prolaps; nevhodná
stomie nebo píštěl pro ošetřování; stomie nebo píštěl vyústěná v komplikovaném peristomálním terénu; více stomií
současně; odhojená zvýšená manžeta
stomie; onkologická léčba; měkké břicho – plovoucí podkoží

120 ks –
lze předepsat
pouze s podložkou

70 Kč/1 ks
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KATEGORIE
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KATEGORIZAČNÍ STROM

POPIS

PR

03.08.01.03

adhesivní pasty a gely

adhezivní hydrokoloidní nebo silikonová hmota

Ge
Pe

03.08.01.04

destičky a roušky

adhezivní hydrokoloidní nebo silikonová hmota

Ge
Pe

03.08.01.05

těsnící manžety

adhezivní hydrokoloidní nebo silikonová hmota

Ge
Pe

03.08.02

pásy a přídržné prostředky

03.08.02.01

stomické pásky – přídržné

kompatibilní s jednodílným nebo dvoudílným
stomickým systémem

Ge
Pe

03.08.02.02

stomické břišní pásy

s otvorem nebo bez otvoru

Ge
Pe

03.08.02.03

nízkotlaké adaptéry pro dvoudílný
systém

–

Ge
Pe

03.08.03

prostředky zahušťovací

03.08.03.01

prostředky zahušťovací

–

Ge
Pe

PRESKRIPČNÍ OMEZENÍ

INDIKAČNÍ OMEZENÍ

MNOŽSTEVNÍ
LIMIT/MĚSÍC

ÚHRADOVÝ LIMIT
LIMIT BEZ DPH

a

GeR; chi; int; neF; onK;
PeD; PRL; uRn

komplikovaná stomie nebo píštěl – stenóza, retrakce, prolaps; nevhodná stomie nebo píštěl pro ošetřování; stomie
nebo píštěl vyústěná v komplikovaném
peristomálním terénu; více stomií současně; odhojená zvýšená manžeta stomie; onkologická léčba; měkké břicho –
plovoucí podkoží

1 ks

7,80 Kč/1 g

a

GeR; chi; int; neF; onK;
PeD; PRL; uRn

komplikovaná stomie nebo píštěl –
stenóza, retrakce, prolaps; nevhodná
stomie nebo píštěl pro ošetřování; stomie nebo píštěl vyústěná v komplikovaném peristomálním terénu; více stomií
současně; odhojená zvýšená manžeta
stomie; onkologická léčba; měkké břicho – plovoucí podkoží

–

0,40 Kč/1 cm2

a

GeR; chi; int; neF; onK;
PeD; PRL; uRn

komplikovaná stomie nebo píštěl –
stenóza, retrakce, prolaps; nevhodná
stomie nebo píštěl pro ošetřování; stomie nebo píštěl vyústěná v komplikovaném peristomálním terénu; více stomií
současně; odhojená zvýšená manžeta
stomie; onkologická léčba; měkké břicho – plovoucí podkoží

60 ks –
lze předepsat
pouze s podložkou

96 Kč/1 ks

GeR; chi; int; neF; onK;
PeD; PRL; uRn

pacienti s jednodílným nebo dvoudílným stomickým systémem, který má
ouška pro uchycení přídržného pásku;
potřeba mechanické podpory pásku
pro dobrou adhezi pomůcky k tělu;
prevence podtékání

2 ks/rok

174 Kč/1 ks

GeR; chi; int; neF; onK;
PeD; PRL; uRn

všechny typy stomie

2 ks/rok

522 Kč/1 ks

GeR; chi; int; neF; onK;
PeD; PRL; uRn

všechny typy stomie; pacienti používající dvoudílný mechanický systém,
kterým onemocnění, stav stomie
a peristomálního okolí nedovoluje tlak
na břišní stěnu; časné pooperační
období – do 3 měsíců od operace

10 ks –
uzavřený
systém;
15 ks –
výpustný
systém

113 Kč/1 ks

GeR; chi; int; neF; onK;
PeD; PRL; uRn

ileostomie; kolostomie s řídkou nebo
vodnatou stolicí

–

313 Kč/měsíc
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KATEGORIZAČNÍ STROM

POPIS

PR

03.08.04

odstraňovače stomické podložky

03.08.04.01

odstraňovače stomické podložky

–

Ge
Pe

03.08.04.02

odstraňovače stomické podložky –
silikonové

rouška nebo sprej

Ge
Pe

03.08.05

pohlcovače pachu

03.08.05.01

pohlcovače pachu

neutralizuje zápach ve stomickém sáčku
(aplikuje se do sáčku před nasazením)

Ge
Pe

03.9

ochranné a čisticí prostředky pro pacienty se stomií

03.09.01

ochranné prostředky pro pacienty
se stomií

03.09.01.01

zásypové pudry, ochranné krémy,
ochranné filmy, přídržné proužky

–

Ge
Pe

03.09.01.02

protektivní kroužky

ochranná hydrokoloidní nebo silikonová vrstva se
lepí na kůži, a nepropustná, omyvatelná a nelepivá
vrstva je navrch

Ge
PR

03.09.02

čisticí prostředky pro pacienty se stomií

03.09.02.01

čisticí roztoky, čisticí pěny,
tělové čisticí ubrousky

pomůcky

Ge
Pe

03.10

sběrné sáčky se širokou hadicí

03.10.01

sběrné sáčky se širokou hadicí

pevné sběrné sáčky, které pojmou alespoň
1 500–2 000 ml stolice; široká a dlouhá hadice,
kterou projde kašovitá stolice; možnost zavěšení
na lůžko

Ge

se
pivá

ení

PRESKRIPČNÍ OMEZENÍ

INDIKAČNÍ OMEZENÍ

MNOŽSTEVNÍ
LIMIT/MĚSÍC

ÚHRADOVÝ LIMIT
LIMIT BEZ DPH

GeR; chi; int; neF; onK;
PeD; PRL; uRn

pacienti používající stomický nebo
drenážní systém na stomii, píštěl nebo
drenáž; zdravá nebo mírně poškozená
peristomální kůže

–

261 Kč/měsíc

GeR; chi; int; neF; onK;
PeD; PRL; uRn

pacienti používající stomický nebo
drenážní systém na stomii, píštěl nebo
drenáž; poškozená peristomální kůže;
alergická reakce na jiný odstraňovač;
kožní choroba v peristomální oblasti

–

435 Kč/měsíc

GeR; chi; int; neF; onK;
PeD; PRL; uRn

zvyšují kompenzační funkci stomické
pomůcky

–

304 Kč/měsíc

GeR; chi; int; neF; onK;
PeD; PRL; uRn

pacienti používající stomický nebo
drenážní systém na stomii, píštěl nebo
drenáž; ochrana a prevence poškození
kůže v peristomální oblasti; léčba poškozené kůže; onkologická léčba; zajištění
plné adheze stomického systému

–

870 Kč/měsíc

GeR; chi; int; onK; PeD;
PRL; uRn

výživné stomie, trvalé drenáže, nefrostomie, ureterostomie, epicystostomie

30 ks

104 Kč/1 ks

GeR; chi; int; neF; onK;
PeD; PRL; uRn

–

–

261 Kč/měsíc

GeR; chi; int; onK; PRL

pacienti se stomií s odpady
nad 2 000 ml/24 hod; používají
jednodílný nebo dvoudílný systém
s univerzálním sáčkem

15 ks

157 Kč/1 ks
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Zdravotnické potřeby
Zákazníci z prahy a ostravy mohou využít služeb prodejen Zdravot nických potřeb
„U RadiMa“, kde najdou kompletní sortiment pomůcek společnosti Convatec.

PRAHA:
vinohradská 60, 130 00 praha 3,
tel.: 224 254 007

OSTRAVA:
Českobratrská 63, 702 00 ostrava,
tel.: 596 618 459

Dopravní spojení:
metro trasa a
stanice jiřího z poděbrad,
tramvaj č. 11

Dopravní spojení:
autobus č. 37, 38, 50,
trolejbus č. 102, 103, 104 a 105,
stanice Českobratrská

otevřeno: po–pá: 9–12, 14–18 hodin

otevřeno: po–pá: 8–17 hodin

PROGRAM PRO STOMIKY

www.facebook.com/stomikradim

Adresa společnosti a distribuce (zásilková služba):
Convatec Česká republika s. r. o., olivova 2096/4, 110 00 praha 1

