KÓD SÚKL NÁZEV

DOPLNĚK

ÚHRADA

Odstraňovače stomické podložky – limit 261 Kč/měsíc
ubrousky, 100 ks
5006778 Odstraňovač podložky ConvaCare®

kategorie: 03.08.04.01
521,74 *

Odstraňovače stomické podložky – silikonové – limit 435 Kč/měsíc
5006662 Odstraňovač podložky Niltac®
sprej, 50 ml
5006650 Odstraňovač podložky Niltac®
ubrousky, 30 ks

kategorie: 03.08.04.02
217,50
434,78

Čisticí roztoky, čisticí pěny, tělové čisticí ubrousky – limit 261 Kč/měsíc
5006818 Čisticí ubrousky Aloe vesta®
ubrousky, 8 ks
5006813
Tělová pěna Aloe Vesta®
236 ml

kategorie: 03.09.02.01
111,06
225,24

Pásky vyrovnávací – limit 120 ks/měsíc

kategorie: 03.08.01.02

5005989
5005990
5005988
5005987

Vyrovnávací pásek Varimate® čtvrtkruh
Vyrovnávací pásek Varimate® rovný tvar
Vyrovnávací pásek Varimate® rovný tvar
Vyrovnávací pásek Varimate® rovný tvar

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

3x9 cm, hydrokoloidní, 60 ks
3x11 cm, hydrokoloidní, 60 ks
5x11 cm, hydrokoloidní, 30 ks
5x22 cm, hydrokoloidní, 20 ks
30 g
60 g

Těsnicí manžety – limit 60 ks/měsíc
5006685
5006663
5006652

Těsnicí kroužek Stomahesive®
Těsnicí kroužek Stomahesive®
Těsnicí kroužek Stomahesive®

plná
plná
plná
plná

kategorie: 03.08.01.02
plná
plná
kategorie: 03.08.01.05

48 mm, 10 ks
48 mm, tenký, 10 ks
98 mm, 10 ks

Zdravotnické potřeby
Zákazníci z Prahy a Ostravy mohou využít služeb prodejen Zdravotnických
potřeb „U RADIMA“, kde najdou kompletní sortiment pomůcek společnosti
ConvaTec.

plná
plná
plná

www.facebook.com/stomikradim

pro ošetřování stomií

Zásypové pudry, ochranné krémy a filmy, přídržné proužky – limit 870 Kč/měsíc kategorie: 03.09.01.01
5006844 Film ochranný ConvaCare®
ubrousky, 100 ks
434,78
5006567
Film ochranný Silesse®
sprej, 50 ml
434,78
5006563
Film ochranný Silesse®
ubrousky, 30 ks
869,57
5006849 Pudr Stomahesive®
zásypový, 25 g
434,78
5006771
Zklidňující krém Sensi-Care®
85 g
114,64
Destičky a roušky – limit: plná úhrada
5006851
Destička vyrovnávací Stomahesive®
5006853
Destička vyrovnávací Stomahesive®

10x10 cm, 5 ks
20x20 cm, 3 ks

PŘÍSLUŠENSTVÍ

45 mm, 10 ks
57 mm, 10 ks
70 mm, 10 ks
100 mm, 10 ks

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

přídržný, 1 ks

kategorie: 03.08.02.01
plná

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

1 ks

kategorie: 03.08.02.02
522,00 **

Prostředky zahušťovací – limit 313 Kč/měsíc
5006635
Sáčky gelujicí Diamonds®

100 ks

kategorie: 03.08.03.01
939,00 ***

Pohlcovače pachu – limit 304 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
148,76
114,88
148,76

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: 9–18 hodin

Otevřeno: Po–Pá: 8–17 hodin

Poukaz potvrzený lékařem zašlete poštou na adresu: ConvaTec Česká republika
s. r. o., Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1. Do 3 pracovních dnů po obdržení poukazu
v distribučním centru zboží připraví a společnost DPD vám je doveze až domů v diskrétním obalu. Doručení zdarma – veškeré náklady na poštovné a balné hradí společnost ConvaTec. Chráníme vaše soukromí.

kategorie: 03.08.02.03
plná
plná
plná
plná

Úhrady jsou bez DPH, * plná úhrada 1 balení na 2 měsíce, ** s doplatkem 340,00 ***plná úhrada 1 balení na 3 měsíce

OSTRAVA:
Českobratrská 63, 702 00 Ostrava,
Tel.: 596 618 459

Zásilková služba

kategorie: 03.08.01.04
plná
plná

Nízkotlaké adaptéry pro dvoudílný systém:
• limit 10 ks/měsíc – uzavřený systém
• limit 15 ks/měsíc – výpustný systém
5006791
Nízkotlaký adaptér Natura®
5006764
Nízkotlaký adaptér Natura®
5006753
Nízkotlaký adaptér Natura®
5006749
Nízkotlaký adaptér Natura®

PRAHA:
Vinohradská 60, 130 00 Praha 3,
Tel.: 224 254 007

Adresa společnosti a distribuce (zásilková služba):
ConvaTec Česká republika s. r. o., Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1

POMÁHAT NÁS BAVÍ

POMÁHAT NÁS BAVÍ

ODSTRAŇOVAČE PODLOŽKY

PÁSKY VYROVNÁVACÍ

ODSTRAŇOVAČ PODLOŽKY CONVACARE®
Odstraňovač podložky napomáhá k jednoduchému a pohodlnému sejmutí pomůcky. Slouží zároveň k omytí kůže od případných zbytků želatiny a k regeneraci pokožky. Je nedráždivý a nevysušuje kůži. Při výměně pomůcky se jemně nadzvedne její okraj
a ubrousek se vloží mezi kůži a lepicí vrstvu a za stálého potírání
se pomůcka sejme. Pokožka se následně omyje prostředky přímo
určenými k očištění kůže v okolí stomie a osuší.

ODSTRAŇOVAČE PODLOŽKY – SILIKONOVÉ
ODSTRAŇOVAČ PODLOŽKY NILTAC

POMÁHAT NÁS BAVÍ

®

Nedráždivý odstraňovač pomůcek, který neobsahuje parfémy, alkohol ani
oleje, je hypoalergenní a neštípe. Je dokonalou směsí 100% silikonu.
Snadno se používá, rychle zasychá. Je určen k nebolestivému odstranění
pomůcky ať už pomocí ubrousku (1 balení obsahuje 30 ks), nebo spreje
(obsah 50 ml). Sprej se používá vždy ve svislé poloze, nikdy vodorovně!
Nezpůsobuje chladivý šok a aplikátor je uzpůsoben tak, že obsah se zcela
využije. Po aplikaci se okolí stomie doporučuje omýt čisticími prostředky
přímo k tomu určenými, viz níže. Nezanechává stopy na oděvěch.

ČISTICÍ PROSTŘEDKY
TĚLOVÁ PĚNA ALOE VESTA

®

Velmi jemně a šetrně čistí okolí stomie. Díky Aloe zklidňuje a zvlhčuje citlivou pokožku. Pěna je balená v praktické plastové nádobě o obsahu 236 ml.
Tekutina se po zmáčknutí aplikátoru změní v pěnu, rychle se roztírá a rozpouští nečistoty včetně stolice. Je vhodná i pro citlivou pokožku ke každodennímu použití. Po použití opláchmene pokožku vodou a osušíme.

UBROUSKY ČISTICÍ
ALOE VESTA®
Chrání pokožku před podrážděním. Šetrně odstraňují
nečistoty, mají vyvážené pH, příjemně voní. Praktické
balení lze použít pro ošetření stomie doma i na cestách.
Po použití opláchneme pokožku vodou a osušíme.
Jsou baleny po 8 ks.

VYROVNÁVACÍ PÁSKY VARIMATE®
Pásky Varimate® zajistí dokonalou fixaci pomůcky ke kůži. Jsou vyrobeny z přírodní hydrokoloidní hmoty, která nedráždí pokožku a zcela se přizpůsobí křivkám
a pohybům těla. Výborně drží pomůcku i v kožních záhybech. Pásky jsou zároveň
voděodolné, takže pomůcku skvěle chrání i při plavání. Lze je stříhat dle potřeby
a spolehlivě ochrání i před mechanickým poškozením – např. při nošení přídržného pásku.

ADHEZIVNÍ PASTY

PASTA VYPLŇOVACÍ STOMAHESIVE® 30 g
Tato pasta se používá až po nalepení podložky. Je určena pro
vyplnění mezer mezi podložkou a okolím stomie. Pasta nelepí,
ale zabraňuje podtékání, a tím i chrání pokožku. Je mastná, proto
ji neaplikujte pod pomůcku! Výrazně by se snížila její lepivost.

PASTA VYROVNÁVACÍ STOMAHESIVE® 60 g

TĚSNICÍ MANŽETY

Používá se k vyrovnání kožních záhybů a nerovností. Je lepivá
a aplikuje se přímo na kůži do prohlubní a záhybů k jejich vyrovnání nebo na spodní (lepicí) stranu pomůcky v okolí předstřiženého otvoru. Po vyprchání alkoholu, který obsahuje, pasta
ztvrdne a vytvoří bariéru. Zabraňuje tak případnému podtékání a zlepšuje přilnavost pomůcky. Pastu aplikujte pomocí
navlhčeného prstu.

TĚSNICÍ KROUŽEK STOMAHESIVE®
Slouží k vyplnění kožních záhybů a nerovností. Je elastický, velice
dobře se tvaruje a upravuje dle individuálních potřeb. Je možné ho
trhat a použít jen část nebo opět spojit či vrstvit tak, aby stomická
pomůcka přilnula po celé své lepicí ploše. Těsnicí kroužek je vyroben z hmoty Stomahesive®, která chrání kůži a podporuje hojení.
Snadno se odstraňuje zároveň se stomickou pomůckou. Po odstranění nezanechává zbytky hmoty na kůži. Absorbuje tekutinu a jemně
gelovatí. Neobsahuje alkohol.

ZÁSYPOVÉ PUDRY, OCHRANNÉ KRÉMY A FILMY
PUDR OCHRANNÝ STOMAHESIVE®
Slouží ke zklidnění podrážděné pokožky pod pomůckou. Používá se
ve velmi tenké vrstvě na čistě omytou a osušenou pokožku, zejména
je-li kůže v okolí stomie rozbolavělá nebo došlo-li k jejímu podráždění
v důsledku vniknutí stolice nebo moči pod pomůcku. Lahvičku s pudrem držte vodorovně, asi 7–10 cm od těla a zmáčkněte. Vytvoří se obláček, který pudr rovnoměrně rozptýlí na požadovaném místě. Před nalepením nové pomůcky odstraňte přebytečný pudr pomocí buničité
vaty a poté můžete přetřít Ochranným filmem ConvaCare® nebo
Silesse® nebo rovnou nalepit pomůcku.

OCHRANNÝ FILM CONVACARE®

POHLCOVAČ PACHU STOMODOR DROPS

Ubrousky jsou nasyceny látkou, která vytváří mezi pokožkou
a pomůckou ochranný film, chrání pokožku před podrážděním,
odřením nebo tvorbou puchýřků. Zároveň může napomoci
i zlepšení přilnavosti pomůcky. Ochranný film umožňuje dýchání
pokožky, rychle zasychá, je pružný a neloupe se. Aplikujte jej
na čistě omytou a osušenou pokožku do okolí stomie před
nasazením pomůcky a nechte zaschnout. Pokud přípravek
aplikujete na podrážděnou pokožku, může se přechodně objevit
pocit pálení či štípání.

Efektivně odstraňuje pachy ze stomických sáčků. Promíchává se s obsahem sáčku,
kde pohlcuje pachy přímo u zdroje a poté uzavře hladinu sáčku nepropustným filmem.
Aplikujte do sáčku před nasazením 10–20 kapek. Dle potřeby je možné dávkování zvýšit.
Prodlužuje a zefektivňuje funkci a životnost filtru.

OCHRANNÝ FILM SILESSE®
Ochranný film Silesse® je nedráždivý a hypoalergenní, neboť je vyroben
na bázi 100% silikonu. Vytváří příjemný prodyšný film, který chrání kůži
před agresivním střevním obsahem. Rychle zasychá a zlepšuje přilnavost
pomůcky. V nabídce je ve formě ubrousků (1 balení obsahuje 30 ks) nebo
spreje (obsah 50 ml). Sprej se neucpává, stejnoměrná vrstva je dosažena
díky speciálnímu aplikátoru – pumpičce. Před upotřebením je vhodné
obsah protřepat.

ZKLIDŇUJÍCÍ KRÉM SENSI-CARE®
Napomáhá hojení a zklidňuje jak podrážděnou, tak i suchou pokožku. Krém je mastný.
Aplikuje se až po nalepení pomůcky, aby se nesnížila její přilnavost.

NÍZKOTLAKÉ ADAPTÉRY PRO DVOUDÍLNÝ SYSTÉM
NÍZKOTLAKÝ ADAPTÉR NATURA®
Adaptér se používá zejména v pooperačním období, kdy je
zvýšená citlivost stěny břišní na dotek a tlak. Díky adaptéru
není nutno tlačit na břicho. Používá se s dvoudílným systémem Natura® +. Nasazuje se na podložku před nalepením na
tělo a sáček se následně nacvakne na adaptér, takže nedochází k tlaku na břicho. Lze ho použít i při domácím ošetřování.

POHLCOVAČE PACHU
POHLCOVAČ PACHU STOMODOR SPREJ
Efektivně odstraňuje nepříjemné pachy ze stomických sáčků a materiálů v okolí
stomie. Při tuhé stolici se aplikuje přímo do sáčku před nasazením. Pro zvýšení
efektu odstraňování pachu můžeme neředěný rozprašovat také do prostoru
anebo na jakýkoliv materiál. Postupujte dle návodu na rozprašovači. K dispozici
je varianta MAXI a cestovní balení MINI.

STOMICKÉ PÁSKY – PŘÍDRŽNÉ
PÁSEK
Pásek je určen uživatelům dvoudílného systému Natura®, jednodílného urostomického sáčku Esteem® a jednodílného sáčku Esteem®+
konvexního. Je vhodný při zvýšené fyzické námaze nebo jako prostředek pro zvýšení ochrany a pocitu jistoty. Připevňuje se na boční
očka přírubového kroužku sáčku Natura®+ nebo očka lepící části
sáčku Esteem®.

STOMICKÉ BŘIŠNÍ PÁSY
STOMEX – KÝLNÍ PÁS
Brišní podpora Stomex je určena pacientům – stomikům, kteří trpí parastomální kýlou nebo i pacientům, kteří potřebují v pooperační fázi zpevnit břišní stěnu. Je vyroben z elastické, netřepivé tkaniny,
která se velmi dobře přizpůsobuje tělesnému tvaru. Pomocí tří pásků ze suchých zipů jej lze optimálně přitáhnout a zabránit nežádoucímu pohybu pásu. Do pásu lze
v místě stomie vystřihnout otvor pro vyvedení stomického sáčku. Pás se
přiloží na tělo, označí se místo pro vystřižení otvoru a otvor se vystřihne.
Průměr vystřiženého otvoru by měl být cca o 15 mm menší než je průměr
stomie. Po vystřižení otvoru se pás na těle utáhne tak, aby neomezoval
odvod stolice ze stomie do sáčku. Pás musí zpevnit oslabenou stěnu břišní
bez omezení dýchání nebo pohybu.

PROSTŘEDKY ZAHUŠTOVACÍ
GELUJÍCÍ SÁČKY DIAMONDS®
Slouží k zahuštění střevního obsahu a jsou určeny pro všechny stomiky s řídkou či vodnatou stolicí.
Aplikace je velice jednoduchá. Sáček nerozbalujte, rovnou vhoďte horním otvorem do sáčku (před
nasazením) nebo aplikujte výpustí (po vypuštění obsahu a očištění výpusti). Jakmile se sáček
dostane do styku s tekutinou, obal se rozpustí
a jednotlivé granulky přemění tekutinu v gel.
Sáčky obsahují složku ActiveOne™, jež je na
bázi aktivního uhlí a spolehlivě pohlcuje zápach.
Zároveň zabarví obsah do černa. Gelující sáčky
zabraňují podtékání, nafukování sáčku a navíc
pohlcují zápach. Balení obsahuje 100 ks gelujících sáčků.
Aplikace do sáčku

