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Zdravotnícki pracovníci venujú veľa zo svojho 
času ľuďom so stómiou žiť ich život ako predtým. 
Program spoločnosti ConvaTec me+™ dopĺňa túto 
starostlivosť o skúsenosti, podporu a námety ľudí 
so stómiou, ktorí už majú tieto poznatky ako žiť 
život v zmenených podmienkach.

me+™ podpora
človeka so stómiou počas 
celého života

me+
starostlivosť

Produkty, 
príslušenstvo a rady 

po prepustení 
domov 

z nemocnice.

me+
podpora

Odpovede osôb na 
zákazníckom centre 

cez telefón alebo 
e-mail na rôzne otázky 
súvisiace so stómiou.

me+
odpovede
Odpovede na 

otázky súvisiace 
so životom so 

stómiou.

me+
spoločenstvo

Inšpirujúce príbehy 
a nápady od ľudí 

so stómiou.
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Pondelok – piatok od 8.00 do 16.30  
(v prípade neprítomnosti sa vám ozve záznamník)
Viac informácií získate aj na našej web stránke www.convatec.sk  
alebo ak máte otázku, môžete nás priamo kontaktovať  
na e-mail stomalinka@convatec.com alebo nás navštíviť v kancelárii na adrese:  
Zákaznícke centrum ConvaTec, Štúrova 71/A, 949 01 Nitra, tel. 037/77 64 931.

Počas vašej starostlivosti o stómiu vám ponúkame 
program me +™. Poskytneme vám podporu, 
edukáciu a produkty, ktoré potrebujete.

POMOC A PODPORA 
zavolajte alebo kliknite

produkt

edukácia

starostlivosť
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ConvaTec štartovacia taštička
Naša pomoc začína štartovacou taštičkou, ktorá 
bola vyrobená na základe vašich potrieb. Táto 
taštička obsahuje edukačné materiály, vzorky 
pomôcok a  všetko to, čo potrebujete vedieť 
na začiatok.

ConvaTec štartovacia taška
Pri prepustení z  ústavnej starostlivosti domov 
dostávate zadarmo prvú kompletnú výbavu 
stomických pomôcok so sebou do veľkej tašky 
na jeden mesiac.

Zákaznícke centrum Radim klub
Potrebujete rýchlu pomoc a radu v oblasti sortimentu pomôcok, ich použitia 
a  dostupnosti alebo informácie z  oblasti ošetrovania stómií? Zavolajte 
do zákazníckeho centra Radim klub na bezplatnú linku 0800 800 111.

Pracovníčky na zákazníckom centre vám po-
vedia množstvové limity pomôcok na jeden 
mesiac, pomôžu zorientovať sa v  kódoch 
a označení pomôcok, odporučia zdravotníc-
keho pracovníka v  blízkosti vášho bydliska 
a poskytnú informácie kde a ako sa dostane-
te v pomôckam. V prípade zložitejších otázok 
konzultujeme naše odpovede s odborníkmi.

www.convatec.sk
Aktuálne informácie o organizovaných akciách pre stomikov, prehľad sorti-
mentu stomických pomôcok a produktov na vlhké hojenie rán ConvaTec, 
ukážky z  časopisu ,  informácie o  priebehu dlhodobých programov 
uskutočňovaných spoločnosťou ConvaTec a ešte viac 
sa dozviete na internetovej adrese: www.convatec.sk.

Časopis spoločnosti ConvaTec
Pošlite nám vyplnenú Prihlášku do časopisu              
a dostanete zadarmo dvakrát ročne časopis stomikov  

, diskrétne zabalený, na vami uvedenú adresu.    
V  časopise nájdete cenné rady z oblasti ošet- 
rovania stómií, informácie o pomôckach a ďalšie no-
vinky a zaujímavosti zo života stomikov.

Jela Stehlíková 
sestra so srdcom

Prežite deň bez 
podtekania

Advanced Pouch System

INOVÁCIA STOMICKÝCH 
VRECIEK

Vaša príručka 
k zotaveniu sa

po stomickej operácii

1. diel

Bezplatný časopis nielen pre ľudí so stómiou vydávaný spoločnosťou ConvaTec

SPOLOČNE 
VYTVÁRAME NÁŠ SVET

2/2018

Svet je v rukách tých, 
ktorí majú odvahu snívať, 
dokážu prijať riziko a žiť 
svoje sny – každý podľa 
vlastných schopností.“

Paulo Coelho

Sme tu pre vás,  
pomôžeme vám...

Spoločnosť ConvaTec na Slovensku
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Sprej Silesse™ ochranný film
Je nedráždivý, hypoalergénny, vyrobený na báze 100% silikónu. Vytvára 
jemný, priedušný film, ktorý chráni kožu pred agresívnym črevným ob-
sahom alebo močom. Zároveň zlepšuje priľnavosť pomôcky a po apli-
kácii rýchlo zasychá.

kód produktu ks v balení kód ZP

420790 1 (50 ml) F91153

Obrúsky Silesse™ ochranný film
Nedráždivý, hypoalergénny, 100% silikón. Vytvára jemný, priedušný film, 
ktorý chráni kožu pred agresívnym črevným obsahom alebo močom. 
Zlepšuje priľnavosť pomôcky a po aplikácii rýchlo zasychá.

kód produktu ks v balení kód ZP

420789  30 F91152

ConvaCare™ ochranný film
Prostriedok nerozpustný vo vode, ktorý slúži na ochranu kože. Vytvára 
vrstvu ochranného filmu na koži pod leukoplast, podložku, adhezívum 
a hydrokoloidné krytie. Pomáha tak ochraňovať kožu pred podrážde-
ním, poškodením a nahromadením adhezíva.

kód produktu ks v balení kód ZP

37444 90 F41313

Sprej Niltac™ na odstraňovanie náplastí
Používa sa k bezbolestnému odstraňovaniu pomôcky. Rýchlo zasychá 
a  nezanecháva zvyšky oleja ani žiadne iné látky, pretože ide o  zmes 
100% silikónu. Po aplikácii umyť kožu v okolí stómie vodou.

kód produktu ks v balení kód ZP

420787  1 (50 ml) F91154

Obrúsky Niltac™ na odstraňovanie náplastí
100% silikón. Na bezbolestné odstraňovanie pomôcky a zvyškov náplas-
tí. Rýchlo zasychá a nezanecháva zvyšky oleja ani žiadne iné látky. Po 
aplikácii umyť kožu v okolí stómie vodou.

kód produktu ks v balení kód ZP

420788  30 F91155

ConvaCare® odstraňovač náplasti
Používa sa na jemné odstránenie adhezív vrátane podložiek, leu-
koplastov a hydrokoloidných krytí. Účinne odstraňuje všetky zvyšky 
adhezív z pokožky, ktoré by inak skrátili dobu aplikácie vyššie uve-
dených prostriedkov.

kód produktu ks v balení kód ZP

37443 90 F41312

Starostlivosť o kožu & príslušenstvo
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Stomahesive® ochranná pasta
Ochranná vrstva na kožu založená na pektíne. Pasta je lepivá. Používa sa 
ako výplň nerovného povrchu kože, čo napomáha predĺženiu životnosti 
nalepeného stomického systému a na ochranu kože pred podráždením 
pri podtečení pod pomôcku. 

kód produktu veľkosť ks kód ZP

H3910 60 g 1 F41229

Stomahesive® Seal tesniace krúžky
Chránia kožu v okolí stómie. Krúžok sa dá vytvarovať podľa po-
treby, poskladať, roztrhnúť a znovu spojiť. Môže sa použiť spolu 
s pastou. Neobsahuje alkohol, neštípe. Nevysuší sa. Jednoducho 
sa odstraňuje a nezanecháva zvyšky.

kód produktu veľkosť ks kód ZP

413503 48 mm, hrúbka 4 mm 10 F92109

413504 48 mm, hrúbka 3 mm 10 F92108

Stomahesive® ochranný zásyp
pomáha vytvoriť ochrannú vrstvu na koži, aby nedošlo k jej poškodeniu 
alebo sa používa na kožu, ktorá je mokvajúca.

kód produktu veľkosť ks kód ZP

25535 25 g 1 F41228

Stomahesive® adhezívna pasta
Pasta nelepí a používa sa na vyplnenie medzier medzi pomôckou a stó-
miou po nalepení pomôcky, čím sa zabraňuje podtekaniu pod pomôcku. 
Okrem toho sa používa aj na hojenie kože v okolí stómie.

kód produktu veľkosť ks kód ZP

D9730 30 g 1 F41230

Aloe Vesta™ telová pena
Jemne a šetrne čistí kožu v okolí stómie. Rozpúšťa nečistoty vrátane sto-
lice. Obsahuje aloe vera. 

kód produktu veľkosť ks kód ZP

325208 235 ml 1 F80694

Sensi Care™ hydratačný krém
Krém, ktorý hojí poškodenú kožu v okolí stómie. Má ukľudňujúce, hydra-
tačné a ochranné účinky na suchú a podráždenú kožu. Krém je mastný.

kód produktu veľkosť ks kód ZP

324403 85 ml 1 F80696
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Diamonds™ s ActiveOne™ gélujúce  
a dezodoračné vankúšiky
Sú určené pre zahustenie črevného obsahu. Gélujúce vankúšiky obsa-
hujú zložku aktívneho uhlia – ActiveOne™, ktorá pohlcuje zápach. Pre-
menou tekutého obsahu na gél sa zabráni podtekaniu a nafukovaniu 
vrecka, naviac sa eliminuje zápach.

kód produktu ks v balení kód ZP

420791 1 (100 ks) F91151

StomOdor sprej maxi
Efektívne odstraňuje nepríjemné pachy. Môže sa použiť priamo do vrec-
ka, do miestnosti alebo na akýkoľvek materiál na pohltenie zápachu.

kód produktu veľkosť ks kód ZP

1717273 210 ml 1 F96248

StomOdor kvapky
Efektívne odstraňuje pachy. Aplikuje sa priamo do vrecka, kde sa premie-
šava so stolicou.

kód produktu veľkosť ks kód ZP

1717275 35 ml 1 F96247

Prídržný opasok
Pomôcka pri dvojdielnom systéme. Poskytuje zvýšenú ochranu a pocit 
istoty.

kód produktu ks kód ZP

G5510 1 F41299

ConvaTec mostík pod dvojhlavňovú stómiu  
sterilné balenie

kód produktu veľkosť ks kód ZP

22355 65 mm 10 F58004

22356 95 mm 10 F58005

Aloe Vesta™ čistiace telové obrúsky
Šetrne odstraňujú nečistoty v  okolí stómie. Po použití odporúčame 
umyť vodou. Obsahuje Aloe vera.

kód produktu ks v balení kód ZP

325521 8 F80695
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Dvojdielny stomický systém Natura® + a Natura® od spoločnosti ConvaTec má 
najširší sortiment produktov patriacich do dvojdielneho systému. Podložky 
Natura® znamenajú bezpečné, presné uzavretie s niekoľkými počuteľnými „klik-
nutiami“. Jednoduché upínanie a odopínanie zacvaknutím umožňuje používate-
ľom rýchlo vymeniť vrecko a pokračovať v aktivitách bez odstraňovania podložky 
z pokožky.

S príchodom produktov Natura® + vám dávame do pozornosti predovšetkým 
vrecká a podložky s jedinečnou tvarovateľnou technológiou, kde sa kombinuje 
naše adhezívum Stomahesive® a Durahesive®. Tieto podložky sa individuálne do-
kážu prispôsobiť každému tvaru a veľkosti stómie bez potreby použitia nožníc, 
pretože sa otvor tvaruje prstami. Týmto dokonalým prispôsobením sa otvoru stó-
mie je zabezpečené tesné priľnutie a zabránenie podtekaniu.

Natura® + a Natura® vrecká sú dostupné vo verzii uzavreté, výpustné a urosto-
mické, béžové alebo priehľadné. Natura® + vrecká ponúkajú najnovšiu techno-
lógiu od spoločnosti ConvaTec: 

• filter s ochranným filmom, proti upchatiu; 
• jemný a nešuštivý materiál; 
• InvisiClose™ bezsvorkový uzáver; 
•  Lock-it Pocket™ (úschovné vrecko), ktoré bezpečne schová výpust a poskytne 

výhody uzavretého vrecka;
• priehľadné okienko na možnosť kontroly stómie, ktoré je diskrétne prekryté 

netkanou textíliou.

Natura® + a Natura®  
dvojdielny stomický systém
Vrecká a podložky pre každodenný život
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Jednoduché 
Nestrihá sa a ani 

netreba vedieť presnú 
veľkosť.

Pohodlné
Technológia tvarovej 

pamäti umožňuje 
prispôsobiť sa stómii.

Bezpečné
Vytvorený golier okolo 

stómie zabraňuje 
podtekaniu.

Nestrihá sa.
Elastické tesnenie.
„Korytnačí“ golier.

34 %
má problémy s kožou 

v okolí stómie už počas 
3 týždňov po operácii3

47 %
počas prvých 
2 mesiacov4

52 %
počas prvého 

roku2

50% ľudí so stómiou má problémy 
s kožou v okolí stómie1,2 

Tvarujte
Tvarovateľná technológia™

silná ochrana pred poškodením 
pokožky a podtekaním.
ConvaTec tvarovateľná 
technológia vytvára elastický 
tesniaci golier s tvarovou 
pamäťou, ktorý sa dokáže 
prispôsobiť akejkoľvek veľkosti 
a tvaru stómie. Tento „korytnačí“ 
golier pomáha utesniť 
pomôcku k stómii a chráni 
tým pokožku.

Referencie: 1. Herlufsen P, Olsen AG, Carlsen B, etal, Ostomy skin study: a study of peristomal skin disorders in patients with permanent stomas. Br J Nurs. 
2006;15(16):854-862. 2. Bosio G, Pisani F, Lucibello L. A Proposal for Classifying Peristomal Skin Disorders: Results of a Multicenter Observational Study. OWM. 
2007; 53(9): 38-43. 3. Cottam J, Richards K, Hasted A, Blackman A. Results of a nationwide prospective audit of stoma complications within 3 weeks of surgery. 
Colorectal Dis. 2007; 9: 834-8. 4. Ratliff CR. Early Peristomal Skin Complications Reported by WOC Nurses. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2010; 37(5): 505-510.  
™ indicates trademarks of ConvaTec Inc. © 2019 ConvaTec Inc. 
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Natura® podložky
(kompatibilné s Natura® + a Natura® vreckami)

Natura® podložky 
s tvarovateľnou technológiou 
Tieto podložky sú vhodné pre ľudí so stómiou, ktorí majú obsah zo stómie skôr 
polotekutý alebo tekutý. Tento spoľahlivý typ podložiek dobre priľne na suchú 
aj vlhkú kožu. Tesne priľnú k  stómii, a  tým zabránia podtekaniu obsahu pod 
podložku. Špeciálny efekt, ktorý sa po vytvarovaní manžety okolo stómie vytvorí, 
nazývame aj „korytnačí“ golier, ktorý pomáha vytvárať bezpečnejšie utesnenie 
bez poškodenia kože. Podložky sa jednoducho pripravujú, aplikujú aj odstraňujú. 
Bezpečne držia na koži počas sprchovania, plávania a kúpania.

Natura® plochá tvarovateľná podložka  
s harmonikovým krúžkom

kód 
produktu

farebné 
označenie

veľkosť 
stómie

veľkosť 
podložky

ks 
v balení kód ZP

421030 ● malá 57/13 – 22 mm 5 F93698

421031 ● stredná 57/22 – 33 mm 5 F93699

421032 ● veľká 70/33 – 45 mm 5 F93700

Natura® plochá tvarovateľná podložka  
s hydrokoloidným okrajom

kód 
produktu

farebné 
označenie

veľkosť 
stómie

veľkosť 
podložky

ks 
v balení kód ZP

411809 ● malá 45/13 – 22 mm 5 F86777

411811 ● stredná 45/22 – 33 mm 5 F86778

411813 ● veľká 57/33 – 45 mm 5 F86779

411815 ● extra-veľká 70/45 – 56 mm 5 F86780

Natura® konvexná tvarovateľná podložka  
s hydrokoloidným okrajom

kód 
produktu

farebné 
označenie

veľkosť 
stómie

veľkosť 
podložky

ks 
v balení kód ZP

420233 ● malá 45/13 – 22 mm 5 F86781

420234 ● stredná 45/22 – 33 mm 5 F86782

420235 ● veľká 57/33 – 45 mm 5 F86783
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Natura® Stomahesive® podložky
Stomahesive® podložky sú ideálne pre ľudí, ktorí majú obsah zo stómie skôr tuh-
ší. Špeciálne zloženie týchto podložiek umožňuje ich priľnutie na suchú aj vlhkú 
kožu v okolí stómie. Pevne držia na pokožke a zároveň ju chránia pred podrážde-
ním a maceráciou. Ďalšou vlastnosťou podložiek Stomahesive® je vonkajší povr-
chový film, ktorý ju pomáha udržiavať na mieste. Podložky si zachovávajú svoju 
priľnavosť aj počas kúpania, sprchovania a plávania. Stomahesive® podložky sa 
jednoducho pripravujú, aplikujú aj odstraňujú.

Natura® flexibilná podložka  
s akrylovým flexibilným okrajom

kód 
produktu

farebné 
označenie

veľkosť 
stómie

veľkosť 
podložky

ks 
v balení kód ZP

125901 ● malá 38 mm 5 F86772

125902 ● stredná 45 mm 5 F86773

125903 ● veľká 57 mm 5 F86774

125904 ● extra-veľká 70 mm 5 F86775

Natura® Stomahesive® podložka  
želatínová

kód 
produktu

farebné 
označenie

veľkosť 
stómie

veľkosť 
podložky

ks 
v balení kód ZP

401981 ● malá 38 mm 5 F86784

401982 ● stredná 45 mm 5 F86785

401983 ● veľká 57 mm 5 F86786

401984 ● extra-veľká 70 mm 5 F86787

NATURA® tvarovateľná podložka 
s harmonikovým krúžkom

Harmonikový krúžok sa jednoducho nadvihne a poskytne 
dostatok priestoru pre prsty, takže spojenie s vreckom 
je jednoduché a pohodlné.

• komfortné a diskrétne
• flexibilné
• kompatibilné s vreckami  

Natura® a Natura®+
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Natura® + vrecká
(kompatibilné s Natura® podložkami)

Vrecká pre väčší komfort a bezpečnosť. Natura® + ponúkajú najnovšiu technológiu 
od spoločnosti ConvaTec, ktorá zahŕňa:

• nový tvar filtra s vylepšenou kompozíciou a pridanou vrstvou tenkého 
ochranného filmu vo vnútri, ktorá zamedzuje jeho upchávaniu, predlžuje 
životnosť a lepšie eliminuje zápach; 

• príjemnejší a mäkší povrchový materiál;
• bezsvorkový uzáver InvisiClose™;
• úschovné vrecko, ktoré bezpečne a komfortne schová výpust dovnútra, a tým 

poskytne výhody uzavretého vrecka;
• priehľadné kontrolné okienko.
Vrecká Natura® + sú kompatibilné s podložkami Natura® a poskytujú používate-
ľom dvojdielneho systému bezpečnosť, komfort a diskrétnosť.

Natura® + uzavreté vrecko
s filtrom, štandardné, béžové, s kontrolným okienkom

kód produktu
farebné 

označenie veľkosť ks v balení kód ZP

421678 ● 38 mm 30 F86788

421680 ● 45 mm 30 F86789

421682 ● 57 mm 30 F86790

421798 ● 70 mm 30 F86791

Natura® + výpustné vrecko
s filtrom, s bezsvorkovým uzáverom InvisiClose™

kód produktu
farebné 

označenie veľkosť ks v balení kód ZP

416417 ● 45 mm 10 F86807

416420 ● 57 mm 10 F86808

416423 ● 70 mm 10 F86809
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Natura® výpustné vrecká sú dostupné vo verzii priehľadné bez filtra a so svorkou 
a vo verzii béžové s jemnou textíliou na povrchu z obidvoch strán, s filtrom a s In-
visiClose™ upínacím systémom. Všetky výpustné vrecká majú široký výpust pre 
jednoduchšie vypúšťanie obsahu.

Natura® výpustné vrecká vo verzii InvisiClose™ systém poskytujú dvojitú ochra-
nu, jednoduchšie vypúšťanie obsahu, komfort a čistenie. Jednoduché otvorenie 
výpustu a jeho uzatváranie napomáha vypúšťaniu a znižuje vystrekovanie obsa-
hu. Uzatvárací mechanizmus je doplnený o ďaľší bezpečnostný systém pre lepší 
komfort a pohodu. Pridaný filter je vyrobený tak, aby bol plyn vypúšťaný počas 
prechodu obsahu zo stómie.

Natura® výpustné vrecko
s filtrom, béžové, s bezsvorkovým uzáverom InvisiClose™

kód produktu
farebné 

označenie veľkosť ks v balení kód ZP

411349 ● 38 mm 10 F86806

Natura® výpustné vrecko
bez filtra, priehľadné, so svorkou

kód produktu
farebné 

označenie veľkosť ks v balení kód ZP

125923 ● 57 mm 10 F90610

2 svorky v balení

Natura® výpustné vrecká
(kompatibilné s Natura® podložkami)
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Natura® + urostomické vrecko
(kompatibilné s Natura® podložkami)

Natura® + urostomické vrecko  
s mäkkým uzáverom soft tap
štandard, priehľadné

kód produktu
farebné 

označenie veľkosť ks v balení kód ZP

413437 ● 45 mm 10 F93020

413438 ● 57 mm 10 F93021

413439 ● 70 mm 10 F93022

každé balenie obsahuje 2 univerzálne konektory na nočné zberné vrecko

Natura® urostomické vrecko s uzáverom
štandard, priehľadné, na jednej strane s jemnou vrstvou

kód produktu
farebné 

označenie veľkosť ks v balení kód ZP

401534 ● 38 mm 10 F86810

401535 ● 45 mm 10 F86811

401536 ● 57 mm 10 F86812

401537 ● 70 mm 10 F86813

každé balenie obsahuje 2 univerzálne konektory na nočné zberné vrecko

Natura® urostomické vrecká
(kompatibilné s Natura® podložkami)

Natura® + urostomické vrecko je vrecko s  dôrazom na zvýšený komfort, bez-
pečnosť a diskrétnosť. Vrecko má na povrchu príjemný materiál, ktorý saje pot, 
nešuští, nežmolí sa. Vrecko má chlopňu proti spätnému toku, aby sa moč nedo-
stal späť k stómii, čo zabráni infekcii. Vo vrecku sa nachádza komôrkový systém, 
ktorý zabezpečuje rovnomernú distribúciu moču vo vrecku, nižší profil vrecka, 
a tým jeho miernejší ťah smerom nadol. V každom balení sa nachádza konektor, 
ktorým je možné pripojiť vrecko k nočnému zbernému vrecku. 
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Natura® urostomické vrecko s uzáverom
malé, priehľadné, na jednej strane s jemnou vrstvou

kód produktu
farebné 

označenie veľkosť ks v balení kód ZP

401539 ● 38 mm 10 F86814

401540 ● 45 mm 10 F86815

401541 ● 57 mm 10 F86816

každé balenie obsahuje 2 univerzálne konektory na nočné zberné vrecko

Urostomické zberné vrecko
nočné, obsah 2 l

kód produktu ks v balení kód ZP

401784 5 F41301

CareLine™ zberné urinálne vrecká
béžová

kód produktu veľkosť ks v balení kód ZP

502756 500 ml/50 cm hadica 1 ks B84627

502764 750 ml/50 cm hadica 1 ks B84628

503807 1 500 ml/90 cm hadica 1 ks B84629

Držiak na 1 500 ml zberné urinálne vrecko
priehľadné, štandard

kód produktu ks v balení kód ZP

502277 1 ks B84632

Vrecká na odvádzanie a zber moču
Vysokokvalitné zberné urinálne vrecká CareLine™ majú na povrchu mäkkú netka-
nú textíliu pre pohodlné nosenie umožňujúce pokožke dýchať a majú zabudova-
nú chlopňu proti spätnému toku moču. 

Koncepcia CareLine™ bola vyvinutá v spolupráci 
s používateľom a v súlade s kvalitou tak, aby sa dosiahol 

komfort pre samotného používateľa. 

CareLine™

zberné urinálne vrecká
široký sortiment dáva slobodu voľby



Komfort. Istota.
Diskrétnosť.

Vrecká od spoločnosti ConvaTec

Filter

Zaisťovací 
suchý zips

Netkaná textília 
– na jednej alebo 
na obidvoch 
stranách

Lock-it-Pocket™

úschovné 
vrecko

Referenčné 
číslo produktu

Širší výpust*

ESTEEM®+NATURA®+

* len pri výpustných vreckách

Plastové prúžky 
pomáhajú 
pri otváraní 
a vypúšťaní 
obsahu z vrecka

Žiadny 
materiál pod 
prúžkami*



17Esteem® + jednodielny stomický systém

Esteem®+ Flex Convex si poradí s každou nerovnosťou v okolí stómie

•  rieši nerovnosti v okolí stómie

•  je vhodný pre v padnuté stómie, stómie v úrovni v´brušnej steny, pre stómie 
v kožnej riase

•  flexibilná konvexná pomôcka kopíruje každú nerovnosť a dobre priľne k telu

•  jednoduchá aplikácia bez potreby použitia ďalšieho príslušenstva na vyrovna-
nie nerovností

•  kontrolné okienko využijete nielen pri nasadzovaní vrecka na telo

Esteem® + Flex Convex
jednodielny konvexný stomický systém

Esteem®+ Flex Convex uzavreté vrecko 
priehľadné, s filtrom

kód produktu veľkosť ks v balení kód ZP

421612 0 – 45 mm 30 F96468

421613 20 – 35 mm 30 F96469

421614 20 – 25 mm 30 F96470

Esteem®+ Flex Convex výpustné vrecko 
nepriehľadné, s filtrom

kód produktu veľkosť ks v balení kód ZP

421615 20 – 43 mm 10 F96465

421619 20 – 35 mm 10 F96466

421622 20 – 30 mm 10 F96467

Esteem®+ Flex Convex urostomické vrecko
nepriehľadné, s filtrom

kód produktu veľkosť ks v balení kód ZP

421623 10 – 43 mm 10 F96462

421626 10 – 35 mm 10 F96463

421628 10 – 25 mm 10 F96464
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Jednodielny systém, ktorý je jemný na kožu, poskytuje bezpečnosť a  jednodu-
chosť použitia. Flexibilný a diskrétny Esteem® + jednodielny systém je riešenie 
dva v jednom, ktorý spája podložku a vrecko do jedného celku, pričom umož-
ňuje jednoduché, bezpečné a  komfortné použitie. Podložka na vrecku jemne 
a bezpečne priľne na kožu a zabezpečuje pomôcku pred jej odlepením z kože. 
Esteem® + jednodielny systém ponúka najnovšiu technológiu od spoločnosti 
ConvaTec, ktorá zahŕňa:
• najmodernejší filter s vrstvou filmu proti upchávaniu, ktorý udržiava vrecko 

nenafúknuté, a pritom prakticky eliminuje zápach;
•  InvisiClose™ výpustný systém s pevným, jednoducho a rýchlo sa upínacím 

suchým zipsom;
• Lock-It-Pocket® systém (úschovné vrecko), ktorý bezpečne ukrýva výpust 

a poskytuje komfort uzavretých vreciek;
•  komfortná netkaná textília na povrchu vreciek, ktorá je jemná a hladká pri 

kontakte s kožou, takmer nešuští, je vodeodolná a rýchlo schne;
•  priehľadné okienko na kontrolu stómie, ktoré je prekryté netkanou textíliou 

pre vačšiu diskrétnosť.
Najnovšie vrecká a  pokrokové adhezívum od spoločnosti ConvaTec ponúkajú 
bezpečnosť, komfort a diskrétnosť, ktorú si zaslúžite.

Esteem® +
jednodielny stomický systém

Esteem® + s tvarovateľnou technológiou 
InvisiClose™, priehľadné, s filtrom

kód produktu veľkosť ks v balení kód ZP

413515 20 – 30 mm 10 F92941

413516 30 – 40 mm 10 F92942

Esteem® + s tvarovateľnou technológiou 
InvisiClose™, nepriehľadné, s filtrom

kód produktu veľkosť ks v balení kód ZP

413521 20 – 30 mm 10 F92943

413522 30 – 40 mm 10 F92944 

Esteem® + s tvarovateľnou technológiou
uzavreté, nepriehľadné, s filtrom, s kontrolným okienkom

kód produktu veľkosť ks v balení kód ZP

413509 20 – 30 mm 30 F93147

413510 30 – 40 mm 30 F93148

413511 40 – 50 mm 30 F94734

Komfort jednodielneho vrecka, klinicky preukázané hojenie kože 
a ochrana pred podtekaním – ideálne vrecko pre ľudí so stómiou.
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Esteem® + jednodielne výpustné vrecko s filtrom, 
InvisiClose™

béžové, na oboch stranách s netkanou textíliou

kód produktu veľkosť ks v balení kód ZP

416719 20 – 70 mm 10 F89050

Esteem® + jednodielne výpustné vrecko s filtrom, 
InvisiClose™, s predstrihnutým otvorom
béžové, na oboch stranách s netkanou textíliou

kód produktu veľkosť ks v balení kód ZP

416729 30 mm 10 F90607

416737 40 mm 10 F90608

Esteem® + jednodielne výpustné vrecko s filtrom, 
InvisiClose™

Esteem® + jednodielne výpustné vrecko s filtrom, InvisiClose™

priehľadné, na jednej strane s netkanou textíliou

kód produktu veľkosť ks v balení kód ZP

416718 20 – 70 mm 10 F89051

Esteem® + jednodielne výpustné vrecko bez filtra, 
InvisiClose™

priehľadné, na jednej strane s netkanou textíliou

kód produktu veľkosť ks v balení kód ZP

416908 20 – 100 mm 10 F90609

Esteem® + jednodielne uzavreté vrecko s filtrom
béžové, na oboch stranách s netkanou textíliou, s kontrolným okienkom

kód produktu veľkosť ks v balení kód ZP

421686 20 – 70 mm 30 F89048

Esteem® + jednodielne uzavreté vrecko s filtrom, 
s predstrihnutým otvorom 
béžové, na oboch stranách s netkanou textíliou, s kontrolným okienkom

kód produktu veľkosť ks v balení kód ZP

421688 30 mm 30 F90604

421822 40 mm 30 F90605

416715 50 mm 30 F90606

Esteem® + jednodielne uzavreté vrecko s filtrom,  
malé
béžové, na oboch stranách s netkanou textíliou

kód produktu veľkosť ks v balení kód ZP

421816 20 – 70 mm 30 F89047

Esteem® + jednodielne uzavreté vrecko s filtrom
priehľadné, na jednej strane s netkanou textíliou, s kontrolným okienkom

kód produktu veľkosť ks v balení kód ZP

416700 20 – 70 mm 30 F89049
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Stomadress® Plus jednodielna  
krytka s filtrom
béžová

kód produktu veľkosť ks v balení kód ZP

G5611 19 – 50 mm 30 F41197

Stomadress® Plus jednodielne  
urostomické vrecko
priehľadné, štandard

kód produktu veľkosť ks v balení kód ZP

64927 19 mm 10 F57999

Stomadress® Plus jednodielne detské  
výpustné vrecko
priehľadné

kód produktu veľkosť ks v balení kód ZP

20922 8 – 50 mm 15 F41302

Stomadress® Plus jednodielne detské  
urostomické vrecko
priehľadné

kód produktu veľkosť ks v balení kód ZP

20917 8 – 25 mm 15 F41303

každé balenie obsahuje 2 konektory na nočné zberné vrecko

Stomadress® Plus 
jednodielny stomický systém

Detský stomický systém 
Stomadress® Plus 
Detský stomický systém je vyrobený pre deti, ktoré majú kolostómiu, ileostómiu 
alebo urostómiu. Systém je flexibilný, odolný, jednoducho aplikovateľný a ľahko 
sa odstraňuje. 
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Pomôcky označené* majú spoločný limit 360 gramov za rok.
Evidenciu predpísaných pomôcok vedie ošetrujúci lekár v zdravotnej dokumentácii pacienta.

Množstvá stomických pomôcok uhrádzaných 
zdravotnými poisťovňami na 1 mesiac
Kolostómia (stómia na ľavej strane)

Jednodielny systém/jednodielny systém konvexný
Jednodielny systém s tvarovateľnou technológiou 
Esteem®+

90 ks uzavretých alebo výpustných vreciek
60 ks uzavretých vreciek alebo 90 ks 
výpustných vreciek

Dvojdielny systém

10 ks podložiek a 60 ks uzavretých vreciek 
alebo  
90 ks výpustných vreciek, stomický prídržný 
pás 2 ks ročne

Ileostómia (stómia na pravej strane)

Jednodielny systém/jednodielny systém konvexný
Jednodielny systém s tvarovateľnou technológiou 
Esteem®+

90 ks výpustných alebo uzavretých vreciek
90 ks výpustných alebo 60 ks uzavretých 
vreciek

Dvojdielny systém

15 ks podložiek,  
60 ks uzavretých vreciek alebo 90 ks 
výpustných vreciek,  
stomický prídržný pás 2 ks ročne

Urostómia (stómia na pravej strane)

Jednodielny systém/jednodielny systém konvexný 30 ks vreciek  
a 10 ks nočných zberných vreciek

Dvojdielny systém
15 ks podložiek a 30 ks vreciek, 10 ks 
nočných zberných vreciek, stomický 
prídržný pás 2 ks ročne

Zberné urinálne vrecká CareLine™

Urinálne vrecká Careline lýtkové (500 ml 
alebo 750 ml) alebo 1 500 ml pre skupinu 
B7 (inkontinencia) 20 ks mesačne
Urinálne vrecká Careline lýtkové (500 ml 
alebo 750 ml) alebo 1 500 ml pre skupinu 
F10 (stómia) 10 ks mesačne

Na každú stómiu je možné predpísať príslušenstvo:

Pasta ochranná Stomahesive® 60 g
(lepivá, vyrovnanie kožných nerovností) F41229* 1 ks

Stomahesive® Seal tesniaci krúžok 48 mm/3 mm F92108 10 ks

alebo Stomahesive® Seal tesniaci krúžok 48 mm/4 mm F92109 10 ks

Pasta adhezívna Stomahesive® 30 g (nelepivá, hojivá) F41230* 1 ks 

Zásyp adhezívny 25 g F41228* 1 ks

Obrúsky ConvaTec Niltac™ F91155 90 ks

Odstraňovač náplastí ConvaCare® F41312 90 ks

alebo Sprej na odstraňovanie náplastí Niltac™ 50 ml F91154 1 ks

Sprej na ochranu kože Silesse™ 50 ml F91153 1 ks

alebo Ochranný film ConvaCare® F41313 90 ks

alebo Obrúsky ConvaTec Silesse™ F91152 90 ks

Čistiaca telová pena Aloe Vesta™ 235 ml F80694 1 ks/150 ml 

Hydratačný upokojujúci krém Sensi-Care™ 85 ml F80696 1 ks

Pohlcovač pachu StomOdor Drops kvapky 35 ml F96247 1 ks 

alebo Pohlcovač pachu StomOdor Maxi sprej 210 ml F96248 1 ks 

alebo Gélujúce/zápach pohlcujúce vankúšiky DIAMONDS™ 
100 ks F91151 100 ks/1 bal.

Stomický prídržný pás F41299 2 ks ročne

Vata buničitá 500 g A53140 2 ks

Gázové štvorce 10 × 10 cm A57024 100 ks
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Slovník pojmov

Brucho – časť tela medzi hrudníkom a bokmi v prednej časti tela, v ktorej sa 
nachádzajú tráviace orgány. 

Durahesive® – podložka predlžujúca dobu aplikácie, ktorá poskytuje maxi-
málnu bezpečnosť a priľnutie pre osoby s tekutým až polotekutým obsahom. 

Dvojdielny stomický systém – podložka a vrecko sú oddelené a pripínajú sa 
spolu pomocou prírubového krúžku. Vrecko sa jednoducho odstraňuje bez 
potrebného odstránenia podložky z pokožky.

Filter – niektoré vrecká spoločnosti ConvaTec majú zabudovaný filter, ktorý 
pomáha znižovať hromadenie plynu vo vrecku. 

Fistula – abnormálny priechod medzi jedným dutým orgánom v tele a ďal-
ším dutým orgánom alebo pokožkou. 

Ileostómia – chirurgicky vytvorený otvor medzi tenkým črevom a brušnou 
stenou. 

Jednodielny stomický systém – podložka a vrecko tvoria jeden celok.

Kolostómia – chirurgicky vytvorený otvor medzi hrubým črevom a brušnou 
stenou.

Konvexnosť – konvexné produkty môžu byť použité, keď stómia ústi na ale-
bo pod povrch kože; keď sú tam ryhy, záhyby alebo jazvy blízko stómie, 
a/alebo keď je brušná stena okolo stómie veľmi jemná.

Peristomálna koža – koža v okolí stómie.

Podložka – guľatý alebo hranatý tvar s  lepiacou stranou, ktorá sa aplikuje 
na kožu okolo stómie. Pomáha chrániť kožu od stolice alebo moču, ktoré 
môžu byť dráždivé.

Predstrihnuté podložky – niektoré podložky spoločnosti ConvaTec sú do-
stupné v predstrihnutej verzii podľa veľkosti stómie.

Stomahesive® – podložka, ktorá poskytuje vynikajúcu ochranu ľuďom 
so stómiou, ktorí majú polotekutú až tuhú stolicu. Je to vďaka jej špeciálne-
mu zloženiu, ktoré umožňuje jej priľnutie na mokrú aj suchú kožu.

Stómia – chirurgicky vytvorený otvor na brušnej stene. Stolica alebo moč 
odchádza z tela cez tento otvor namiesto z konečníka alebo z močovodu.

Urostómia – chirurgicky vytvorený spôsob, ktorý umožňuje odchod moču.

Uzavreté vrecko – vrecko, ktoré nemá otvor v dolnej časti, odstraňuje a likvi-
duje sa po každom použití. 

Výpustné vrecko – má otvor v  dolnej časti, ktorý umožňuje stolicu alebo 
moč vypúšťať a znovu uzatvoriť vrecko pomocou systému svorky alebo su-
chého zipsu.



Potrebné pre každodenný 
život ľudí so stómiou

Niltac™ 
nedráždivý odstraňovač náplastí

aerosólový sprej alebo obrúsky

Silesse™ 
nedráždivý ochranný film

jemný sprej vo forme pumpičky 
alebo obrúskov

3NEŠTÍPE 3HYPOALERGÉNNY

Ponúka sa RIEŠENIE.
ConvaTec ponúka jedinečné 
produkty z rady príslušenstva 
v starostlivosti o stómiu. 

Ľudia so stómiou a ich PROBLÉMY...
Ľudia so stómiou sa každodenne stretávajú s problémami:

• odlupovanie kože;
• začervenanie alebo 

podráždenie;
• štípanie/bolesť;
• nahromadenie zvyškov.

• nafukovanie 
vrecka;

• zápach;
• zvuk vrecka;
• diskomfort.

Vytvára ochranný film, ktorý chráni 
kožu pred škodlivými účinkami adhezív, 
telesných výlučkov a dráždenia výlučkov.

•  100 % silikónové zmesi – nedráždia ani 
zapareniny4;

•  rýchlo schne a tvorí odolný silikónový film3;
•  nezanecháva zvyšky a nelepí kožné záhyby3;
•  sprej sa nezanáša3;
•  vyrobený je na časté používanie.

Rýchle, bezbolestné a netraumatické 
odstraňovanie lekárskych náplastí 
alebo iných zvyškov adhezív.

•  100 % silikónové zmesi – nedráždia 
ani zapareniny1;

•  pomáha v prevencii odlupovania sa 
kože, začervenania alebo podráždenia2;

•  vyschne za pár sekúnd bez zanechania 
zvyškov3.

Odstráňte bolesť zo starostlivosti o kožu.
Správna starostlivosť o kožu je dôležitou úlohou človeka so stómiou, ktorý si musí 
aplikovať pomôcku na kožu každý deň. Prirodzená ochrana pokožky je narušená, keď 
adhezívum odstráni bunky z povrchu kože.
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Mobil: 0907 794 861 

E-mail: stomia@stomia.sk
(možnosť zásielkovej služby)

PHAREX, s.r.o., Prieložtek 1, 036 01 Martin
Tel.: + 421/43/381 04 70, Fax: +421/43/422 35 69, Mobil: 0918 910 999

E-mail: objednavky@pharex.sk, nemcekova@pharex.sk
(možnosť zásielkovej služby)

PHOENIX, Z.z., a.s., Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava
Tel.: +421/2/499 99 111, Fax: +421/2/499 99 117

Zákaznícke centrum ConvaTec
Unomedical, s.r.o. 

Štúrova 71/A, 949 01 Nitra
Tel.: 037/77 64 931
www.convatec.sk

Počas vašej starostlivosti o stómiu 
vám ponúkame program me +™. 
Poskytneme vám podporu, edukáciu 
a produkty, ktoré potrebujete.

POMOC A PODPORA 
zavolajte alebo kliknite

produkt

edukácia

starostlivosť


