
Pomôcky označené* majú spoločný limit 360 gramov za rok.
Evidenciu predpísaných pomôcok vedie ošetrujúci lekár v zdravotnej dokumentácii pacienta.

Platné od 1. 1. 2019 
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 a 90 ks výpustných vreciek alebo 60 ks 
uzavretých 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

Na každú stómiu je možné predpísať príslušenstvo:
Stomadress Plus jednodielna krytka F41197 30 ks
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

Množstvá stomických pomôcok uhrádzaných 
zdravotnými poisťovňami na 1 mesiac
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