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ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGIE
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Okénko

pro vizuální  •
kontrolu stomie 
a jejího okolí

Jedinečná 
podložka 
MicroSkin®

extra tenká  •
elastická fólie 
MicroSkin® 0,02 
mm, spolehlivě 
přilne na veškeré 
nerovnosti v okolí 
stomie

Prodyšná 
netkaná látka

textilní  •
polyethylen (PE)

vzdušné a pro  •
kůži příjemné 
antialergenní 
vlákno

Podložka

vyrobená  •
z přírodních 
materiálů 
pro ochranu 
a podporu hojení 
pokožky



ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGIE
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Plovoucí kroužek

umožňuje  •
připevnění sáčku 
bez tlaku na břišní 
stěnu

Filtr

zabraňuje  •
pronikání vlhkosti

uhlík /  •
GORE-TEX®

Povrch sáčku

vícesložkový film •
nepropouštějící 
zápach ani zvuk 

odolný proti  •
protrhnutí

zlikvidovatelný bez  •
vlivu na životní 
prostředí
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JEDNODÍLNÝ SYSTÉM
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UZAVŘENÉ
[KOLOSTOMICKÉ] SÁČKY

tvarovány tak, aby kopírovaly křivky těla •

patentovaný fi ltr Stomocur • ®

okénko na odvrácené straně sáčku pro snadnou kontrolu  •
stomie a jejího okolí

lepicí plocha pomůcky ve třechto materiálových  •
provedeních:

- Stomocur select hydrokoloidní

- Stomocur select Alginat

- Stomocur colo MicroSkin®

- Stomocur select colo convex

aktivní uhlíkový filtr

pěnová hmota

voděodolná vrstva

fólie

vrstva speciálního vnitřního
ochranného filmu s tenkými
otvory tvaru „S“

vrstva vnějšího filmu nebo
vrstva netkané textilie



JEDNODÍLNÝ SYSTÉM
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SÁČEK 1D UZAVŘENÝ
STOMOCUR SELECT

hydrokoloidní lepicí plocha pro ochranu a podporu  •
hojení pokožky v okolí stomie

uzavřený sáček s fi ltrem •

obě strany sáčku jsou pokryty netkanou textilií •

okénko na odvrácené straně sáčku pro snadnou  •
kontrolu stomie a jejího okolí

velikost sáčku: 145 mm × 205 mm
rozsah střihu: 20 mm – 60 mm
přilnavá plocha: 110 mm × 110 mm
barva: béžová

kód VZP objednací číslo rozsah střihu obsah balení

0130065 CS 3020 CW 20 mm – 60 mm 30 ks



JEDNODÍLNÝ SYSTÉM
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JEDNODÍLNÝ SYS

SÁČEK 1D UZAVŘENÝ
STOMOCUR SELECT ALGINAT

lepicí plocha z materiálu Alginat (s obsahem mořské řasy)  •
pro citlivou a podrážděnou pokožku

uzavřený sáček s fi ltrem •

obě strany sáčku jsou pokryty netkanou textilií •

okénko na odvrácené straně sáčku pro snadnou kontrolu  •
stomie a jejího okolí

velikost sáčku: 145 mm × 205 mm
rozsah střihu:  20 mm – 60 mm
přilnavá plocha:  110 mm × 110 mm
barva:  béžová

kód VZP objednací číslo rozsah střihu obsah balení

0130066 CS 3020 CWA 20 mm – 60 mm 30 ks



JEDNODÍLNÝ SYSTÉM
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SÁČEK 1D UZAVŘENÝ
STOMOCUR COLO 
MICROSKIN®

sáček s extra tenkou elastickou fólií MicroSkin • ® 

(0,02 mm), která spolehlivě přilne na nerovný povrch 
v okolí stomie

před nalepením stomické pomůcky není  •
doporučeno používat ochranný fi lm

uzavřený sáček s fi ltrem je možné využít při  •
sportovních aktivitách, ve volném čase a intimním 
životě

příjemná netkaná textilie po obou stranách sáčku •

okénko pro vizuální kontrolu stomie •

22

velikost sáčku:  145 mm × 205 mm
rozsah střihu:  13 mm – 50 mm
přilnavá plocha:  135 mm × 100 mm
barva:  béžová

kód VZP objednací číslo rozsah střihu obsah balení

0085687 CS 2513 CW 13 mm – 50 mm 30 ks



JEDNODÍLNÝ SYSTÉM
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SÁČEK 1D UZAVŘENÝ
STOMOCUR SELECT COLO CONVEX

uzavřený kolostomický sáček s konvexní lepicí plochou pro  •
vpadlé stomie

hydrokoloidní podložka s hojivými účinky ve dvojím  •
provedení ochranné vrstvy

vnitřní část podložky má vysokou absorbční schopnost •

obě strany sáčku pokryty netkanou textilií •

okénko na odvrácené straně sáčku pro snadnou  •
kontrolu stomie a jejího okolí

očka k uchycení přídržného pásku •

fi ltr pro neutralizaci zápachu •

JEDNODÍLNÝ SYSTÉ

50 mm

9 mm

velikost sáčku: 150 mm × 220 mm
rozsah střihu: 20 mm – 43 mm
přilnavá plocha:  Ø 110 mm
barva:  béžová

kód VZP objednací číslo konvexní kužel obsah balení

0082605 CSK 20 CW V1 Ø 50 mm 20 ks



JEDNODÍLNÝ SYSTÉM
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SÁČEK 1D UZAVŘENÝ
STOMOCUR COLO MINI

diskrétní uzavřený minisáček pro dospělé pacienty  •
nebo děti

krytý netkanou textilií na straně k tělu •

hydrokoloidní podložka pro ochranu a podporu  •
hojení pokožky

ODÍLNÝ SYSTÉM

velikost sáčku:  100 mm × 160 mm
rozsah střihu:  10 mm – 50 mm
přilnavá plocha:  Ø 80 mm
barva:  béžová/transparentní

kód VZP objednací číslo rozsah střihu obsah balení

0085685 CM 3610 C 10 mm – 50 mm 30 ks



JEDNODÍLNÝ SYSTÉM
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velikost sáčku:  220 mm × 165 mm
rozsah střihu:  20 mm – 90 mm
přilnavá plocha:  135 mm × 135 mm
barva:  béžová

SÁČEK 1D UZAVŘENÝ
STOMOCUR COLO MAXI

velkoobjemový uzavřený sáček s fi ltrem a s možností  •
vystřižení do 90 mm

je vhodné jej použít v případě většího odchodu stolice •

hydrokoloidní podložka s velkou plochou pro ochranu  •
a podporu hojení podrážděné pokožky umožňuje ošetření 
stomií při výskytu komplikací (např. prolaps, kýla)

příjemná netkaná textilie po obou stranách sáčku •

okénko pro vizuální kontrolu stomie •

11

kód VZP objednací číslo rozsah střihu obsah balení

0085689 CS 0820 K 20 mm – 90 mm 30 ks



JEDNODÍLNÝ SYSTÉM
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VÝPUSTNÉ
[ILEOSTOMICKÉ] SÁČKY

výpustný sáček s uzavíracím systémem „safe seal“  •
na bázi suchého zipu (možnost uzavření také pomocí 
svorky – je součástí balení)

ochranný fi ltr GORE-TEX • ®

okénko na odvrácené straně sáčku pro snadnou  •
kontrolu stomie a jejího okolí

lepicí plocha pomůcky v těchto materiálových  •
provedeních:

- Stomocur protect ileo

- Stomocur protec ileo Alginat

- Stomocur ileo MicroSkin®

- Stomocur ileo MicroSkin® + hydrokoloid

- Stomocur protect ileo gelatine free

- Stomocur protect ileo convex

okénko pro vizuální
kontrolu stomie

••

••

••

okénko pro vizuální



JEDNODÍLNÝ SYSTÉM
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SÁČEK 1D VÝPUSTNÝ
STOMOCUR PROTECT ILEO

lepicí plocha z hydrokoloidního materiálu •

obě strany sáčku pokryty netkanou textilií •

okénko na odvrácené straně sáčku pro snadnou kontrolu stomie  •
a jejího okolí

uzavírací systém „safe seal“ na bázi suchého zipu  •
(možnost uzavření také pomocí svorky – je součástí balení)

výpustný sáček s fi ltrem GORE-TEX • ®

velikost sáčku:  150 mm × 220 mm
rozsah střihu:  20 mm – 60 mm
přilnavá plocha:  110 mm × 110 mm
barva:  béžová

omie 

17

kód VZP objednací číslo rozsah střihu obsah balení

0130073 VIHF 3020 CW 20 mm – 60 mm 20 ks + svorka



JEDNODÍLNÝ SYSTÉM
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SÁČEK 1D VÝPUSTNÝ 
STOMOCUR PROTECT ILEO 
ALGINAT

lepicí plocha z materiálu Alginat (s obsahem mořské  •
řasy) pro citlivou a podrážděnou pokožku

výpustný sáček s fi ltrem GORE-TEX® •

uzavírací systém „safe seal“ na bázi suchého zipu  •
(možnost uzavření také pomocí svorky – je součástí 
balení)

okénko na odvrácené straně sáčku pro snadnou  •
kontrolu stomie a jejího okolí

obě strany sáčku pokryty netkanou textilií •

velikost sáčku:  150 mm × 220 mm
rozsah střihu:  20 mm – 60 mm
přilnavá plocha:  110 mm × 110 mm
barva:  béžová

18

kód VZP objednací číslo rozsah střihu obsah balení

0130074 VIHF 3020 CWA 20 mm – 60 mm 20 ks + svorka



JEDNODÍLNÝ SYSTÉM
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velikost sáčku:  150 mm × 220 mm
rozsah střihu:  20 mm – 60 mm
přilnavá plocha:  110 mm × 110 mm
objem:  420 ml
barva:  béžová

SÁČEK 1D VÝPUSTNÝ 
STOMOCUR PROTECT ILEO 
GELATINE FREE

výpustný sáček se zvýšenou přilnavostí podložky bez obsahu  •
želatiny

ideální pro pacienty se zvýšenou potivostí a s citlivou pokožkou •

absence želatiny zaručí spolehlivou přilnavost i v extrémně  •
teplém prostředí (slunečné počasí, horečka, sport, sauna, 
lázně, zvýšená námaha, teplá koupel)

MPC • ® (Moisture Protected Composition) fi ltr odolný proti 
vlhkosti

okénko na odvrácené straně sáčku pro snadnou  •
kontrolu stomie a jejího okolí

obě strany sáčku pokryty měkkou netkanou textilií  •

bezpečný uzavírací systém „safe seal“ na bázi  •
suchého zipu (možnost uzavření také pomocí 
svorky – je součástí balení)

19

kód VZP objednací číslo rozsah střihu obsah balení

0170833 VIHF 3020 CW-N 20 mm – 60 mm 30 ks + svorka



JEDNODÍLNÝ SYSTÉM
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kód VZP objednací číslo rozsah střihu obsah balení

0130072 VIHF 2513 CW 13 mm – 50 mm 20 ks + svorka

SÁČEK 1D VÝPUSTNÝ 
STOMOCUR PROTECT ILEO 
MICROSKIN®

lepicí plocha z extra tenké elastické fólie MicroSkin • ® 
(0,02 mm), která spolehlivě přilne na nerovný povrch 
v okolí stomie

výpustný sáček s fi ltrem GORE-TEX • ®

uzavírací systém „safe seal“ na bázi suchého zipu  •
(možnost uzavření také pomocí svorky – je součástí 
balení)

okénko na odvrácené straně sáčku pro snadnou  •
kontrolu stomie a jejího okolí

obě strany sáčku pokryty netkanou textilií •

před nalepením sáčku MicroSkin • ® není doporučeno 
používat ochranný fi lm

velikost sáčku:  150 mm × 220 mm
rozsah střihu:  13 mm – 50 mm
přilnavá plocha:  135 mm × 100 mm
barva:  béžová



JEDNODÍLNÝ SYSTÉM
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kód VZP objednací číslo rozsah střihu obsah balení

0170834 VIHF 2615 CW 15 mm – 50 mm 30 ks + svorka

SÁČEK 1D VÝPUSTNÝ 
STOMOCUR PROTECT ILEO 
MICROSKIN® + HYDROKOLOID

výpustný sáček s podložkou z extra tenké elastické fólie Microskin • ® 
(0,02 mm) s integrovaným hydrokoloidním ochranným kroužkem

hydrokoloidní kroužek chrání pokožku kolem stomie  •
a podporuje její hojení

fólie Microskin • ® je fl exibilní a spolehlivě přilne na nerovný 
povrch v okolí stomie

MPC • ® (Moisture Protected Composition) fi ltr odolný 
proti vlhkosti

okénko na odvrácené straně sáčku pro snadnou  •
kontrolu stomie a jejího okolí

obě strany sáčku pokryty měkkou netkanou textilií •

bezpečný uzavírací systém „safe seal“ na bázi  •
suchého zipu (možnost uzavření také pomocí 
svorky - je součástí balení)

velikost sáčku:  150 mm × 220 mm
rozsah střihu:  15 mm – 50 mm
přilnavá plocha:  135 mm × 100 mm
objem:  420 ml
barva:  béžová



JEDNODÍLNÝ SYSTÉM
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NODÍLNÝ SYSTÉM

kód VZP objednací číslo konvexní kužel obsah balení

0082604 VIKF 20 CW V1  Ø 50 mm 10 ks + svorka

50 mm

9 mm

SÁČEK 1D VÝPUSTNÝ 
STOMOCUR PROTECT ILEO 
CONVEX

výpustný ileostomický sáček s konvexní lepicí  •
plochou pro vpadlé stomie

hydrokoloidní podložka s hojivými účinky ve dvojím  •
provedení ochranné vrstvy

vnitřní část podložky má velmi vysokou absorpční  •
schopnost

uzavírací systém „safe sale“ na bázi suchého zipu  •
(možnost uzavření také pomocí svorky – je součástí 
balení)

obě strany sáčku pokryty netkanou textilií •

okénko na odvrácené straně sáčku pro snadnou  •
kontrolu stomie a jejího okolí

očka k uchycení přídržného pásku •

účinný voděodolný uhlíkový fi ltr •

velikost sáčku:  150 mm × 220 mm
rozsah střihu:  20 mm – 43 mm
přilnavá plocha:  Ø 110 mm
barva:  béžová



JEDNODÍLNÝ SYSTÉM
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JEDNODÍLNÝ SYST

kód VZP objednací číslo rozsah střihu obsah balení

0085686 IM 3610 C 10 mm – 50 mm 20 ks

velikost sáčku:  105 mm × 205 mm
rozsah střihu:  10 mm – 50 mm
přilnavá plocha:  80 mm
barva:  béžová/transparentní

SÁČEK 1D VÝPUSTNÝ 
STOMOCUR ILEO MINI

diskrétní výpustný minisáček pro dospělé pacienty nebo děti  •
s řídkou stolicí

snadnou manipulaci s výpustí sáčku zajišťuje upínací klip •

krytý netkanou textilií na straně k tělu •

díky fi ltru chráněnému vrstvou GORE-TEX • ® je dobře zabráněno 
pronikání vlhkosti z vnějšku

vhodný pro diskrétní použití, při sportovních aktivitách,  •
volném čase a intimním životě

hydrokoloidní podložka pro ochranu a podporu hojení  •
pokožky



JEDNODÍLNÝ SYSTÉM
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kód VZP objednací číslo rozsah střihu obsah balení

0085688 CI 4520 C 20 mm – 90 mm 10 ks + svorka

SÁČEK 1D VÝPUSTNÝ 
STOMOCUR CLINIC

jednodílný výpustný sáček s hydrokoloidní elipsovitou  •
podložkou s možností vystřižení do 90 mm

určený pro stomie produkující velké množství stolice •

lze také použít pro zachycení stolice při výplachu střev •

balení obsahuje upínací svorku, která zajišťuje  •
snadnou manipulaci s výpustí sáčku

krytý netkanou textilií na straně k tělu •

patentovaný fi ltr GORE-TEX • ®

velikost sáčku:  150 mm × 300 mm
rozsah střihu:  20 mm – 90 mm
přilnavá plocha:  220 mm × 165 mm
objem:  500 ml
barva:  béžová/transparentní

4

kód VZP 

0085688 
24

o
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UROSTOMICKÉ SÁČKY
STOMOCUR
URO MICROSKIN®

urostomický sáček s výpustí, uzavřený zátkou •

okénko na odvrácené straně sáčku pro snadnou  •
kontrolu stomie a jejího okolí

zpětná chlopeň zabraňující kontaktu moči s pokožkou •

čtyři typy jednodílných urostomických sáčků •

- sáček 1D Stomocur uro s plochou kombinovanou 
podložkou

- sáček 1D Stomocur uro MicroSkin®

- sáček 1D Stomocur uro MicroSkin® + hydrokoloid

- sáček 1D Stomocur uro convex

okénko pro vizuální
kontrolu stomie

u
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kód VZP objednací číslo rozsah střihu obsah balení

0169607 GCCF 13 13 mm – 60 mm 20 ks + adaptér*

SÁČEK 1D STOMOCUR URO 
S PLOCHOU KOMBINOVANOU 
PODLOŽKOU

jednodílný urostomický sáček s kombinovanou  •
hydrokoloidní podložkou

hydrokoloidní podložka se na okrajích ztenčuje,  •
zabraňuje vytékání hydrokoloidní hmoty a maceraci 
pokožky

vnitřní silnější vrstva podložky má vysokou absorpční  •
schopnost

obě strany sáčku pokryty netkanou textilií •

okénko na odvrácené straně sáčku pro snadnou  •
kontrolu stomie a jejího okolí

zpětná chlopeň zabraňující kontaktu moči s pokožkou •

měkký uzavíratelný vypouštěcí ventil •

velikost sáčku:  150 mm × 230 mm
rozsah střihu:  13 mm – 60 mm
přilnavá plocha:  Ø 110 mm
objem:  335 ml
barva:  béžová

*adaptér slouží pro připojení nočních sáčků
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velikost sáčku:  155 mm × 230 mm
rozsah střihu:  15 mm – 50 mm
přilnavá plocha:  135 mm × 100 mm
objem:  335 ml
barva:  béžová

SÁČEK 1D STOMOCUR URO 
MICROSKIN®

lepicí plocha z extra tenké elastické fólie MicroSkin • ® (0,02 mm), 
která spolehlivě přilne na nerovný povrch v okolí stomie

zpětná chlopeň zabraňující kontaktu moči s pokožkou •

uzavíratelný vypouštěcí ventil s adaptérem k připojení nočních  •
sáčků

okénko na odvrácené straně sáčku pro snadnou kontrolu  •
stomie a jejího okolí

obě strany sáčku pokryty netkanou textilií •

před nalepením sáčku MicroSkin • ® není doporučeno 
používat ochranný fi lm

22

kód VZP objednací číslo rozsah střihu obsah balení

0130080 UR 4013 CW 15 mm – 50 mm 20 ks + adaptér*
*adaptér slouží pro připojení nočních sáčků
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NÝ SYSTÉM

kód VZP objednací číslo rozsah střihu obsah balení

0170835 UR 2415 C 15 mm – 50 mm 30 ks + adaptér*

SÁČEK 1D STOMOCUR URO 
MICROSKIN® + HYDROKOLOID

jednodílný urostomický sáček s podložkou  •
z extra tenké elastické fólie Microskin® (0,02 mm) 
s integrovaným hydrokoloidním ochranným kroužkem

hydrokoloidní kroužek chrání pokožku kolem stomie  •
a podporuje její hojení

fólie Microskin • ® je fl exibilní a spolehlivě přilne na 
nerovný povrch v okolí stomie

měkký uzavíratelný vypouštěcí ventil s adaptérem  •
k připojení nočních sáčků

zpětná chlopeň zabraňující kontaktu moči s pokožkou •

krytý měkkou, vzdušnou textilií na straně k tělu •

velikost sáčku:  130 mm × 205 mm
rozsah střihu:  15 mm – 50 mm
přilnavá plocha:  135 mm – 100 mm
objem:  335 ml
barva:  béžová/transparentní

*adaptér slouží pro připojení nočních sáčků
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velikost sáčku:  150 mm × 220 mm
rozsah střihu:  20 mm – 43 mm
přilnavá plocha:  Ø 110 mm
objem:  335 ml
barva:  béžová

SÁČEK 1D STOMOCUR URO CONVEX

jednodílný urostomický sáček s konvexní lepicí plochou pro  •
retrahované (vpadlé) stomie

hydrokoloidní podložka s hojivými účinky ve dvojím provedení  •
ochranné vrstvy (vnitřní silnější, vnější tenká)

vnitřní (silnější) vrstva má vysokou absorpční schopnost, vnější  •
(tenčí) vrstva zajišťuje bezpečnou fi xaci pomůcky k pokožce

obě strany sáčku pokryty netkanou textilií •

okénko na odvrácené straně sáčku pro kontrolu stomie •

zpětná chlopeň zabraňující kontaktu moči s pokožkou •

očka k uchycení přídržného pásku •

měkký uzavíratelný vypouštěcí ventil •

kód VZP objednací číslo konvexní kužel obsah balení

0169608 URK 20 CW V1 Ø 50 mm 10 ks + adaptér*
*adaptér slouží pro připojení nočních sáčků

50 mm

9 mm
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podložka s přírubovým
kroužkem, který přesně zapadá

do patentního kroužku stejné
velikosti na sáčku

ouško pro jednodušší 
odpojení sáčku 
od podložky

kroužek sáčku je 
opatřen dvěma
oušky pro připevnění 
přídržného
pásku

sáček má ergonomický tvar
a na obou stranách je 
potažený vzdušným, 
pro kůži příjemným 
antialergenním vláknem

podložka je vyrobena
z hydrokoloidního materiálu,

který podporuje ochranu
pokožky

okénko pro vizuální
kontrolu stomie
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PODLOŽKA 2D STOMOCUR 
CLIC HYDROKOLOIDNÍ

ochranná hydrokoloidní podložka s přírubovým  •
kroužkem

vysoká absorpční schopnost i při zvýšené potivosti  •

hydrokoloidní lepicí plocha pro ochranu a podporu  •
hojení pokožky v okolí stomie

jednoduchá manipulace – není potřeba silného tlaku  •
pro připevnění sáčku

velikost podložky:  110 mm × 110 mm

kód VZP objednací 
číslo

průměr přír. 
kroužku rozsah střihu obsah 

balení

0130057 CD3820 38 mm 20 mm – 30 mm 5 ks
0130058 CD4520 45 mm 20 mm – 45 mm 5 ks
0130059 CD5720 57 mm 20 mm – 50 mm 5 ks
0130060 CD7020 70 mm 20 mm – 60 mm 5 ks

objednací 
číslo

průměr přír.
kroužku rozsah střihu
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kód VZP objednací 
číslo

průměr přír. 
kroužku rozsah střihu obsah 

balení

0130061 CFLPE 4515 45 mm 15 mm – 35 mm 5 ks
0130062 CFLPE 5715 57 mm 15 mm – 40 mm 5 ks
0130063 CFLPE 7015 70 mm 15 mm – 50 mm 5 ks

P objednací 
číslo

průměr přír. 
kroužku rozsah střihu 

PODLOŽKA 2D STOMOCUR CLIC 
FLEXIBILNÍ

velmi tenká lepicí plocha šetrná k pokožce •

fl exibilní podložka s plovoucím kroužkem fl oating fl ange •

uchopení plovoucího kroužku zespodu dovoluje  •
připevnění sáčku bez tlaku na břišní stěnu

velikost podložky:  150 mm × 110 mm
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velikost podložky:  110 mm

kód VZP objednací 
číslo

průměr přír. 
kroužku rozsah střihu obsah 

balení

0085690 CFK 4515 V2 45 mm 15 mm – 28 mm 3 ks
0085691 CFK 4515 V3 45 mm 15 mm – 25 mm 3 ks
0085692 CFK 5715 57 mm 15 mm – 35 mm 3 ks
0085693 CFK 5715 V2 57 mm 15 mm – 28 mm 3 ks

ZP objednací 
číslo

průměr přír.
kroužku rozsah střihu

90 CFK 4515 V2 45 mm 15 mm–28 mm

PODLOŽKA 2D STOMOCUR 
CLIC KONVEXNÍ

konvexní podložka pro vpadlé stomie s přírubovým  •
kroužkem

možnost uchopení přírubového kroužku zespodu  •
dovoluje připevnění sáčku bez tlaku na břišní stěnu

hydrokoloidní podložka ve dvojím provedení ochranné  •
vrstvy (vnitřní silná, vnější tenká)

poskytuje velmi rychlé a bezpečné upevnění •

vnitřní část má vysokou absorpční schopnost •
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kód VZP objednací 
číslo

průměr přír. 
kroužku rozsah střihu obsah 

balení

0170836 UFL 4515 45 mm 15 mm – 35 mm 5 ks
0170837 UFL 5715 57 mm 15 mm – 40 mm 5 ks
0170838 UFL 7015 70 mm 15 mm – 50 mm 5 ksvelikost podložky:  110 mm

PODLOŽKA 2D STOMOCUR 
PLOCHÁ KOMBINOVANÁ

hydrokoloidní podložka ve dvojím provedení ochranné vrstvy  •
(vnitřní silnější, vnější tenká)

podložka se na okrajích ztenčuje, zabraňuje vytékání  •
hydrokoloidní hmoty a maceraci pokožky

vnitřní vrstva má vysokou absorpční schopnost •

podložka má plovoucí kroužek „fl oating fl ange“, který  •
umožňuje rychlé a bezpečné připevnění sáčku bez tlaku 
na břišní stěnu

vysoká absorpce, jistota přilnavosti na vlhkou pokožku •
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PODLOŽKA PLOCHÁ 2D 
STOMOCUR CLINIC – CLIC

hydrokoloidní podložka s hojivými účinky ve dvojím  •
provedení ochranné vrstvy

plovoucí kroužek „fl oating fl ange“ umožňuje  •
připevnění sáčku bez tlaku na břišní stěnu

fl exibilní podložka s možností vystřižení až do 65 mm •

velikost podložky:  Ø 110 mm

kód VZP objednací číslo rozsah střihu obsah balení

0082606 X UFL 8515 15 mm – 65 mm 5 ks
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kód VZP objednací číslo průměr kroužku obsah balení

0082607 X IP 8585 85 mm 30 ks + svorka

SÁČEK 2D VÝPUSTNÝ 
STOMOCUR CLINIC – CLIC

výpustný sáček s přírubovým kroužkem •

krytý netkanou textilií na straně k tělu •

snadná manipulace s výpustí pomocí pružného klipu •

možnost uzavření sáčku také pomocí pevné svorky, která  •
je součástí balení

očka k uchycení přídržného pásku •

velikost sáčku:  130 mm × 220 mm
barva:  béžová/transparentní
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SÁČEK 2D UZAVŘENÝ 
STOMOCUR CLIC

uzavřený (kolostomický) sáček s přírubovým kroužkem  •
a fi ltrem umístěným mezi dvěma voděodolnými 
fóliemi (fi ltr jako v pláštěnce)

okénko na odvrácené straně sáčku pro snadnou  •
kontrolu stomie a jejího okolí

obě strany sáčku pokryty netkanou textilií •

očka k uchycení přídržného pásku •

velikost sáčku:  145 mm × 205 mm
barva:  béžová

kód VZP objednací číslo průměr kroužku obsah balení

0130067 CD 3838 CW 38 mm 30 ks
0130068 CD 4545 CW 45 mm 30 ks
0130069 CD 5757 CW 57 mm 30 ks
0130070 CD 7070 CW 70 mm 30 ks
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kód VZP objednací číslo průměr kroužku obsah balení

0130075 VIDF 4545 CW 45 mm 30 ks + svorka
0130076 VIDF 5757 CW 57 mm 30 ks + svorka
0130077 VIDF 7070 CW 70 mm 30 ks + svorka

SÁČEK 2D VÝPUSTNÝ 
STOMOCUR CLIC ILEO

výpustný (ileostomický) sáček s přírubovým kroužkem  •
a speciálním fi ltrem GORE-TEX®

obě strany sáčku pokryty netkanou textilií •

okénko na odvrácené straně sáčku pro snadnou kontrolu  •
stomie a jejího okolí

uzavírací systém „safe seal“ na bázi suchého zipu  •
(možnost uzavření také pomocí svorky – je součástí 
balení)

očka k uchycení přídržného pásku •

velikost sáčku:  150 mm × 220 mm
barva:  béžová
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SÁČEK 2D UROSTOMICKÝ 
STOMOCUR CLIC URO

urostomický sáček s přírubovým kroužkem •

uzavíratelný vypouštěcí ventil •

zpětná chlopeň zabraňující kontaktu moči s pokožkou •

okénko pro vizuální kontrolu stomie •

očka k uchycení přídržného pásku •

adaptér k připojení nočních sáčků je součástí balení •

příjemná netkaná textilie po obou stranách sáčku •

objem:  335 ml
barva:  béžová

04

uzavíratelný vypouštěcí ventil s adaptérem
k připojení nočních sáčků

kód VZP objednací číslo průměr kroužku obsah balení

0085694 UD 4545 CW 45 mm 20 ks + adaptér*
0085695 UD 5757 CW 57 mm 20 ks + adaptér*

*adaptér slouží pro připojení nočních sáčků
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TECHNOLOGIÍ

podložka vyhovuje 
všem typům
stomií, je diskrétní a umožňuje
svobodu pohybu

podložka vyrobena, z unikátního
materiálu MicroSkin®

(vyrábí se také z hydrokoloidního
materiálu)

podložka je velmi elastická
a plochá, se sáčkem je spojena
tenkou, ale pevnou lepicí složkou

sáček má ergonomický tvar
a na obou stranách je potažený
vzdušným, pro kůži příjemným

antialergenním vláknem

STOMOCUR SOFT

voděodolná vrstva

aktivní uhlíkový filtr

pěnová hmota
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PODLOŽKA 2D STOMOCUR SOFT 
HYDROKOLOIDNÍ

ochranná hydrokoloidní podložka s vysokou absorpční  •
schopností

spojení podložky se sáčkem zajištěno pevnou lepicí složkou •

hydrokoloidní lepicí plocha pro ochranu a podporu hojení  •
pokožky v okolí stomie

velikost podložky:  110 mm × 110 mm

kód VZP objednací číslo rozsah střihu obsah balení

0130054  CH 3320 20 mm – 50 mm 5 ks
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PODLOŽKA 2D 
STOMOCUR SOFT ALGINAT

lepicí plocha z materiálu Alginat (s obsahem mořské  •
řasy)

vhodná pro citlivou a podrážděnou pokožku •

spojení podložky se sáčkem zajištěno pevnou lepicí  •
složkou

velikost podložky:  110 mm × 110 mm

kód VZP objednací číslo rozsah střihu obsah balení

0130055 CH 3320 A 20 mm – 50 mm 5 ks



SYSTÉM S ADHEZNÍ
TECHNOLOGIÍ

4544
velikost podložky:  135 mm × 110 mm

kód VZP objednací číslo rozsah střihu obsah balení

0130056 CO 2520 20 mm – 50 mm 5 ks

PODLOŽKA 2D
STOMOCUR SOFT MICROSKIN®

lepicí plocha z extra tenké elastické fólie MicroSkin • ® (0,02 mm), 
která spolehlivě kopíruje nerovný povrch v okolí stomie

vyrobená z unikátního materiálu, přilne jako druhá kůže •

před nalepením MicroSkin • ® podložky není doporučeno 
používat ochranný fi lm

spojení podložky se sáčkem zajištěno pevnou lepicí složkou •
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velikost sáčku:  130 mm × 190 mm
barva:  béžová

kód VZP objednací číslo průměr kroužku obsah balení

0130071 CH 3445 CW 45 mm 30 ks

SÁČEK 2D UZAVŘENÝ
STOMOCUR SOFT

diskrétní velikost, vhodný pro aktivní a společenský  •
život

okénko na odvrácené straně sáčku pro snadnou  •
kontrolu stomie a jejího okolí

obě strany sáčku pokryty netkanou textilií •

spojení sáčku s podložkou zajištěno pevnou lepicí  •
složkou

STÉM S ADHEZNÍ
TECHNOLOGIÍ

kód VZP objednací číslo průměr kroužku obsah balení

0130071 CH 3445 CW 45 mm 30 ks
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velikost sáčku:  150 mm × 220 mm
barva:  béžová

kód VZP objednací číslo průměr kroužku obsah balení

0130078 VIHF 3445 CW 45 mm 30 ks + svorka

SÁČEK 2D VÝPUSTNÝ
STOMOCUR SOFT ILEO

diskrétní velikost, vhodný pro aktivní a společenský život •

okénko na odvrácené straně sáčku pro snadnou kontrolu stomie  •
a jejího okolí

obě strany sáčku pokryty netkanou textilií •

spojení sáčku s podložkou zajištěno pevnou lepicí složkou •

uzavírací systém „safe seal“ na bázi suchého zipu  •
(možnost uzavření také pomocí svorky 
– je součástí balení)
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velikost podložky:  120 mm × 165 mm

kód VZP  objednací číslo rozsah střihu obsah balení

0130064 CH 4820 RI 20 mm – 90 mm 5 ks

PODLOŽKA 2D
STOMOCUR CLINIC 
HYDROKOLOIDNÍ

podložka z hydrokoloidního materiálu pro ochranu  •
a hojení kůže s vysokou absorpční schopností

velká lepicí plocha vhodná pro péči o problematické  •
stomie

spojení podložky se sáčkem zajištěno pevnou lepicí  •
složkou
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velikost sáčku:  150 mm × 300 mm
barva:  béžová/transparentní
objem:  500 ml

kód VZP objednací číslo obsah balení

0130079 CI 3490 C 10 ks + svorka

SÁČEK 2D VÝPUSTNÝ
STOMOCUR CLINIC

výpustný sáček – spojení s podložkou zajištěno pevnou lepicí  •
složkou

určený pro stomie produkující velké množství stolice •

lze také použít pro zachycení stolice při výplachu střev •

balení obsahuje upínací svorku, která zajišťuje snadnou  •
manipulaci s výpustí sáčku

krytý netkanou textilií na straně k tělu •

patentovaný fi ltr GORE-TEX • ®
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SÁČEK 1D VÝPUSTNÝ STOMOCUR 
NOVOROZENECKÝ DO 900 G

sáček vhodný pro extrémně nezralé novorozence do hmotnosti  •
900 g

univerzální provedení sáčku umožňuje použití dle konzistence  •
stolice (řídká stolice – stačí ustřihnout konec sáčku, tuhá stolice – 
nestříháme)

výpusť sáčku uzavřena měkkým lepicím páskem •

hydrokoloidní adhezní plocha chrání pokožku a podporuje  •
hojení

transparentní stěna umožňuje vizuální kontrolu stomie  •
bez nutnosti odlepování sáčku

voděodolný uhlíkový fi ltr – zabraňuje nafukování  •
sáčku

měkká a prodyšná textilie na straně k tělu •

velikost sáčku:  110 mm × 45 mm
lepicí plocha:  40 mm
barva:  transparentní/bílá

kód VZP objednací číslo velikost otvoru obsah balení

0170882 CMB 3003 CU 3 mm 20 ks

objednací číslo velikost otvoru obsah balení

20 k

CUR 

 hmotnosti

onzistence
tuhá stolice –

poruje

mie 
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velikost sáčku:  210 mm × 60 mm
lepicí plocha:  40 mm
barva:  transparentní/bílá

kód VZP objednací číslo velikost otvoru obsah balení

0170883 CMB 3203 C 3 mm 30 ks

velikost sáčku

SÁČEK 1D VÝPUSTNÝ 
STOMOCUR DĚTSKÝ DO 
5 000 G

sáček vhodný pro kojence do hmotnosti 5 000 g •

univerzální provedení sáčku umožňuje použití dle  •
konzistence stolice (řídká stolice – stačí ustřihnout 
konec sáčku, tuhá stolice – nestříháme)

výpusť sáčku uzavřena měkkým lepicím páskem •

hydrokoloidní adhezní plocha chrání pokožku  •
a podporuje hojení

transparentní stěna umožňuje vizuální kontrolu  •
stomie bez nutnosti odlepování sáčku

měkká a prodyšná textilie na straně k tělu •
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kód VZP objednací 
číslo

velikost 
otvoru objem velikosti 

sáčků
obsah 
balení

0170879 DRAIN S 3 mm 50 ml 55 x 190 mm 30 ks
0170880 DRAIN M 5 mm 150 ml 70 x 200 mm 30 ks
0170881 DRAIN L 5 mm 300 ml 90 x 250 mm 30 ks

o otvoru objemkód VZP objednací velikost ob velikosti 
sáčků

obsah
balení

SÁČEK 1D DRENÁŽNÍ 
STOMOCUR

transparentní drenážní sáček o objemu 50 ml, 150 ml,  •
300 ml

efektivní péče o stomie, secernující rány a píštěle •

sterilní balení po jednotlivých kusech •

hydrokoloidní adhezní plocha chrání pokožku  •
a podporuje hojení

graduovaný drenážní sáček pro měření množství  •
obsahu

anti-refl uxní chlopeň – zabraňuje zpětnému toku  •
obsahu ke kůži (150 ml, 300 ml)

vzdušná textilie na straně k tělu •

pojistný výpustný ventil •

adaptér pro připojení jímacích sáčků •

gamma záření – 25 kGy •

barva:  transparentní/bílá
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kód VZP objednací číslo obsah balení

0130049 CP 2050 1 ks – 56 g

PASTA VYROVNÁVACÍ 
STOMOCUR CP 2050

slouží k utěsnění vystřiženého otvoru v pomůcce •

snižuje riziko podtečení pomůcky a podráždění okolí  •
stomie

zlepšuje a prodlužuje přilnavost pomůcky •

vyrovnává nerovnosti – nanáší se v tenkých vrstvách  •
do okolí stomie

před nalepením pomůcky musí pasta zavadnout  •
(cca 1-2 min.)

pouze k vnějšímu použití •



PŘÍSLUŠENSTVÍ
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kód VZP objednací číslo obsah balení

0130051 CT 6020 10 ks

KROUŽEK TĚSNÍCÍ 
A VYROVNÁVACÍ

těsnící a vyrovnávací kroužky vyrobené  •
z tvarovatelného hydrokoloidního materiálu

vhodné pro vyplnění nerovností a pro ošetření  •
vpadlých stomií

kroužky lze použít celé nebo rozdělené na menší části  •
(oboustranně lepicí)

snadno tvarovatelné podle velikosti a tvaru stomie •

snižují riziko podtečení pomůcky, možná kombinace  •
kroužků s vyrovnávací pastou STOMOCUR

tloušťka kroužku:  2,4 mm
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kód VZP objednací číslo obsah balení

0130053 CT 2196 H 1 ks

DESTIČKA OCHRANNÁ 
STOMOCUR CT 2196 H

destička vyrobena z fl exibilního hydrokoloidního  •
materiálu

chrání a podporuje hojení pokožky v okolí stomie •

možnost ošetření velké plochy namáhané nebo  •
podrážděné pokožky

dle potřeby lze vystřihnout jeden či více otvorů •

velikost destičky:  220 x 220 mm
tloušťka destičky:  2,4 mm
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kód VZP objednací číslo obsah balení

0130050 GEL – X kapsle 140 kapslí
59

objednací číslo obsah balení

GEL – X kapsle p 140 kapslíp

KAPSLE GEL – X

zahušťují řídký střevní obsah ve stomickém sáčku •

snižují riziko podtečení pomůcky při aktivním způsobu  •
života, ve spánku atd.

určeny do sáčku – nepolykat! •

použití – několikrát denně vhoďte do stomického sáčku,  •
aby z tekutého obsahu vznikl gel

usnadňují vyprazdňování a výměnu sáčku •

redukují hlučnost pomůcky a zápach •



PŘÍSLUŠENSTVÍ
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kód VZP objednací číslo obsah balení

0130052 SGX – sáčky 10 sáčků

SÁČKY ŽELATINAČNÍ SGX

želatinační sáčky k zahuštění řídkého střevního  •
obsahu

snížení rizika podtečení pomůcky při aktivním  •
způsobu života, ve spánku atd.

praktické balení – vhodné pro použití doma i na  •
cestách

želatinační sáček neotvírejte – několikrát denně  •
vhoďte celý do stomického sáčku, aby z tekutého 
obsahu vznikl gel

usnadňují vyprazdňování a výměnu sáčku •

redukují hlučnost pomůcky a zápach •

kód VZP objednací číslo obsah bale

0130052 SGX – sáčky y 10 sáčků
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kód VZP objednací číslo obsah balení

0085696 EmplaSectal 1 sprej – 50 ml

ODSTRAŇOVAČ NÁPLASTI 
STOMOCUR EMPLASECTAL

lehce a šetrně odstraňuje stomické pomůcky z pokožky •

čistí pokožku od zbytků lepidla •

praktické balení 50 ml – vhodné i pro cestování •

po použití doporučujeme omýt pokožku vodou •



PŘÍSLUŠENSTVÍ
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kód VZP objednací číslo obsah balení

0085697 HP 30 1 dóza

PUDR STOMOCUR HP 30

hojí podrážděnou pokožku v okolí stomie •

vysušuje zanícená a mokvající místa na kůži •

praktické balení umožňuje aplikaci rovnoměrné  •
vrstvy pudru

před nalepením pomůcky opatrně oprášit zbytky  •
pudru



PŘÍSLUŠENSTVÍ
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kód VZP objednací číslo obsah balení

0085698 AB 01 1 ks

PÁSEK STOMICKÝ PŘÍDRŽNÝ

nastavitelný přídržný stomický pásek pro fi xaci stomické  •
pomůcky

elastický materiál v tělové barvě •

při aktivním životě zajišťuje bezpečné připevnění  •
stomické pomůcky k tělu

délka pásku vyhovuje i plnoštíhlým pacientům •

délka pásku:  1 m
barva:  béžová

 v tělové barvě

tě zajišťuje bezpečné připevnění
ky k tělu

vuje i plnoštíhlým pacientům



JAK POMŮCKY
PŘEDEPSAT



JAK POMŮCKY
PŘEDEPSAT

VÁŽENÁ PANÍ DOKTORKO, PANE DOKTORE,

do Vaší péče přichází pacienti, kteří podstoupili náročnou operaci. Budou potřebovat speciální zdravotnické 
pomůcky, které jim umožní návrat k plnohodnotnému životu. 

Pro Vaši lepší orientaci v oblasti předepisování stomických pomůcek Vám nabízíme následující informace. 

Stomické pomůcky STOMOCUR® jsou v číselníku VZP zařazeny do zdravotnických prostředků podskupiny 03 
pod značkou FOR. Tyto pomůcky jsou pojišťovnou plně hrazeny oproti lékařem vystavenému a řádně 
vyplněnému poukazu na léčebnou a ortopedickou pomůcku (viz vzor str. 28). Stomické pomůcky lze 
předepsat na dobu maximálně 3 měsíců.

Na základě poukazu si pacient může pomůcky vyzvednout ve výdejně zdravotnických potřeb, lékárně, 
popřípadě může využít zásilkové služby společnosti LIPOELASTIC a. s. Stačí zaslat poukaz na adresu naší 
společnosti a na jeho základě budou pomůcky bezplatně a obratem doručeny pacientovi na adresu 
uvedenou na poukazu. Prosíme Vás o jeho čitelné vyplňování.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat: 
 
- bezplatná zákaznická Klokanlinka 800 900 209 
- produktový specialista
 Jana Kabátová, +420 607 060 668
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VZOR VYPLNĚNÉHO POUKAZU

Poznámka: Pacient se musí podepsat na zadní straně poukazu!

Kód pojišťovny Podskupina číselníku VZP Kód VZP Počet balení

Diagnóza Název zdravotního prostředku

Karel Jonáš
2 3 0 1 9 7 8 6 1 2
Jasná 85
120 00 Praha 2

Uzavřený sáček Stomocur Select 2 bal.
0 3 0 1 3 0 0 6 5  2

1 1 1

 1. 1. 2011

C 2 0
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LIMITY PRESKRIPCE STOMICKÝCH POMŮCEK

Pomůcky stomické předepisuje smluvní lékař pojišťovny odbornosti URN, PRL, CHI, INT, ONK. 
Tyto pomůcky mohou být předepsány na poukaz nejvýše na dobu 3 měsíců.
Pro preskripce zdravotních pomůcek užívaných jednotlivými skupinami pacientů se stomií zdravotní pojišťovna 
stanovuje měsíční limity:

Zdravotní pojišťovna stanovuje limity preskripce i u příslušenství pro stomiky:

Pokud stanovený limit spotřeby pomůcek není pro pacienta dostačující, je nutné nechat jeho navýšení schválit 
reviznímu lékaři.

STOMOCUR® Dvoudílný systém Jednodílný systém
Podložky Sáčky Sáčky

Kolostomik max. 10 ks (2 bal. á 5 ks) max. 60 ks (2 bal. á 30 ks) max. 60 ks (2 bal. á 30 ks)

Ileostomik max. 10 ks (2 bal. á 5 ks) max. 30 ks (1 bal. á 30 ks) max. 30 ks (1,5 bal. á 20 ks)

Urostomik max. 15 ks (3 bal. á 5ks) max. 30 ks (1,5 bal. á 30 ks) max. 30 ks (1,5 bal. á 20 ks)

Prostředky ochranné stomické
(příslušenství STOMOCUR®)

max. do výše 360 g za rok

v případech, kdy měrnou jednotkou je mililitr nebo kus, je vždy rozhodující finanční 
limit ve výši 2 760 Kč za rok

Prostředky ostatní

- pásek přídržný – max 2 ks ročně, 100% úhrada
- kroužky těsnící, zahušťovače stolice, destička ochranná,
zásypový pudr, pasta ochranná, odstraňovač náplasti, pohlcovač pachu – bez limitu, 
100% úhrada



Distrimed s.r.o.

Havlíčkova 190/12
737 01 Český Těšín
T. +420 558 712 577
M. +420 607 060 668
stomie@distrimed.cz
www.distrimed.cz


