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I život se stomií 
může být naplněný!

Připojte se k nám!
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Čeká Vás operace nebo žijete 
se stomií již několik let?
Program Coloplast Care je 
zde proto, aby:

Na život se stomií nemusíte 
být sami!

• 

•

•   

pomáhal najít odpovědi 
na Vaše otázky,

nabídl inspiraci, jak žít 
se stomií lepší život,

navázal na rady 
a doporučení, které 
jste dostali od Vaší 
stomické sestry.

Mám obavy 
jít ven 
mezi lidi.

Mohu 
pracovat 
na zahradě?

Kdy mohu 
jít zpátky 
do práce?

Mám kýlu 
a pomůcka mi 
nedrží. 
Co s tím?

I 

Jakou změnu Vám 
přinese Coloplast 
Care?



•  Nevyhovují Vám Vaše současné pomůcky?
•  Chcete zkusit něco nového?
•  Vytvořila se Vám kýla a pomůcka nedrží?

Každé tělo je jiné a v čase se dále mění!

Okolí stomie reaguje na změny Vaší tělesné hmotnosti a pomůcka, která Vám 
byla dříve doporučena, už pro Vás nemusí být optimální. Podobně i Vaše akti-
vity se mohou měnit, a tím i nároky na stomické pomůcky. Rádi Vám zdarma 
zašleme vzorky na vyzkoušení.

Ve spolupráci s Vaší stomickou sestrou/lékařem najdeme nejlepší řešení pro 
Vaši stomii.

Kontaktujte nás na 800 100 416 nebo na www.coloplast.cz

Vybírejte vzorky pomůcek z produktového katalogu zde:

Fotoaparátem Vašeho mobilního telefonu namiřte na QR kód 
a načtěte Stomické návody (platí pro iPhone, pro Android je většinou 
nutné mít aplikaci na čtení QR kódů - ke stažení na Google Play).

Telefonická podpora
•  Podtéká Vám pomůcka?
•  Máte zarudlou kůži a pomůcka Vám nedrží?
•  Obáváte se, že Vás nafouknutý sáček prozradí?

Pomoc, když ji potřebujete!

Součástí programu Coloplast Care je telefonická linka, na kterou můžete 
zavolat, pokud potřebujete konzultovat cokoliv ohledně stomie.

V hledání odpovědí na Vaše otázky nejste sami. 
Hledejme je společně!

Bezplatná infolinka je Vám k dispozici v pracovních dnech od 8:00 do 16:00. 
Vždy se dovoláte našim zdravotním sestrám, které mají dlouholeté zkuše-
nosti z oblasti ošetřování stomií.

Vzorky zdarma

*SenSura Mio
pro rovné okolí

*SenSura Mio Convex
pro vpadlé okolí

*SenSura Mio Concave
pro vypouklé okolí

*SenSura Mio a SenSura jsou značky zdravotnických prostředků. Stomické sáčky jsou určené ke sběru výměšků ze stomie. 
Stomické podložky jsou určené k zajištění sáčku a přilepení na intaktní kůži kolem stomie. Pečlivě si přečtěte návod k použití 
přiložený v balení výrobků.

Jitka Klára Linda Lucie
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Helios,
časopis pro stomiky

Vitamínový program je součástí 
služeb Coloplast Care, v rámci něhož 
pravidelně dostáváte vitamíny a jiné doplňky 
stravy uvedené na obrázcích níže.

*Vitamíny pro každé roční období!

Vitamíny jaro-léto, volejte od 1.1. do 30.6.
Vitamíny podzim-zima, volejte od 1.7. do 20.12.

Kontaktujte nás 2x ročně v daném období na 800 100 416.

•  Zajímá Vás, jak se jiní lidé vyrovnali se stomií?
•  Hledáte novinky z oblasti stomických pomůcek?

Staňte se čtenáři časopisu Helios!

Časopis Helios Vám přináší užitečné informace:

•  příběhy našich stomiků
•  aktuality v úhradách stomických pomůcek
•  rozhovory s odborníky
•  tipy, jak ošetřovat stomii a kůži v jejím okolí

Časopis Helios je členům programu Coloplast Care zasílán v diskrétním 
balení a zdarma 2x ročně.

Kontaktujte nás na 800 100 416 nebo na www.coloplast.cz

Multivitamín

*Doplněk stravy

Magnézium Vitamín C Vápník - Hořčík - Zinek



Webové stránky
www.coloplast.cz

Interaktivní průvodce
www.coloplastcare.cz

•  Získáváte rádi informace na internetu?
•  Jste nezávislí a rozhodujete se samostatně?

Všechno na jednom míste, ať jste kdekoliv!

Najdete zde veškeré informace o životě se stomií jako například:
•  přehled stomických pomůcek a příslušenství
•  kódy zdravotnických prostředků a přehled úhradových limitů
•  tipy pro aktivní život
•  a mnoho dalších užitečných informací a článků

www.coloplast.cz:

Na Youtube kanále Coloplast najdete všechny videonávody.

Buďte součástí naší komunity! Sledujte nás. Dejte nám Like.

•  Řešíte komplikaci s Vaší stomickou pomůckou, např. podtékání?
•  Je Vaše pomůcka pro Vás stále ta pravá?

Menší problémy si vyřešíte samostatně. 
S vážnějšími se obraťte na stomickou sestru!

Náš interaktivní průvodce Vám:
•  nabídne nejvhodnější pomůcky pro Váš tělesný profil a okolí stomie
•  poradí v intimní oblasti Vašeho života a při fyzických aktivitách
•  pomůže najít řešení nejčastějších problémů se stomií
•  ukáže správnou aplikaci, kontrolu a odstranění stomických pomůcek

www.coloplastcare.cz

Youtube kanál 
Coloplast ČR:

Coloplast ČR na 
Facebooku:

Interaktivní průvodce na 
www.coloplastcare.cz



Domácí péče 
•  Nemůžete navštívit Vaši stomickou sestru nebo lékaře?
•  Vaši situaci nelze vyřešit telefonicky?
•  Chcete dostávat pomůcky přímo k Vám domů?

Návštěva stomické sestry u Vás doma!

Nabízíme Vám návštěvu stomické sestry ve Vašem domácím prostředí. 
Poradí Vám s ošetřováním stomie a výběrem vhodné pomůcky.

Následně zajistí vyhotovení předpisu a bezplatné doručování Vašich 
stomických pomůcek v diskrétním balení.

Kontaktujte nás na 800 100 416 nebo www.coloplast.cz

Přihláška do 
Coloplast Care 
Jméno a příjmení:  .....................................................................................................................

Datum narození:    .....................................................................................................................

Ulice a číslo domu: ..................................................................................................................... 

PSČ, město: ................................................................. Telefon: .............................................. 

E-mail. adresa (pokud ji používáte): .................................................................................................

Typ stomie:                          kolostomie                    ileostomie                      urostomie

Stomie je:                             trvalá                             dočasná

Nemocnice, kde vás operovali: ..............................................................................................

Datum operace: .......................................................................................................................

Nyní používám:

stomické sáčky od firmy                                      příslušenství od firmy

      Coloplast                        jiná firma                       Coloplast                        jiná firma

Datum ..............................................................         Podpis ....................................................

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Tímto uděluji souhlas společnosti COLOPLAST A/S, se sídlem Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Dánsko, (dále jen „Společnost“), pro kterou 
v ČR provádí zpracování osobních údajů společnost COLOPLAST Czech s.r.o., IČ: 09628959, sídlem Radlická 740/113d, 158 00 Praha 5, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 339284 souhlas se zpracováním mých vyplně-
ných osobních údajů pro účely zařazení mé osoby do klientské databáze Společnosti a výkonu jejích marketingových aktivit, včetně 
bezplatného zasílání časopisu a vzorků produktů a nezbytné asistence při opatřování zdravotnických prostředků.  Dále tímto pro účely 
personalizace nabídek produktů a služeb pro mou osobu uděluji Společnosti souhlas se zpracováním i jakýchkoli dalších mých souvi-
sejících osobních údajů, které Společnosti dobrovolně sdělím následně v návaznosti na mé zařazení do klientské databáze Společnosti 
i jinými prostředky (zejm. telefonicky), pokud v konkrétním případě neuvedu jinak.
Výslovně tímto prohlašuji, že můj souhlas se zpracováním osobních údajů Společnosti uděluji i ve vztahu k citlivým údajům o mém 
zdravotním stavu, a to za účelem umožnění personalizace marketingových aktivit Společnosti s ohledem na mé zdravotní postižení.
Dále tímto v případě vyplnění mé e-mailové adresy uděluji Společnosti a oprávněným příjemcům mých osobních dle tohoto souhlasu 
souhlas se zasíláním obchodních sdělení jejím prostřednictvím.
Správcem osobních údajů dle tohoto souhlasu je Společnost, jejíž aktuální kontaktní údaje lze nalézt na www.coloplast.cz. Souhlasím 
s předáváním osobních údajů dle tohoto souhlasu dalším příjemcům, kterými mohou být pouze externí dodavatelé Společnosti, zejména 
distributoři jejích produktů, dodavatelé účetních a IT služeb apod., jejichž aktuální seznam lze nalézt na www.coloplast.cz.
Dále jsem si vědom(a), že:
- moje osobní údaje budou Společností uloženy po dobu trvání tohoto mého souhlasu s jejich zpracováním, jinak nejdéle po dobu 5 let 

od neposkytnutí součinnosti z mé strany (nepřevzetí zásilky od Společnosti apod.);
- mám právo kdykoli písemně odvolat tento souhlas se zpracováním mých osobních údajů, aniž by tím byla dotčena zákonnost jejich 
   zpracování předcházející takovému odvolání;
- mám právo kdykoli písemně či prostřednictvím své e-mailové adresy odvolat svůj souhlas se zasláním obchodních sdělení na mou 
   e-mailovou adresu;
- mám právo požadovat od Společnosti přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, právo na vysvětlení Společnosti 
   týkající se zpracování osobních údajů v rozporu s právními předpisy a na zajištění nápravy, právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu 
   osobních údajů a právo na omezení zpracování a přenositelnost mých osobních údajů;
- nemám povinnost své osobní údaje Společnosti poskytnout, poskytuji je zcela dobrovolně, a pokud tak neučiním, nemohu za to být 
   nijak sankcionován, nicméně v takovém případě mi Společnost nebude moci poskytovat uvedené služby;
- bližší informace týkající se zpracování mých osobních údajů Společností naleznu na www.coloplast.cz.
- Společnost ustanovila pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého mohu kontaktovat na adrese Společnosti (zaslané „attn. to 
   Data Protection Officer“) nebo emailem na adrese dataprotectionoffice@coloplast.com, případně jeho zástupce pro ČR
Výslovně prohlašuji, že jsem si vědom(a) svého práva vznést kdykoli námitku proti zpracování mých osobních údajů pro účely pří-
mého marketingu.





Přihlaste se do 
Coloplast Care už dnes!

Coloplast A/S, SenSura Mio a Brava jsou ochranné známky. © 2021-01. 
Všechna práva vyhrazena pro Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Dánsko.

Coloplast Czech s.r.o.
Radlická 740/113c, 

158 00 Praha 5
tel.: 244 470 212, 
info@coloplast.cz
www.coloplast.cz

Webové stránky 
Rady, informace, 
návody, brožury, 
katalogy 
www.coloplastcare.cz
www.coloplast.cz

Časopis Helios  
Aktuální informace, 
zdravotní péče, 
psychologická 
podpora

Telefonická podpora  
Zdravotní sestry připra-
vené zodpovědět Vaše 
otázky a poskytnout 
poradenství 
800 100 416

Výběr vhodné 
pomůcky
Přístup ke vzorkům 
a výběr optimální 
pomůcky

Coloplast Česká republika

Facebook YouTube

Coloplast Česká republika

Můžete to udělat několika způsoby:
•  vyplňte přihlášku a zašlete v přiložené odpovědní obálce
•  zavolejte nám na 800 100 416
•  vyplňte kontaktní formulář na www.coloplast.cz

Služby Coloplast Care využívají tisíce stomiků. 
Staňte se i Vy jedním z nich!

Coloplast Care. Váš lepší život se stomií.


