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Pomůcky řady Brava, Coloplast, Comfeel a Prep jsou
zdravotnické prostředky určené k péči o stomie.
Čtěte pečlivě návod k použití a informace
o bezpečném používání.
Video návody k použití naleznete na YouTube kanálu
Coloplast Česká republika.





Jak správně používat čistící roztok?
Roztok v lahvičce nanášejte na jednorázový papírový ubrousek nebo kosmetický
tampon. Jednotlivě balené ubrousky jsou připravené k okamžitému použití po vybalení.

Comfeel™ čistící roztok
SÚKL kód lahvička 5008097
SÚKL kód ubrousky 5008096
Comfeel™ čistící roztok je vynikající
náhradou mýdla, vody nebo jiných
prostředků, které používají stomici
na očištění kůže.
Pomocí čistícího roztoku lze odstranit
zbytky lepícího materiálu po použití
odstraňovače adheziv. Navíc kůži
dokonale očistí od různých nečistot
před nalepením nové pomůcky.
Comfeel™ čistící roztok je k dispozici
v lahvičce nebo v jednotlivě balených
ubrouscích. Po použití roztoku není nutné
již oplachovat kůži vodou.
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Na poukaz lze na 3 měsíce předepsat 4 lahvičky roztoku nebo 3 balení ubrousků do
maximální výše 900,- Kč na 3 měsíce.
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Brava® ochranný film (bez alkoholu)
SÚKL kód sprej 5008092
SÚKL kód ubrousky 5008091
Brava® ochranný film účinně chrání kůži
před působením agresivních výměšků
nebo moči a neustálým nalepováním
stomického sáčku. Vytvoří ochrannou
bariéru na kůži a nevyvolává pocit
pálení. Zaschne během pár vteřin
a zanechá po sobě jemnou tenkou
vrstvu, která umožňuje kůži dýchat.

Jak správně používat ochranný film
Brava® ve spreji?
Před aplikací filmu musí být kůže kolem
stomie čistá a suchá.
Sprej nastříkejte rovnoměrně na kůži
kolem stomie ze vzdálenosti cca 10 cm.
Po několika vteřinách se vytvoří
ochranná vrstva. Poté můžete nalepit
stomický sáček jako obvykle. Ochranný
film je třeba aplikovat při každé výměně
sáčku. Před použitím obsah protřepejte.

Jak správně používat ochranný film
Brava® v ubrouscích?
Před nalepením nové pomůcky potřete
kůži ubrouskem, který během pár vteřin
vytvoří ochrannou vrstvu na kůži.

Prep film (obsahuje alkohol)
SÚKL kód 5008089
Prep ochranný film chrání kůži před
podrážděním způsobeným výměšky
a močí. Na kůži se vytvoří viditelná
ochranná vrstva, kter zvyšuje přilnavostá
sáčku a snižuje riziko podtečení.

Ochranné pomůcky lze předepsat až do
výše 3000 Kč na 3 měsíce.

Na poukaz lze na jeden měsíc předepsat
2 kusy ochranného filmu ve spreji nebo
2 balení ubrousků po 30 ks. Ochranné
pomůcky lze předepsat až do výše
3000,- Kč na 3 měsíce.

Jak správně používat Prep film?
Po očištění čistícím roztokem potřete kůži
Prep ubrouskem. Až se vytvoří viditelná
ochranná vrstva, nalepte pomůcku.
























