Noční sběrný sáček Coloplast a Conveen,
přídržné pásky k noze a držák sáčku k lůžku
budou nahrazeny pomůckami Conveen Basic.
Používáte
noční sběrné sáčky
od Coloplastu?
Nepřehlédněte!

Noční urinální sáček Conveen a Coloplast, přídržné pásky k noze a držák
sáčku k lůžku budou v České republice postupně nahrazeny produkty z řady
Conveen Basic. Funkčnost výrobků z nové řady Conveen Basic a jejich cena
a úhrada je identická s cenou vyřazovaných pomůcek, takže přechod by měl
být plynulý a postupný.
Od 1. 9. 2021 budou zmíněné produkty k dispozici jen do vyprodání
skladových zásob a nebudou se dále do České republiky dovážet.
Od 1. 3. 2022 nebude možné tyto 4 produkty předepsat.
Níže vám přinášíme přehled nových výrobků Conveen Basic, které nahradí
vyřazované pomůcky.
Děkujeme za pochopení a věříme, že tuto situaci společně zvládneme co
nejlépe.
Coloplast Czech s.r.o., Česká republika

Stávající pomůcky Conveen budou nahrazeny novými pomůckami
Conveen Basic

Conveen - vyřazované produkty
SÚKL kód

Výrobek

ks/bal. Obj. kód

Conveen Basic
SÚKL kód

Výrobek

ks/bal. Obj. kód

5009033 Conveen noční sáček 1,5l

10

5062

5012584 Conveen Basic noční sáček 2l

10

21804

5009036 Coloplast noční sáček 2l

10

213650

5012584 Conveen Basic noční sáček 2l

10

21804

5009040 Conveen přídržné pásky k noze, 2 ks v sadě 2

5050

5012582 Conveen Basic přídržné pásky k noze 1

21073

1

5070

5012583 Conveen Basic držák sáčku k lůžku

1

21069

5009038 Conveen držák sáčku k lůžku

Pro více informací:
• volejte na bezplatnou linku Péče o zákazníky, Po-Pá, 8.00 - 16.00
• pište na e-mail: info@coloplast.cz
• navštivte www.coloplast.cz
• zeptejte se svého ošetřujícího lékaře či sestry

Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Urology Care
Společnost Coloplast vyvíjí výrobky a služby, které usnadňují život
lidem s velmi osobními a soukromými zdravotními obtížemi.
Protože neustále pracujeme a komunikujeme s lidmi, kteří naše
výrobky používají, vyvíjíme řešení citlivá k jejich mimořádným potřebám.
Toto my nazýváme intimní zdravotní péčí.
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