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ConvaTec Průvodce hojením ran

Průvodce sortimentem

Hydrokoloid
Technologie hydrokoloidů je už dlouho považována za zlatý standard v oblasti hojení ran. ConvaTec nabízí 
hydrokoloid unikátního složení, který je tvořen zesíťovanou matricí, jejíž oka mají tvar medové plástve. 
Produkt je chráněn patentem. Jde o směs natrium karboxymetylcelulózy, želatiny, pektinu a adhezivních 
polymerů. Při styku s exsudátem vytváří matrice gel. Gel s obsahem hydrokoloidů zabezpečí ideální vlhké 
prostředí se zachováním stále teploty, hypoxie a mírně kyselého pH, které podporuje autolytické čištění, 
povzbuzuje angiogenezi a granulaci. 
Krytí Hydrofiber®

Hydrofiber je vysoce absorpční krytí vyrobeno ze 100% hydrokoloidu (natrium karboxymetylcelulóza).  
Jde o unikátní vláknitou formu hydrokoloidu. Je zpracován moderním způsobem pletení, který se nazývá 
interlock. Vzniká tak měkký, netkaný krycí materiál, který se při styku s exsudátem mění v pevný kompaktní gel. 
Krytí Hydrofiber® s Ag+ technologií
Ag+ technologie je unikátní formulace zaměřená na biofilm. Obsahuje ionty stříbra, které narušují a rozklá- 
dají slizovitý povlak biofilmu vytvořený bakteriemi.1–3 Zabíjí široké spektrum bakterií včetně rezistentních 
na ATB,2, 3, 27 a zabraňuje znovuvytvoření biofilmu.2, 3

Hydrogely
Hydrogely jsou směsí hydrofilních a gelotvorných látek. Jsou určeny k autolytickému 
čištění rány, podporují granulaci a epitalizaci. Díky vysokému obsahu vody se použí- 
vají k odstranění nekróz či povlaků. 
Algináty
Suché krytí tvořené vlákny z mořských řas, které obsahují vápenaté a sodné ionty. Při 
aplikaci ionty sodíku přítomné v exsudátu nahradí ionty přítomné v alginátu a dochází  
k přeměně alginátových vláken na hydrofilní neadherentní gel.
Aktivní uhlí
Krycí materiály s obsahem aktivního uhlí byly vyvinuty pro zachycení či redukování 
nepříjemného zápachu z infikovaných ran. Jádro materiálu obsahuje aktivní uhlí. 

Moderní obvazové materiály představují rozšíření terapeutických možností při hojení chronických a akutních 
ran. Jejich použití umožňuje a respektuje důsledný fázový postup při ošetřování ran. Jsou-li tyto materiály 
správně indikovány a použity, zkrátí se doba hojení, redukuje se počet převazů, dochází k časovým úspo- 
rám personálu, sníží se ekonomické náklady. Převazy jsou pro pacienta nebolestivé, zlepší se kvalita života 
pacienta. Na konci našeho společného snažení bude to nejdůležitější – spokojený pacient.
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ConvaTec Wound Therapeutics™

Indikace
GranuFlex® je indikován pro ošetřování mírně až středně exsudujících ran  
bez známek infekce.

 Chronické rány: dekubity, bércové vředy, diabetické defekty, dehiscence
   Akutní rány: popáleniny I. a II. stupně, plochy po odebrání kožních štěpů, 
chirurgické rány, traumatické rány.

Aplikace
Krytí GranuFlex® se aplikujte na opláchnutou a osušenou ránu. Zvolte takový rozměr,  
aby přesahoval okraje rány minimálně o 2 cm. Po odstranění ochranné fólie přiložte krytí na ránu a mírným 
tlakem přitlačte na okolní neporušenou tkáň. GranuFlex® lze použít jako primární krytí nebo sekundární krytí  
v kombinaci s jinými vhodnými materiály, jako jsou GranuFlex® pasta, Aquacel®, GranuGEL® nebo Kaltostat®. 
Frekvence výměn je závislá na množství exsudátu. Krytí vyměňte při podtečení nebo dosažení gelového pu- 
chýře okrajů krytí. Při odstraňování krytí GranuFlex® prsty mírně přichyťte kůži v okolí rány a opatrně  
odstraňte krycí materiál z rány. Ránu vždy hodnoťte po opláchnutí. Před použitím si prostudujte příba- 
lový leták s příslušnými pokyny.

GranuFlex®

Ekonomicky výhodný:
• Méně časté převazy.
• Snížení nákladů na ošetřování. 6, 7 

Klinicky vyzkoušený:
• Vytváří ideální vlhké prostředí .1

• Podporuje autolytické čištění a angiogenezi .4

• Prostřednictvím granulace dochází k obnově tkání .4

• Poskytuje optimální podmínky pro hojení rány.1

• Udržuje nervová zakončení ve vlhkém prostředí.
• Má nejvíce klinických studií.

Tenký polyuretanový film:
•  Vytváří bariéru proti virům 3 a bakteriím,2 

snižuje riziko infekce.2

• Prevence nozokomiálních nákaz.
• Je odolný proti vodě.

Snadno se používá:
• Snadno se aplikuje, šetří čas ošetřovatelského personálu.

Rozměr v cm Ks v bal. Kód  Úhrada
 10 x 10  10 0015902 plně, Z*
 15 x 15 10 0015903 H, ZÚM
 20 x 20 5 0015904 H, ZÚM

Hydrokoloid
GranuFlex®

Princip hojení
Spojením adhezivní hydrokoloidní matrice a vnější fóliové vrstvy polopropustné  
pro kyslík a nepropustné pro viry a bakterie vzniká krytí, které vytváří ideální  
vlhké prostředí. Krytí GranuFlex® vytváří vlhké prostředí podporující autolytické 
čištění rány, angiogenezi, aktivně následnou granulaci a urychluje migraci 
epitelových buňek. Mírně kyselé prostředí vznikající pod krytím GranuFlex®  
má antibakteriální efekt. GranuFlex® se z rány lehce odstraňuje, nedochází  
k poškození nově vytvořené tkáně.
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Aplikace
GranuFlex® Signal aplikujte na opláchnutou a osušenou ránu. Zvolte takový rozměr, 
aby rána nepřesahovala vyznačenou indikační zónu na povrchu krytí. Po odstranění 
ochranné fólie přiložte krytí na ránu a mírným tlakem přitlačte na okolní neporušenou 
tkáň. Krytí lze použít jako primární krytí nebo sekundární krytí v kombinaci s jinými 
vhodnými materiály, jako jsou GranuFlex® pasta, Aquacel®, GranuGEL® nebo Kaltostat®. 
Při odstraňování krytí GranuFlex® Signal prsty mírně přichyťte kůži v okolí rány a opatrně odstraňte 
krycí materiál z rány. Ránu vždy hodnoťte po opláchnutí. Před použitím si prostudujte příbalový leták 
s příslušnými pokyny.

GranuFlex® Signal
Indikátor výměny:
• Zjednodušuje převazy rány samotným pacientům.

• Zabraňuje předčasné výměně krytí.

Ztenčené okraje:
• Zabezpečuje lepší adhezi krytí.

• Snižuje riziko shrnutí krytí v problémových partiích. 

Různé tvary a rozměry:
• K dispozici ve speciálních tvarech pro oblast sakra a paty.

Klinicky vyzkoušený: 
• Vytváří ideální vlhké prostředí.1

• Podporuje autolytické čištění a angiogenezi.¯4

• Prostřednictvím granulace dochází k obnově tkání.4

• Poskytuje optimální podmínky pro hojení rány.1

• Udržuje nervová zakončení ve vlhkém prostředí.

Hydrokoloid
GranuFlex® Signal

Rozměr v cm Ks v bal. Kód Úhrada
 10 x 10  5 0081425 plně, Z*
 14 x 14 5 0081426 doplatek, Z*
 20 x 20 5 0081427 H, ZÚM
 18,5 x 19,5 (pata) 5 0081428 H, ZÚM
 20 x 22,5 (sacrum) 5 0081429 H, ZÚM

Indikace
GranuFlex® Signal je indikován pro ošetřování mírně až středně secer-
nujících ran.

  Chronické rány: dekubity, bércové vředy, diabetické defekty, dehiscence. 
  Akutní poranění: popáleniny I. a II. stupně, plochy po odebrání kožních 
štěpů, chirurgické rány, traumatické rány.

Princip hojení
Spojením adhezivní hydrokoloidní matrice a vnější fóliové vrstvy polopropustné 
pro kyslík a nepropustné pro viry a bakterie vzniká krytí, které vytváří ideální 
vlhké prostředí. Krytí GranuFlex® Signal vytváří vlhké prostředí podporující 
autolytické čištění rány, angiogenezi, aktivně následnou granulaci a urychluje 
migraci epitelových buňek. Mírně kyselé prostředí vznikající pod GranuFlexem® 
Signal má antibakteriální efekt. GranuFlex® Signal se z rány lehce odstraňuje, 
nedochází k poškození nově vytvořené tkáně.
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Indikace
GranuFlex® Extra Thin je indikován k ošetřování epitelizujících,  
mírně exsudujících ran bez známek infekce.

 Chronické rány: dekubity, bércové vředy, diabetické defekty, dehiscence.
   Akutní rány: popáleniny I. stupně, abraze, lacerace, pooperační rány.
   Dermatologie: samostatně nebo v kombinaci se steroidy při terapii psoriázy  
nebo jiných úporných stavů, kde je doporučeno použít okluzivní krytí.
   Prevence: preventivně na predilekční místa u dlouhodobě ležících pacientů,  
u operativních výkonů s delší časovou náročností, u nedonošených dětí.

Hydrokoloid
GranuFlex® Extra Thin

Rozměr v cm Ks v bal. Kód Úhrada

 7,5 x 7,5 5  0021658 plně, Z*
 10 x 10 5  0021659 plně, Z*
 15 x 15 5  0021660 H, ZÚM
 5 x 10 10  0021661 plně, Z*
 5 x 20 10  0021662 plně, Z*

GranuFlex® Extra Thin
Klinicky vyzkoušený:
• Vytváří vlhké prostředí v ráně. 1

• Aktivně podporuje epitelizaci. 4 
•  Poskytuje optimální podmínky pro hojení rány.1 
• Chrání nově vzniklou tkáň před poškozením.

Tenký polyuretanový film:
• Vytváří bariéru proti virům3 a bakteriím,2 snižuje riziko  
 infekce. 2

• Prevence nozokomiálních nákaz.
• Je odolný proti vodě.

Snadno se používá:
• Je flexibilní, snadno se aplikuje.
• Krytí lze použít jako prevenci na predilekční místa.

Aplikace
GranuFlex® Extra Thin aplikujte na opláchnutou a osušenou ránu.  
Zvolte takový rozměr, aby přesahoval okraje rány minimálně o 2 cm.  
Po odstranění ochranné fólie přiložte krytí na ránu a mírným tlakem přitlačte  
na okolní neporušenou tkáň. Krytí lze použít jako primární krytí nebo sekundární krytí  
v kombinaci s jinými vhodnými materiály, jako jsou GranuFlex® pasta, Aquacel®, GranuGEL® nebo 
Kaltostat®. Frekvence výměn je závislá na množství exsudátu. Krytí vyměňte při podtečení nebo dosažení 
gelového puchýře okrajů krytí. Při odstraňování krytí prsty mírně přichyťte kůži v okolí rány a opatrně 
odstraňte krycí materiál z rány. Ránu vždy hodnoťte po opláchnutí. Před použitím si prostudujte pří- 
balový leták s příslušnými pokyny.

Princip hojení
Spojením adhezivní hydrokoloidní matrice a vnější fóliové vrstvy  
polopropustné pro kyslík a nepropustné pro viry a bakterie vzniká krytí,  
které vytváří ideální vlhké prostředí. Toto prostředí aktivně napomáhá 
migraci epitelových buňek až po ukončení celého procesu reepitalizace. 
GranuFlex® Extra Thin se z rány lehce odstraňuje, nedochází k poškození 
nově vytvořené tkáně, chrání křehkou nově vzniklou tkáň.



7

ConvaTec Průvodce hojením ran

Velikost Ks v bal. Kód Úhrada
30 g (tuba) 1 0021657 75%, Z*

GranuFlex® pasta
Klinicky vyzkoušený hydrokoloid:
• Vytváří vlhké prostředí v ráně. 1

•  Podporuje, autolytické čištění, angiogenezi  
a následnou granulaci.4

•  Vytváří optimální podmínky pro hojení rány.1

Snadná aplikace:
•  Snadno se aplikuje do hlubokých  

a nerovných defektů, do píštělí.

• Snižuje náklady na ošetřování. 6, 7

Indikace
GranuFlex® pasta je určena pro vyplnění nerovných, hlubokých ran  
s mírným až středním množstvím exsudátu bez známek infekce.

 Chronické rány: dekubity, bércové vředy, diabetické defekty, dehiscence.
   Akutní rány: chirurgické a jiné traumatické rány.

Aplikace
GranuFlex® pastu aplikujte na opláchnutou a osušenou ránu  
maximálně do 2/3 hloubky rány a překryjte sekundárním krytím 
GranuFlex®, GranuFlex® Signal nebo GranuFlex® Extra Thin.  
Ránu vždy hodnoťte po opláchnutí. Před použitím si prostudujte 
příbalový leták s příslušnými pokyny.

Hydrokoloid
GranuFlex® pasta

Princip hojení
GranuFlex® pasta obsahuje hydrokoloidy. Po aplikaci pasty na spodinu rány 
či do různých nerovností pasta ve spojení s exsudátem nabobtná. Tím 
zabezpečíme kontakt sekundárního krytí GranuFlex®, GranuFlex® Signal 
nebo GranuFlex® Extra Thin se spodinou rány a nastartujeme  
proces hojení.
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Aplikace
GranuGEL® aplikujte na opláchnutou a osušenou ránu, maximálně 
do úrovně okolní kůže a překryjte sekundárním krytím GranuFlex®, 
GranuFlex® Signal nebo GranuFlex® Extra Thin. GranuGEL®  
lze ponechat na ráně nejdéle 3 dny. Ránu vždy hodnoťte  
po opláchnutí. Před použitím si prostudujte příbalový leták  
s příslušnými pokyny.

Indikace
GranuGEL® je indikován pro ošetřování suchých  
nekrotických ran a ran povleklých. Lze ho použít k hojení 
povrchových i hlubokých ran.

  Chronické rány: dekubity, bércové vředy, diabetické defekty, 
dehiscence.

HydrogelGranuGEL® 

Velikost Ks v bal. Kód Úhrada
15 g (tuba)  1 0080148 75%, Z*

GranuGEL® 

Hydratační účinek:

• Podporuje autolýzu 1 a čištění rány.

• Odstraňuje nekrotickou tkáň a povlaky.

• Podporuje granulaci.

Princip hojení
GranuGEL® vytváří prostředí s vysokou vlhkostí, má silný hydratační účinek. 
Aktivně podporuje autolytické čištění a následně pomáhá odstraňovat 
nekrotickou tkáň a povlaky. Obsahuje hydrokoloidy, které nastartují 
granulační proces.
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Aplikace
Aquacel® Extra™ přiložte na opláchnutou a osušenou ránu tak, aby jeho okraje 
přesahovaly zhruba 2 cm na neporušenou tkáň. Aquacel® Extra™ je nutné 
sekundárně krýt. Jako sekundární krytí použijte Aquacel® Foam nebo jakékoliv 
krytí GranuFlex®, GranuFlex® Signal, GranuFlex® Extra Thin případně gázu.  
Krytí vyměňte při vyčerpání absorpční kapacity. Ránu vždy hodnoťte po  
opláchnutí. Před použitím si prostudujte příbalový leták s příslušnými pokyny.

Hydrofiber
Aquacel® Extra™

Aquacel® Extra™
Vysoká absorpce:
• O 39 % více absorpce.1 
• Snižuje frekvenci převazů.2

Vytváří vlhké prostředí:
• Aktivně podporuje proces granulace.
• Zaručuje optimální klinické výsledky.

Zadržuje exsudát v krytí:
• Zvládá různé hladiny exsudátu.
•  Zadržuje exsudát včetně bakterií.
• Snižuje riziko macerace okolní tkáně.

Ekonomicky výhodný: 5

• 9x pevnější krytí.
• Méně časté převazy.
• Snížení nákladů na ošetřování.

Přispívá ke komfortu pacienta:
• Šetrně se přizpůsobí tvaru rány.
• Odstraňuje se snadno a nebolestivě.
• Zanechává významně méně reziduí než špičkový alginát.

Rozměr v cm Ks v bal. Kód Úhrada

 5 x 5  10  0169583 plně, Z*

 10 x 10   10  0169584 plně, Z*

Indikace
Aquacel® Extra™ je indikován jako primární krytí  
k hojení středně až silně exsudujících ran.

  Chronické rány: dekubity, bércové vředy,  
diabetické defekty, dehiscence, onkologické rány.
  Akutní rány: plochy po odebrání kožních štěpů,  
abraze, lacerace, chirurgické a traumatické rány.

Aquacel® Extra™ lze použít na infikované rány pod lékařským dohledem.

Princip hojení
Aquacel® Extra™ posouvá technologii Hydrofiber na další úroveň.  
Aby vlákna byla pevnější, jsou spojena přešitím, což zvyšuje kompaktnost krytí při převazech. Dvouvrstvý 
Hydrofiber zajišťuje o 39 % více absorpce ve srovnání s krytím Aquacel®. Aquacel® Extra™ absorbuje exsudát 
včetně bakterií do unikátní vláknité struktury, kde následně dochází ke gelové blokaci. Má vysokou absorpční  
a retenční schopnost. Exsudát neprosakuje do stran a nedochází k maceraci okolní tkáně. Při absorpci se mění 
suché krytí na vysoce kompaktní gel, který přilne na spodinu rány a minimalizuje „mrtvý“ prostor.
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Hydrofiber s Ag+ technologií
Aquacel™ Ag+ Extra™

Princip hojení
Aquacel™ Ag+ Extra™ absorbuje exsudát včetně bakterií do unikátní vláknité 
struktury, kde následně dochází ke gelové blokaci a k uvolňování stříbrných iontů. Ionty sodíku 
v exsudátu se vážou na vlákno Hydrofiber® a začínají se uvolňovat ionty stříbra. Aquacel™ Ag+ Extra™ díky 
technologii Ag+ zaměřené na biofilm obsahuje ionty stříbra, které narušují a rozkládají slizovitý povlak biofilmu 
vytvořený bakteriemi.1–3 Zabíjí široké spektrum bakterií včetně rezistentních na ATB, tzv. superbakterie, 
s využitím iontového stříbra v krytí 2, 3, 27 a zabraňuje znovuvytvoření biofilmu.2, 3 Má vysokou absorpční 
a retenční schopnost, exsudát neprosakuje do stran a nedochází k maceraci okolní tkáně. Při absorpci se mění 
suché krytí na vysoce kompaktní gel, který přilne na spodinu rány a minimalizuje „mrtvý“ prostor. Zachovává si 
svoji kompaktnost při převazech.

Rozměr v cm Ks v bal. Kód Úhrada

 5 x 5 10 0170793 plně, Z*
 10 x 10 10 0170794 plně, Z*
 20 x 30 5 0170795 H, ZÚM
 2 x 45 5 0170796 doplatek, Z*

Indikace
Aquacel™ Ag+ Extra™ s technologií Ag+ ničí biofilm a široké spektrum 
bakterií. 6–8 Je indikován jako primární krytí k hojení infikovaných ran či ran 
s vysokým rizikem infekce, středně až silně exsudujících.

  Chronické rány: diabetické defekty, dekubity, bércové vředy, dehiscence, 
onkologické rány.
  Akutní rány: plochy po odebrání kožních štěpů, chirurgické 
a traumatické rány.

Aquacel™ Ag+ Extra™ nesmí být použit u pacientů s přecitlivělostí 
či alergií na stříbro.

Aquacel™ Ag+ Extra™
Žádné krytí nedokáže více:
• Tři nepřátelé v hojení ran: exsudát, infekce, biofilm.
Dvě silné technologie:
• Revoluční technologie, která ničí biofilm 

a zabíjí bakterie.1–¯3

Nová Ag+ technolgie:
•  Prověřená technologie, která absorbuje a zadržuje 

nadměrný exsudát a pomáhá vytvářet ideální prostředí 
pro hojení ran.4–8

Jeden hrdina v hojení ran: Aquacel™ Ag+ Extra™

Aplikace
Aquacel™ Ag+ Extra™ přiložte na opláchnutou a osušenou ránu tak, aby jeho okraje přesahovaly alespoň 1 cm 
na neporušenou tkáň. Aquacel™ Ag+ Extra™ je nutné sekundárně krýt. Použijeme Aquacel® Foam nebo 
GranuFlex®, případně gázu. Krytí vyměňte při vyčerpání absorpční kapacity. 
Krytí na ráně může zůstat až 7 dní. 
Před použitím prostudujte příbalový leták 
s příslušnými pokyny.



Žádné krytí nedokáže více.^

Naše nové krytí ničí bariéry hojení, dokonce i bioµlm.
DVĚ SILNÉ TECHNOLOGIE

Více na www.convatec.cz nebo na 800 122 111.

Naše osvědčená technologie Hydro�ber® absorbuje
a zadržuje přebytečný exsudát, což pomáhá vytvořit ideální prostředí 

pro hojení ran.*1–5 A nyní naše nová revoluční technologie Ag+  
ničí bioµlm a zabíjí bakterie, které způsobují infekci.*6–8 

EXSUDÁT INFEKCE BIOFILM

Hojení ran mělo vždy nepřátele.
Teď má i hrdinu.
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Chirurgické krytí
Aquacel® Surgical

Indikace
Sterilní pooperační krytí na chirurgické rány.

Aquacel® Surgical
Pro chirurgické rány:
•  Snižuje míru výskytu infekce v místě operačního výkonu.
•  Snižuje výskyt puchýřů.

Ekonomicky výhodný:
• Méně časté převazy.
• Snižuje náklady na ošetřování.
• Snižuje délku hospitalizace.
Zvyšuje komfort pacienta.

Aplikace
Krytí Aquacel® Surgical aplikujte na osušenou ránu. Zvolte vhodnou délku krytí podle délky incize. Z krytí  
sejměte 3/4 ochranné fólie a přiložte na ránu tak, aby vláknem Hydrofiber® byla pokryta celá délka incize,  
pak odstraňte zbytek fólie. Krytí nenatahujte. Krytí uhlaďte, abyste docílili dokonalého přilnutí hydrokoloidní  
části. Krytí Aquacel® Surgical je flexibilní, můžete ho aplikovat i v místech ohybů. Frekvence výměn je závislá  
na množství exsudátu, krytí vyměňte při vyčerpání absorpční kapacity. Aquacel® Surgical může zůstat na ráně  
až 7 dnů. Krytí je poloprůhledné, lze vizuálně kontrolovat stav rány. Při odstraňování krytí Aquacel® Surgical  
jednou rukou mírně přichyťte kůži v okolí rány a druhou opatrně zvedejte okraje krytí. Ránu vždy hodnoťte po 
opláchnutí. Před použitím si prostudujte příbalový leták.

Princip hojení
Krytí Aquacel® Surgical je tvořeno třemi vrstvami –  
vrchní vrstvou z polyuretanového filmu, fixační hydrokoloidní  
vrstvou a kontaktní vrstvou Hydrofiber®. Technologie Hydrofiber®  
absorbuje a uzamyká tekutinu obsahující škodlivé bakterie do  
unikátní vláknité struktury, kde následně dochází ke gelové blokaci.  
Unikátní konstrukce spojuje vlákno Hydrofiber® s vlákny nylonu a elastanu  
a zvyšuje tak míru extenzity a flexibility. Polštářek z vlákna Hydrofiber® je vložen  
mezi dvě vrstvy tenkého hydrokoloidu (GranuFlex® ExtraThin). Polyuretanový film poskytuje 
voděodolnost, dokonalou virovou a bakteriální ochranu a snižuje riziko infekce v místě operačního 
výkonu (SSI).

Rozměr v cm Ks v bal. Kód Úhrada

 9x10 10 0082210 Doplatek, Z*

 9x15 10 0082204 Doplatek, Z*

 9x25 10 0082205 H, ZÚM

 9x35 10 0082206 H, ZÚM



ConvaTec Průvodce hojením ran

13

Chirurgické krytí
Aquacel® Ag Surgical

Indikace
Sterilní pooperační krytí se stříbrem na chirurgické rány.

Aplikace
Krytí Aquacel® Ag Surgical aplikujte na osušenou ránu. Zvolte vhodnou délku krytí podle délky incize. Z krytí 
sejměte 3/4 ochranné fólie a přiložte na ránu tak, aby vláknem Hydrofiber® byla pokryta celá délka incize, pak 
odstraňte zbytek fólie. Krytí nenatahujte. Krytí uhlaďte, abyste docílili dokonalého přilnutí hydrokoloidní části.  
Krytí Aquacel® Ag Surgical je flexibilní, můžete ho aplikovat i v místech ohybů. Frekvence výměn je závislá na 
množství exsudátu, krytí vyměňte při vyčerpání absorpční kapacity. Aquacel® Ag Surgical může zůstat na ráně  
až 7 dnů. Krytí je poloprůhledné, takže přes něj lze vizuálně kontrolovat stav rány. Při odstraňování krytí 
Aquacel® Ag Surgical jednou rukou mírně přichyťte kůži v okolí rány a druhou opatrně zvedejte okraje krytí. 
Ránu vždy hodnoťte po opláchnutí. Před použitím si prostudujte příbalový leták.

Aquacel® Ag Surgical
Pro chirurgické rány:
•  Snižuje míru výskytu infekce v místě operačního výkonu.
•  Snižuje výskyt puchýřů.

Ionty stříbra ničí bakterie:
• Ionty stříbra působí baktericidně a bakteriostaticky.3

Ekonomicky výhodný:
• Méně časté převazy.
• Snižuje náklady na ošetřování.
• Snižuje délku hospitalizace.

Přispívá ke komfortu pacienta:
• Šetrně se přizpůsobí tvaru rány.
• Odstraňuje se snadno a bezbolestně.
• Pacient může rehabilitovat.
• Pacient se může sprchovat.

Rozměr v cm Ks v bal. Kód Úhrada

 9x10 10 0082211 Doplatek, Z*
 9x15 10 0082207 Doplatek, Z*
 9x25 10 0082208 H, ZÚM
 9x35 10 0082209 H, ZÚM

odolnost, virovou a bakteriální ochranu a snižuje riziko infekce v místě operačního výkonu (SSI). Ionty sodíku  
v exsudátu se vážou na vlákno Hydrofiber® a uvolňují ionty stříbra. Ionické stříbro ničí široké spektrum patogenů, 
včetně MRSA a VRE.1 Stříbro v technologii Hydrofiber® poskytuje trvalý antimikrobiální účinek až 14 dní. 2

Princip hojení
Krytí Aquacel® Ag Surgical je tvořeno třemi vrstvami – vrchní vrstvou  
z polyuretanového filmu, fixační hydrokoloidní vrstvou a kontaktní  
vrstvou Hydrofiber®. Patentovaná technologie Hydrofiber® absorbuje  
a uzamyká tekutinu obsahující škodlivé bakterie do unikátní vláknité  
struktury, kde následně dochází ke gelové blokaci. Unikátní konstrukce  
spojuje vlákno Hydrofiber® s vlákny nylonu a elastanu a zvyšuje tak míru  
extenzity a flexibility. Polštářek z vlákna Hydrofiber® je vložen mezi dvě vrstvy 
tenkého hydrokoloidu (GranuFlex® ExtraThin). Polyuretanový film poskytuje vodě- 
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Aplikace
Krytí Aquacel® Ag  Foam se aplikuje stejně jako Aquacel® Foam.  Může být ponecháno na ráně do vyčerpání 
absorpční kapacity, maximálně 7 dní. Před použitím si prostudujte leták s příslušnými pokyny.

TIP: Pro mělké, secernující rány, které jsou infikované nebo jsou v riziku infekce použijte Aquacel® Ag 
Foam. Pro hluboké, secernující rány, které jsou infikované nebo jsou v riziku infekce použijte Aquacel® Ag 
jako primární krytí a jako sekundární krytí použijte Aquacel® Foam.

Princip hojení
Aquacel® Ag Foam je antimikrobiální krytí se stříbrem, které ničí bakterie v průběhu 7 dní.14  
Aquacel Ag® Foam absorbuje více exsudátu díky přidané pěnové vrstvě a eliminuje tak prosakování do 
stran a následnou maceraci okolní kůže.12, 13  Chrání ránu před virální kontaminací zvenčí a má optimální 
poměr MVTR související s prodyšností krytí. 2

Aquacel® Ag Foam
Voděodolná ochranná vrstva umožňuje:
•  Odpařování nadbytečné vlhkosti z rány* s ochranou  

proti pronikání bakterií a virů.* 2

Měkká pěna:
•  Absorbuje tekutiny. *
Jemný silikonový okraj (pouze u adhezivní formy):
• Přilne k pokožce v okolí rány.
Vrstva Aquacel® Ag s technologií Hydrofiber®:
• Gelovatí při styku s povrchem rány a zadržuje exsudát  

včetně všech škodlivých složek, které obsahuje.* 3  
Stříbro v iontové formě ničí širokou paletu  
mikroorganizmů, včetně velmi nebezpečných druhů  
rezistentních vůči antibiotikům.* 1

Aquacel® Ag Foam – 100% úhrada pojišťovny do rozměrů 10¯x¯10 cm.

Pěnové krytí se stříbrem
Aquacel® Ag Foam

Indikace
Pěnové krytí Aquacel® Ag Foam se používá při ošetření infikovaných 
chronických i akutních ran, nebo tam, kde je riziko nebo zvýšené 
riziko vzniku infekce. Indikace viz Aquacel® Foam.

0169775
0169776
0169777
0169778
0169779

10
10
5
5
5

5 x 5
10 x 10
15 x 15

20 x 20
15 x 20

NEADHEZIVNÍ

Rozměr v cm Ks v bal. Kód

0169780 
0169781
0169782
0169783
0169784
0169785
0169786
0169787

10
10
10
10
5
5
5
5

8 x 8
10 x 10

12,5 x 12,5
17,5 x 17,5

21 x 21
19,8 x 14 (paty)

20 x 16,9 (sakrální oblast)
25 x 30

ADHEZIVNÍ

Rozměr v cm Ks v bal. Kód



ConvaTec Průvodce hojením ran

15

Princip hojení
Krytí Aquacel® Foam – pěnové krytí nabízí komfort 
a jednoduchost v kombinaci s hojivými účinky vrstvy 
Aquacel®.
Aquacel® Foam se používá velmi jednoduše, stejně  
jako jiné pěny. Navíc obsahuje osvědčený Aquacel®  
s vláknem Hydrofiber®, který absorbuje exsudát  
včetně bakterií do unikátní vláknité struktury, kde 
gelovatí.
Aquacel® Foam má vysokou absorpční a retenční 
schopnost. U adhezivní varianty je navíc opatřen 
silikonovým samolepícím okrajem, který krytí dobře  
drží na ráně a jemně kopíruje okraje rány.

Aplikace
Krytí Aquacel® Foam přiložte na opláchnutou a osu- 
šenou ránu tak, aby okraje aktivní plochy přesahovaly 
zhruba 2 cm na neporušenou tkáň. Krytí lze stříhat 
podle potřeby. Krytí bez adhezivního okraje fixujte 
náplastí nebo obvazem. U adhezivního krytí pečlivě 
uhlaďte adhezivní okraje. Pro anatomické oblasti, 
které se obtížně kryjí – např. pata nebo sacrum, je 
možné použít speciálně tvarované krytí. Krytí může 
být ponecháno na ráně do vyčerpání absorpční kapa- 
city, maximálně 7 dní. Před použitím si prostudujte 
příbalový leták.

Aquacel® Foam
Vrchní ochranná krycí vrstva umožňuje vypařování  
nadbytečné vlhkosti a vytvoření bariéry odolávající vodě  
a zabraňující pronikání virů a bakterií. 7, 8

Jemná pěnová podložka zajišťuje komfort pacienta  
a absorbuje nadbytečný exsudát.

Vrstva AQUACEL® gelovatí při styku s exsudátem z rány  
a udržuje vlhké prostředí (zadržuje exsudát z rány  
a všechny další škodlivé složky),8 zamezuje šíření teku- 
tiny do stran, čímž se snižuje riziko macerace,9 kopíruje 
mikrokontury spodiny rány, k nimž přilne a minimali- 
zuje tak mrtvý prostor, v němž se mohou množit bak- 
terie. 4

Jemný silikonový okraj (u adhezivní formy) přilne  
k okolní pokožce a nikoli ke spodině rány. Adhezivum  
je šetrné ke kůži a umožňuje jednoduchou aplikaci  
i odstranění (nízká možnost kožního dráždění a vzniku 
alergické kontaktní citlivosti. 10

ADHEZIVNÍ

Rozměr v cm Ks v bal. Kód Úhrada
 10 x10 10 0169156 plně, Z*
 12,5 x12,5  10 0169157 H, ZÚM
 17,5 x17,5  10 0169158 H, ZÚM
 21x 21 10 0169159 H, ZÚM
 25 x 30 10 0169162 H, ZÚM
     18,5 x14 ** 5 0169160 H, ZÚM
       20x17 *** 5 0169161 H, ZÚM

NEADHEZIVNÍ

Rozměr v cm Ks v bal. Kód Úhrada

 5 x 5 10 0169151 plně, Z*
 10x10 10 0169152 plně, Z*
 15 x15  5 0169153 H, ZÚM
 15 x20 5 0169155 H, ZÚM
 20x 20 5 0169154 H, ZÚM

** pata, loket, koleno   *** sacrum

Pěnové krytí
Aquacel® Foam

Indikace
Pěnové krytí AQUACEL® se používá při ošetření těchto typů ran: 

 Menší abraze (odřeniny).
 Lacerace (tržné rány).

Pod lekařským dohledem lze použít skupinu pěnových krytí typu 
AQUACEL® k ošetření chronických i akutních ran, jako jsou tyto:

 Bércové vředy, dekubity (stadium II–IV) a diabetické vředy.
   Některé operační rány (rány hojící se sekundárně a místa odběru 
kožních štěpů).
   Popáleniny druhého stupně.
 Traumaticke rány.
 Onkologické rány s exsudátem.

 Menší řezné rány.
 Menší opařeniny a popáleniny.
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Aplikace
Kryti Foam Lite™ se aplikuje stejně jako Aquacel® Foam. 
Může být ponecháno na ráně do vyčerpání absorpční kapacity, 
maximálně 7 dní. Před použitím si prostudujte leták s příslušnými 
pokyny. Krytí Foam Lite™ ConvaTec se může stříhat do požadova-
ného tvaru a velikosti podle požadavků zdravotnického pracovníka. 
Pokud se krytí bude stříhat, je potřebné použít fixační pásku 
na jeho dodatečnou fixaci.

FoamLite
•  Krytí Foam Lite™ ConvaTec je určeno pro slabě secer-

nující rány a pomáhá udržovat vlhké prostředí v ráně, 
což může pomoci rychlejšímu uzavření a zhojení rány. 

•  Krytí Foam Lite™ ConvaTec je vyrobeno tak, že není 
zapotřebí jeho sekundární fixace. 

•  Krytí Foam Lite™ ConvaTec může být v průběhu 
aplikace repozicionováno.

Rozměr v cm Ks v bal. Kód

0172042 
0172039
0172040
0172041

10
10
10
10

5,5 x 12,5
8 x 8

10 x 10
15 x 15

ADHEZIVNÍ

Pěnové krytí se silikonem
Foam Lite®

Indikace
Krytí Foam Lite™ ConvaTec je určeno pro široké spektrum slabě
secernujících ran až po nesecernující rány. Pod lékařským dohledem
může být krytí Foam Lite™ ConvaTec použito na chronické rány 
i na akutní rány.

Princip hojení
Krytí Foam Lite™ ConvaTec je tenké, přizpůsobivé krytí, které obsahuje vrstvu 
polyuretanové pěny. Je složené z voděodolného vnějšího polyuretanového filmu 
a absorpčního pěnového polštářku s perforovaným jemným silikonovým 
adhezivem. Vnější vrstva filmu zabezpečuje voděodolnost, virovou 
a bakteriální ochranu, která chrání před externí kontaminací, čímž napomáhá
snižovat riziko infekce. Film na krytí působí jako ochrana rány před
bakteriemi a krví se šířícími patagonními viry.



Přivítejte 
posledního člena 
z rodiny pěn ConvaTec.
• Pro mírně nebo ne-exudující rány
• Tenké silikonové krytí
• Jemný a komfortní * 

* In Vitro Performance Characteristics of Foam Lite ConvaTec WHRI 4680 MS132.
25/04/16 Data on File, ConvaTec Inc.

Podrobnější informace získáte na adrese: 
ConvaTec Česká republika s. r. o., Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1, 
Tel.: 225 109 220, Fax: 225 109 910, email: objednavky@convatec.cz
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Indikace
Krytí AQUACEL® Ag BURN lze použít k managementu:

  Popálenin s částečnou ztrátou tloušťky vrstvy kůže (popálenin druhého stupně).
 Ran, ve kterých se vyskytuje infekce nebo u kterých hrozí vyšší riziko infekce.
  Diabetických defektů, bércových vředů (venózních vředů, arteriálních vředů  
a bércových vředů smíšené etiologie) a dekubitů (s částečnou a úplnou ztrátou  
tloušťky vrstvy kůže).
  Chirurgických ran.    Traumatických ran.
  Ran, u kterých je vysoká pravděpodobnost krvácení, jako jsou rány,  
ze kterých byla mechanicky nebo chirurgicky odstraněna neživá tkáň,  
včetně ploch po odebrání kožních štěpů.
   Onkologických ran s exsudátem, jako například funginózních  
zhoubných nádorů, kožních metastáz, Kaposiho sarkomů  
a angiosarkomů.

Krytí na popáleniny
Aquacel® Ag Burn

Aplikace
Před aplikací krytí očistěte místo rány vhodným prostředkem pro čištění ran. Krytí AQUACEL® Ag BURN musí 
překrývat nejméně 2 cm kůže kolem místa popáleniny nebo plochy po odebrání kožního štěpu nebo místa 
aplikace vedlejšího krytí. Je možné překrýt ho podle potřeby sekundárním krytím, jako například náplastí se 
sterilním savým polštářkem, poté vhodně zafixovat např. pomocí fixačního obinadla. Při použití sekundárního 
krytí toto krytí pravidelně odstraňujte a kontrolujte krytí AQUACEL® Ag BURN, které na ráně ponecháte.  
V případě léčby popálenin druhého stupně a ploch po odebrání kožních štěpů je možné ponechat krytí 
AQUACEL® Ag BURN na místě až 21 dnů nebo tak dlouho, jak je klinicky indikováno. Jestliže se v ráně vysky- 
tuje infekce, je nutné ránu často kontrolovat. V případě potřeby lehce navlhčete krytí v oblasti ohybu sterilní 
vodou nebo fyziologickým roztokem pro usnadnění cvičení/mobilizace.

Princip hojení
Krycí materiál AQUACEL® Ag BURN je speciálně určen pro ošetření popálenin II. stupně. Využívá výborné 
vlastnosti gelovatění vlákna Hydrofiber® (chráněný patent ConvaTec). Vlákno Hydrofiber® gelovatí při styku  
s exsudátem, a jak se tvorba exsudátu zmenšuje, krycí materiál přiléhá ke spodině rány prostřednictvím 
fibrinu, který se shromažďuje mezi ránou a krycím materiálem. Tato přilnavost se velmi liší od přilnavosti 
gázy, jejíž vlákna se zanořují do rány.2 Jak se popálenina hojí, krycí materiál se od ní sám odděluje a nijak 
netraumatizuje spodinu rány.

A

velikost 1 2 3 4 5

A v cm 1,0–4,5 4,5–5,5 5,5–7,5 7,5–9,5 9,5–11,5

PLOCHÉ KRYTÍ

Rozměr v cm Ks v bal. Kód* Úhrada

 23 x100 3 403789 H, ZÚM

RUKAVICE

  Velikost Ks v bal. Kód* Úhrada

 1 1 403791 H, ZÚM
 2 1 403792 H, ZÚM
 3 1 403793 H, ZÚM
 4 1 403794 H, ZÚM
 5 1 403795 H, ZÚM

Aquacel® Ag¸Burn
Minimalizace bolestivosti převazů:
•  AQUACEL® Ag BURN krycí materiál se může ponechat na 

popálenině či na místě po odběru kožních štěpů až 21 dnů 
nebo jak je klinicky indikováno, čímž se snižuje počet  
převazů.3

•  AQUACEL® Ag BURN krycí materiál se dá rychle aplikovat  
bez potřeby dalších mastí, čímž se zkracuje čas nutný na  
převaz popáleniny.

•  Protože krycí materiál obsahuje technologii Hydrofiber®, 
při styku s exsudátem z rány gelovatí, čímž tlumí bolesti-
vost po přiložení a při převazu, kdy také nedochází k trau-
matizaci spodiny rány. 4, 7

*) Jedná se o interní kód společnosti ConvaTec, nikoliv kód pojišťovny.
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Kaltostat® 

Absorpční schopnost:
•  Snižuje frekvenci převazů.1 
Vytváří vlhké prostředí:
• Poskytuje optimální podmínky pro hojení rány.
Mění se v gel:
•  Odstraňuje se snadno a nebolestivě. 3

Vykazuje hemostatický účinek: 2

• Zastavuje menší krvácení.

Rozměr v cm Ks v bal. Kód Úhrada

 5 x 5 10  0022349 plně, Z
 7,5 x 12 10  0022350 plně, Z
 2 g/45 cm 5  0022354 doplatek, Z

Princip hojení
Kaltostat® je alginát vápenato-sodný (80 % Ca a 20 % Na). 
Algináty absorbují exsudát na základě výměny iontů mezi 
ránou a alginátovými vlákny. Při styku krytí s exsudátem z rány 
dochází k výměně vápenatých iontů z krycího materiálu za sodné ionty 
z exsudátu. Krytí se pozvolna mění ze suchého vláknitého stavu na vlhký gel. 
Kaltostat® má hemostatický účinek, obsahuje matrici podporující srážení krve.

Aplikace
Na plošnou ránu přiložte Kaltostat® tak, aby odpovídal velikosti a tvaru rány. Před použitím si krytí upravte 
do požadovaného rozměru. Hluboké rány vyplňte rozměrem ve formě provazců určených pro hluboké rány. 
Kaltostat® je nutné sekundárně krýt. Použijte GranuFlex®, GranuFlex® Signal, GranuFlex® Extra Thin případně 
absorpční krytí. Krytí vyměňte při vyčerpání absorpční kapacity. Před použitím si prostudujte příbalový leták 
s příslušnými pokyny.

Alginát
Kaltostat®

Indikace
Kaltostat® je indikován jako primární krytí pro rány středně 
až silně exsudující a na rány mírně krvácející.

  Chronické rány: dekubity, bércové vředy, diabetické defekty, dehiscence.
  Akutní rány: plochy po odebrání kožních štěpů, chirurgické 
a traumatické rány.
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Indikace
CarboFlex® je indikován k ošetřování zapáchajících ran.

  Chronické rány: dekubity, bércové vředy, diabetické defekty, 
onkologické rány.
 Akutní rány: chirurgické a traumatické rány.

Princip hojení
Plocha dotýkající se rány u krytí CarboFlex® je tvořena směsí  
alginátových a hydrokoloidních vláken. Tato směs zajišťuje  
absorpci exsudátu1 a vlhké prostředí potřebné k procesu hojení.  
Vrstva aktivního uhlí uvnitř krytí účinně zachycuje a eliminuje zápach.2

Aplikace
CarboFlex® přiložte na opláchnutou a osušenou ránu tak, aby jeho okraje přesahovaly zhruba 2 cm 
na neporušenou tkáň. Krytí aplikujte na ránu vláknitou stranou (nelesklou). Vláknitá vrstva se ve 
spojením s exsudátem změní v gel. CarboFlex® fixujte přelepením nebo obvazem. Krytí vyměňte 
při vyčerpání absorpční kapacity. Před použitím si prostudujte příbalový leták s příslušnými pokyny.

Aktivní uhlí
Carboflex®

Rozměr v cm Ks v balení Kód výrobku Úhrada
 10 x 10 10 0080502 plně, Z

CarboFlex® 

Redukce zápachu:
• Krytí zachycuje a eliminuje zápach. 
• Pomáhá odstranit společenskou izolaci. 
• Okolí není obtěžováno zápachem.
Absorpční schopnost:
• Snižuje frekvenci převazů.
Vytváří vlhké prostředí:
• Poskytuje optimální podmínky pro hojení rány.
Mění se v gel:
• Odstraňuje se snadno a nebolestivě.



PROČ JSEM SI VYBRALA CONVATEC JAKO SVÉHO PARTNERA?
Se společností ConvaTec spolupracuji již 4 roky. Během těchto let jsem se přesvědčila, že 
je to výborný partner. U svého partnera si vážím vlastností jako je píle, důslednost, spolehlivost, 
ochota, vzájemná důvěra, schopnost komunikace, rozmanitost nápadů. Jsou to přesně ty 
stejné vlastnosti, kterých si cením u fi rmy ConvaTec. Kdykoliv potřebuji poradit, mám se na 
koho obrátit. Takové spolupráce si velmi vážím. 

ConvaTec pro mě představuje spolehlivého partnera v jakékoliv složité pracovní situaci.

Alexandra Fabiánová, 35 let, 
lékařka, kožní oddělení, Pardubická nemocnice

www.convatec.cz
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GranuFlex® 
0015902 10x10 cm, 10 ks 953,02  1 370,00  plně, Z*
0015903 15x15 cm, 10 ks 1 778,63  – H, ZÚM, *, ** 
0015904 20x20 cm, 5 ks 1 462,43  – H, ZÚM, *, **
GranuFlex® Bordered (s adhesivním okrajem)  
0015907 6x6 cm, 5 ks 556,50  800,00  plně, Z* 
0015908 10x10 cm, 5 ks 606,59  800,00  doplatek, Z* 71,97
0015909 15x15 cm, 5 ks 1 098,79  – H, ZÚM, *, **
0015910 10x13 cm, 5 ks 566,18  710,00  doplatek, Z* 103,89
GranuFlex® Extra Thin (Extra tenký)
0021658 7,5 x 7,5 cm, 5 ks 284,50  409,00  plně, Z*
0021659 10x10 cm, 5 ks 357,54  514,00  plně, Z*
0021660 15x15 cm, 5 ks 901,16  – H, ZÚM, *
0021661 5x10 cm, 10 ks 421,54  606,00  plně, Z*
0021662 5x20 cm, 10 ks 885,54  1 273,00  plně, Z*
GranuFlex® Signal
0081425 10x10 cm, 5 ks 547,45  787,00  plně, Z*
0081426 14x14 cm, 5 ks 961,38  800,00  doplatek, Z* 581,98
0081427 20x20 cm, 5 ks 1 565,19  – H, ZÚM, **
0081428 (pata, loket, rameno) 18,5x19,5 cm, 5 ks 1 442,66  – H, ZÚM, **
0081429 (sacrum) 20x22,5 cm, 5 ks 1 747,01  – H, ZÚM, **

GranuFlex® Pasta  
0021657 30 g, 1 ks 328,32  354,00  doplatek, Z* 117,96
 
   
GranuGEL®   
0080148 15 g, 1 ks 362,42  390,75  doplatek, Z* 130,23

 

Aquacel® Extra
0169583 5x5 cm, 10 ks 388,06  557,83  plně, Z*
0169584 10x10 cm, 10 ks 926,31  1 331,56  plně, Z*
Aquacel® Ag+ Extra
0170793 5x5 cm, 10 ks 499,45  717,96  plně, Z*
0170794 10x10 cm, 10 ks 1 113,02  1 599,97  plně, Z*
0170795 20x30 cm, 5 ks 3 580,99  – H, ZÚM, **
0170796 2x45 cm, 5 ks 1 074,07  800,00  doplatek, Z* 743,98
Aquacel® Ag
0081081 5x5 cm, 10 ks 499,45  718,00  plně, Z*
0081082 10x10 cm, 10 ks 1 113,02  1 600,00  plně, Z*
0081244 20x30 cm, 5 ks 3 581,00  – H, ZÚM, ** 
0082044 2x45 cm, 5 ks 1 074,07  800,00  doplatek, Z* 743,98
Aquacel® Ag Burn 
– RUKAVICE 1, 1 ks 3 528,00  – ***
– RUKAVICE 2, 1 ks 3 672,00  – ***
– RUKAVICE 3, 1 ks 3 816,00  – ***
– RUKAVICE 4, 1 ks 4 104,00  – ***
– RUKAVICE 5, 1 ks 4 464,00  – ***
– 23x100 cm, 3 ks 8 946,00  – ***
Aquacel® Ag Foam adhezivní
0169780 8x8 cm, 10 ks 712,00  1 023,55  plně, Z*
0169781 10x10 cm, 10 1 113,00  1 599,87  plně, Z*
0169782 12,5x12,5 cm, 10 ks 1 403,00  – H, ZÚM
0169783 17,5x17,5 cm, 10 ks 2 783,00  – H, ZÚM

Kód pojišťovny Balení Základní  cena Úhrada poj.  Hrazeno  Doplatek

Hydrokoloidní krytíHydrokoloidní krytí

Hydrokoloidní pasta

Hydrogel

Hydrofiber

Ceník
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Z Poukaz podléhá schválení revizního lékaře.
Z*  Po předepsání CHR, DIA, DRV, GER, INT, JI6 je možné předepsání delegovat na PRL; při léčbě delší než 3 měsíce podléhá poukaz schválení  

revizního lékaře.
H Hrazeno při hospitalizaci na paušál.
ZÚM  Je možné účtovat při péči o pacienta v nemocnici jako ZÚM (zvlášť účtovatelný materiál).  
*   Takto označené výrobky je možné účtovat při péči o pacienta v nemocnici jako ZÚM (zvlášť účtovatelný materiál), avšak výhradně pokud je indikací  
 pro použití k léčbě bércového vředu. V tomto případě zdravotní pojišťovna kryje přímé výdaje za materiál i nemocnici.
**  Takto označené výrobky je možné účtovat při péči o pacienta v nemocnici jako ZÚM (zvlášť účtovatelný materiál), avšak výhradně pokud je indikací  
 pro použití k léčbě syndromu diabetické nohy. V tomto případě zdravotní pojišťovna kryje přímé výdaje za materiál i nemocnici.
***  Takto označené výrobky lze použít pouze při hospitalizaci v nemocnici a výdaje jsou hrazeny z rozpočtu nemocnice, nejsou kryté pojišťovnou.

U každého výrobku je vždy uvedena cena výrobce a příslušná úhrada zdravotní pojišťovny. Jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa.

Aquacel® Ag Foam adhezivní 
0169784 21x21 cm, 5 ks 1 988,00  – H, ZÚM
0169787 25x30 cm, 5 ks 3 377,00  – H, ZÚM
0169785 (pata, loket, koleno) 18,5x14 cm, 5 ks 1 423,00  – H, ZÚM
0169786 (sacrum) 20x17 cm, 5 ks 1 483,00  – H, ZÚM 
Aquacel® Ag Foam neadhezivní
0169775 5x5 cm, 10 ks 556,00  799,34  plně, Z*
0169776 10x10 cm, 10 ks 1 100,00  1 581,32  plně, Z*
0169777 15x15 cm, 5 ks 1 096,00  – H, ZÚM
0169779 15x20 cm, 5 ks 1 357,00  – H, ZÚM
0169778 20x20 cm, 5 ks 1 639,00  – H, ZÚM
Aquacel® Foam adhezivní
0169156 10x10 cm, 10 ks 1 100,32  1 581,75  plně, Z*
0169157 12,5x12,5 cm, 10 ks 1 390,73  – H, ZÚM
0169158 17,5x17,5 cm, 10 ks 2 758,71  – H, ZÚM
0169159 21x21 cm, 5 ks 1 970,69  – H, ZÚM
0169162 25x30 cm, 5 ks 3 347,60  – H, ZÚM
0169160 (pata, loket, koleno) 19,8x14 cm, 5 ks 1 410,57  – H, ZÚM
0169161 (sacrum) 20x16,9 cm, 5 ks 1 470,05  – H, ZÚM
Aquacel® Foam neadhezivní     
0169151 5x5 cm, 10 ks 551,14  792,30  plně, Z*
0169152 10x10 cm, 10 ks 1 000,20  1 437,83  plně, Z*
0169153 15x15 cm, 5 ks 1 086,42  – H, ZÚM
0169155 15x20 cm, 5 ks 1 345,15  – H, ZÚM
0169154 20x20 cm, 5 ks 1 624,72  – H, ZÚM
Foam Lite™ adhezivní
0172042 5,5 x 12 cm, 10 ks 670,07 963,23  plně, Z* 
0172039 8 x 8 cm, 10 ks 711,97  1 023,46 plně, Z* 
0172040 10 x 10 cm, 10 ks  1 100,12 1 581,42  plně, Z*  
0172041  15 x 15cm, 10 ks 2 530,04 – H, ZÚM  
Aquacel® Surgical     
0082210 9x10 cm, 10 ks 1 868,51  1 600,00  doplatek, Z* 1 085,98
0082204 9x15 cm, 10 ks 2 427,81  1 600,00  doplatek, Z* 1 889,98
0082205 9x25 cm, 10 ks 3 367,56  – H, ZÚM
0082206 9x35 cm, 10 ks 3 889,30  – H, ZÚM
Aquacel® Ag Surgical     
0082211 9x10 cm, 10 ks 2 024,33  1 600,00  doplatek, Z* 1 309,97
0082207 9x15 cm, 10 ks 2 573,90  1 600,00  doplatek, Z* 2 099,98
0082208 9x25 cm, 10 ks 3 596,81  – H, ZÚM
0082209 9x35 cm, 10 ks 4 276,65  – H, ZÚM

Kaltostat®

0022349 5x5 cm, 10 ks 341,54  491,00  plně, Z* 
0022350 7,5x12 cm, 10 ks 669,89  963,00  plně, Z* 
Kaltostat® Cavity (pro hluboké rány) 
0022354 45 cm/2 g, 5 ks 605,90  800,00  doplatek, Z 70,98 
  

CarboFlex®     
0080502 10x10 cm, 10 ks 809,02  1 163,00  plně, Z*

Kód pojišťovny Balení Základní  cena Úhrada poj.  Hrazeno  Doplatek

Ceník

Algináty

Krytí s aktivním uhlím



26

ConvaTec Wound Therapeutics™

Schvalování revizním lékařem je první tři měsíce léčby automatické a slouží pouze k evidenci  
pojišťovny. Lékař vyplňuje Poukaz a Žádanku [Žádanka o schválení (povolení) výkonu – léčiva – 
PZT – ostatní].

V Žádance (Vzor 1) musí být uveden uni-
verzální kód 0082747 pro zahájení léčby 
vlhkou terapií, název výrobku, univerzální 
počet balení 999, datum vystavení pou-
kazu (shodné s datem zahájení léčby)  
a platnost + 3 měsíce. V poli Specifikace 
požadavku je třeba vyplnit: Informace  
o zahájení léčby prostředky pro vlhké  
hojení ran. Žádanku je nutné vyplnit 2x,  
lékař ji odešle na pojišťovnu a následně,  
po jejím zpracování pojišťovnou, ji ob-
drží zpět.

Na Poukaze (Vzor 2) musí být uvedeno skutečně požadované množství zdravotnického pro-
středku (ZP). Dále musí být uvedeno, že byl schválen revizním lékařem (RL) do data dd.mm.rrrr 
+ 3 měsíce (je-li počátek léčby na žádance 1. 8. 2012, uvede se na Poukaze datum 1. 11. 2012). 

Vzor 2

Postup při předepisování vlhkého 
krytí v prvních třech měsících léčby

Poukaz se již neposílá ke schvá-
lení RL, nově jej lékař předává 
přímo pacientovi k vyzvednutí ZP 
bez dalšího odkladu.

Na Poukaze musí být uveden kon-
krétní kód výrobku. Při předepsání 
dalších Poukazů k léčbě této rány  
v období prvních 3 měsíců již lékař 
Žádanku nevystavuje. Počet 
Poukazů v rámci 3 měsíců není 
omezen.

Vzor 1



Michaela Nováková
Region: Děčín, Cheb, Chomutov, 
Karlovy Vary, Kladno, Litoměřice, 
Louny, Mělník, Most, Praha 1,  
Praha 10, Praha 11, Praha 2, Praha 3, 
Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, 
Rakovník, Sokolov, Teplice, Ústí nad 
Labem. 
michaela.novakova@convatec.com

Bc. Denisa Voglová
Region: Benešov, Beroun, České 
Budějovice, Český Krumlov, 
Domažlice, Klatovy, Louny, Písek, 
Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-sever, 
Plzeň-západ, Praha 4, Praha 5, 
Praha-východ, Praha-západ, 
Prachatice, Příbram, Rokycany, 
Strakonice, Tábor, Tachov.
denisa.voglova@convatec.com

Jiřina Dubová
Region: Česká Lípa, Havlíčkův Brod, 
Hradec Králové, Chrudim, Jablonec 
nad Nisou, Jičín, Kolín, Kutná Hora, 
Liberec, Mladá Boleslav, Náchod, 
Nymburk, Pardubice, Rychnov nad 
Kněžnou, Semily, Svitavy, Trutnov, 
Ústí nad Orlicí.
jirina.dubova@convatec.com

Bc. Tereza Jurčeková
Region: Blansko, Břeclav,  
Brno-město, Brno-venkov,  
Hodonín, Jihlava, Jindřichův 
Hradec, Pelhřimov, Prostějov, 
Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov,  
Žďár nad Sázavou, Znojmo.
tereza.jurcekova@convatec.com

Bc. Hana Talábová
Region: Bruntál, Frýdek-Místek, 
Jeseník, Karviná, Kroměříž,  
Nový Jičín, Olomouc, Opava, 
Ostrava-město, Přerov,  
Šumperk, Vsetín, Zlín.
hana.talabova@convatec.com

OBCHODNÍ ZÁSTUPCI HOJENÍ RAN

C E N T R A ,  K D E  V Á M  P O M Ů Ž O U



DISTrIBuTOřI:
Phoenix Vysoké mýto | Tel.: 465 461 411, 465 461 429

Alliance Healthcare | Tel.: 296 567 499
Pharmos Ústí nad Labem | Tel.: 477 757 020–27

Pharmos Ostrava | Tel.: 597 575 200
nebo na dalších pobočkách těchto společností

Podrobnější informace získáte na adrese:  
ConvaTec Česká republika s. r. o., olivova 4/2096, 110 00 Praha 1,  

Tel.: 225 109 220, Fax: 225 109 910, email: objednavky@convatec.cz. 
Určeno pro odbornou veřejnost.

zDrAVOTNICkÉ POTřEBy u rADImA: 
PRAHA: Vinohradská 60, 130 00 Praha 3 | Tel.: 224 254 007 | otevřeno: Po  –  Pá: 9  –18 hodin |  

Dopravní spojení: metro trasa A – stanice Jiřího z Poděbrad

OSTRAVA: Českobratrská 63, 702 00 ostrava | Tel.: 596 618 459 | otevřeno: Po  –  Pá: 8  –17 hodin |  
Dopravní spojení: autobus 37, 38, 50, stanice Českobratrská

BEZPLATNá LINKA CONVATEC: 800 122 111 | pro volajícího zdarma  
(Zde není možné zboží objednávat!)

Praha ostrava




