
 

  

Vážení čitatelia. 
Marec je nielen mesiacom knihy a čítania, ale aj obdobím, kedy sa začína jar. Prajeme Vám 
veľa slnečných dní, aby ste mohli počas prechádzok vonku sledovať, aké veľké zmeny sa 
dejú v prírode. No a v prípade upršaného dňa zase máte možnosť zahĺbiť sa do obľúbenej 
knihy, alebo do tém a informácií v časopise Helios.  
 
Čo nové Vám prináša marcové číslo?   

 
o Muži a chlapci pozor! Od 1.4. prechádzame zo „zeleného“ na „biely“ SpeediCath 
o Ako funguje v praxi e-recept a aké výhody prináša? 
o SpeediCath Compact pre mužov a ženy – prečo je taký obľúbený? 

 
 
    Prajeme Vám príjemné čítanie!  
                     Tím Coloplast A/S 



 

V spoločnosti Coloplast sa neustále usilujeme vylepšovať naše pomôcky tak, 

aby prinášali vyššiu kvalitu do života ich užívateľov. Rovnako je tomu aj pri 

inovovaných katétroch SpeediCath Standard, ktoré od 1.4. 2019 plne nahradia 

staršiu verziu katétrov SpeediCath pre mužov a chlapcov. 

 Inovované katétre SpeediCath 

Standard sme uviedli na trh 

v januári 2019. Dostupné sú vo 

variantoch nelaton a tiemann pre 

mužov a nelaton pre chlapcov.  

     V predchádzajúcich číslach 

časopisu Helios sme Vás zoznámili 

nielen s novým dizajnom 

a vlastnosťami inovovaných 

katétrov SpeediCath Standard, ale aj s prvými skúsenosťami ich užívateľov.  

Od 1. apríla budeme na Slovensku pre našich užívateľov používať len tieto 

inovované katétre SpeediCath Standard. Je to v súlade s  poslaním prinášať 

užívateľom našich pomôcok do života vyšší štandard a kvalitu.  

Čo presne sa teda od 1.4. zmení?  

 

 

 

 

 

 

Muži a chlapci pozor! Od 1.4. prechádzame na 
„biely“ SpeediCath Standard 



Od 1.4. 2019 sa na Slovensku prestanú distribuovať staršie chlapčenské 

a mužské katétre SpeediCath, balené v zelenom vonkajšom obale.  

Nahradia ich inovované katétre SpeediCath Standard, balené v bielom 

vonkajšom obale. Výmena sa dotýka všetkých veľkostí chlapčenských 

a mužských katétrov.  

Tu je na pomoc jednoduchá tabuľka:   

Od 1.4. končí Od 1.4 bude k dispozícii 

Kód ZP Názov pomôcky Nový kód ZP Nový názov pomôcky 

B81853 SpeediCath mužský nelaton CH 08 B97038 SpeediCath Standard mužský nelaton CH 08    

B81853 SpeediCath mužský nelaton CH 10 B97038 SpeediCath Standard mužský nelaton CH 10 

B81853 SpeediCath mužský nelaton CH 12 B97038 SpeediCath Standard mužský nelaton CH 12 

B81853 SpeediCath mužský nelaton CH 14 B97038 SpeediCath Standard mužský nelaton CH 14 

B81853 SpeediCath mužský nelaton CH 16 B97038 SpeediCath Standard mužský nelaton CH 16 

B81853 SpeediCath mužský nelaton CH 18 B97038 SpeediCath Standard mužský nelaton CH 18 

    

B81854 SpeediCath mužský tiemann CH 10 B97039 SpeediCath Standard mužský tiemann CH 10    

B81854 SpeediCath mužský tiemann CH 12 B97039 SpeediCath Standard mužský tiemann CH 12 

B81854 SpeediCath mužský tiemann CH 14 B97039 SpeediCath Standard mužský tiemann CH 14 

B81854 SpeediCath mužský tiemann CH 16 B97039 SpeediCath Standard mužský tiemann CH 16 

    

B81857 SpeediCath chlapčenský CH 06  Výroba sa pripravuje ! 

B81857 SpeediCath chlapčenský CH 08 B97040 SpeediCath Standard chlapčenský CH 08 

B81857 SpeediCath chlapčenský CH 10 B97040 SpeediCath Standard chlapčenský CH 10    

B81857 SpeediCath chlapčenský CH 12 B97040 SpeediCath Standard chlapčenský CH 12 

 

      

 

 

  



 
 
 
 

 

 

 

  



 
 

 
Pre pacienta eRECEPT prináša predovšetkým zjednodušenie predpisu lieku 
alebo zdravotníckej pomôcky a tiež ich výber v lekárni alebo výdajni 
zdravotníckych pomôcok. 

 
Cieľom elektronického zdravotníctva, ktorého súčasťou je aj elektronický recept 
resp.  eRECEPT,  je prispieť k lepšej výmene informácií medzi doktormi a k 
stanoveniu presnejšej diagnózy a vhodnejšej liečby.  
 
Ako funguje eRECEPT v niekoľkých krokoch: 
 

1) pacient navštívi svojho lekára, ktorý ho vyšetrí a predpíše mu liek alebo 

zdravotnícku pomôcku 

2) eRECEPT lekár odošle elektronicky do Národného zdravotníckeho 

informačného systému (NZIS) 

3) pacient po vyšetrení lekárom odchádza z ambulancie bez papierového 

receptu 

4) pacient navštívi lekáreň alebo výdajňu zdravotníckych pomôcok bez 

potreby receptu, kde ho lekárnik identifikuje pomocou rodného čísla z 

preukazu poistenca 

5) informácie o výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok sa automaticky 

zapisujú do NZIS 

6) ak si pacient nepraje, aby lekárnik videl všetky jeho predpísané lieky a 

zdravotnícke pomôcky, môže požiadať lekára o vyhotovenie papierového 

receptu pre jeden konkrétny liek alebo zdravotnícku pomôcku 

7) liek alebo zdravotnícka pomôcka je pacientovi následne vydaná prípadne 

doručená domov 

Prínosom elektronického 
zdravotníctva je tiež 
skutočnosť, že pacient má 
prístup ku svojim údajom cez 
národný portál zdravia, ktorý 
nájde na www.npz.sk, kde v  
klientskej zóne v sekcii "moja 
zdravotná knižka" sa občan 
dostane k svojej zdravotnej 
dokumentácii.  
K používaniu EZK je potrebný 
elektronický občiansky 
preukaz s bezpečnostným 
osobným kódom a čítačkou. 

 

Ako funguje v praxi e-recept a aké výhody prináša? 

http://www.npz.sk/


 
 

Zavedenie eRECEPTU ponúka pacientom nový a jednoduchší spôsob predpisu a 
výberu zdravotníckej pomôcky bez potreby papierového receptu. Pacientovi tiež 
umožňuje vyzdvihnutie pomôcky v akejkoľvek výdajni, ktorá mu zabezpečí 
pohodlné a rýchle doručenie pomôcky domov. Využitie eRECEPTU v niektorých 
prípadoch umožňuje doručenie zdravotníckych pomôcok domov už na druhý 
deň po predpise eRECEPTU u lekára. 
 
Veľkou výhodou pre chronických pacientov, je možnosť opakovaného predpisu. 
Je to relatívne nová funkcia elektronického zdravotníctva,  ktorá dáva lekárovi 
možnosť nastaviť  pre chronických pacientov opakovaný mesačný predpis a 
teda odbremeniť pacientov od pravidelnej povinnosti návštevy lekára len kvôli 
predpisu na ďalší mesiac. V prípade ak si to zdravotný stav pacienta vyžaduje, 
pacient má stále možnosť návštevy lekára.  
 
Hlavné výhody eRECEPTU:  
 
 JEDNODUCHOSŤ PREDPISU 

 VÝBER A DOSTUPNOSŤ POMÔCOK 

 PRÍSTUP K INFORMÁCIAM 

  



 
Ľudia, ktorí sú odkázaní na samocievkovanie ako jedinú metódu vyprázdňovania 
močového mechúra, pripisujú veľký význam výberu  správneho typu katétra.  
 
Pokiaľ si katéter majú zavádzať do močovej rúry 4-6 krát denne, musí byť jeho 
povrch dostatočne klzký a ohľaduplný k sliznici, aby proces zavádzania katétra 
nebol traumatizujúci a neodradil od ďalšieho praktikovania tejto liečebnej 
metódy. Zároveň by mal byť katéter veľmi diskrétny, keďže jeho užívateľ sa 
snaží o aktívny spoločenský aj pracovný život a vysokú mieru sebestačnosti.  
 
SpeediCath Compact  a SpeediCath Compact Set sú kompaktné katétre, ktoré 
v sebe spájajú práve vyššie spomínané vlastnosti a boli navrhnuté na základe 
podnetov od ľudí,  dlhodobo používajúcich samocievkovanie. Prinášame Vám 
dva pohľady na tento typ katétrov – jeden mužský a druhý ženský.  
 
Pre otca dvojičiek Daniela, bol výber katétra SpeediCath Compact  
otázkou voľby medzi „áno“ a „nie“ aktívnemu životu. 
 

Keď mu roztrúsená skleróza začala spôsobovať problémy s kontrolou vyprázdňovania močového mechúra, 
Danielov život sa začal čoraz rýchlejšie meniť k horšiemu. 
Začal mať strach z chodenia mimo dom – obávajúc sa, že 
by nestihol prísť na toaletu včas. „Ak som už aj niekde 
musel ísť, napríklad do mesta niečo zariadiť, alebo na 
nákup, vopred som sa toho obával a vždy som musel 
mať istotu, že sú toalety nablízku.  
„Natoľko ma to vyvádzalo z miery, že som radšej 
obmedzil všetky moje aktivity mimo dom na nevyhnutné 
minimum. Samozrejme, o svojich problémoch som 
s rodinou vôbec nehovoril, až po dlhšom čase som sa 
zdôveril svojmu neurológovi. Ten ma odoslal na 
komplexné urologické vyšetrenie, kde mi potom  
naordinovali samocievkovanie a aj ma naučili túto 
metódu vykonávať“ hovorí Daniel.  
  
„Vybral som si SpeediCath Compact pre mužov, lebo je 
veľmi praktický, dobre sa mi s ním manévruje pri 
zavádzaní a je naozaj diskrétny. Keď ho moje deti našli 
v priehradke v aute, mysleli si že je to nejaké pero“ smeje sa Daniel.  
 
 

Slečna, asi Vám vypadol rúž na pery 
z kabelky.... 
 

Kristína si tiež vytrpela svoje, keď jej v mladom veku 
diagnostikovali sklerózu multiplex. Najprv sa obávala 
hlavne problémov s chôdzou a pohybom, ale najviac ju 
zaskočili problémy s močením. „Bolo to veľmi nepríjemné, 
po prvých traumatizujúcich zážitkoch s neschopnosťou 
udržať moč som sa psychicky zrútila. Normálny život ako 
by prestal existovať – premenil sa na hmlistú spomienku. 
Trpela som depresiami, takmer som ani nechodila von, 
obmedzila som všetky spoločenské aktivity a kontakty 
s priateľmi“ spomína Kristína.  
 
Po tom, ako prekonala hanbu, strach a absolvovala 
urologické vyšetrenie, ukázalo sa, že samocievkovanie 4x 
denne je pre ňu cesta, ako opäť získať stratenú kontrolu 
nad vyprázdňovaním močového mechúra.  

SpeediCath Compact – prečo je taký obľúbený ? 



„Sestrička ma naučila cievkovať sa s takým malým a nenápadným katétrom, vďaka čomu som sa vysporiadala  
s nepríjemnými zážitkami. Opäť mám tieto veci plne pod kontrolou a môžem plnohodnotne žiť“ hovorí Kristína.  
 
„Ten malý katéter SpeediCath Compact je taký nenápadný, že keď mi raz náhodou vypadol z kabelky, jeden 
mladík mi ho podal so slovami: Slečna, asi vám vypadol rúž na pery alebo také čosi..“ smeje sa Kristína.  

 

  
 

     Máte záujem vyskúšať SpeediCath Compact?  
 

     Je to jednoduché!  
 

1. Zavolajte na bezplatnú zákaznícku linku Coloplast 
 

2. Povedzte, že máte záujem o bezplatné zaslanie vzoriek 
katétrov SpeediCath Compact a SpeediCath Compact Set  
 

3. Vyberte si mužské, alebo ženské katétre 
 

4. Na adresu, ktorú počas hovoru uvediete, Vám bezplatne 
pošleme po 3ks z každého Vami vybraného typu katétra  

 
 



 


