
®Podporné stomické pomôcky Brava
Pre ešte lepšie priľnutie stomického vrecka a na prevenciu 
podtekania a poškodenia kože v okolí stómie



Viac slobody

Mäkká elastická páska dodáva stomickým podložkám vyššiu 
bezpečnosť a stabilitu

Brava elastická páska disponuje špeciálnymi vlastnosťami BodyFit 
Technology. Táto technológia prináša vyššiu mieru bezpečnosti, dlhší 
čas nosenia stomickej podložky, ochranu jej okrajov pred odliepaním a 
väčšiu slobodu pohybu.

Stomici môžu použiť jednu, dve, alebo viacero pások podľa toho, koľko 
dodatočnej podpory ich stomická podložka potrebuje.

Elastická páska Brava absorbuje prebytočnú vlhkosť kože, vďaka 
čomu je stomická podložka menej náchylná na odlepenie .

Flexibilné použitie

Odolná a zároveň priateľská ku koži

Elastické pásky nie sú na Slovensku hradené zo zdravotného poistenia.

Brava elastická páska pásik F0238A 20

Brava elastická páska polkruh F0237A 20

Názov pomôcky ŠUKL kód           Množstvo ks v balení

Brava® elastická páska
Extra bezpečnosť pre stomické pomôcky



Zabraňuje usadzovaniu zvyškov lepidla

Brava ochranný film zanecháva na koži tenkú transparentnú vrstvu, 
ktorá umožňuje koži dýchať a zároveň ju chráni pred možným 
poškodením. Brava ochranný film je vyrobený na báze silikónu, preto je 
kožou veľmi dobre tolerovaný a neštípe pri aplikácii.

S Brava ochranným filmom sú stomici pripravení si takmer okamžite 
nalepiť novú stomickú pomôcku. 

Zasychá v priebehu niekoľkých sekúnd.

Keď stomici používajú Brava ochranný film, zvyšky lepidla zo stomickej 
pomôcky sa buď odlepia pri jej odstraňovaní, alebo pri jemnom čistení 
okolia stómie. To znamená, že sa nehromadia na koži v priebehu času.

Brava ochranný film, sprej F88422 1 kus/ mesiac 50 ml

Názov pomôcky ŠUKL kód Množstvový limit Objem

Zasychá 
okamžite

®Brava  ochranný film
Neviditeľný ochranca kože



Názov pomôcky ŠUKL kód Množstvový limit Balenie

Prep ochranný film
Jednorazové rúško pre stomikov

Rýchloschnúci ochranný štít

Pre zdravú kožu, ktorá môže dýchať
Ochranný film Prep je rýchloschnúce, nepraskajúce a nelúpajúce sa 
riešenie, ktoré chráni pokožku a zároveň jej umožňuje dýchať, čím ju 
udržuje zdravú. 

Ochranný film Prep poskytuje ideálnu ochranu kože v okolí stómie 
pred podráždením. Koža okolo stómie je vystavená priamemu 
pôsobeniu lepidiel zo stomických pomôcok a niekedy aj pôsobeniu 
výlučkov zo stómie, čo vedie k jej podráždeniu. Použitie ochranného 
filmu je účinnou a jednoduchou prevenciou.

Ochranný film Prep sa nanáša na očistenú kožu v okolí stómie 
pomocou jednorazového rúška. Po nanesení rýchlo vysychá a vytvára 
na koži priehľadný a odolný ochranný film. To umožňuje rýchlu 
výmenu stomickej pomôcky/vrecka.

Ochranný film Prep F86767 90 ks/mesiac 30 ks v jednom balení



®

Brava pasta v prúžkoch vypĺňa nerovnosti, pohlcuje nadbytočnú 
vlhkosť kože a vytvára plochu potrebnú pre nalepenie stomickej 
pomôcky. Pomáha znižovať riziko podtekania.

Flexibilná, silná a trvanlivá
Stomici sa pomerne často obávajú, že ich koža má veľa nerovností, 
alebo je nadmerne vlhká pre dobré priľnutie stomickej pomôcky.     
Brava pasta v prúžkoch dokáže rozptýliť tieto obavy. Stačí len z pásika 
odtrhnúť potrebnú dĺžku a vytvarovať ho tak, aby dokonale vyplnil 
jazvu, alebo záhyb na koži. 

Brava  pasta v prúžkoch
Výplň, ktorá posilňuje peristomálnu kožu

Jednoduché 
použitie

Brava pasta v prúžkoch F37786 360g / rok

Názov pomôcky ŠUKL kód           Množstvový limit



Pomáha upokojovať podráždenú kožu

Ochraňuje peristomálnu kožu

Brava stomický zásyp je účinný v prevencii začervenania                                
a podráždenia kože v okolí stómie.

Brava stomický zásyp redukuje podráždenie kože spôsobené                     
jej nadmernou vlhkosťou.

Brava stomický zásyp účinne absorbuje nadmernú vlhkosť, udržiava 
kožu suchú a pomáha utíšiť jej podráždenie.
Môže byť použitý priamo v okolí stómie. Prebytočný prášok pred 
nalepením novej pomôcky sfúknite z kože.

Ochraňuje 
peristomálnu 

kožu

Brava stomický zásyp F85177 360 g/ rok 25 g

Názov pomôcky ŠUKL kód Množstvový limit Hmotnosť

®Brava  stomický zásyp
Proti nadmernej vlhkosti a podráždeniu kože



Bez štípania
Keďže Brava odstraňovač náplastí neobsahuje alkohol, nespôsobuje 
žiadne štípanie na koži pri jeho používaní.

Brava odstraňovač náplastí znižuje riziko poškodenia kože v okolí 
stómie pri odliepaní stomickej pomôcky a odstraňovaní zvyškov lepidla 
- bez vplyvu na nalepenie ďalšej pomôcky.

Priateľský ku koži

Žiadne nepohodlné čakanie na vyschnutie kože medzi aplikáciou 
odstraňovača a nalepením novej stomickej pomôcky.

Brava odstraňovač náplastí obsahuje silikón, ktorý je jemný ku koži v 
okolí stómie. Odstraňovač náplastí na báze silikónu umožňuje 
jednoduchšie odlepenie stomickej pomôcky.

Vysychá takmer okamžite

Jednoduché 
odliepanie 

bez štípania

Názov pomôcky ŠUKL kód Množstvový limit Objem

Brava odstraňovač náplastí F93717 1 kus/ mesiac 50 ml

®Brava  odstraňovač náplastí
Rýchle a jednoduché odstránenie adhezíva



Nový stomický krúžok Brava Protective Seal sa vyznačuje vysokou 
odolnosťou voči pôsobeniu agresívnych výlučkov, hlavne z ileostómie. 

Vďaka novej technológii BodyFit je krúžok veľmi odolný voči pôsobeniu 
výlučkov zo stómie. Dokonale priľne okolo stómie a prispôsobí sa 
nielen povrchovým nerovnostiam na koži, ale aj pohybom tela, pričom 
ostáva pevne na svojom mieste až do času výmeny.

Stomický krúžok Brava Protective Seal sa vkladá medzi stómiu             
a lepiacu časť stomickej pomôcky. Chráni kožu v okolí stómie pred 
podtekaním a zároveň absorbuje prebytočnú vlhkosť. 

Viac ochrany, viac slobody

Ideálny proti agresívnym výlučkom zo stómie

Brava Protective Seal F0235A 10 ks/ mesiac 18/2.5 mm

Brava Protective Seal F0235A 10 ks/ mesiac 27/2.5 mm

Brava Protective Seal

Brava Protective Seal

F0235A

F0236A

10 ks/ mesiac

10 ks/ mesiac

34/2.5 mm

27/4 mm

Priemer/
hrúbkaNázov pomôcky ŠUKL kód Množstvový limit

®Brava  Protective Seal
Ľahko tvarovateľný tesniaci krúžok proti podtekaniu



Brava® Protective Seal Convex
Nový konvexný krúžok pre vpadnuté stómie pod úrovňou kože

Názov pomôcky ŠUKL kód Množstvový limit Priemer

konvexný Brava 
Krúžok tesniaci F3340A 10 ks/mesiac 20,25,30,35,40,45 mm 

Vytvarujte si svoju pomôcku
Krúžok je možné vytvarovať presne podľa požiadaviek stómie a jej 
okolia. Svoju konvexnosť si pritom udržiava počas celej doby nosenia.

Kombinujte a prispôsobujte svojmu telu

Konvexný tesniaci stomický krúžok Brava je špeciálne navrhnutý pre 
vpadnuté stómie. Pri svojom konvexnom tvare je navyše dobre 
tvarovateľný a tak poskytuje stómii dodatočnú podporu

Šesť rôznych veľkostí krúžkov s odstupom po 5 mm umožňuje si 
jednoducho vybrať a kombinovať s akoukoľvek stomickou pomôckou 
SenSura Mio - plochou, alebo konkávnou. 

Pre lepšie 
tesnenie 

vpadnutých 
stómií



Po aplikácii Brava bariérového krému nedochádza k oslabeniu 
priľnutia pásky, alebo lepiacej časti stomickej pomôcky na telo. Preto 
nemusí byť z kože odstraňovaný pred nalepením stomickej pomôcky.

Efektívne zvlhčovanie kože

Bez parabénov, parfému alebo alkoholu
Brava bariérový krém neobsahuje tieto potenciálne dráždivé látky. 
Preto je veľmi jemný aj účinný.

Zvlhčujúci efekt Brava bariérového krému pomáha pri ošetrovaní 
suchej, boľavej a podráždenej kože v okolí stómie. Pôsobí dlhodobo a 
chráni kožu pred ďalším možným poškodením.

Neznižuje priľnutie pások, ani adhezíva

Bariérový krém Brava má hydratačný účinok, ktorý pomáha chrániť 
pred problémami s podráždením pokožky, keď pokožka prichádza do 
kontaktu s výlučkami zo stómie, alebo pri vyprázdňovaní či výmene 
stomického vrecka.

Názov pomôcky ŠUKL kód Množstvový limit Objem

Brava bariérový krém F93414 1 kus/ mesiac 50 ml

Bez 
parabénov, 

parfému 
a alkoholu

®Brava  bariérový krém
Jemná pomoc pre suchú a podráždenú kožu



Priateľský ku koži v okolí stómie

Brava lubrikačný deodorant je optimalizovaný pre použitie vo vnútri 
stomického vrecka. Jeho prípadný styk s lepiacou časťou neznižuje 
schopnosť vrecka priľnúť ku koži a dostatočne tesniť.

Tesnenie stomického vrecka a lepivosť

Ak príde Brava lubrikačný deodorant do kontaktu s kožou v okolí stómie, 
takýto kontakt nespôsobuje žiadne kožné problémy, ani podráždenie.

Brava lubrikačný deodorant sa aplikuje dovnútra stomického vrecka        
a pomáha neutralizovať zápach pri jeho vyprázdňovaní, alebo výmene. 
Multi-lubrikačný efekt umožňuje výlučkom zo stómie bezproblémové 
kĺzanie sa po stenách vrecka smerom dolu ku dnu alebo k  výpustu.

Hladké odstraňovanie aj vyprázdňovanie stomického vrecka
Použitie Brava lubrikačného deodorantu uľahčuje nielen vyprázdnenie 
stomického vrecka, ale vďaka multi-lubrikačnému efektu pomáha 
výlučkom skĺznuť sa po stenách vrecka a ostať na jeho dne - 
dostatočne ďaleko od ústia stómie, ktoré tak ostáva čisté.

Potlačenie
zápachu

Názov pomôcky ŠUKL kód Množstvový limit Objem

Brava lubrikačný deodorant 1 kus/ mesiac 240 ml

®Brava  lubrikačný deodorant
Multi-lubrikačný efekt

F94276



Ochranné rúška Brava po nalepení vytvárajú "druhú kožu" v okolí 
stómie, ktorá je pevným základom pre nalepenie novej stomickej 
pomôcky. Tým sa zamedzí naliepaniu stomickej pomôcky priamo na 
podráždenú a poškodenú kožu, ktorá sa môže zotavovať.

Vytvára pevný základ

Ochranné rúška Brava sú priateľské ku koži a používajú sa ako 
ochranná bariéra medzi kožou a stomickou pomôckou. Poskytujú 
extra absorpciu pričom udržiavajú kožu optimálne vlhkú a pomáhajú 
pri jej hojení.

Priateľské 
ku koži

Brava ochranné rúško F35075 10 ks/ mesiac 10x10 cm

Brava ochranné rúško F40185 10 ks/ mesiac 15x15 cm

Brava ochranné rúško F40186 10 ks/ mesiac 20x20 cm

Názov pomôcky ŠUKL kód Množstvový limit Veľkosť

®Brava  stomické ochranné rúško
 

Extra vrstva pre ochranu kože



Brava stomický pás diskrétnou formou poskytuje extra bezpečnosť 
tým, že pomáha udržať stomickú pomôcku na jej mieste.

Stomický pás Brava môže byť využívaný hlavne pre tých stomikov, 
ktorí hľadajú dodatočnú podporu pre svoju stomickú pomôcku 
SenSura Mio a vyšší pocit bezpečia pri jej nosení. 

Brava stomický pás je kompatibilný so stomickými pomôckami 
SenSura alebo SenSura Mio, ktoré sú vybavené uškami na prichytenie 
pásu. Pás určený pre SenSura Mio je  vybavený štyrmi prichytávacími 
háčikmi.

Hygienický a opakovane použiteľný
Stomický pás Brava je navrhnutý na opakované používanie a pranie 
pri teplote 60°C a vyššej.

Jednoduché nosenie

Pomoc pre všetky telesné profily

Zvyšuje 
pocit 

bezpečia

Brava stomický pás F35073 2 kusy/ rok Standard

Brava pás pre 
SenSura Mio F92542 2 kusy/ rok Standard

Názov pomôcky ŠUKL kód Množstvový limit Veľkosť

®Brava  stomický pás
Lepšie držanie pomôcky na tele a vyšší pocit bezpečia



V prípade, že máte ďalšie otázky k používaniu stomických pomôcok, 
alebo si chcete vyskúšať ich vzorky, kontaktujte bezplatne našu 
zákaznícku linku.

Ak si videonávod chcete pozrieť priamo vo svojom smartfóne, použite 
aplikáciu na skenovanie QR kódov.

Videonávody na používanie stomických pomôcok vás krok za krokom 
naučia, ako správne používať pomôcky pri ošetrovaní stómie. 
Ich veľkou výhodou je, že môžete nielen priamo vidieť použitie 
pomôcky a všetky kroky presne zopakovať, ale video si môžete 
zastaviť, vrátiť a prehrať znovu, kým sa všetko nenaučíte.
K návodom sa môžete kedykoľvek vrátiť, ak máte pochybnosti,              
či sa vám darí pomôcku správne aplikovať.

www.coloplastkontakt.sk/stomia/stomia-videonavody

Postup ako si vymeniť stomickú pomôcku 
a ako používať čistiace a ochranné prostriedky 
nájdete na

Videonávody stomických pomôcok

 

Kontakt



Poznámky



Snažíme sa to zmeniť. 

Príbeh spoločnosti Coloplast začal             
v roku 1954. Naša spoločnosť odráža 
vášeň, ambície a odhodlanie ľudí, ktorí   
ju zakladali. Elise Sørensen, zdravotná 
sestra, vynašla prvé jednorazové 
samolepiace stomické vrecko, pretože 
bola odhodlaná svojej sestre                        
so stómiou pomôcť vymaniť sa               
z izolácie. Aage Louis-Hansen pridal 
svoje inžinierske schopnosti                       
a podnikateľské odhodlanie,                             
a prostredníctvom silného nasadenia 
založil spoločnosť Coloplast.

Aj dnes ľudia s intímnymi zdravotnými 
potrebami často žijú v izolácii.

Brava a logo Coloplast sú registrované značky spoločnosti Coloplast A/S. 
© Všetky práva vyhradené Coloplast A/S, Humlebaek, Dánsko. 2021-12  www.coloplast.sk
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