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Časopis LinkLine je v originální verzi vydávaný společností Salts Healthcare.

Vážení a milí přátelé,
léto už je za námi, ale podzimní atmosféra a barevnost má také své kouzlo. My se k Vám 
vracíme s podzimním číslem magazínu LinkLine.

Co jsme pro Vás připravili?

Představíme zde novou řadu jednodílných sáčků britského výrobce Salts – Confidence 
Natural Advance a další novinkou budou koncem roku tvarovatelné těsnící kroužky Salts 
s Aloe vera v různých velikostech.

Energii můžete načerpat z rozhovorů se zajímavými osobnostmi z Velké Británie i Česka.

S nutriční specialistkou se budeme věnovat pitnému režimu, abyste na něj nezapomínali, 
budeme Vás motivovat malým dárkem.

A to nejdůležitější v tomto roce přijde od 1.12.2019, kdy vstoupí v účinnost novela zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, dojde ke změnám úhradových limitů a také kódů 
stomických pomůcek. Nemusíte se bát, usnadníme to nejen Vám, ale i stomickým sestrám 
a lékařům a shrneme všechny důležité změny.

Věříme, že s námi to budete mít vždy jednodušší. Myslíme na Vás.

Pěkný podzim přeje tým Sabrix

A vy ostatní se o něj můžete přihlásit. 
Jak? Je to jednoduché: odešlete 
vyplněnou a podepsanou návratku 
na adresu naší společnosti, u bodu 
5 potvrdíte odběr magazínu LinkLine 
a připíšete + dárek.

Pokud budete potřebovat další informace 
volejte na bezplatnou linku 800 600 105.

Všichni naši registrovaní 
klienti dostanou náš 
magazín LinkLine 
do schránky i s dárkem.

Pro více informací nás kontaktujte na zákaznické lince 800 600 105

SABRIX  JE  TU PRO VÁS. . . NAŠE POMŮCKY S  ALOE VERA

Chcete si novinku vyzkoušet? Objednejte si vzorek 
na zákaznické lince nebo e-mailem: info@sabrix.cz. 

Confidence® Natural Advance přilne 

rychleji, drží pevněji a déle.

Naše nová řada jednodílných pomůcek má 

podložku s o 30% vyšší přilnavostí 

a to znamená větší spolehlivost (jistotu) 

a nižší riziko podtékání. Hydrokoloid s lepší 

přilnavostí i nadále  obsahuje výtažky z Aloe 

vera, které zklidňují pokožku a pěticípá 

podložka Flexifit lépe sedí i na 

komplikovaném okolí stomie.

Confidence Natural Advance uzavřené 

a výpustné sáčky jsou k dispozici také 

s podložkou, kterou lze vystřihnout až do 

velikosti 80x90 mm.

PŘILNE RYCHLEJI
90% maximální přilnavosti dosahuje 

již během 30 sekund

DRŽÍ PEVNĚJI
o30% lepivější než původní

hydrokoloid

ZŮSTÁVÁ DÉLE
o25% méně eroze během 24 hodin

(pouze urostomický sáček)

Data v souborech Salts Healthcare Ltd
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PRŮVODCE
SORTIMENTEM

Stomické pomůcky a příslušenství

Ověřuje pro Salts výzkum 
zdravé peristomální pokožky
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Chcete si novinku vyzkoušet? Objednejte si vzorek 
na zákaznické lince nebo e-mailem: info@sabrix.cz. 

Confidence® Natural Advance přilne 

rychleji, drží pevněji a déle.

Naše nová řada jednodílných pomůcek má 

podložku s o 30% vyšší přilnavostí 

a to znamená větší spolehlivost  

a nižší riziko podtékání. Hydrokoloid s lepší 

přilnavostí i nadále  obsahuje výtažky z Aloe 

vera, které zklidňují pokožku, a pěticípá 

podložka Flexifit lépe sedí i na 

komplikovaném okolí stomie.

Confidence Natural Advance uzavřené 

a výpustné sáčky jsou k dispozici také 

s podložkou, kterou lze vystřihnout až do 

velikosti 80x90 mm.

PŘILNE RYCHLEJI
90% maximální přilnavosti dosahuje 

již během 30 sekund

DRŽÍ PEVNĚJI
o 30% lepivější než původní

hydrokoloid

VYDRŽÍ DÉLE
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(pouze urostomický sáček)
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Objevte tajemství 
lepší ochrany pokožky
Naše velmi populární těsnící kroužky jsou nyní 

k pokožce ještě šetrnější. Kroužky s Aloe vera jde 

snadno vytvarovat podle přesné velikosti a tvaru vaší 

stomie a vytvořit tak spolehlivou ochranu na míru 

proti podtékání. Výtažky z Aloe vera, které kroužky 

obsahují, mohou chránit pokožku před zarudnutím 

a podrážděním. Díky vysoké lepivosti přilnou 

i na vlhkou pokožku. Vyberte si z 5 velikostí přesně 

pro vaši stomii.. 

Tvarovatelné kroužky Salts s Aloe vera jsou pouze 

jedním z našich produktů pro ochranu pokožky. 

Více najdete na www.sabrix.cz.

17365 SMSA A4 Ad Linkline.indd   1 24/11/2017   08:08
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ukazují palce nahoru a přijímají mě takovou, 
jaká jsem.  A zrovna ve světě kulturistiky, kde 
je tělo na prvním místě.“

Vítězství ji kvalifikovalo do světového finále 
v roce 2015. Ani tentokrát bohužel neměla 
tato dívka z Cornwallu štěstí na své straně. 
Jen čtrnáct dní po jejím úspěchu a šest týdnů 
před finále musela podstoupit neplánovaný 
chirurgický zákrok.  K tomu Zoey ještě 
doplňuje: „Byla jsem zlomená. Kvalifikovala 
jsem se na mistrovství světa, ale místo toho 

mě akutně operovali kvůli neprůchodnosti 
střev. Díky miniinvazivnímu chirurgickému 
zákroku naštěstí nemám velkou jizvu, ale i tak 
mě čekalo dalších šest týdnů rehabilitace.“

V roce 2016, kdy jsme Zoey navštívili 
v tělocvičně, jsme si všimli na stěnách jejích 
fotek a informací o jejím životním příběhu, 
doplněných o vřelé pozdravy a slova podpory 
od jejích kolegů.  V současné době pracuje 
jako fitness trenérka a vede motivační kurzy. 
Má velké množství fanoušků na sociálních 
sítích a je inspirací pro ostatní mladé lidi, 
nejenom ty se stomií, ale také pro ty, kteří 
se věnují kulturistice. Je blízko dosažení 
dalšího cíle, který si stanovila. Tím je stát se 
profesionální kulturistkou.

Na závěr Zoey dodává: „Byla to velmi emotivní 
etapa mého života, ale jsem teď spokojená. 
V práci se mi daří a podpora na sociálních 
sítích je pro mne velkým povzbuzením. V brzké 
době se chystám do Londýna, kde doufám, 
že získám status profesionální kulturistky 
a zúčastním se první profesionální show 
v londýnské O2 Aréně. Uplynou právě dva 
roky od mé operace, cítím se silnější než před 
operací a můj život je stále lepší a lepší.“

Poznámka redakce: v soutěžní show v O2 
Aréně se Zoey dostala do užšího finále boje 
o celkový titul, v listopadu 2017 se stala 
celkovou mistrní světa. Se svým partnerem 
uvedla na trh svojí značku oblečení a pracuje 
jako trenérka a modelka fitness. V dubnu 2019 
podstoupila chirurgický zákrok, při kterém ji 
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Po tom všem, 
co jsem prožila, 
mi přišlo 
neuvěřitelné, 
že mi neznámí 
lidé tleskají, 
ukazují palce 
nahoru a přijímají 
mě takovou, jaká 
jsem.
Zoey Wright

Není úspěchu bez odříkání 
Inspirativní příběh studentky, která je v současné době jednou z nejúspěšnějších 
britských kulturistek a zároveň vzorem pro mladou generaci sportovkyň.

Přenesme se v mysli zpět do léta 2012. 
Nezapomenutelné letní olympijské hry 
v Londýně byly v plném proudu a dvacetiletá 
studentka z Cornwallu si užívala plnými 
doušky akademického a společenského života 
a zároveň se aktivně věnovala sportu, hlavně 
fotbalu. Jediné, co jí dělalo starosti, byla 
chronická bolest břicha a velmi časté návštěvy 
toalety, někdy až čtyřicetkrát za den. Zoey 

Wright začala postupně ztrácet na váze a když 
jednoho dne našla ve stolici krev, navštívila 
lékaře, který jí doporučil kolonoskopii. 
Na základě výsledku jí byla diagnostikována 
ulcerózní kolitida.

„Jelikož si lékaři nemysleli, že je to až tak 
vážné, nasadili mi léky, které ale vůbec 
nepomáhaly. Jeden večer jsem měla 

neskutečné bolesti břicha a zároveň u mě 
došlo k torzi žaludku, byla jsem proto 
ihned hospitalizována a zůstala v nemocnici 
na pozorování další čtyři týdny,“ říká Zoey.

Zoey opustila nemocnici tři dny před Vánoci 
téhož roku s novými léky. Během dalších tří 
měsíců ale zhubla skoro dvacet kilogramů 
a bylo jasné, že je nutné přistoupit k jinému 
řešení. Ona sama k tomu dodává: „Bylo to 
pro mě velmi těžké období. Operaci jsem 
odmítala. Byla jsem mladá a nechtěla jsem 
vlastně vůbec přistoupit na fakt, že jsem 
nemocná. Všechno se ale jen zhoršovalo, moje 
fyzická kondice byla úplně pryč a měla jsem 
plné zuby braní všech těch léků. Rozhodla 
jsem se tedy navštívit skupinové setkání lidí se 
stejnou diagnózou a stejnými problémy jako 
jsem měla já, ale kteří teď žijí normální život. 
Jsem velmi tvrdohlavá, ale i já jsem musela 
nakonec uznat, že po dvou letech bezvýsledné 
konzervativní léčby se bez chirurgického 
zákroku neobejdu.“

V listopadu 2014 tedy Zoey podstoupila 
operaci a byla jí vyvedena ileostomie.  
V nemocnici strávila ještě dalších deset 
dní, během kterých se díky stomické sestře 
mohla setkat s další mladou stomičkou. 
Jedinou komplikací byla reakce na podaná 
anestetika, ale díky pomoci a podpoře 
lékařů, stomické sestry, rodiny a partnera 
se Zoey vrátila z nemocnice jako jiný člověk. 
Pokračovala ve studiu (díky laptopu, který si 
vzala do nemocnice, vlastně nikdy nepřestala) 
a také se již po deseti týdnech od operace 
vrátila do tělocvičny.

Zoey začala se cvičením ještě jako teenager, 
ale teprve až po operaci se začala věnovat 
kulturistice a po dalších deseti měsících již 
oslavovala na svých prvních závodech vítězství 
hned ve dvou kategoriích.  „Nikdo z porotců 
předem o mém sáčku nevěděl,“ svěřuje se. 
„Když jsem přišla v bikinách na pódium, 
začali mi tleskat a spontánně se přidalo celé 
publikum. Byl to úžasný pocit a kdykoliv si 
na ten okamžik vzpomenu, mám slzy v očích. 
Po tom všem, co jsem prožila, mi přišlo 
neuvěřitelné, že mi  neznámí lidé tleskají, 

byla zanořena stomie a provedena 
ileoanální anastomóza (J-pouch). 
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PITNÝ REŽIM –  Nutr i čn í  spec ia l i s tka  rad í NOVINKA

PITNÝ REŽIM
Nutriční specialistka radí 
Po operaci se většina stomiků chce vrátit k běžným pracovním aktivitám 
i zálibám, jako je sport, zahrádka, cestování…
V prvé řadě je potřeba vyřešit složení jídelníčku, aby strava způsobovala 
co nejméně komplikací. Správná výživa je jednou ze základních podmínek 
úspěšné rehabilitace. Návodů ohledně stravování a jídelníčku lze v dostupných 
materiálech nalézt mnoho, ale jak je to s pitným režimem? Liší se nějak 
od běžných doporučení?
Na to jsme se zeptali nutriční terapeutky Bc. Ivy Hlaváčkové

Proč je pitný režim tak důležitý a je ho třeba 
po založení stomie změnit?  
Každá buňka v těle pracuje v tekutém 
prostředí, příjem tekutin je tedy zásadní pro 
správnou činnost našeho organismu. Tělo 
kvůli stomii ztrácí větší množství tekutin, 
je tedy možné, že sám člověk zaznamená 
zvýšený pocit žízně. Je proto důležité dbát 
na pravidelný přísun tekutin a mít přehled, 
jaké množství za den vypijeme.

Liší se nějak nároky na přísun tekutin 
u kolostomiků, ileostomiků a urostomiků?
U všech typů vývodů je potřeba dbát 
na dostatek tekutin. Vždy záleží, jaká část 
střeva je funkční. Tlusté střevo absorbuje 
tekutiny a minerální látky, pokud chybí, tělo 
ztrácí více tekutin. Ileostomik je tedy více 
ohrožen dehydratací. Odpady ze stomie bývají 
řidší a je nutné dbát na zvýšený přísun tekutin, 
který by měl být o 1500 ml vyšší než odpad ze 
stomie. Při průjmech je vhodné omezit kávu, 
k zahušťování obsahu je dobrý borůvkový 
nebo černý čaj.

Při urostomii je střevní pasáž zachována, 
hrozí ale zvýšené riziko bakteriální infekce. 
Z tohoto důvodu je potřeba většího množství 
tekutin, než u předcházejících typů stomie.  
Doporučované množství je 2 – 3 litry tekutin 
denně. Jako prevence je vhodná brusinková 
nebo borůvková šťáva. 

Jaká specifika představují v tomto ohledu 
zánětlivá střevní onemocnění (IBD)?
Jak už bylo řečeno, je důležité dbát 
na dostatek tekutin, vitamínů a minerálů, 
zejména u ileostomie. Vhodné jsou šťávy 
z čerstvého ovoce či zeleniny a neperlivé 
minerální vody (např. Magnesia, Dobrá voda).

Co by měl stomik především pít a je naopak 
něco, co je třeba omezit či úplně vynechat?
Pozor na sycené (perlivé) nápoje, alkohol 
obecně a kofein (káva, čaj, energetické 
nápoje).  Tyto tekutiny podporují plynatost, 
mohou způsobit i zvýšený zápach odpadu ze 
stomie.  Alkohol působí projímavě a obzvláště 
pivo nadýmavě (umí nafouknout sáček 
k prasknutí).  

Jaké komplikace mohou v případě 
nedostatečného nebo nevhodného příjmu 
tekutin nastat?
Dehydrataci doprovází únava, bolest hlavy, 
malátnost. Dlouhodobý nízký ale i vysoký 
příjem tekutin představuje zátěž pro ledviny.  
Při nedostatečném příjmu může být problém 
s tuhou stolicí. V tomto případě je vhodné 
pít společně s jídlem. Při průjmu je vhodné 
omezit nebo vyřadit kávu, k zahuštění 
obsahu je vhodná borůvková šťáva nebo 
černý čaj.

Jakou nejčastější chybu v pitném režimu 
z Vašeho pohledu pacienti se stomií dělají?
Mnohdy ani neví, kolik tekutin za den by 
vlastně měli mít.  Často se setkáváme 
s obecným doporučením dva litry denně.  
Do celkového příjmu tekutin se počítá ale 
i voda z potravin, která činí přibližně 800 ml. 
Příjem tekutin by měl tedy činit přibližně 
1,2 litru. Já osobně se spíše přikláním 
k doporučení 30 ml na kilogram váhy. Zde 
je ale podstatné, aby váha byla v normě – 
BMI 19,5 – 25 (toto doporučení tedy nelze 
použít při nadváze nebo obezitě). Potřeba 
se ale navyšuje s fyzickou zátěží, teplotou 
prostředí, horečnatým onemocněním apod. 
Užitečnou radou je sledovat množství 
a barvu moči – pokud klesne jen pod litr 

za den, je nutné zvýšit příjem tekutin.  
Během dne by moč měla být čirá, příliš 
tmavé zabarvení svědčí o nedostatku 
tekutin.

Dáte našim čtenářům tip na nějaký vhodný 
podzimní nápoj?
V tomto období je obzvláště nutné podpořit 
náš imunitní systém. Pomocným bojovníkem 
proti virózám a infekcím je vitamín C, který je 
hojně obsažen v šípcích. 

Návod na šípkový čaj
usušené šípky (asi 2 polévkové lžíce) 
zalijeme studenou vodou (0,5 l) 
a necháme 30 minut odstát. Poté šípky 
s vodou přivedeme k varu a necháme 
vařit přibližně 2 minuty. Během 
namáčení a vaření šípky promačkáme 
například vidličkou nebo vařečkou. Čaj 
je nutné důkladně přecedit přes husté 
sítko nebo kus látky (naše babičky 
používaly látkovou dětskou plenu), 
můžeme dochutit medem a citrónem. 

Já jsem si čaj připravila asi před týdnem 
z čerstvých šípků -  bez namáčení, 
rovnou zalít studenou vodou a vařit 5 
minut.  Variant je hned několik, záleží 
na vás, kterou si vyberete.

 
Krásný podzim, mnoho zdraví přeje  
Bc. Iva Hlaváčková

Pomocí QR kódu 

si stáhněte náš katalog.

® Registrované ochranné známky Salts Healthcare Ltd. © Salts Healthcare Ltd 2018.

Výrobky a obchodní značky Salts Healthcare Ltd. jsou chráněny britskými a zahraničními 

patenty, chráněnými vzory a ochrannými známkami. Pro další informace navštivte 
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Pro informace či vzorky nás 

kontaktujte na:

  800 600 105

info@sabrix.cz

 www.sabrix.cz 

Sabrix Česká republika
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stomie a vytvořit tak spolehlivou ochranu na míru 

proti podtékání. Výtažky z Aloe vera, které kroužky 

obsahují, mohou chránit pokožku před zarudnutím 

a podrážděním. Díky vysoké lepivosti přilnou 

i na vlhkou pokožku. Vyberte si z 5 velikostí přesně 

pro vaši stomii.. 

Tvarovatelné kroužky Salts s Aloe vera jsou pouze 

jedním z našich produktů pro ochranu pokožky. 

Více najdete na www.sabrix.cz.
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NOVINKA

Naše velmi populární těsnící kroužky jsou nyní k pokožce ještě šetrnější. Kroužky s Aloe vera jde snadno vytvarovat podle 

přesné velikosti a tvaru vaší stomie a vytvořit tak spolehlivou ochranu na míru proti podtékání. Výtažky z Aloe vera, které 

kroužky obsahují, mohou chránit pokožku před zarudnutím a podrážděním. Díky vysoké lepivosti přilnou i na vlhkou 

pokožku. Vyberte si z 5 velikostí přesně pro vaši stomii...

Tvarovatelné kroužky Salts s Aloe vera jsou pouze jedním z mnoha našich produktů  

pro ochranu pokožky. Více najdete na www.sabrix.cz.

SALTS MOULDABLE 
SEALS WITH ALOE

Salts Mouldable Seals with Aloe are 

extremely mouldable rings. They help to 

prevent leaks that cause sore skin by 

moulding to the exact shape and size of 

your stoma. Following the contours of 

the abdomen to help create a customised, 

comfortable, leak-resistant seal, Salts 

Mouldable Seals with Aloe are infused 

with extracts of Aloe Vera to create a 

skin-friendly ring that may help protect 

the skin from redness and irritation. 

Features: 

  Aloe Vera extracts to help soothe 

and protect

  Absorb and lock moisture away from the 

skin for a longer period of time, helping 

to prevent output from causing irritation

  Adhere to wet skin, thanks to their 

superior stickiness

  Stay in place, even when the body twists 

and turns

TVAROVATELNÉ KROUŽKY SALTS S ALOE

VNITŘNÍ PRŮMĚR TLOUŠŤKA KÓD SÚKL BALENÍ

15mm – 40mm 3mm 5004918 30

35mm – 70mm 3mm 5004919 30

15mm – 40mm 4.2mm 5004920 30

35mm – 70mm 4.2mm 5004921 30

30mm – 100mm 3mm 5004922 10

  Can be stretched, broken and reshaped 

without the need for any warming

  5 sizes available

  NEW 35–70mm size to cater for larger 

or loop stomas

  Suitable for all stoma types
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MŮJ PŘÍBĚH –  LUBOŠ KRAMAŘÍK MŮJ PŘÍBĚH –  LUBOŠ KRAMAŘÍK

Dělejte, co vás 
baví. To je i můj 
případ. Když se 
má člověk na co 
těšit, tak nemyslí 
na to zlé.
Luboš Kramařík

Pro více informací nás kontaktujte na zákaznické lince 800 600 105

Představujeme Vám pana Luboše Kramaříka 
v rozhovoru s paní Mgr. Olgou Šmídovou, 
obchodní zástupkyní regionu Morava.

Zvu Vás na malou procházku Western parkem 
Boskovice poblíž Moravského Krasu a zejména 
na setkání s jedním z jeho obyvatel panem 
Lubošem. Za ty roky, co se známe, se stal mým 
přítelem a tykáme si.

Luboši, řekni nám prosím svůj příběh. Jak ses 
dostal do westernového městečka?
Začalo to před dvaceti lety, ale to už 
westernové městečko fungovalo pět let. Jeli 
jsme s kapelou z Lednice domů, cestou jsme 
spatřili upoutávku, a tak jsme udělali okliku. 
V městečku jsme rozbalili nástroje, pohráli 
jsme trochu, uslyšel nás majitel, kterému se to 
líbilo. A už nás nechtěl pustit.

Na jaký nástroj hraješ?
Na mandolínu, kytaru a charango (strunný 
hudební nástroj původem z Jižní Ameriky). 
Naše kapela vystupuje na různých štacích 
po Prostějovsku.

To jsem ani nevěděla, že jsi muzikant, ty jsi 
takový renesanční člověk. Hraješ zde už tedy 
20 let?
Vynechal jsem jen jednu sezónu. Hlavně hraju, 
místy vystupuji jako atrakce a hraju několik rolí 
v divadelních představeních.

Co doma, nezlobí se manželka, že jsi pořád 
pryč?
Ne, hlídá vnoučata. Mám dvě dcery a od nich 
sedm vnoučat. Dcery tu dříve se mnou trávily 
čas, teď už sem moc nejezdí, jen když je něco 
zajímavého. Sezóna nám začíná od dubna 
a končí v září, někdy až v listopadu. Každou 
sobotu je také country bál.

Kolik lidí ve westernovém městečku žije?
Je zde více než padesát zaměstnanců, 
kromě obslužného personálu také například 
kovbojové a indián.

Zkus nám popsat, jak vypadá tvůj běžný den, 
ať si lidé udělají představu.
V sedm hodin vstávám, začínám nákupem 
a indiánskou snídaní. Pak probíhají opravy 
všeho možného a v 10 hodin se jdu 
převléknout do svého kostýmu. U mého 
indiánského týpí si pak návštěvníci mohou 
vyzkoušet různé atrakce, když zaplatí místní 

měnou. Odpoledne pak probíhá divadelní 
představení, kde mám několik rolí, např. 
mexickou ženu nebo Vinnetoua.

Jezdíš na koni jako indián?
Teď už málo.

V kolik se park zavírá?
Záleží na návštěvnících, jen v pondělí máme 
zavřeno jako na hradech a zámcích, ale dříve 
jsme jeli nonstop.

Ještě nám řekni ten domeček, ve kterém tu 
bydlíš, jsi postavil sám?
Ano, jsem vyučený pokrývač a klempíř, 
vše jsem si dělal sám. Umím i tesařinu, 
ke kovařině jsem se dostal při pokrývačských 
pracích na zámku v Čechách pod Kosířem. 
Byl tam šikovný kovář, který nám překovával 
pokrývačská kladívka. Jednou mi řekl, abych 
si to vyzkoušel. Teď už to umím. Co vidím, 
hned umím. Za mlada jsem i maloval obrazy 
a opravoval hodiny.

Je něco, co jsi nedělal? 
To bude hodně krátké, nezpívám a netančím.

Nebude ti vadit, když se vrátíme k tomu 
jedinému roku, který jsi zde vynechal? Co se 
vlastně stalo?
Hráli jsme divadlo, v polovině představení 
se mi zvedl tlak a musel jsem pořád pít. Šel 
jsem k lékařce, ta zjistila, že mám strašně 
vysoký tlak a krvácím. Myslel jsem, že mi dají 
injekci a půjdu, ale musel jsem do špitálu. Zde 
jsem dostal transfúze a následně mně zjistili 
rakovinu močového měchýře. Krvácení museli 
operativně odstranit.

Předtím než se to stalo, mě nic nebolelo 
a nebýt manželky, tak jsem k doktorovi 
ani nešel. V Olomouci mně pak diagnózu 

potvrdili, objednali na chemoterapii, po které 
mně vypadaly vlasy, a pak po operaci mně 
zase narostly. To je celý. Zpočátku jsem chodil 
na kontroly každé dva měsíce, pak jednou 
za půl roku a teď už nemusím. Po operaci jsem 
už asi šest let.

Jaký to byl pocit, když ti poprvé řekli, že je to 
zhoubný nádor močového měchýře?
Nic to se mnou neudělalo, trochu mně bušilo 
srdce. Musí se to vzít tak, jak to je.

Jak se ti žije se stomickým sáčkem?
Já na to vůbec nemyslím, jedině pět minut 
ráno než si vyměním sáček.

Jinak tě to v ničem neomezuje?
Neomezuje. Já se neomezuju vůbec, lezu 
po střechách, dělám prostě všechno. Žádné 
omezování.

Takže máš pozitivní myšlení. Přemýšlel jsi 
po operaci, jestli tě to bude nějak limitovat?
Já už jsem se těšil, až si zapálím. Pomáhá 
takové to těšení se na něco. Primář, když 
mě propouštěl domů, tak říkal, že takového 
pacienta ještě neměl. Ale nejsme všichni 
stejní.

Ví to kolektiv, že máš urostomii?
Majitel to ví, ale já si to moc nepřipouštím.

Jezdím za tebou asi pět let, co používáš naše 
pomůcky Salts.
Ano, je to tak, se sáčkem se mohu i koupat, 
akorát horkou vodu to nemá rádo. Sáček si 
potom hned vyměním.

Jak dlouho ti sáček vydrží?
Dříve, když jsem nic nedělal, tak 2- 3 dny, ale 
teď ho vyměňuji každý den a vše si dělám sám.

Bude to číst spousta lidí, kteří řeší stejný 
problém. Můžeš jim něco vzkázat, aby se 
na tu věc dívali z jiného pohledu.
Poradit jim můžu jenom to, ať dělají, co je baví. 
To je i můj případ. Když se mají na co těšit, tak 
nemyslí na to zlé.  
Také jsem si myslel, že mě nic takového 
nemůže potkat a najednou buch.

Vidím, že se už musíš jít připravit 
na vystoupení.  Přeji ti hodně zdraví, energie 
a další akce v nejstarším westernovém 
městečku v republice. Je tady vůbec někdo 
tak dlouho jako ty?
Jen majitel a pak já. Přijeďte se podívat 
a v sobotu na bál.

Děkuji za rozhovor.

www.westernove-mestecko.cz
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   Kódy VZP u zdravotnických prostředků 
budou nahrazeny kódy Státního ústavu 
pro kontrolu léčiv (SÚKL), převodní tabulku 
námi distribuovaných pomůcek najdete 
jako přílohu magazínu LinkLine. Seznam 
všech zdravotnických pomůcek, jejich 
zařazení do skupin včetně úhradových limitů 
a dalších podmínek, lze nalézt v příloze 
3 zákona o veřejném zdravotním pojištění 
tzv. Kategorizaci zdravotnických prostředků 
předepisovaných na poukaz

    U dosud hrazených zdravotnických 
prostředků dojde od 1. 12. 2019 ke změnám 
úhrad

   Limity stomických pomůcek zůstávají stejné 
vyjma těch pro děti, kde lze množství 
sáčků v indikovaných případech navýšit 
na dvojnásobek. Typ stomického sáčku 
(uzavřený nebo výpustný) se zvolí dle 
hustoty střevního obsahu.

   Změny limitů u příslušenství
 –  Vkládací kroužky 60 ks/měsíc a lze 

předepsat pouze s podložkou (např. 
5004915 – 5004917 nebo 5004918 – 
5004922 s Aloe vera; různé velikosti)

 –  Vyrovnávací pásky 120 ks/měsíc a lze 
předepsat pouze s podložkou (např. 
5004913 nebo 5004914 s Aloe vera)

 –  Adhezivní pasty a gely 1 ks/měsíc (např. 
kód SÚKL 5004923 nebo 5004924 pasta 
bez alkoholu)

 –  Destičky jsou limitované částkou/cm² 
(např. kód SÚKL 5004936-5004937 1 bal/
měsíc)

 –  Těsnící manžety 60 ks/měsíc a lze 
předepsat pouze s podložkou (kód SÚKL 
5004925 – 5004932; různé velikosti)

 –  Stomické pásky 2 ks/rok bez schválení 
revizního lékaře

 –  Zahušťovací prostředky (např. Zensetiv 
kód SÚKL 5005802  90 ks/3 měsíce) 
k dispozici pro všechny kolostomiky 
a ileostomiky s řídkou nebo s vodnatou 
stolicí

 –  Odstraňovače stomické podložky (kód 
SÚKL 5004939 1 bal/měsíc - ubrousky)

 –  Silikonové odstraňovače podložky (kód 
SÚKL 5004940 – 5004941 s mátovým 
olejem sprej nebo ubrousky 1 bal/měsíc)

 –  Pohlcovače pachu (např. No-Roma kód 
SÚKL 50010459 - 28ml 2 bal./měsíc nebo 
No-Roma kód SÚKL 50010460 - 227ml 
1 bal/měsíc) bez schválení revizního lékaře

 –  Ochranné prostředky např. filmy, 
zásypové pudry atd. jsou limitované 
částkou 870,- Kč/měsíc bez DPH

 –  Čistící prostředky např. čistící roztoky atd. 
jsou limitované částkou 261,- Kč/měsíc bez 
DPH

 –  Limit sběrných sáčků pro urostomiky je 
15 ks/měsíc (např. kód SÚKL 5004912)

Stomické pomůcky lze předepisovat 
v nejvyšším možném množství, které odpovídá 
tříměsíčnímu limitu.

Poukaz na stomické pomůcky předepisuje  
smluvní lékař zdravotní pojišťovny 
odbornosti – chirurg, internista, urolog, 
onkolog, praktický lékař.

Potřebujete poradit, máte nějaký dotaz nebo 
si neví rady váš ošetřující lékař či stomická 
sestra, obraťte se na naši zákaznickou linku 
800 600 105. Rádi vám pomůžeme vyřešit 
jakýkoli problém.

Změny v předepisování 
stomických pomůcek od 1. 12. 2019

SALTS
PODPŮRNÉ PRÁDLO PRO STOMIKY

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 282/2018 Sb.  
platná od 1.1.2019 přinese začátkem prosince 2019 následující změny:
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SALTS 
PODPŮRNÉ PRÁDLO PRO STOMIKY

Dámské kalhotky a univerzální 

boxerky jsou vyrobeny z dvousměrně 

roztažného vlákna, které dovolí tělu 

volný pohyb, zatímco vroubkování na 

přední části přidržuje a zároveň 

diskrétně zakrývá sáček.

•  Vroubkování pro zajištění podpory

sáčku.

•  Vyšší pas pro zakrytí sáčku.

•  Hluboký sed pro maximální pohodlí.

•  Prakticky neviditelné pod běžným

oblečením.

•  Jemné a příjemné pro pokožku.

•  Tenké a prodyšné antibakteriální

vlákno.

VELIKOST KÓD 
VÝROBKU

VELIKOST KÓD 
VÝROBKU

XS  (55–69cm) BOXXS XS  (55–69cm) BRFXS

S/M  (70–83cm) BOXSM S/M  (70–83cm) BRFSM

M/L  (84–98cm) BOXML M/L  (84–98cm) BRFML

L/XL  (99–112cm) BOXLXL L/XL  (99–112cm) BRFLXL

XXL  (113–127cm) BOXXXL XXL  (113–127cm) BRFXXL

Barva: bílá, béžová a černá Barva: bílá, béžová a černá

Nehradí zdravotní pojišťovny.
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UNIVERZÁLNÍ BOXERKY DÁMSKÉ KALHOTKY

PODPŮRNÉ PRÁDLO PRO STOMIKY SALTS



Sabrix s.r.o.
Objednávky zboží
tel: 605 888 288; e-mail: info@sabrix.cz
Pro informace či vzorky nás kontaktujte
na bezplatné tel. lince 800 600 105
www.sabrix.cz


