September 2019

Vážení čitatelia.
September je mesiacom veľkých zmien. Školopovinným deťom skončili letné prázdniny
a začal sa nový školský rok. Aj príroda sa mení – začína sa výraznejšie skracovať deň
a predlžovať noc, aby sa 23. septembra mohli stretnúť v rámci jesennej rovnodennosti.
Sťahovavé vtáky v septembri odlietajú do teplých krajín – na oblohe vídame kŕdle husí, kačíc,
bocianov... Malé spevavce tiež odlietajú, ich jesenný ťah nie je taký nápadný. Pre poľovníkov
príroda pripravila krásne obdobie – začína sa jelenia ruja.
Naši predkovia na Michala (29. 9.) končili vonkajšie práce okolo gazdovstva a gazdiné mohli
zasadnúť k pradeniu. Často sa k tomuto dátumu aj výraznejšie ochladilo, ba objavil sa aj prvý
sneh. Odtiaľ potom pranostika „Michal – snehom kýchal“.
A čo sme vám pripravili do septembrového čísla Heliosu my?
o
o
o
o

SpeediCath - katétre pre potreby každého užívateľa
Ako je to s dostupnosťou katétrov a vreciek?
Cievkovanie detí – príbeh zo života
Z cestovateľského zápisníka Kristínky Pechovej

Prajeme Vám príjemné čítanie!

Tím Coloplast A/S

SpeediCath®
Katétre,
ktoré
sa prispôsobujú
potrebám
užívateľov
Čistá intermitentná
katetrizácia
je už dlhšie považovaná
za zlatý štandard
v
SpeediCath® - značka jednorazových katétrov s unikátnym hydrofilným
povrchom oslávila nedávno svoje 15. výročie. Katétre počas týchto rokov prešli
viacerými zmenami, inováciami a vylepšeniami, ktoré vychádzali predovšetkým
z podnetov od ich užívateľov. Poďme spoločne preskúmať jednotlivé modely
a to, čo svojim užívateľom prinášajú.
Nenájdete dvoch používateľov katétrov, ktorí by žili úplne rovnaký život, prípadne
čelili rovnakým životným výzvam. Preto je nemožné vyvinúť jeden typ katétra,
ktorý by vyhovoval každému. V prvom rade je potrebné rešpektovať pohlavie
a vek užívateľa katétrov, pretože ženy a dievčatá majú kratšiu močovú rúru ako
chlapci a chlapi. Prvé a základné rozdelenie katétrov je preto podľa tohoto
kritéria – na mužské, ženské, chlapčenské a detské.
SpeediCath® Standard priniesol do
samocievkovania
vyšší
štandard.
Predstavuje typ katétra, ktorý je
pripravený na okamžité použitie po jeho
rozbalení. Je to vďaka unikátnemu
hydrofilnému povrchu, ktorým je katéter
rovnomerne
potiahnutý.
Staršie
technológie vyžadovali aktiváciu povrchu
katétra vodou – užívateľ pred použitím
katétra musel do jeho obalu naliať vodu
a čakať cca 30 sekúnd až minútu, aby bol
povrch katétra dostatočne „klzký“ a dal sa
použiť. Obmedzujúce? Asi áno – hlavne
keď ste na miestach bez vody...
SpeediCath® Compact vznikol preto, aby mohol svojim užívateľom
priniesť vyššiu mieru diskrétnosti a kvality života. Jeho vzhľad je
úplne odlišný od štandardných „dlhých“ katétrov, ktoré sú ešte
zabalené v obaloch kombinujúcich papier, plast a hliník.
Kompaktné katétre svojim vzhľadom pripomínajú pero, fixku,
dámsku maskaru, alebo rúž – všetko možné, len nie zdravotnú
pomôcku! Jednoducho sa nosia vo vrecku, v kabelke a svojim
užívateľom priniesli do života vyšší komfort a diskrétnosť. Okrem
toho – sú celé len z plastu a teda aj ľahko recyklovateľné, čím
výrazne znižujú dopad na životné prostredie.
Navyše – ich konštrukcia umožňuje po použití katétra tento späť
uzatvoriť do plastového puzdra, čím vzniká uzavretý bezpachový
systém. Po použití katétra ho v podstate môžete v ruke alebo vo
vrecku vyniesť z toalety bez toho, aby ste sa pokvapkali, ušpinili. Je
to veľký posun vpred v oblasti hygieny cievkovania sa.

Prieskum hodnotenia katétra SpeediCath® Flex odštartoval na jeseň v roku
SpeediCath® Compact Set predstavuje pevné
spojenie kompaktného katétra a zberného
vrecka na moč. Prišiel na svet, aby splnil
potreby tých užívateľov katétrov, ktorí sa
nechcú alebo nemôžu cievkovať na toalete. Je
vhodný všade tam, kde toaleta nie je nablízku:
na cestách, pri presunoch v aute a podobne.
Tiež oslovuje skupinu ľudí, ktorí sú ležiaci na
lôžku a o ich cievkovanie sa stará rodinný
príslušník.
Robustnejšie plastové telo katétra umožňuje
jeho dobré držanie a pohodlnejšiu manipuláciu
s ním aj ľuďom, ktorí majú zníženú pohyblivosť
a obratnosť rúk. Svojim vzhľadom tiež
nepripomína zdravotnú pomôcku a tak sa
stará o vysokú mieru diskrétnosti pre svojich
užívateľov.
Zberné vrecko na moč má objem 750 ml.

Môže Váš výber katétra zlepšiť Vaše zdravie?
Ten správny katéter – alebo katétre, môžu mať závažný vplyv na Vašu kvalitu
života. Výskumy potvrdili, že ľudia, ktorí si našli katéter, s ktorým boli spokojní,
dokázali samocievkovanie vykonávať správne a tak často, ako im to doporučil
lekár. U tejto skupiny užívateľov bol zaznamenaný nižší výskyt infekcií močových
ciest a lepšie zdravie močového traktu.
Štyria užívatelia katétrov vysvetľujú svoj výber takto:
Hygienický faktor
Kevan Baker (57r.) je dlhodobý používateľ katétrov. Bol vždy veľmi
frustrovaný, keď sa pri použití katétra dotkol nechtiac rukami jeho
povrchu. Vyskúšal rôzne značky katétrov predtým, ako sa mu do rúk
dostal katéter SpeediCath Flex. Keď mu zdravotná sestra predviedla,
ako sa katéter správne používa a aké výhody prináša, rozhodol sa ho
vyskúšať..
„Nedotknúť sa počas katetrizácie rukou katétra je pre mňa tá
najpodstatnejšia vec. Vysoká miera hygieny je to, čo musí stáť medzi
vaším katétrom a vaším telom“.
Lepšia kvalita života
Diskrétnosť hrá veľkú rolu v živote každého človeka s katetrizáciou,
ktorý pracuje a chodí do spoločnosti. Pre otca dvojičiek – Daniela (36r.)
je rozhodujúci nenápadný vzhľad a malé rozmery mužského katétra
SpeediCath Compact.
„Pre mňa ako pacienta s diagnózou roztrúsená skleróza je diskrétnosť
veľmi dôležitá. Nikto v práci a v mojom okolí nemusí vedieť, že na
vyprázdňovanie mechúra používam katéter. SpeediCath Compact pre
mužov predstavuje pre mňa optimálne riešenie. Vďaka nemu som
katetrizáciu ako takú prijal do života“.
Najdôležitejšia je jednoduchosť použitia
Pre Tomáša (26r.) je najpraktickejšou variantou spojenie katétra
s vreckom na moč. SpeediCath Compact Set je skutočne jednoduchý
pre aktívny život.
„Nepotrebujem ho lubrikovať, je dostatočne malý, praktický na cesty.
A na cestách som pomerne často. Vzhľadom nepripomína žiadnu
cievku, hadičku či také čosi – môžem ho mať v aute v skrinke alebo
vo dverách, nikto si ho nevšimne. A keď príde jeho čas – jednoducho
ho vezmem a použijem tam, kde momentálne som“.
Prečo na dizajne záleží?
Monika (56r.) je aktívna žena a svojmu životnému štýlu podriadila aj
výber katétra. SpeediCath Compact je pre ňu ten pravý.
„Cievkovanie ako také ma dosť obťažovalo, až do doby, kedy som
objavila kompaktný katéter pre ženy SpeediCath Compact. Odvtedy
už nemusím v kabelke nosiť niečo, čo pripomína zmotanú hadičku
a čo z nej vypadne vždy ako prvé, keď v kabelke niečo hľadáte. Tento
typ kompaktného katétra je v súlade s mojou ženskosťou“.
Chcete aj vy vyskúšať niektorý pre Vás nový typ katétra? Zavolajte na bezplatnú infolinku 0800 159 159 a nechajte
si poradiť.

Katétre, zberné vrecká a urinálne kondómy
Ako sa dostať k zdravotnej pomôcke?
Povedal vám lekár - urológ, že vzhľadom na svoj zdravotný stav budete musieť
vyprázdňovať svoj močový mechúr pomocou jednorazového katétra? Koľko
katétrov budete potrebovať na mesiac ? Koľko vám ich môže predpísať váš
urológ? A môže vám katétre predpisovať aj váš obvodný lekár ?
Podobné otázky a samozrejme aj mnohé iné sa vám vynoria v mysli, keď budete
riešiť otázku ako sa dostať k svojim zdravotným pomôckam. A na koľko čoho
mesačne máte vlastne ako poistenec zdravotnej poisťovne nárok?
Otázka prvá: Koľko katétrov na mesiac mi môže urológ predpísať?
Pri diagnóze „chronická retencia moču“ , pri ktorej vám urológ predpísal
samocievkovanie ako metódu na úplné vyprázdnenie močového mechúra, máte
na Slovensku nárok štandardne na 120 kusov katétrov mesačne. Znamená to,
že by ste sa mali cievkovať v priemere 4 x za deň. Ak vám táto frekvencia
a množstvo katétrov na mesiac stačí – nepotrebujete absolvovať žiadne ďalšie
špeciálne urologické vyšetrenie.

Ak sa však potrebujete cievkovať častejšie – napríklad 5 až 6 krát denne, musíte
absolvovať urodynamické vyšetrenie. Až po jeho úspešnom absolvovaní a ak to

výsledky vyšetrenia preukážu, vám môže urológ predpísať 150 až 180 kusov
katétrov na mesiac. Toto vyššie množstvo pomôcok však musí urológ
zdôvodniť (podložiť výsledkami vyšetrenia) vašej zdravotnej poisťovni.
Výnimka, udelená poisťovňou bude platiť jeden rok – čo znamená, že rovnaké
urodynamické vyšetrenie u urológa budete musieť absolvovať každý rok.
Otázka druhá: Môže mi urológ ku katétrom predpísať aj nejaké výpustné
vrecká na moč? Ak áno – koľko?
Odpoveď je áno. Jednoduchou voľbou je nechať si predpísať katétre s vreckom
SpeediCath Compact Set. Vrecko pri tomto katétre má objem 750ml.
Ak je pre vás lepšia varianta pripájať si zberné vrecko
ku katétru len vtedy, keď to naozaj potrebujete, môže
vám urológ predpísať tzv. denné vrecká v kombinácii
s nočným vreckom.
Denné vrecká Conveen majú objem od 350 do 750 ml
a máte nárok na 20 kusov takýchto vreciek mesačne.
Ich výhodou je, že sa dajú ľahko vypúšťať pomocou
výpustného ventilu (nemusíte namáhavo vrecko
„roztrhnúť“). Jedno vrecko tak môžete použiť viackrát.
K denným vreckám vám urológ môže predpísať aj tzv
nočné vrecko Conveen – má kapacitu až 1 500ml
a máte nárok na 10 kusov za mesiac.

Otázka tretia: Môže mi urológ na mesiac predpísať len jeden typ katétrov,
prípadne jeden typ vreciek?
Jediným limitujúcim faktorom je množstvo zdravotných pomôcok, na ktoré máte
nárok na mesiac. Urológ vám teda môže predpísať napríklad dva typy katétrov
(SpeediCath Compact na doma, Compact Set na cestovanie) – len musí dodržať
limit – napríklad 120 ks spolu.
Rovnako si môžete nechať predpísať aj viac typov denných vreciek (napríklad
350 ml spolu so 750 ml) – len ich počet nesmie presiahnuť limit 20 ks za mesiac.

. Flex je určite super pre tých, ktorí so

Získajte vzorky a vyskúšajte si ho už dnes!
Zavolajte na bezplatné číslo 0800
vyskúšanie domov.

159 159 a nechajte si bezplatne poslať vzorky na

Otázka štvrtá: Môže mi katétre a vrecká k nim predpisovať len urológ?
Nie, nemusí to byť len urológ. Závisí to od toho, v akých intervaloch vám urológ
naplánoval kontroly v urologickej ambulancii a či pri každej kontrole vám plánuje
aj predpísať pomôcky. Uroĺóg môže vydať doporučenie na predpis pomôcok
obvodnému lekárovi pre dospelých (alebo pediatrovi) – na základe tohoto
doporučenia potom môže predpisovať katétre a vrecká aj obvodný lekár.
Odporúčanie lekára – špecialistu platí jeden rok.
Vzor doporučenia nájdete za týmto článkom – prípadne ak zavoláte na našu
bezplatnú linku 0800 159 159, môžete si ho vyžiadať spolu s brožúrkou „Život
s intermitentnou katetrizáciou“ ktorú vám bezplatne pošleme.
Otázka piata: Môže mi lekár k pomôckam na katetrizáciu predpísať aj nejakú
kozmetiku – na ošetrovanie a čistenie okolia močovej rúry?
Nie, žiaľ na kozmetiku, čistiace obrúsky a podobne nemáte zo zdravotného
poistenia nárok pokiaľ vykonávate samocievkovanie. V našom portfóliu však
nájdete špeciálnu kozmetiku, ktorú používajú pacienti so stómiou (napr. aj
s urostómiou, nefrostómiou..) a ktoré si môžete vo výdajni zdravotných pomôcok
kúpiť.
Pre viac informácií zavolajte na našu bezplatnú infolinku 0800 159 159

Cievkovanie dieťaťa – príbeh zo života
Do schránky nášho zákazníckeho servisu prišiel jeden veľmi pekný mail. So
svojimi skúsenosťami ohľadom katetrizácie svojej dcérky sa chce s vami podeliť
pani Zuzana Valette, ktorej touto cestou ďakujeme a vyslovujeme úprimný
obdiv za odvahu a chuť písať o takejto intímnej téme. Ďakujeme v mene
všetkých čitateľov.
Milí čítatelia Heliosu,
som mama 8-ročného dievčatka na invalidnom vozíku, ktoré cievkujeme.
Od narodenia sme si prešli kadečím. Dnes sa cievkuje 6x denne a v noci spí so
zavedeným katétrom.
Znie to obmedzujúco a desivo, ale
našli sme si systém a naozaj
dodržiavame dvojhodinové intervaly
medzi jednotlivými ČIK-mi. Chodíme
von, do školy, na krúžky, v lete
plávame, cestujeme, športujeme,
snažíme sa robiť všetko bez
obmedzení.
Keďže si uvedomujeme, ako je
cievkovanie a vyprázdnenie
mechúrika dôležité, cievkovali sme
sa už naozaj na rôznych miestach : v
aute, na tráve, na letiskách...
Najlepšie v ľahu, ale keď sa inak
nedalo (kde na letiskách napríklad
nájdeme postel, aby si dievča v jej
veku mohlo ľahnúť), zvládli sme to
aj po sediačky vo vozíku.

Ilustračné foto

Nie je to vždy jednoduché, ale chcem povzbudiť všetkých rodičov, ktorí majú
obavy z cievkovania, že najväčší strach máme možno v hlave. Fyzicky
vycievkovať nie je naozaj nič. Nám to trvá asi 5 minút aj s prípravou a
oblečením.
Taktiež pozvoľna nacvičujeme samocievkovanie, čo nám uľahčí napríklad pobyt
v škole.
Povzbudivý bol pre nás článok v minulom čísle Heliosu, kde sme sa dočítali, že aj
slepé ženy sa naučili vycievkovať samé. Tak naozaj nie je dôvod, aby to nezvládli
všetci tí, ktorí to potrebujú.
Držím vám palce, a prajem veľa zdravia a úspechov pri cievkovaní !
Zuzana Valette

Milí rodičia, ak ešte nemáte praktickú príručku, ktorá vám pomôže naučiť vaše dieťa sa cievkovať,
zavolajte na 0800 159 159

Z cestovateľského zápisníka Kristínky Pechovej
Kristínka Pechová je veľká cestovateľka. Veľmi často od nej dostávame správy,
kde sa práve nachádza, čo sa jej tam páči a čo zaujímavé prežila. Náš kamarát
a kolega pre styk s deťmi a mládežou – gepard Speedi, zostavuje prehľad
Kristínkinych ciest a aktivít.
„Milí čitatelia časopisu Helios. Opäť sa vám ozývam po dlhšom čase, pretože
som bola dosť zaneprázdnená a tak ma poprosila pani Lucia, aby som napísala
článok, že čo robím na mojej škole a ako sa mám..
Tak venujem sa predavčským prácam a predavač sa vzdeláva 3 roky a na konci
toho ročníka dostanem aj výučný list a môžem ísť aj pracovať.
Je to veľmi náročné, ale veľmi ma to baví a baví ma tiež obsluhovať našich
zákazníkov, ktorí našu školu chodia navštevovať.
Máme aj školskú reštauráciu, ktorú chodia navštevovať aj ľudia z ulice, nielen
žiaci.
Milí čitatelia, doporučujem vám, aby ste navštívili veľkú Prahu a poobede sa
môžete zastaviť aj na nejaký dobrý koláčik, ktorý si môžete zakúpiť v našej
školskej pekárni - len za niekoľko koruniek.
Dopĺňam niektoré potrebné informácie:
Školská pekáreň je otvorená od 10:00-14:15
A školská reštaurácia je otvorená v pondelok až piatok od 7:30 -14:00
A pozor! Naša škola ponúka aj Kurz cukrárskeho a pekárskeho remesla!“
Vaša Kika

Speediho zber plastových vrchnáčikov
Speedi prichádza s novou podpornou kampaňou zameranou na zber plastových
vrchnáčikov z katétrov SpeediCath Compact Set a plastových obalov z katétrov
SpeediCath Flex. Kampaň má za úlohu upozorniť na ekologický dopad
používania plastových katétrov – v prípade, že sa nerecyklujú!

Človek, ktorý sa musí
cievkovať 4 x denne,
vyprodukuje za rok 1 460
ks použitých plastových
katétrov.
Ak sa cievkujete katétrami
SpeediCath Compact Set
pošlite mi z nich plastové
vrchnáčiky.
Ak používate katétre
SpeediCath Flex – z nich
mi môžete poslať šedý vonkajší plastový obal.
Za každých 360 ks vrchnáčikov, alebo šedých
plastových obalov Flex, dostanete odo mňa
poukážku na nákup v hodnote 20 eur.
Ako na to? Jednoducho: Ak ti doktor predpisuje 120 katétrov SpeediCath Compact
Set alebo Flex na mesiac, potrebné množstvo 360 kusov vrchnáčikov z nich získaš
za tri mesiace.
Zabalíš do balíčka a pošleš mi na adresu:

Coloplast A/S – gepard Speedi, Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava.
Ja ti zase na adresu odosielateľa pošlem darček – poukážku na nákup

v hodnote 20 eur.

Dievčatá a ženy, už ste mali možnosť vyskúšať
SpeediCath Compact a Compact Set?
Nenápadné, šikovné, jednoducho použiteľné a vysoko hygienické
jednorazové katétre, špeciálne vyvinuté pre ženy. Vo svete získali viaceré
prestížne ocenenia. Oceníte ich aj vy?

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

