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Limit skupiny F - Zdravotnícke pomôcky pre stomikov 

PODSKUPINA 
NÁZOV DRUHU  

ZDRAVOTNÍCKEJ POMÔCKY 

TRIEDA INDIKAČNÉ 
OBMEDZENIA 

MNOŽSTVOVÝ 
LIMIT 

F1 
JEDNODIELNY SYSTÉM 

F1.1.1 Jednodielne uzavreté vrecko 

F1.1.2 Jednodielne uzavreté vrecko s 
elastickým adhezívom 

F1.1.3 Jednodielne uzavreté vrecko konvexné 

kolostómia a ileostómia 

kolostómia a ileostómia 

kolostómia a ileostómia 

90 kusov za mesiac 

60 kusov za mesiac 

90 kusov za mesiac 

F1.2.1 Jednodielne výpustné vrecko kolostómia a ileostómia 90 kusov za mesiac 

F1.2.2 Jednodielne výpustné vrecko 
konvexné 

kolostómia a ileostómia 90 kusov za mesiac 

F1.2.3 Jednodielne výpustné vrecko 
s elastickým adhezívom 

kolostómia a ileostómia 90 kusov za mesiac 

F1.3 Jednodielne urostomické vrecko urostómia 30 kusov za mesiac 
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PODSKUPINA 
NÁZOV DRUHU  

ZDRAVOTNÍCKEJ POMÔCKY 

TRIEDA INDIKAČNÉ 
OBMEDZENIA 

MNOŽSTVOVÝ 
LIMIT 

F2 
DVOJDIELNY SYSTÉM F2.1.1 Dvojdielny systém – podložka, 

netvarovateľná 
F2.1.2 Dvojdielny systém – podložka, 
tvarovateľná 
F2.1.3 Dvojdielny systém – podložka 
s elastickým adhezívom 

F2.2.1 Dvojdielny systém - uzavreté vrecko 
F2.2.2 Dvojdielny systém – uzavreté vrecko 
s elastickým adhezívom 

F2.3.1 Dvojdielny systém - výpustné vrecko 
F2.3.2 Dvojdielny systém - výpustné vrecko 
s elastickým adhezívom 

F2.4.1 Dvojdielny systém - urostomické 
vrecko 
F2.4.2 Dvojdielny systém - urostomické 
vrecko s elastickým adhezívom 

kolostómia  
ileostómia a urostómia 
kolostómia  
ileostómia a urostómia 
kolostómia  
ileostómia a urostómia 

kolostómia a ileostómia 
kolostómia a ileostómia 

kolostómia a ileostómia 
kolostómia a ileostómia 

urostómia 

urostómia 

10 kusov za mesiac 
15 kusov za mesiac 
10 kusov za mesiac 
15 kusov za mesiac 
10 kusov za mesiac 
15 kusov za mesiac 

60 kusov za mesiac 
60 kusov za mesiac 

90 kusov za mesiac 
90 kusov za mesiac 

30 kusov za mesiac 

30 kusov za mesiac 

F3 
ČISTIACE PROSTRIEDKY PRE 

STOMIKOV 

F3.1 Čistiaci roztok a telová voda 
F3.2 Čistiace rúško 

F3.3 Odstraňovač náplasti tekutý 

F3.4 Odstraňovač náplasti obrúsky 

150 ml za  mesiac 
90 kusov za mesiac 

kus za mesiac (nie je 
možná súčasná preskripcia 
zo skupiny F3.4) 

90 kusov za mesiac (nie je 
možná súčasná preskripcia 
zo skupiny F3.3)   
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PODSKUPINA 
NÁZOV DRUHU  

ZDRAVOTNÍCKEJ POMÔCKY 

TRIEDA INDIKAČNÉ 
OBMEDZENIA 

MNOŽSTVOVÝ 
LIMIT 

F4 
OCHRANNÉ PROSTRIEDKY PRE 

STOMIKOV  

F4.1 Pasta alebo zásyp 
F4.2 Ochranný krém 
F4.3 Ochranný sprej 

F4.4 Ochranný film 

F4.5 Ochranné rúško 
F4.6 Pohlcovač pachu 
F4.7 Uhlíkový filter 

360 g za rok 
kus za mesiac 
kus za mesiac (nie je 
možná súčasná preskripcia 
zo skupiny F4.4) 
90 kusov za mesiac (nie je 
možná súčasná preskripcia 
zo skupiny F4.3) 
10 kusov za mesiac 
kus za mesiac 
50 kusov za mesiac 

F5 
PÁSY A PRÍDRŽNÉ PROSTRIEDKY 

PRE STOMIKOV 
dva kusy za rok 

F6 
RÔZNE STOMICKÉ 
PRÍSLUŠENSTVO 

F6.1 Vkladací krúžok 

F6.2 Konektor 

10 kusov za mesiac 

kus za rok 
F7 

IRIGAČNÁ SÚPRAVA 
A PRÍSLUŠENSTVO 

F7.1 Irigačná súprava 

F7.2 Príslušenstvo irigačnej súpravy 
F7.2.1 Odvodné vrecko 
F7.2.2 Nádržka 
F7.2.3 Zavádzací kónus 
F7.2.4 Krúžok prítlačný 
F7.2.5 Doštička 
F7.2.6 Zásobník 

kus za tri roky 

15 kusov za mesiac 
kus za rok 
kus za rok 
kus za rok 
kus za rok 
kus za rok 

F8 
KRYTKA STÓMIE 

30 kusov za mesiac 

F9 
STOMICKÁ ZÁTKA 

F9 Jednodielna stomická zátka Kolostómia 20 kusov za mesiac    
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PODSKUPINA 
NÁZOV DRUHU  

ZDRAVOTNÍCKEJ POMÔCKY 

TRIEDA INDIKAČNÉ 
OBMEDZENIA 

MNOŽSTVOVÝ 
LIMIT 

F10 
NOČNÁ DRENÁŽNA SÚPRAVA 

10 kusov za mesiac 

F11 
DETSKÉ  

STOMICKÉ POMÔCKY 

F11.1 Detský jednodielny systém 

F11.2 Detský dvojdielny systém -             
podložka  
F11.3 Detský dvojdielny systém -             
uzavreté vrecko  
F11.4 Detský dvojdielny systém -             
výpustné vrecko  
F11.5 Detský dvojdielny systém -             
urostomické vrecko  

kolostómia a ileostómia 
urostómia 
kolostómia, ileostómia 
a urostómia 
kolostómia a ileostómia 

kolostómia a ileostómia 

urostómia 

podľa potreby 

podľa potreby 

podľa potreby 

podľa potreby 

podľa potreby 

Odporúčanie indikujúceho odborného lekára pre predpis zdravotníckych pomôcok skupiny F je možno použiť najviac 
dvanásť mesiacov okrem diagnostikovanej trvalej a nezvratnej stómie, kedy sa ďalšie odporúčanie  odborného lekára už 
nevyžaduje. 


