
1. Odstránim HME filter a vyhodím ho do koša (slúži iba na 24 hodín).
2. Odstránim náplasť a vyhodím ju do koša (náplasť, ktorá je na 24 hodín takto vyhodím každý

deň a náplasť, ktorá je na 48 hodín, každý druhý deň).

3. V prípade, že mám zavedenú kanylu, vyberiem ju a prepláchnutím s pomocou kefky priloženej ku
kanyle ju vyčistím.

4. V prípade, že mám zavedenú hlasovú protézku, vyčistím ju s pomocou kefky priloženej ku protézke
a prepláchnem ju pomocou balónika alebo striekačky.

5. Ošetrím si pokožku na mieste, kde bola stará náplasť, pomocou dermálneho krému bežne
dostupného v lekárni a nechám pôsobiť. Doba pôsobenia podľa individuálnej potreby.

6. Vysušením pokožky pomocou liehu, Alpy, alebo iných dostupných prostriedkov si pripravím
miesto na nalepenie novej náplaste.

7. Náplasť nalepím tak, aby pokožka bola napnutá a medzi pokožkou a náplasťou nevznikali
vzduchové medzery, ktoré by zapríčinili únik vzduchu a zníženie tlaku potrebného pre rozprávanie.

8. Založím si nový filter HME, vyskúšam jeho tesnosť a som pripravený/á na nový deň.

DENNÁ STAROSTLIVOSŤ A POUŽÍVANIE 
ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK FIRMY ATOS 

URČENÝCH PRE PACIENTOV PO LARYNGEKTÓMII

VŠEOBECNÉ POKYNY

ÁNO: 
- voda, minerálka, kola
- jogurty, mliečne výrobky
- kaša, nutričná strava
- po nevyhnutnej rehabilitácii podľa
pokynov lekára, bežná strava

NIE:
- alkohol
- fajčenie
- kyslé jedlá a nápoje
- zrnková káva
- kečup, horčica

DENNÁ STAROSTLIVOSŤ : 

BODY 3 a 4 JE NAJVHODNEJŠIE VYKONÁVAŤ PO KAŽDOM JEDLE.  
Správne čistenie protézky predlžuje jej životnosť a zabraňuje pretekaniu.  

POZOR NA MOŽNÉ RIZIKÁ! 

- NEODPORÚČA SA plávanie (je veľká pravdepodobnosť utopenia)
- je nutné sa chrániť aj pri sprchovaní pomocou pomôcok proti zatečeniu - kat.č. 7260 Shower Aid
- POZOR na nebezpečné plyny a výpary - kvôli prvotnej strate čuchu ich nemusíte cítiť
- keďže nesmiete smrkať, je nutné dávať pozor aj pri kýchaní a nádche

JE DÔLEŽITÉ, ABY STE POMÔCKY NEMODIFIKOVALI, NEKOMBINOVALI S INÝMI VÝROBKAMI 

OD INÝCH VÝROBCOV A POUŽÍVALI ICH LEN POČAS DOBY, NA KTORÚ SÚ URČENÉ. 
Len takto môže byť zaručené správne fungovanie pomôcok a tým aj plnohodnotný život pre Vás!



PREPLÁCANÉ ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY FIRMY 
ATOS A ICH MNOŽSTEVNÉ LIMITY

HLASOVÉ PROTÉZY:

KANYLY:

HME FILTRE (výmenníky tepla a vlhkosti)

NÁPLASTE KU HME FILTROM

ĎALŠIE INFORMÁCIE A MATERIÁLY NÁJDETE:
www.atosmedical.com
www.radix.sk
www.rakovinahrtana.sk

V PRÍPADE OTÁZOK NÁS PROSÍM NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ. 
R A D I X spol. s r.o., Kremnička 36, 97405 Banská Bystrica, radix@radix.sk

kontaktná osoba: Vladimír Futák, futak@radix.sk, 0908 915 880
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