
ŽIVOT S 
LARYNGEKTÓMIOU



V ATOS Medical sme odhodlaní dať hlas ľuďom, ktorí dýchajú cez stomu, s dizajnovými 
riešeniami a technológiami postavenými na desaťročiach skúseností a hlbokého 
porozumenia našich používateľov. 

Od uvedenia prvej Provox hlasovej protézy na trh v roku 1990 sa ATOS Medical stal 
svetovým lídrom v starostlivosti o laryngektomovaných.  

Naše odhodlanie a a oddaná špecializácia v tejto oblasti nám umožňuje lepšie 
porozumieť potrebám našich zákazníkov. Sme ďalej poháňaní inovovať a sme hrdí na 
to, že pre našich používateľov prinášame inovatívne riešenia.  

Počas rokov sme vyhoveli viac ako 100 000 laryngektomovaným pacientom vo viac než 
70tich krajinách. Naše portfólio Staroslivosti o laryngektomovaných zahŕňa kompletnú 
ponuku prístrojov  Provox pre hlasovú a pulmonárnu rehabilitáciu. Táto široká ponuka 
umožňuje personalizovanú kombináciu riešení pre každého používateľa. 

Atos Medical rozumie faktu, že byť lídrom v tejto oblasti zahŕňa viac ako len vývoj 
produktov. Integrálnou súčasťou nášho podnikania je podpora klinického výskumu a 
vzdelávania lekárov a používateľov. Podporujeme a organizujeme stovky konferencií a 
vzdelávacích programov každý rok.  

Sme hrdí na našu históriu a výsledky a naďalej sa učíme od našich používateľov; 
dávame im najlepšie produkty, služby a vzdelávanie v Starostlivosti o 
laryngektomovaných. 

 Kto sme
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Čo je totálna 
laryngektómia?
Podstúpenie totálnej laryngektómie môže byť zdrvujúce a viesť ku veľkým 
zmenám vo Vašom živote. Ale nie ste v tom sami. Viac ako 100,000 ľudí v 
celom svete už podstúpilo rovnaký zákrok a mnohí z nich našli spôsob ako 
sa naučiť lepšie hovoriť, dýchať a celkovo si uľahčiť život.  

Totálna laryngektómia je operácia, ktorá sa vykonáva pri pokročilých štádiách rakoviny. 
Operácia zahŕňa odstránenie hlasiviek a hrtana-  ktorý sa tiež nazývaja larynx. Larynx má 
v ľudskom tele viacero dôležitých funkcií.  Je v ňom ukrytý hlasový orgán, ktorý 
rozozvučí Váš hlas. Larynx nám tiež pomáha dýchať a prehĺtať. Preto odstránenie 
hlasiviek a hrtana vedie nielen ku zmenám v hlase, ale tiež mení spôsob dýchania, 
prehĺtania a čuchu.   

Totálna laryngektómia znamená dýchanie cez otvor (stomu) namiesto Vášho nosa a úst, 
a tiež nutnosť naučiť sa opäť hovoriť.  

Jednou z najväčších zmien po totálnej laryngektómii je strata Vašich hlasiviek. To 
znamená, že nebudete schopní hovoriť tak ako ste vedeli predtým, ale existujú overené 
spôsoby ako znovu získate silu Vašej reči.  

Ďalšou veľkou zmenou je strata nosovej funkcie. To znamená že sa budete musieť 
prispôsobiť inému spôsobu dýchania pretože nemôžete už používať Váš nos. Možno si 
to neuvedomujete, ale Váš nos plní viacero funkcií ako iba čuchový orgán. Hrá obrovskú 
rolu v udržiavaní zdravých a správne fungujúcich pľúc. Bez nosa je vdychovaný vzduch 
studenší a menej vlhký ako by mal byť, čo zapríčiňuje zvýšenú produkciu hlienu vo 
Vašich pľúcach. Našťastie však boli navrhnuté filtre pre výmenu tepla a vlhkosti (HME), 
ktoré pomôžu Vašim pľúcam vďaka obohacovaniu vzduchu ktorý vdychujete tak, ako to 
robia Vaše horné dýchacie cesty. 

Aj keď laryngektómia vytvára zmeny vo Vašom každodennom živote, je stále možné byť 
šťastný a naplnený. Môžete naďalej byť aktívny chodením na prechádzky a cvičením, 
alebo môžete navštevovať priateľov a robiť väčšinu aktivít, ktoré ste robievali pred 
zákrokom.  

Časť 1
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Pred totálnou 
laryngektómiou

Po totálnej 
laryngektómii

Stoma
Stoma je trvalý otvor v krku, napojený na 
priedušnicu.  

Hlasivky
Hlasivky sú záhyby tkaniva v hrdle ktoré 
vibrujú v prúde vzduchu a vytvárajú hlas.  

Pažerák (ezofagus)
Pažerák je trubica ktorá dopravuje jedlo 
zo zadnej strany úst do žalúdka.  

Priedušnica (trachea)
Priedušnica je prenášač vzduchu z hrdla 
do pľúc. 
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Odlišný spôsob hovorenia
Váš hlas je veľkou súčasťou Vašej identity - ním vyjadrujete svoje 
myšlienky, pocity a nápady. Laryngektómia zmení Váš hlas. Bez hrtana 
nebudete vedieť hovoriť tak, ako predtým. Stále však existujú spôsoby ako 
získať späť silu Vašej reči.  

Pred laryngektómiou sa Váš hlas vytvára hlasivkami v hrtane. Hlasivky sú zdrojom 
prirodzeného hlasu. Počas výdychu vzduch prechádza cez hlasivky, ktoré vytvárajú zvuk 
pomocou rytmického otvárania a zatvárania. 

Laryngektómia odstráni Váš hrtan a hlasivky, takže spôsob reči sa samozrejme zmení. No 
vždy sú spôsoby ako navrátiť schopnosť rozprávať. Váš lekár Vám pravdepodobne 
vysvetlil Vaše možnosti, vrátane pažerákového hlasu, elektrolarynxu, a použitia hlasovej 
protézy. Rozprávanie s hlasovou protézou je najpopulárnejším spôsobom; je tiež 
najprirodzenejší a najplynulejší. 

Váš hlas bude znieť inak ako predtým, lebo sa už nebude tvoriť z Vašich hlasiviek. Pri 
pažerákovej reči a rozprávaní s hlasovou protézou bude Váš hlas lokalizovaný vo Vašom 
pažeráku. 

Váš logopéd Vám pomôže vytrénovať Váš hlas a ukáže Vám cvičenia, ktoré Vám pomôžu 
porozumieť Vášmu novému spôsobu hovorenia. 
Môže to byť pre Vás ťažká cesta, ale čoskoro zvládnete Váš nový hlas ovládať. 

Časť 2
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Rozprávanie pomocou 
hlasovej protézky
Možno ste už počuli o rozprávaní s hlasovou protézou, ale prečo si ľudia 
myslia, že to je najlepšia cesta po laryngektómii? Rozhodnutie ponecháme 
na Vás. 

Hlasová protéza je malý plastový prístroj ktorý pri najväčšom množstve prípadov bude 
zavedený počas Vašej laryngektómie, alebo tesne po nej. Umiestňuje sa medzi Váš 
pažerák (ezofagus) a priedušnicu (tracheu), s dvomi krídielkami na oboch stranách, 
ktoré ju držia na mieste. Medzi týmito krídielkami je menšia trubica, ktorá obsahuje 
jednosmerný ventil. Tento ventil sa otvára keď rozprávate, a zatvára sa keď jete alebo 
dýchate, tak, aby sa predišlo vniknutiu nechcených látok do priedušnice (ako sliny, jedlo 
a nápoje).  Zablokovanie Vašej stomy prstom premeruje vzduch ktorý dýchate cez Vašu 
hlasovú protézku a do pažeráka. Ako sa vzduch premiestňuje cez Vašu priedušnicu, 
tkanivo bude vibrovať a vytvárať zvuk. Toto nazývame tracheoezofageálnou (TE) rečou.  
V súčasnosti je tracheoezofageálna reč najúspešnejším spôsobom ako opäť rozprávať 
po laryngektómii. 

Výhody:

• Lepšia kvalita a jasnosť hlasu
• Relatívne rýchlo a jednoducho naučiteľná reč
• Funkčná reč je dosiahnuteľná v priebehu pár týždňov

Rozprávanie s hlasovou protézkou po 
totálnej laryngektómii.
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Rozprávanie s elektrolarynxom
Mnoho ľudí sa spolieha na elektrolarynx ako záložného pomocníka pre 
rozprávanie s hlasovou protézou. Vytvára úplne iný typ hlasu, ale so 
správnym postojom ku trénovaniu reči a pamätaní si pár veľmi dôležitých 
pravidiel, určite nájdete spôsb ako ho úspešne využijete. 

Výhody:
• Elektrolarynx je populárnou voľbou ihneď po 

operácii alebo ako záložný plán pri rozprávaní s 
hlasovou protézou.

• Má vibračnú hlavu ktorú pritlačíte ku krku pre 
vytvorenie hlasu.

• Je to pohodlná forma rozprávania, ale pridáva 
kovový tón ku hlasu, takže aj tak budete musieť 
rozprávať pomaly a jasne, pre najlepšie výsledky. 

Pažeráková reč po totálnej 
laryngektómii.

Pažeráková reč
Pažeráková reč bývala jedinou metódou hovorenia po laryngektómii, pred tým ako sa 
vyvinula hlasová protéza. Táto metóda používa prirodzené tkanivo tela ako nový zdroj 
hlasu. Musíte prehĺtať malé množstvo vzduchu a potom ho vytlačiť ako malé "grgnutie". 
Prehltnutý vzduch zapríčiní vibrácie pažeráka, čím sa vytvorí zvuk, ktorý sa tvaruje 
perami a jazykom pre vytvorenie slov.  Pažeráková reč je najstaršia a aj najťažšia na 
učenie sa. 

Iba 1 z 3 ľudí, ktorí sa pokúšajú o tento typ reči, bude úspešný - a často je reč limitovaná 
na krátke vety. Prediskutujte s Vaším logopédom, či bude pažeráková reč pre Vás 
dobrým riešením.  

Výhody:

• Neinvazívna metóda.
• Umožňuje hovoriť bez použitia rúk.
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Sebavedomé rozprávanie
Pre sebavedomé rozprávanie potrebujete hlasovú protézku, ktorá je 
odolná, jednoducho sa pomocou nej rozpráva, ľahko udržiavateľná, a 
poskytuje najlepšiu možnú kvalitu hlasu. V skratke, takú, ktorej môžete 
dôverovať a na ktorú sa môžete spoľahnúť. 
Provox ponúka kompletný rozsah hlasových protézok a príslušenstva.  

Provox® Vega™ 
Sebaistota pre prirodzenú reč

Provox Vega je hlasová protéza, ktorú používajú tisíce laryngektomovaných ľudí. Je 
známa ako robustná, odolná a spoľahlivá protézka, ktorej údržba je veľmi jednoduchá. 

Je navrhnutá s otváracím tlakom, ktorý podporuje dobré utesnenie pri prehĺtaní, a má aj 
charakteristiku prietoku vzduchu, ktorá je optimalizovaná pre rozprávanie. Väčšina 
používateľov si vyberá Provox Vega ako preferovaný typ hlasovej protézky.
Hovoria, že je najbližšie ku prirodzenému hlasu v rámci plynulosti a frázovania.  

Provox® ActiValve® 
Predĺžená živostnosť produktu

Provox ActiValve je primárne navrhnutá pre používateľov, ktorí majú problémy so 
skorým pretekaním protézy. Modrý fluoroplastický materiál ventilu predĺži životnosť 
pomôcky keďže do neho nemôže prerastať biofilm. Protéza sa uzatvára pomocou 
magnetov, čím sa predchádza nechcenému otváraniu pri dýchaní alebo prehĺtaní.  

Provox® XtraSeal™ 
Sebavedomie pri jedení a pití bez pretekania

Provox Vega XtraSeal kombinuje výhody Provox Vega s riešením pre pretekanie okolo 
hlasovej protézy.  

Je navrhnutá pre používateľov, ktorým preteká hlasová protéza kvôli zväčšenej punkcii. 
Je to vlastne Provox Vega s prídavným, zväčšeným pažerákovým krídielkom, ktoré je 
tenké, vyduté a veľmi flexibilné, takže sa prispôsobí tkanivu okolo punkcie. Výhodou je 
že používatelia môžu hovoriť, jesť a piť a nedochádza k pretekaniu.  
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Starostlivosť o Vašu 
hlasovú protézku
Správna denná starostlivosť je pre Vašu hlasovú protézu absolútne 
nevyhnutná. Tak isto ako si čistíte zuby, mali by ste si čistiť a preplachovať 
protézku minimálne dva krát denne. Vďaka tomu bude Vaša protézka 
čistá a nebude dochádzať ku pretekaniu.  

Zadná strana Vašej hlasovej protézky je umiestnená v pažeráku hrdla, kde sa neustále 
prehĺta jedlo, nápoje a sliny. Vaše hrdlo je tiež plné baktérií ktoré sa postupne 
naväzujú na Vašu hlasovú protézu.  Po nejakom čase tieto baktérie zapríčiňujú 
pretekanie protézy. Vďaka každodennému čisteniu tento proces spomalíte a Vaša 
protéza vydrží dlhší čas. 
Odporúčame Vám čistiť si protézu ráno, večer a po každom jedle, pomocou kefky 
Provox Brush a preplachu Provox Flush. 

Provox® Brush 
Na čistenie hlasovej protézky

Ako používať kefku Provox Brush

• Navlhčite štetiny kefky Provox Brush a potom ju vložte cez celú hlasovú 
protézu.

• Jemne posúvajte kefku hore a dolu a otáčajte kefkou. 
• Kefku si nezabudnite vymieňať jedenkrát do roka, alebo aj skôr, ak vyzerá 

byť opotrebovaná.

Zátka Provox® Vega™ Plug
Prvá pomoc pre dočasné zastavenie 
pretekania hlasovej protézy.  

Provox® Flush  
Na preplach po kefkovaní

Ako použiť preplach

• Provox Flush používajte s pitnou vodou alebo vzduchom.
• Ak budete používať pitnú vodu, stlačte balónik, aby sa naplnil vodou. 
• Vložte koniec do Vašej protézy, a ubezpečte sa, že je všetko dostatočne 

tesné.
• Jemne vytlačte vzduch alebo vodu do Vašej protézy.
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Dýchanie pred a po 
totálnej laryngektómii
Pľúca sú životne dôležitým orgánom v tele. Zodpovedajú za okysličovanie, 
poskytujú Vášmu telu kyslík zo vzduchu, ktorý dýchate, a vylučujú oxid 
uhličitý zo vzduchu, ktorý vydychujete.   

Pred operáciou dýchate cez nos, ústa a hrdlo - čo je známe pod termínom "horné 
dýchacie cesty". Tieto horné dýchacie cesty (hlavne nos) upravujú vzduch ktorý 
vdychujete ohriatím, zvlhčením a filtrovaním, pretože Vaše pľúca potrebujú pre správne 
fungovanie takýto upravený vzduch. Keďže laryngektómia Vám odpojí horné dýchacie 
cesty, ovplyvní tiež funkciu Vašich pľúc. 

Po laryngektómii budete dýchať cez stomu (otvor) vo Vašom krku. To znamená, že 
vzduch ktorý vdychujete nebude zvlhčený ani ohriaty keď sa dostane do priedušnice a 
pľúc. Takýto "neupravený" vzduch bude tiež veľmi suchý a studený pre Vaše pľúca a 
môže viesť ku vyššej produkcii hlienu, kašľaniu a vyššiemu riziku infekcií dýchacích ciest. 
Našťastie boli navrhnutné Filtre pre výmenu tepla a vlhkosti (HME filtre), ktoré pomôžu 
Vaším pľúcam zahriatím a zvlhčením vzduchu, ktorý vdychujete a tým nahrádzajú 
funkciu horných dýchacích ciest. 

Lepší spôsob dýchania
Váš nos, ústa a hrdlo intenzívne pracujú na zahriatí a zvlhčení vzduchu, 
ktorý dýchate. Po laryngektómii toto za Vás spravia HME filtre. 

HME sa nasádza ponad Vašu stomu a dýchate cezeň. Zahrieva vzduch a tiež ho zvlhčuje. 
Robí tak "zachytením" tepla a vlhkosti zo vzduchu ktorý vydychujete a posúva ho 
vzduchu, ktorý vdychujete. Inými slovami, HME filter "upravuje" vzduch ktorý dýchate 
tak, že ho drží pri dobrej vlhkosti a teplote pre správne fungovanie Vašich pľúc. 

Množstvo ľudí príde na to, že neustále nosenie HME filtrov im pomáha žiť lepší život a 
vrátiť sa k robeniu aktivít, ktoré vykonávali pred operáciou. Je to preto, lebo HME filter 
napomáha k redukcii tvorby hlienu, redukuje aj kašeľ, cítite menej iritácií v priedušnici a 
dýchanie je jednoduchšie.  

Existujú rôzne typy HME špeciálne navrhnuté pre fungovanie v rôznych situáciách. Na 
nasledujúcich stranách nájdete rýchly prehľad rôznych situácií, kde ich môžete použiť. 

Časť 3
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Byť "Aktívny" má rôzny rozmer pre rôznych ľudí. Môže to znamenať ísť na prechádzku. 
Ak ste zanietený záhradník, môže to znamenať trávenie času vonku na čerstvom 
vzduchu. Alebo to môže byť aj situácia, keď ste von s priateľmi alebo chodíte na 
nákupy. 

Provox® XtraFlow™ HME 
HME filter Provox XtraFlow uľahčuje dýchanie keď ste fyzicky aktívni, pretože pena vo 
vnútri filtra má väčšie otvory.  

Nie vždy ste v pohybe. Niekedy potrebujete relaxovať a veci riešiť pomalšie. Možno 
to pre Vás bude čas keď vstanete a začnete svoj deň so šálkou kávy a novinami. 
Alebo možno pri varení, čítaní a pozeraní TV alebo keď sa u Vás zastaví návšteva. 

Provox® XtraMoist™ HME
HME filter Provox XtraMoist Vám môže pomôcť vo všetkých týchto situáciách, 
zabezpečí Vám pohodlné dýchanie, menej kašľa a jednoduchšie hovorenie. Tento 
HME filter udržiava vzduch ktorý dýchate obzvlášť vlhký. Pena má menšie otvory, to 
znamená, že zachytáva viac tepla a vlhkosti.  

Byť 
aktívny

Relaxácia
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Hovorenie 
bez 
pomoci rúk

Rozprávanie bez pomoci rúk je túžbou každého človeka, ktorý si prešiel 
laryngektómiou. Keď máte ruky voľné a môžete gestikulovať, rozprávanie sa s inými 
ľuďmi je pre Vás prirodzenejšie. A pri vykonávaní každodenných činností ako varenie a 
pri prítomnosti iných ľudí, je dobré rozprávať bez nutnosti prekrývania stomy prstom. 
Mnohí vravia, že rozprávanie bez pomoci rúk im viac pripomína život pred operáciou.   

Provox® FreeHands FlexiVoice™
Pomocou Provox FreeHands FlexiVoice môžete rozprávať bez použitia rúk alebo 
prekrývania prstom, kedykoľvek chcete. Fyzické aktivity ako bicyklovanie alebo 
posilňovanie sú tiež menej komplikované. Viete jednoducho meniť režim hovorenia s 
režimom dýchania. 

Vychádzky

Keď sa pohybujete po vonku, môžete sa ocitnúť na viac zaľudnených miestach. 
Možno cestujete autobusmi alebo vlakmi, vyzdvihujete deti zo školy alebo 
nakupujete v zaľudnených obchodoch. Pre tieto situácie sme vytvorili špeciálny 
produkt. 

Provox® Micron HME™
HME filter Provox Micron bol navrhnutý pre ochranu pred vírusmi, baktériami a 
prachom hlavne počas chrípkovej sezóny. Pri práci v záhrade dokáže odfiltrovať aj 
pele. 

Prosím berte ohľad na fakt, že filtračná kapacita Provox Micron sa môže meniť v závislosti od veľkosti, tvaru a rýchlosti vzduchom 
prenášaných častíc. Keďže sú aj iné cesty ako sa patogény môžu dostať do Vášho tela, náš ProvoX Micron Vám nevie garantovať úplnú 
ochranu. 
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Spánok

Oblečenie, ktoré nosíte na spanie je zvyčajne mäkké a pohodlné. Aj produkty ktoré 
používate so svojou stomou by mali byť tak pohodlné, ako sa len dá. Nič by Vám 
nemalo stáť v ceste k dobrému spánku. Dobrý spánok Vám pomôže mať lepší deň. 
Takže, predtým ako pôjdete spať, Vám odporúčame zmenu na Provox Luna. 

Provox® Luna®
HME filter Provox Luna je mäkký a hladký a je veľmi odlišný od klasických denných 
HME filtrov. Pomáha pohodlnému spánku a k lepšiemu prebudeniu. Poskytuje 
výborné zvlhčenie, a pomáha pripraviť Vaše pľúca na ďalší deň. Má tiež nízky odpor 
pri dýchaní pre pohodlné dýchanie počas spánku. Použitie HME filtra po celý deň 
Vám môže zlepšiť zdravie Vašich pľúc už za pár týždňov - a menej kašľa a hlienov 
zaregistrujete možno ešte skôr. 

Provox® Luna® ShowerAid & Provox® Luna® Adhesive Strip
Pri sprchovaní používajte sprchovaciu pomôcku Provox® Luna® ShowerAid a 
ochráňte náplasť Provox® Luna® Adhesive s páskou Provox® Adhesive 
Strip™.

Nikdy som tak dobre počas 
posledných 12 rokov nespala, a nikdy 
predtým som nepociťovala pozitívny 
efekt, aký má Luna na hlieny. 
- Používateľka Provox Luna, Anglicko
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Založenie HME filtra
Provox® Náplaste
Náplasť je najbežnejším a najpohodlnejším spôsobom ako pripevniť HME filter pred 
Vašu stomu. Jednoducho naneste náplasť okolo stomy, dodržiavajte dôkladne 
inštrukcie, a HME filter upevnite na ňu. 
Podľa toho čo robíte a nakoľko je Vaša pokožka citlivá, existuje viacero typov náplastí. 
Tak isto ako pri HME filtroch, aj pri náplastiach si budete chvíľu musieť zvykať. 

Náplaste vyžadujú pri aplikácii trocha tréningu
Ako sa učíte používať náplaste, môžno ich budete musieť vymieňať na začiatku 
častejšie. Možno zistíte, že produkujete viacej hlienu, čo trošku sťažuje držanie náplaste 
na mieste. Vaším cieľom by malo byť tú istú náplasť nalepenú počas celého dňa - od 
rána do večera. Je dôležité aby náplasť sedela na stomu.   
Najprv si vyberte správnu polohu kým je páska ešte nalepená. Potom odlúpte pásku a 
umiestnite náplasť do správnej polohy. Nalepovacie koliesko umiestnite tesne pod 
stomu a nalepte zvyšok náplaste. Krúžok držte tak blízko ku stome ako sa len dá. 
Pracujte zvnútra von, dôkladne namasírujte náplasť na pokožku. Nenechávajte na 
náplasti bublinky, vzduchové medzery alebo vrásky.  

Náplaste pracujú lepšie keď sú čisté
Je dôležité udržiavať Vašu stomu a náplasť bez hlienov. Ak sa Vám medzi náplasť a 
pokožku dostane hlien, náplasť už nemusí tak dobre sedieť. 
Ak potrebujete kašľať, jemne odstránte HME, kašlite do vreckovky a potom si vyčistite 
stomu a náplasť. Po zakašľaní si dôkladne vyčistite stomu. Hlavne dbajte o spodnú časť 
stomy. Ak sa medzi pokožkou a náplasťou nachádza hlien, zapríčiní to pretekanie. Na 
ďalšej strane nájdete prehľad rôznych náplastí. 

1

3 4

2

I have never slept so well in the past
12 years, and never experienced
before the positive effect Luna
has on mucus.
- Provox Luna user, England

Vyčistite pokožku okolo stomy pomocou 
čistiacej utierky Provox alebo mydlom a 
vodou. Nechajte uschnúť. 

Naneste strednú časť tak blízko ako sa dá ku stome. 
Ak musíte prispôsobiť tvar stome, otočte náplasťou 
v smere hodinových ručičiek. Namasírujte náplasť 
na pokožku. 

Odlúpte jednu pásku a namasírujte 
náplasť na pokožku. Opakujte na druhej 
strane. 

Celú náplasť pevne namasírujte na pokožku.
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Provox® FlexiDerm™
Provox FlexiDerm je dobrým riešením keď je Vaša 
pokožka dobre zahojená. Je mäkká a flexibilná a viete ju 
nastaviť tak aby sa prispôsobila tvaru stomy, bez straty 
nalepovacích vlastností.  

Provox® OptiDerm™
Provox OptiDerm je menej lepivá v porovnaní s našími 
inými náplasťami a je vyrobená z materiálu ktorý je šetrný 
k pokožke. Je dobrou voľbou ihneď po operácii alebo 
rádioterapii alebo ak máte citlivú alebo dráždivú pokožku.  

Provox® StabiliBase™
Provox StabiliBase je vhodná pre reč bez použitia rúk. Má 
výbornú stabilitu počas rozprávania aj pre ľudí s hlbšími 
stomami. Ak veľa rozprávate, možno budete potrebovať 
niečo, čo lepšie sadne keďže tlak na náplasť bude vyšší.  

Provox® XtraBase®
Náplasť pre rovnú a hlbšiu stomu. Dobre prilieha ku 
pokožke. Pre rozprávanie zakrytím prstom alebo bez 
použitia rúk.  

Provox® Luna®
Náplasť Provox Luna bola špeciálne navrhnutá pre 
použitie počas spánku. Je vyrobená z hydrogélu, ktorý sa 
používa v starostlivosti o pokožku a rany. 
Hydrogél má ochladzujúce a upokojujúce účinky. 
Používajte túto náplasť pre pohodlný spánok a 
upokojenie Vašej pokožky. 
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Provox LaryTube 
Provox LaryTube je flexibilná silikónová trubica alebo kanyla 
ktorá udržiava HME filter pred Vašou stomou, a udržiava 
zároveň veľkosť a tvar stomy.  

Ubezpečte sa že koniec LaryTube nie je zaháknutý do 
Vašej protézy počas vkladania a vyberania, mohlo by to 
zapríčiniť hýbanie protézy. Ak by ste pociťovali akékoľvek 
dráždenie z kanyly, alebo ak pociťujete zovretie hrdla, 
okamžite kontaktujte Vášho lekára. Môže sa stať že trubica 
je pre Vás príliš malá alebo príliš veľká a budete 
potrebovať inú veľkosť.  

Provox LaryButton
Tvar Vašej stomy určí, či môžete používať LaryButton. Mal 
by sedieť pohodlne bez dráždenia alebo nepohodlia - 
pred jeho použitím však vždy kontaktujte Vášho lekára. 

Nosenie Provox LaryButton môže byť najprv celkom 
zvláštne. Ak je pre Vás nosenie ťažké, skúste ho nosiť len 
pár hodín a potom si ho zložte. Zaznamenajte si, ako dlho 
ste schopní ho nosiť, a pomaly zvyšujte počet nosených 
hodín. Čoskoro si ani neuvedomíte, že LaryButton nosíte, a 
stane sa praktickým a pohodlným nadstavcom Vášho 
HME.  

Provox® LaryTube™ a Provox® LaryButton™

Možno Vám Váš lekár odporučil použitie Provox LaryTube alebo Provox 
LaryButton pre pripevnenie HME. 
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Pri odstraňovaní Vašej náplaste je Provox Odstraňovač 
náplastí vždy nápomocný. Namočte vrchnú časť 
náplaste a potom použite odstraňovač na odlúpnutie 
okraja náplaste a jemne ju zložte. 

Provox® Čistiaca utierka 
Po odstránení náplaste by ste pokožku okolo Vašej 
stomy mali vyčistiť mydlom a vodou, alebo Provox 
čistiacou utierkou. Účelom je odstrániť mastnotu a 
lepkavé zvyšky náplastí. 

Provox® bariéra na pokožku
Ak máte citlivú pokožku, môže Vám pomôcť bariéra 
Provox. Na pokožke zanecháva ochrannú vrstvu. 
Používajte ju po vyčistení pokožky, no pred nasadením 
dennej náplaste. Náplasť vždy pred aplikáciou 
namasírujte, aby ste znížili lepivosť. Bariéru na pokožku 
nepoužívajte, ak zároveň používate Provox Luna.  

Provox® ShowerAid Pomôcka na sprchovanie
Provox ShowerAid pomáha Vašu stomu udržiavať počas 
sprchovania suchú, a zároveň Vám umožňuje dýchať. 
Ubezpečte sa, že náplasť na pomôcke tesní dobre a 
potom ju nasaďte tak isto ako HME filter. 
Teraz si môžete užívať sprchu bez starostí, či sa Vám 
voda dostane do stomy. Upozorňujeme Vás ale, že 
ShowerAid je určený špecificky len pre sprchovanie a nie 
je vhodný na plávanie. 

Starostlivosť o pokožku
Tkanivo na Vašom krku je veľmi jemné a jednoducho sa poškodí keď 
zakaždým vymieňate náplaste. Z tohoto dôvodu by ste ho mali vymieňať 
tak opatrne ako sa len dá. Je veľmi dôležité vypestovať si správne zvyky 
pri starostlivosti o pokožku okolo stomy. Ak takto urobíte, bude menej 
pravdepodobné, že bude Vaša pokožka podráždená alebo poškodená - a 
náplaste na nej vydržia dlhšie. 

Provox® Odstraňovač náplastí
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Návrat do života
Niet žiadnych pochýb o tom, že Vaša diagnóza rakoviny, liečba, ktorú ste 
podstúpili a totálna laryngektómia má veľký dopad na Váš život. Teraz je 
však čas pozrieť sa dopredu a začať opäť žiť. Tisíce ľudí po laryngektómii sú 
žijúcim dôkazom že na Váš čaká plnohodnotný život. 

"Pacienti, ktorí sa vrátia do normálneho života nepoužívajú laryngektómiu ako 
výhovorku. Proste choďte von! Nebojte sa nových alebo starých vecí. Posmeľujem ich, 
aby skúšali nové veci a je úplne v poriadku ak sa to na prvý raz nepodarí. Môžeme si 
pomôcť. Nezmeňte to, kým ste pretože ste podstúpili liečbu rakoviny. Nie ste tým 
charakterizovaní."
- Desireé, US, M.A. CCC-SLP z University of Cincinnati Medical Center

Stretnite sa Lucianom
Luciano má 70 rokov. Operovali ho v roku 2003 v Nemocnici Treviso v regióne Veneto. 
Dnes je na dôchodku, ale pracoval po laryngektómii ako učiteľ. 

Aké boli Vaše najväčšie obavy po operácii? 
"Naozaj som sa obával že už nebudem môcť pracovať a ak aj budem pracovať, moji 
študenti by sa za mňa hanbili ako za svojho učiteľa. Toto všetko však bolo len v mojej 
hlave. Čoskoro po operácii som začal opäť pracovať a moji študenti mnou neboli 
zahanbení." 

Čo by ste odkázali laryngektomovaným ľuďom, ktorí bojujú s 
rehabilitáciou? 
Tak ako to ja vidím, každý má problémy. Všetko je o prístupe a ako sa postavíte novej 
situácii. Žite svoj život, naozaj sa to dá. Vytiahnite si rukávy a choďte na to."  

Ak si niekto nie je istý používaním HME filtrov, čo by ste im povedali?  
"Môj lekársky tím mi povedal, aby som HME filtre používal okamžite po operácii pre 
zlepšenie a urýchlenie pľúcnej rehabilitácie. Môžem k tomu povedať len toľko, že v 
rámci dodržiavania klinických odporúčaní pre používanie HME filtrov, pomôžu Vám ku 
lepšej a rýchlejšej rehabilitácii. Mám hobby, som tesár. Aj tu mi HME filtre pomohli."

Ako Vás Atos Medical podporuje?
"Atos Medical mi vždy veľmi pomáhal. Dnes som viceprezidentom regionálneho 
podporného klubu tu v oblasti Veneto. Vždy som chcel niečo vrátiť iným pacientom a 
Atos Medical, ktorí mi počas mojej cesty vždy pomáhali."

Zmenili ste nejaké návyky po operácii?
"Vlastne nie. Tú kapitolu som zatvoril. Už viac nefajčím. Cestujem rovnako často a plne 
si užívam život!" 

Časť 4
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Žite svoj život, 
naozaj sa to dá 
- Luciano, Taliansko



26

Naučiť sa ako opäť cítiť vône a chute

Vychutnávanie chutí je dôležitou súčasťou jedenia. Vaše jedlo bude bez 
vzduchu vdychovaného nosom chutiť ináč. Ochutnávanie jedla a 
voňanie vôní sa viete opäť naučiť, je to len technická záležitosť. Vlastne 
je to ako zívať so zatvorenými ústami. Technika sa volá "slušné zívnutie" 
a ak sa o nej chcete viac dozvedieť, prosím, kontaktujte nás. 
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Výrobca a hlavná kancelária: 

Atos Medical AB 
Tel. +46 (0)415 198 00 
info@atosmedical.com 
www.atosmedical.com

Autorizovaný distribútor v Slovenskej republike:

R A D I X spol. s r.o.
Kremnička 36, 97405 Banská Bystrica
radix@radix.sk
www.radix.sk 

Kontakt
Nižšie nájdete na nás kontakty. 
Neváhajte sa na nás obrátiť s akoukoľvek požiadavkou. 
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Head office: 
Atos Medical AB, Hyllie Boulevard 17, SE-215 32 Malmö, Sweden
Tel: +46 (0)415 198 00, Fax: +46 (0)415 198 98
Email: info@atosmedical.com, Web: www.atosmedical.com

© Atos Medical AB, Sweden.

V Atos Medical sme odhodlaní dať hlas ľuďom, 
ktorí dýchajú cez stomu, pomocou dizajnových 
riešení a technológií postavených na desaťročiach 
úspechov a porozumenia našim používateľom.  

www.atosmedical.com


