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HARTMANN nabízí širokou škálu produktů a přípravků 
na ošetřování ran

HydroTerapie Podtlaková terapieVlhké krytí

Kompresivní terapie MedisetyKlasické krytí



Uvolnění preskripce vlhkého krytí
Hlavní změny od 12/2019

Stará pravidla před 12/2019 Nová pravidla od 1.12.2019

Hrazeno do rozměru 12 × 12 cm Bez omezení

Preskripce omezena na DIA, DRV, GER, CHR, INT, J16 Bez omezení (vč. praktických lékařů)

Revizní lékař po uplynutí lhůty 3 měsíců od zahájení léčby 

schvaluje každý další léčebný materiál (poukaz)
Revizní lékař schvaluje až po 6 měsících

Úhrada na balení Úhrada na plochu v cm2 nebo gram

75% úhrada gelů a roztoků, zbytek platí pacient 

(tzv. povinná spoluúčast pacienta)
Plná úhrada do výše zákonného limitu

Max. úhrada 160 Kč za 1 ks
Stanovena maximální úhrada na 1 cm2/gram pro danou 

kategorii



HydroTerapie – jednoduchá a účinná
Systém 2 produktů na léčbu většiny akutních a chronických ran

HydroClean® HydroTac®

Na čištění rány Na uzavření rány

Zahájení léčby Ukončení léčby

*Výběr prostředku na léčbu se většinou neřídí etiologií ale fází hojení rány.



HydroTerapie – ve dvou krocích

HydroClean® – na čištění rány

 Proplachuje ránu

 Vyčistí ránu

 Absorbuje exsudát

 Aktivuje hojivé mechanizmy 
organismu

HydroTac® – na uzavření rány

 Hydratuje prostředí rány

 Absorbuje exsudát

 Podporuje proces hojení

 Chrání před sekundární infekcí

Zahájení léčby Ukončení léčby

*Výběr prostředku na léčbu se většinou neřídí etiologií ale fází hojení rány.



HydroTerapie – ve dvou krocích



RespoSorb® Super



RespoSorb® Super: Přesvědčivé výhody

• Zlepšení kvality života pacienta a ošetřujícího personálu – RespoSorb Super nepřilne k 
ráně a vysoká absorpční kapacita prodlužuje dobu nošení. Navíc omezuje nebo 
dokonce eliminuje zápach. 

• Značná úspora času – méně častá nutnost výměny krytí, díky vysoké absorpční a 
retenční kapacitě, vedou prokazatelně úspoře času a nákladů.

• Nejvyšší pohodlí nošení  – Příjemné a pohodlné nošení díky jemným materiálům a 
vysoké flexibilitě, jak uvedlo více než 90%*(n=61) pacientů.

• Vysoká bezpečnost – Vysoká absorpční a retenční kapacita umožňuje lepší manipulaci s 
kapalinou a výrazně snižuje riziko macerace kůže, zatímco vnější vrstva odpuzující vodu 
chrání ložní prádlo a oděv.

• Uživatelsky přívětivé – Jasné označení stran a velká pružnost pro dokonalou adaptaci 
usnadňují použití výrobku, přičemž 98%* (n=61) uživatelů má za to, že "manipulace" je 
velmi dobrá.

*Zdroj: D. Kaspar. Dealing effectively with heavily exuding wounds – Zetuvit Plus tested 

in
clinical practice. Publication 2007, PAUL HARTMANN AG/Heidenheim, Germany*



RespoSorb® Super: Složení

1. D. Kaspar. Efektivní ošetřování silně exsudujících ran – Resposorb Super otestovaný v klinické praxi. Publikované roku 2007, PAUL HARTMANN 
AG/Heidenheim, Německo

2. Údaje v souboru (Specifikace číslo P.6.1203)



Více informací naleznete na:

• www.lecbarany.cz

• Pro profesionály:

http://www.lecbarany.cz/
https://www.lecbarany.cz/



