
Postup při předepisování vlhkého krytí v prvních třech měsících léčby
Schvalování revizním lékařem je první tři měsíce léčby automatické a slouží pouze k evidenci pojiš�ovny.
Lékař vyplňuje Poukaz a Žádanku [Žádanka o schválení (povolení) výkonu – léčiva – PZT – ostatní].

ConvaTec Česká republika s. r. o. bezplatná linka ConvaTec 

www.convatec.cz Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1 800 122 111

Jak předepisovat materiály Aquacel®?
Výrobky z řady Aquacel® patří v číselníku VZP do skupiny 01, obvazový materiál. Obvazový materiál
předepisuje na Poukaz (Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku) smluvní lékař pojiš�ovny 
odbornosti chirurg, diabetolog, dermatolog, geriatr, internista, angiolog/flebolog a po delegaci 
specialisty i praktický lékař dle typu zdravotnického prostředku. 

Níže uvedený postup vychází z metodiky VZP PZT_870 platné k 1. 4. 2013.

V Žádance (Vzor 1) musí být uveden univerzální
kód 0082747 pro zahájení léčby vlhkou terapií, 
název výrobku, univerzální počet balení 999, 
datum vystavení poukazu (shodné s datem 
zahájení léčby) a platnost + 3 měsíce. V poli
Specifikace požadavku je třeba vyplnit: 
Informace o zahájení léčby prostředky pro
vlhké hojení ran. Žádanku je nutné vyplnit 2x,
lékař ji odešle na pojiš�ovnu a následně, po 
jejím zpracování pojiš�ovnou, ji obdrží zpět.

Na Poukaze (Vzor 2) musí být uvedeno sku-
tečně požadované množství zdravotnického
prostředku (ZP). Dále musí být uvedeno, že byl
schválen revizním lékařem (RL) do data
dd.mm.rrrr + 3 měsíce (je-li počátek léčby 
na žádance 1. 8. 2012, uvede se na Poukaze 
datum 1. 11. 2012). Poukaz se již neposílá 
ke schválení RL, nově jej lékař předává přímo
pacientovi k vyzvednutí ZP bez dalšího 
odkladu. Na Poukaze musí být uveden kon-
krétní kód výrobku. Při předepsání dalších 
Poukazů k léčbě této rány v období prvních 
3 měsíců již lékař Žádanku nevystavuje.

Vzor 1

Vzor 2



Seznam výrobků pro předpis na poukaz

Kód pojiš�ovny Rozměr Balení Úhrada zdravotní pojiš�ovny

Aquacel® Foam

0169156
0169151
0169152

adhezivní okraj
neadhezivní okraj
neadhezivní okraj

plně
plně
plně

10 x 10 cm
5 x 5 cm

10 x 10 cm

10 ks
10 ks
10 ks

Kód pojiš�ovny Rozměr Balení Úhrada zdravotní pojiš�ovny

Aquacel® Ag

0081081
0081082

plně
plně

5 x 5 cm
10 x 10 cm

10 ks
10 ks

ConvaTec Česká republika s. r. o. bezplatná linka ConvaTec 

www.convatec.cz Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1 800 122 111

Postup při předepisování pro období po uplynutí prvních třech měsíců léčby

Po uplynutí období 3 měsíců od vystavení první Žádanky informující zdravotní pojiš�ovnu pacienta 
o zahájení léčby (tzn. defektu v konkrétní lokalitě) se v případě potřeby pokračující/další léčby za pomoci
prostředků pro vlhké krytí postupuje standardně jako u každého prostředku, jehož úhrada vyžaduje před-
chozí oficiální souhlas revizního lékaře (v Číselníku VZP – ZP označeno symbolem Z v poli LIM – Limit).



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Euroscale Coated v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA1)
  /PDFXOutputCondition (ISO 12647-2)
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FEFF004e006100730074006100760065006e00ed002000670065006e006500720075006a00ed006300ed0020006b006f00720065006b0074006e00ed002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074002000700072006f00200070006f007401590065006200790020006b006f0074006f0075010d006f007600e90068006f0020006100200061007200630068006f007600e90068006f0020006f0066007300650074006f007600e90068006f0020007400690073006b007500200070006f007000730061006e00e90020007600200070015900ed00720075010d006b00650020004700720061006600690065002f005300500050003a00200050006f00730074005300630069007000740026005000440046002e0020004a006500200070006f00730074006100760065006e006f0020006e00610020006d006100780069006d00e1006c006e011b002000620065007a00700065010d006e00e9006d002000500044004600200064006f006b00750065006d006e00740075002000610020007600790063006800e1007a00ed0020007a0020006e006f0072006d00790020005000440046002f0058002d00310061002e>
    /CZE <FEFF005000720061007600690064006c00610020005000440046002000760031002e00300020002d0020006e006100730074006100760065006e00ed002000440069007300740069006c006c00650072007500200036002e0030002000730020006f0068006c006500640065006d0020006e00610020006d006100780069006d00e1006c006e00ed0020006b00760061006c0069007400750020006f006200720061007a016f002000610020006e00610020006d006100780069006d00e1006c006e00ed002000620065007a00700065010d006e006f007300740020007600fd006d011b006e00790020006400610074002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


