ZMENY V PONUKE TENA
• 26.5.2021 nadobúda účinnosť nariadenie Európskej únie známe

i UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

ako MDR. Ide o nariadenie o zdravotníckych pomôckach, ktorého
cieľom je zabezpečiť, aby bolo používanie zdravotníckych pomôcok
bezpečné a hygienické.

• Novým nariadením sa vytvára solídny, transparentný a udržateľný
regulačný rámec, ktorý bude medzinárodne uznávaný, prispeje
k zlepšeniu klinickej bezpečnosti a zaistí výrobcom spravodlivý
prístup na trh.

PRE LEKÁRA
• Spôsob predpisovania inkontinenčných pomôcok sa

nemení. Aj naďalej je nutné predpísať každú pomôcku
na samostatný poukaz a uviesť stupeň inkontinencie,
ktorý určuje výšku finančného limitu.

• Viac informácií na www.tena.sk/profesionali.

• V platnosti zostáva možnosť predpísať kombinácie

ČO SA MENÍ V PONUKE TENA
OD 26.5.2021?

AKÉ BENEFITY PRINESÚ
TIETO ZMENY?
> ks

Upravujeme cenu a počet kusov v preskripcii u väčšiny
inkontinenčných pomôcok.
Výrazne zvyšujeme počet kusov u niektorých pomôcok.
U vybraných produktov uvádzame na trh NOVÉ balenia, ktoré
zabezpečia pacientovi výhodnejší počet kusov v mesačnej
preskripcii.

Preskripcia upravená
na ucelené balenia

Viac kusov pre pacienta
pri vybraných pomôckach

inkontinenčných pomôcok v rámci limitu preskripcie.

• Počet kusov v preskripcii sme upravili na ucelené

balenia v rámci limitu preskripcie → žiadna dodatočná
práca pre vás.

• Počas mesiaca júl vám odporúčame aktualizovať

ambulantný softvér.

• K maximálnemu využitu výhod väčšieho počtu

kusov vám odporúčame riadiť sa tlačenou verziou
Sprievodcu sortimentom TENA.

• V ponuke TENA dočasne nájdete rôzne veľkosti

balenia rovnakého produktu. To vám umožní predpísať
pacientovi pomôcku s výhodnejším počtom kusov
v rámci mesačného limitu.

Odteraz pacient dostane ucelené balenia inkontinenčných
pomôcok v rámci mesačného limitu preskripcie.
Hygiena v súlade
so zdravotnými štandardami

Zjednodušenie a zrýchlenie
výdaja pomôcok

PRE LEKÁREŇ a VZP
• Inkontinenčné pomôcky budú aj naďalej vydávané

na základe lekárskeho poukazu v tlačenej podobe
alebo e-receptu.

Prehľad nových výhodných
balení TENA
Názov tovaru

ŠÚKL
kód

Absorpcia
(ml)

Počet
ks
v bal./
kart.

Odporúčaná
cena s DPH
za kus (€)

B0973A

450

10/60

0,28

50

Počet ks v úhrade
2. stupeň
3. stupeň
14,77 EUR1 51,94 EUR1

Počet balení v úhrade
2. stupeň
14,77 EUR1

3. stupeň
51,94 EUR1

–

5

–

TENA Men vložky pre mužov
TENA Men Level 2

• Overte si aktualizáciu softvéru na novú verziu.

TENA Silhouette & TENA Lady Pants naťahovacie nohavičky pre ženy

• Od 26.5.2021 vám zjednodušujeme manipuláciu a výdaj

TENA Lady Pants Plus Noir M

B0975A

1010

9/36

0,71

–

72

–

8

TENA Lady Pants Plus Noir L

B0976A

1010

8/32

0,81

–

64

–

8

TENA Slip Plus M

B1262A

2165

10/40

0,46

–

110

–

11

TENA Slip Plus L

B1264A

2360

10/40

0,51

–

100

–

10

pomôcok TENA → pacienti si budú od vás preberať
ucelené balenia.

• Informáciu o počte balení v preskripcii po novom

nájdete aj v Sprievodcovi sortimentom TENA.

• U väčšiny pomôcok sme upravili počet kusov

v preskripcii → v prípade dotazov, prosím, informujte
pacientov o tejto zmene.

• Ak je na poukaze od lekára kód pomôcky s kusovo

nevýhodným balením pomôcok TENA, u ktorých existuje
možnosť zámeny za výhodnejšiu veľkosť balenia,
kontaktujte predpisujúceho lekára.

TENA Slip plienkové nohavičky

Aktuálnu verziu Sprievodcu sortimentom TENA nájdete na www.tena.sk.
1) Udáva maximálny počet hradených pomôcok na mesiac.
Inkontinenčné vložky TENA Men, inkontinenčné nohavičky TENA Lady Pants a plienkové nohavičky TENA Slip sú zdravotnícke
pomôcky určené na vonkajšie použitie pri úniku moču.

PRE ZARIADENIA
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Sprievodca zmenami

v ponuke inkontinenčných
pomôcok TENA od 26.5.2021

• V ponuke TENA dočasne nájdete rôzne veľkosti balenia

rovnakého produktu. Uistite sa, aby boli vašim klientom
predpísané balenia s výhodnejším počtom kusov
v preskripcii.
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TENA je značka
spoločnosti Essity
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