
 v domácí
parenterální výživě

Mini Rythmic™ PN+

Svoboda



�� Bezdrátový�systém�umožňuje�lékařům,�zdravotním�sestrám�
a�poskytovatelům�domácí�péče�sledovat�na�dálku�
–�prostřednictvím�internetu�–�průběh�infuzní�léčby

�� Ošetřující�personál�může�být�informován�varovnými�
SMS�zprávami�

Micrel není jen parenterální pumpa

Mobilní�parenterální�pumpa�Mini�Rythmic�TM�PN+�je�velmi�
sofistikované�zařízení,�které�tvoří�základ�pro�ucelený�systém�
mobilní�domácí�parenterální�výživy.

Pumpu�lze�vložit�do�speciálního�batohu,�který�je�uzpůsoben�
pro�nošení�a�okamžitý�přístup�k�pumpě�přes�průhledné�
okénko.�Do�batohu�je�možné�bezpečně�umístit�vak�
s�parenterální�výživou�a�propojit�jej�přes�infuzní�set�s�pumpou.�
Infuzní�set�si�zaslouží�pozornost,�je�vyvinut�jen�pro�mobilní�
pumpu�Mini�Rythmic�TM�PN+�a�obsahuje�vzduchový�filtr,�
který�zabraňuje�vniknutí�vzduchu�a�částic�do�setu.�

Důraz�je�také�kladen�na�mobilitu,�vak�nabízí�dostatečný�
prostor�pro�uložení�příslušenství�k�podání�parenterální�výživy�
i�k�následnému�ošetření�po�aplikaci.

Pacient�vybavený�pumpou�Mini�Rythmic,�batohem�a�setem�
nemusí�měnit�své�návyky�při�aplikaci.�Může�se�volně�
pohybovat�doma�i�venku�a�používat�stále�stejné�postupy.

Celý�systém�Micrel�nabízí�bohaté�příslušenství�v�podobě�setů,�
batohů,�bateriových�zdrojů�a�vzdáleného�přístupu.

Společnost�B.�Braun�je�partnerem�pro�mobilní�parenterální�
výživu.�Pacientům�nabízí�ucelené�portfolio�výrobků�pro�jejich�
specifické�potřeby,�jako�např.�Omniflush®�(předplněná�
proplachová�stříkačka),�SwabCap®�(uzávěr�bezjehlových�
vstupů�s�dezinfekcí)�a�Mini-Spike®2�pro�ošetření�centrálního�
žilního�vstupu,�dále�jehly,�stříkačky,�dezinfekci�rukou,�katetru,�
jednorázové�rukavice�atd.�

Více�informací�na�www.bbraun.cz

www.micrelcare.net

Mini Rythmic™ PN+ 
Domácí parenterální

Jediná infuzní pumpa tohoto 

druhu na českém trhu
výživa



Příběh pacientky

Přenosnou infuzní pumpu Micrel 
používám šestnáct hodin denně, 
šest až sedm dní v týdnu už téměř 
dvanáct měsíců. Osvědčila se mi jako 
nepostradatelná pomůcka, která mě 
naprosto bez nadsázky vrátila zpět 
do života.

Předtím byl můj život plně podřízen 
stojanu s infuzní pumpou, ke kterému 
jsem musela být připojena téměř 
denně celých šestnáct hodin. V době 
infuze, tedy tři čtvrtiny každého dne, 
jsem nemohla nikam. Musela jsem se 
pohybovat jen po bytě, a to ještě velmi 
krkolomně; na koberci kolečka drhla, 
prahy se špatně přejížděly, všude byly 
najednou příliš úzké prostory, takže 
bylo nutné promyslet, kdo a jak projde 
první, jestli já, nebo stojan s pumpou. 

Musela jsem být velice opatrná, abych 
při pohybu nezachytila hadičkou o kliku 
dveří, židli nebo úchytku kuchyňské 
linky. Stojan, a tím pádem i já, musel 
být vždy umístěn tak, aby nepřekážel 
ostatním členům domácnosti, aby mi 
o něj nezakopávali a tak podobně. Můj 
životní prostor byl velmi omezený, 
a když se u pumpy vybila baterie, která 
nevydržela ani jednu celou infuzi, byla 
jsem kvůli připojení do zásuvky navíc 
nucena zůstat jen v jedné místnosti. 

Tímto způsobem jsem měla fungovat 
doživotně. Neskutečnou psychickou 
zátěž z takovéto vyhlídky do budoucna 
snad nemusím popisovat. 

Díky pumpě Micrel, vlastně spíše 
pumpičce, která je malá, lehká a můžu 
ji dát i s vakem výživy do batohu, už 
se nemusím potýkat s překážkami 
v bytě. S batohem je pohyb pro 
mě i spolubydlící daleko jednodušší, 
hadičkou nikde nezachytávám, protože 
je mnohem těsněji u těla. Mám 
vyzkoušené, že baterie pumpičky mi 
vydrží déle než jednu celou infuzi. Mohu 
se účastnit i aktivit mimo domov, jak 
a kdy sama potřebuji nebo chci. 

Velkou psychickou vzpruhou je pro mě 
fakt, že jsem to já, a ne stojan s infuzní 
pumpou, kdo rozhodne, jestli odpoledne 
půjdu na procházku a večer třeba strávím 
v kině, a nikoli doma jako předtím. 

V neposlední řadě mi přináší větší 
pocit duševní pohody také infuzní 
set, který pumpička používá. Set je 
dostatečně dlouhý, takže nepotřebuji 
prodlužovací hadičku, a bezpečnější, 
protože má integrovaný antibakteriální 
a vzduchový filtr. 

Domácí parenterální výživa je velmi 
náročná a v mém případě i jediná 
a trvalá léčba. S přenosnou infuzní 
pumpou je ale z hlediska mobility 
podřízena mně, ne já jí. A tak to má 
být…

Flexibilita denního 

režimu...
Moje motto:

Ne vždycky můžeme zlepšit zdravotní stav, ale 

vždycky můžeme zlepšit život.

Monika Malíčková

Zpátky 

do života ...

Svoboda 

pohybu...
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Držák�k�uchycení�na�tyč�
infuzního�stojanu�
KS5.04.017.x

Síťový�adaptér�(součást�balení)�
Externí�bateriový�zdroj�
(součást�balení)
Adaptér�12�V�(volitelné�přísl.)

Transportní�obal�
500�ml/1000�ml

Batoh�o�objemu�2�nebo�4�litry�
pro�1�nebo�dvě�pumpy��
–�v�černé,�modré�nebo�růžové�
barvě�(s�kolečky�nebo�bez)

Externí�bzučák�-�akustická�
signalizace�(volitelné�přísl.)

Jednoduchá obsluha

�� Umožňuje�všechny�režimy�aplikace�parenterální�výživy
�� Změna�vaku�ve�dvou�jednoduchých�krocích
�� Možnost�odloženého�startu
�� Krátká�doba�zaškolení�a�nácviku�obsluhy

Uživatelský komfort

�� Software�v�českém�jazyce
�� Životnost�baterie�24�hodin�na�jedno�plné�nabití
�� Možnost�použít�bežně�dostupnou�9V�baterii�v�nouzových�
případech

�� Velmi�tichý�provoz
�� Přehledný�LCD�displej�s�vysokým�kontrastem�a�klávesnicí
�� Automatický�proplach�setu�pumpou

Mobilita

�� Hmotnost:�300�g�včetně�interní�baterie
�� Velikost:�75�x�130�x�50�mm��

Spolehlivost a bezpečnost

�� Snadné�a�bezpečné�připojení�infuzního�setu�
�� Infuzní�trn�a�ventil�bránící�samovolnému�průtoku�infuzního�
roztoku�(free�flow)

�� Prodlužovací�hadička�dlouhá�2,2m�s�filtrem�pro�zachycení�
částic�větších�než�1,2�μm

�� Redukce�alarmových�hlášení�(filtr�setu�je�umístěn�před�
detektorem�vzduchu)

�� Bezpečnostní�kód�(dětská�pojistka),�chránící�před�
nechtěným�přerušením�infuze

�� Internetový�přístup�k�údajům�o�infuzi

Mini Rythmic™ PN+ 

Zlepšuje kvalitu  

vašeho života


