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Úvodem..
• Cílem toho sdělení je zamyšlení nad
skutečností co lze pro naše nemocné udělat,
tak aby i v daném režimu mohli být více
mobilní a to nejen ve všedním životě, ale i na
cestách

Změna režimu - ?
Uvolnění na dobu cestování ?
• Více rehydratace /plasmalyte, FR/
• Méně vaků (na jak dlouho a kolik je potřeba….. vždy
individuální) – dlouhodobý stav nutrice
• Více iontů (otestovat před cestou ambulantně) – určitý
formální postup ?
• Redukce aditiv na maximální možnou míru na
přechodnou dobu
• Připravené protokoly pro ev. hospitalizaci v zahraničí
• Tzv. balíčky pro cesty ( PS DPV 2011-12)
• Vybavení pro mobilní DPV - pumpy…
• Možnost kontaktu na pracoviště v zahraničí

Ideální pumpa pro DPV
1- lehká
2. přenosná (do batohu, tašky atp...)
3. Alarmy:
* vzduchový alarm méně citlivý, ale riziko vniknutí
vzduchu do setu je minimalizováno až žádné (air-in line
eliminator)
* Automatický restart po vymizení příčiny okluze
4. tiché – neruší v noci
5. dlouhodobá doba použití ( minimálně na 1 celou
aplikaci denního cyklu DPV - (17-24 hodin) + baterie
6. komunikace s PC i lékařem (cestou webu) - kontrola
průtoku, informování o obstrukci cestou např.
datového přenosu ( SIM karty)

Pumpy pro DPV
• Statické – nevýhodné, musí být upevněny na
stojanu, mají více citlivý filtr na detekci
vzduchu, často alarmují

• Mobilní – výhodné, lehké, přenosné,
vzduchový alarm méně citlivý, ale riziko
vniknutí vzduchu do setu je minimalizováno až
žádné, tiché – neruší v noci

Volumetrické pumpy – základní pumpy
pro DPV
• jsou určeny pro intravenózní a intraarteriální
infúze léčiv, podávání parenterální nebo enterální
výživy a provádění krevní transfúze. Pumpy jsou
vybaveny kalibračním programem pro zpřesnění
dávkování při použití infuzní soupravy odlišných
parametrů.
• Jsou vybaveny detektorem tlaku a vzduchových
bublin.
• Režim "výpočty" a "profil dávkování" zvyšuje
komfort obsluhy.

Pumpy pro DPV
• Volumetrická - parametry infúze, jejich
zadávání a kontrola se provádí ve
volumetrickém - objemovém modu.

• Problémem: většina pump je nepraktických z
hlediska mobility nemocných

Rozdíl !!

Pumpy
• MICREL Mini Rythmic™ PN+
mobilní pumpa s batohem, která
umožňuje mobilitu nemocných

• BodyGuard 323 Color Vision™ /
Ambulatory PCA
• volumetric infusion pump (1
channel) – * není batoh

PUMPY
• The CADD-Prizm VIP Model 6101 ambulatory
infusion pumps have 4 delivery modes: PCA,
Continuous, TPN, and Intermittent.

V IKEM - Pumpa Micrel
• No air alarm due to the air-in-line eliminator, positioned
upstream of the AIL detector, so that air alarm means defective
filter
• Automatic restart after occlusion release
• Long battery autonomy (17hrs @ 300ml/hr with lightweight
battery pack) to decrease the frequency of battery alarms and
related change
• Use an external drug bag so as to infuse unlimited volume, while
taking advantage of a compact pump design
• Incorporated air filter eliminator upstream the air detector to
avoid repeated air alarms and related priming constraints
• Increased operational autonomy and reduced carried weight

Zjednodušená kalkulace návratnosti - název investice dle investičního plánu
Předpokládaná cena přístroje :

65 790

Obvyklá životnost přístroje (v letech) :

12

Náklady

Výnosy

U všech investic

Počet vykázaných bodů za rok :

186 472

Výnosy v Kč při hodnotě bodu 1,02 :

190 201

Doba odepisování (v letech) :

6

pouze ambulantní výkon
Roční odpis :

12 500

Náklady na pravidelný servis - ročně : první rok
další roky

0

ZUM / ZULP :

0

Možné výnosy mimo ZP :

0

1 580

Náhradní díly spojené s provozem (např. sondy, nástavce) - ročně :

0

Roční spotřeba energií (v případech, kdy jde o významnější položku) :

0

Jiné náklady spojené s pořízením inv. (např. stavební úpravy, datové rozvody) :

0

U investic do rozvojového programu (nikoli prostá obnova)

Ostatní roční materiálové náklady výkonů (včetně ZUM) :první rok

172 066

další roky
Náklady na léky :

Celkové roční výnosy :

Osobní náklady (náklady na obsluhu přístroje) :

Roční zisk (výnosy - náklady) : 1.rok
další roky

Celkové roční náklady na investici (součet výše uvedených nákladů) :

184 566

Návratnost v letech (cena/(zisk+roční odpis)) :

190 201

5 635
176 121

4

14 080

Náklady po dobu odepisování ( např 6 let) :

254 966

Náklady v ostatních letech do konce předpokládané životnosti :

Celkové náklady investice po dobu životnosti :

339 446

Celkové výnosy po dobu životnosti :

2 282 417

V - N po dobu životnosti :

1 942 971

Ziskovost investice ((V - N) / cena) :

24,373389

Další vybavení pro mobilní DPV
pro zlepšení mobility a času nutného k
provádění DPV mimo domov
• Omniflush® je připraven
pro přímé použití, které
zefektivňuje a urychluje
celý proces
proplachování
intravenózních katétrů.

Vybavení pro mobilní DPV
Curos
Curos Port Protector is a green
disinfecting cap that helps improve
hospital infection control protocols
and enhances the patient's experience
by ensuring all IV and needle-free
devices are clean and protected.
Each Curos Port Protector contains a
medical grade foam pad impregnated
with 70% isopropyl alcohol.

SwabFlush
• Saline flush with
built-in
disinfection cap
• Luer access valve
cap contains 70%
IPA as disinfectant
• SwabCap has a 96
hour limit on its
use

Vybavení pro mobilní DPV
•
•
•
•
•

Desinfekce Softa-Cloth
Lze využít jako desinfekci
Na katetr (zevní část)
Na ruce, nástroje atp.
Vhodné na cesty při DPV

Vybavení pro mobilní DPV
PROSET SPIRAL LINE 300 CM

Výhodou je, že tento set je flexibilní a omezuje rizika , která mají ostatní sety ( vytažení
katetru..)

Vybavení pro mobilní DPV
Intrafix-Safeset
možnost přípravy několika infúzí najednou
prevence infúze vzduchu a souvisejících infekcí
méně stresu na pracovištích
úspora času a nákladů
zvýšení bezpečnosti během infuzní terapie

Další možnosti pro zvýšení komfortu
nemocných na DPV
• Taurolock na jednu aplikaci (firma nebude
vyrábět, lze individ. v lékárně)
• Heparin na jednu aplikaci
• Mobilní kontejner objem : méně než 600 ml
• Jednorázová pinzeta
• Plastový peán
• Bezjehlový vstup

Mobilní DPV
Jehly + stříkačky – komplet 2-5 -10-20 ml
Omnifix® Duo

3-piece single-use syringe

CHIRANA

Závěr
• 1. respektovat čas, který musí nemocný mít ke
každodenní aplikaci DPV
• Oddělit režim pro cestování od statického
režimu, který je dnes používán
• 2. inkorporace přípravků, které ulehčí
manipulací a tím se sníží riziko infekce katetru
• 2. komplement pro nemocné ve všech
situacích – podmínka funkční web PS DPV
• (příkladem : Viz OLEY foundation
http://www.oley.org/

Pohled ze strany uživatele DPV aneb
cesta do Anglie

Monika Malíčková

Výživa kape až 16 hodin denně
1.

VELMI OMEZENÁ MOBILITA z důvodu upoutání ke stojanu

více než půl dne, více než půl budoucího života bez možnosti účastnit se
jakéhokoliv dění mimo domov …

VELKÁ PSYCHICKÁ ZÁTĚŽ a SOCIÁLNÍ IZOLACE
2. Baterie současné pumpy nevydrží ani 1 celou infúzi
–

mobilita ještě více omezena nutným připojením pumpy do sítě

3. Zvýšené nároky až závislost na pomoci druhých

Pohled ze strany uživatele DPV aneb
cesta do Anglie
Jak zlepšit kvalitu života na DPV
• Lepší pumpa
– malá, lehká, přenosná v batohu
– baterie vydrží alespoň 1 celou infúzi

• Bezpečnější sety a prodlužovací hadičky
– spirálovitě stočené
– vzduchový a antibakteriální filtr

• Pomůcky šetřící čas a zároveň vhodné k cestování
– stříkačky předplněné fyziologickým roztokem,
taurolockovou/heparinovou zátkou, aditivy atp.
(nebo alespoň stříkačky s již nasazenou jehlou)
– dezinfikující uzávěr bezjehlového vstupu
– dezinfekční roztoky jako vlhčené ubrousky

• Doprava již namíchaných vaků do místa bydliště

Pohled ze strany uživatele DPV aneb
cesta do Anglie
PŘÍPRAVA NA CESTU

1. Konzultace s lékařem a sestřičkou
• Možnost zjednodušeného režimu = méně zavazadel
• Léčiva a pomůcky v cestovním/jednorázovém balení s co
nejširším/univerzálním použitím = méně zavazadel
• Zvážit příp. dávku antibiotik s sebou
• Vystavení potřebných dopisů a potvrzení pro leteckou
společnost a případnou hospitalizaci
• Probrat řešení možných problémů či komplikací
– např. selhání pumpy, prasklá svorka katetru, zapomenutá
pomůcka/léčivo, co se dá čím nahradit nebo volně dokoupit v
lékárně, kdy vyhledat lékařskou pomoc atp.

Pohled ze strany uživatele DPV aneb
cesta do Anglie
PŘÍPRAVA NA CESTU

2. Ostatní aktivity
• Jednání s leteckou společností ohledně přepravy léčiv

• Cestovní pojištění – pozor na výjimku pro chronicky nemocné
• UK adaptér k pumpě
• Nejbližší lékař/nemocnice v místě pobytu
• Několik fotokopií všech potvrzení
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PŘÍPRAVA NA CESTU
3.

Co vzít na palubu
• Infúzní pumpa + kabel a adaptér
• Vaky s výživou a hydratací
• Balíček s výživou/hydratací a pomůckami na 1 napojení
• pro případ zpoždění letu nebo jiného uvíznutí v tranzitu
• snížit počet aditiv a pomůcek na minimální množství a
minimální velikost (v letecké dopravě stále platí pravidlo
omezeného množství tekutin!)

Pohled ze strany uživatele DPV aneb
cesta do Anglie
PŘÍPRAVA NA CESTU
3.

Co do hlavního zavazadla (podpalubí)
• Pomůcky a ostatní léčiva na celý pobyt
• všechna balení co nejmenší, nejlehčí, jednorázová,
univerzální použití

Doporučení - VŠE POKUD MOŽNO V ORIGINÁLNÍM BALENÍ
• nepřemisťovat, nepřesypávat, nepřelévat do jiných/neoznačených kontejnerů
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PRO PŘÍŠTÍ CESTU
• Požádat leteckou společnost o osobní asistenci
– fyzicky pomůže s převáženým materiálem
– zařídí potřebné formality/vysvětlování u jednotlivých bodů
kontroly na obou stranách tranzitu
(odbavení, pasová kontrola, rentgenová kontrola atp.)

• Zvážit odeslání vaků na místo pobytu předem

• Kontejner s ostrým odpadem lze v UK odevzdat u
lékaře/ve zdravotním středisku ne do lékárny

Pohled ze strany uživatele DPV aneb
cesta do Anglie

