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B. Braun – kdo jsme ? 
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Nutriflex – 2 komorové vaky 

Nutriflex Lipid a Nutriflex Omega – 3 komorové vaky 

 

Lipoplus- tuková emulze 3.generace 

 

Tracutil – stopové prvky 

 

KCL 20ml - miniplasco 

3 

Parenterální výživa B. Braun 
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Enterální výživa B. Braun 
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Nutricomp  , Nutricomp Drink 
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 Příprava DPV – mísící zařízení PINNACLE 
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 B. Braun – váš partner v bezpečné infuzní terapii 

6 



HC | Page  

Rizika infuzní léčby – odborná školení a kurzy Aesculap Akademie 
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Domácí parenterální výživa dnes: 

 
 

                                                   -  velké infuzní pumpy nebo gravitační sety  

                                                               

                                                   -  infuzní stojany  

 

 

 

                                                                                           

                                                                                           = výrazné omezení pohybu  

pacienta  

                                                                                             pacienta v domácím prostředí 

                                                                                              

                                                                                           = zhoršená kvalita života 
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Domácí parenterální výživa dnes: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Parenterální výživa se používá každý den minimálně po dobu 12 hodin i déle 

                  

                  narušení rodinného života, omezení volného pohybu nejen doma, ale i    

                   venku a to například ve škole či v práci  
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Mini Rythmic ™ PN+   

……společnost B. Braun Medical s.r.o. nabízí nově řešení v podobě Mini Rythmic ™PN+  

 

          

                 specializovaný přenosný systém pro domácí parenterální výživu™, který je      

                 určený jak pro dospělé, tak i dětské pacienty 
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Mini Rythmic ™ PN+  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacient odchází z 

nemocnice 

Vrací se 

domů….. 

….. do reálného  

života 

Zavedení centrálního  

žilního katetru 

…. škola 

…. zaměstnání 

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture/emissions/sur_docks/photos/440120589-photo.jpg


HC | Page  12 

Mini Rythmic ™ PN+  

               Optimalizovaný design pro ambulantní použití 

                  - životnost baterie poskytuje 24 hodin „ svobody“ 

                  - pumpa je téměř neslyšná za provozu 

 

               Redukce alarmových hlášení 

                 - filtr na eliminaci vzduchu je umístěn před detektorem bublin 

                 - automatický restart po uvolnění okluze 

                 - 3 limity okluzního tlaku 

 

               Snadné připojení infuzního setu 

                 - set je opatřen infuzním trnem a ventilem, který brání samovolnému průtoku      

                   infuzního roztoku (free flow), dále 2,2m dlouhou prodlužovací hadičku s filtrem  

                   pro zachycení částic větších než 1,2µm   
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Mini Rythmic ™ PN+  

               Jednoduché programování 

                 - krátká doba zaškolení a nácviku obsluhy ( pro pacienty i zdravotní sestry) 

                 - umožňuje všechny režimy aplikace paraenterální výživy: kontinuální, plynulé      

                   zrychlení/zpomalení, V/T (objem/čas), V/R (objem/rychlost), 25 troků,  

                   intermitentní ….. 

                 - změna vaku ve dvou krocích 

                 - možnost odloženého startu 

   

 

               Inovace 

                  - automatický proplach setu pumpou  

                  - bezpečnostní kód (dětská pojistka, chránící před nechtěným přerušením   

                    infuze  

                  - internetový přístup k údajům o infuzi – „ Ready to connect“ ……… 

         

         



HC | Page  14 

Mini Rythmic ™ PN+  

„Ready to connect“ 

    - internetový přístup k údajům o infuzi  

 

 

                                       + +                    + + +    + 

 
  

     

    - 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 
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Řešení od B.Braun pro lepší kvalitu života  

           


