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Obrázek Popis Kód výrobku Poznámka

Systémy Mini Rythmic™ PN+ 

Mini Rythmic™ PN+ KP5.04.176.x Dodává se včetně síťového adaptéru, externího bateriového zdroje, 
9V baterie a návodu k použití.

Mini Rythmic™ PN+ 
s upínací svorkou

KP5.04.178.x Dodává se včetně síťového adaptéru, externího bateriového zdroje, 
9V baterie, upínací svorky k uchycení na infuzní stojan, ledvinky 
a návodu k použití.

Infuzní sety pro systémy Mini Rythmic™ PN+ 

Infúzní Set Spike PN, 
bez obsahu DEHP

KM1.EE.148.x Balení obsahuje 20 ks infuzních setů s koncovkou Spike (trn), 
partikulární a vzduchový filtr 1,2 µm zabraňující vniknutí částic 
a vzduchu do hadičky, zpětný ventil, prodlužovací hadičku 220 cm.           
Hadičky neobsahují DEHP.

Infúzní Set Luer  
PN F, bez obsahu 
DEHP

KE1.EE.134.x Balení obsahuje 20 ks infuzních setů s koncovkou LuerLock 
(samec), partikulární a vzduchový filtr 1,2 µm zabraňující vniknutí 
částic a vzduchu do hadičky, zpětný ventil, prodlužovací hadičku 
220 cm. Hadičky neobsahují DEHP.

Infúzní set dětský 
Spike PN, bez 
obsahu DEHP, 
0,2 µm filtr pro 
aplikaci roztoků 2 v1

KE1.EE.192.x Balení obsahuje 20 ks infuzních setů s koncovkou Spike (trn),  
bakteriální filtr 0,22 µm, zabraňující vniknutí částic a vzduchu 
do hadičky; zpětný ventil, prodlužovací hadičku 220 cm. Hadičky 
neobsahují DEHP. Určeno pouze pro roztoky 2 v 1 (nepoužívat pro 
tukové emulze). Rychlost infuze do 100ml/h. 

Spojovací hadička 
Short Spike, bez 
obsahu DEHP 

KE1.EE.179.x Balení obsahuje 20 ks infuzních setů s koncovkou Spike (trn), 
prodlužovací hadičku 20 cm pro vícesložkovou parenterální výživu 
s konektorem LuerLock (samec) pro napojení na trojcestný kohout. 
Hadičky neobsahují DEHP. Kohout by měl být napojen na infuzní 
set Luer PN F, KE1.EE.134.x‘.

Spojovací hadička 
Short Spike se 
zpětným ventilem, 
bez obsahu DEHP

KE1.EE.159.x Balení obsahuje 20 ks infuzních setů s koncovkou Spike (trn),  
prodlužovací hadičku 20 cm pro vícesložkovou parenterální výživu, 
opatřenou zpětným ventilem, určenou k napojení na trojcestný 
kohout. Kohout by měl být napojen na infuzní set Luer PN F,  
KE1.EE.134.x‘ bez obsahu DEHP.

Spike Set krátký   
pro pumpy PN+ 

KE1.EE.171.x Balení obsahuje 20 ks infuzních setů s koncovkou Spike (trn), filtr 
1,2 µm zabraňující vniknutí částic a vzduchu do hadičky, zpětný 
ventil a prodlužovací hadičku 150 cm. Hadičky neobsahují DEHP. 
Určeno výhradně k použití s pumpami Mini Rythmic PN+. 

Příslušenství pro systémy Mini Rythmic™ PN+ 

Batoh pro dospělé, 
černý, 4 litry

KM1.YY.577.x Batoh v černé barvě, pro jednu pumpu s externím bateriovým 
zdrojem. Kapacita 4 litry. Bez odnímatelných koleček.

Batoh dětský černý, 
2 litry / 2 pumpy

KM1.YY.578.x Batoh v černé barvě, pro dvě pumpy s externími bateriovými 
zdroji. Kapacita 2 litry. Bez odnímatelných koleček.

Batoh dětský,  
2 litry / 2 pumpy

KM1.YY.564.x 
růžový

Batoh v růžové/modré barvě, pro dvě pumpy s externími 
bateriovými zdroji. Kapacita 2 litry. Bez odnímatelných koleček.

KM1.YY.565.x 
modrý



Batoh pro dospělé, 
4 litry / 2 pumpy 

KM1.YY.481.x Batoh v černé barvě, pro dvě pumpy s externími bateriovými 
zdroji. Kapacita 4 litry. Bez odnímatelných koleček.

Batoh černý, 4 l, 
s odnímatelnými 
kolečky 

KS5.04.196.x Batoh v černé barvě, pro jednu pumpu s externím bateriovým 
zdrojem. Kapacita 4 litry. S odnímatelnými kolečky.

Batoh černý, 
2 l / 2 pumpy, 
s odnímatelnými 
kolečky 

KS5.04.200.x Batoh v černé barvě, pro dvě pumpy s externími bateriovými 
zdroji. Kapacita 2 litry. S odnímatelnými kolečky.

Batoh 2 l / 2 pumpy, 
s odnímatelnými 
kolečky

KS5.04.197.x 
růžový

Batoh v růžové/modré barvě, pro dvě pumpy PN+ s externími 
bateriovými zdroji. Kapacita 2 litry. S odnímatelnými kolečky.

KS5.04.198.x 
modrý

 

Taška 500 ml / 
1000 ml pro Mini 
Rythmic™

KM1.YY.563.x Taška se zpevněnou zadní částí, určená pro jednu pumpu, externí 
bateriový zdroj a jeden 500 ml vak (k hydrataci). 

Batoh XL pro 
vícesložkové vaky 
velikosti XL,  
2 pumpy

KS5.04.206.x Taška s kolečky pro dvě pumpy a externí bateriové zdroje. Určena 
pro vícesložkovou nutriční léčbu - až 4 infuzní vaky s krystaloidními 
roztoky pro hydrataci a jeden nutriční vak (2 nebo 3 litry). Používá 
se s infuzními sety Short Spike a trojcestnými kohouty.

Taška pro pumpu 
Mini Rythmic™

KM1.YY.336.x Taška pro jednu pumpu a externí bateriový zdroj.

Externí bateriový 
zdroj 

KP5.04.113.x Součást všech systémů Mini Rythmic™ PN+. 

Zařízení pro datový 
přenos (IP Connect 
Pack)

KP5.04.259.x Kompatibilní se všemi pumpami Mini Rythmic™ PN+, součástí je 
i externí bateriový zdroj.

Napájecí adaptér 
do auta 12 V 

KS5.01.621.x Napájecí adaptér do zásuvky automobilu – k dobití externího 
bateriového zdroje.

Napájecí zdroj 
Micrel

KS5.01.615.x Součást všech systémů Mini Rythmic™ PN+, použitelný také 
k dobíjení externího bateriového zdroje.

Externí akustická 
signalizace 

KS5.04.040.x Lze připojit k pumpě Mini Rythmic™ PN+. 

Upínací svorka 
na infuzní stojan 
Mini Rythmic™

KS5.04.017.x Součástí systémů Mini Rythmic™ PN+ opatřených upínací svorkou.
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