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• 5008 CorDiax

- tri pumpy                           

- vzhľad setu

- nahadzovanie

- dľžka preplachu

- (aj počas dezinf.)

• 5008 S

- dve pumpy

- vzhľad setu

- nahadzovanie

- dľžka  preplachu 

( 500 ml)











Nahadzovanie setu (pripájanie)

- prvú nakladáme (arteriálnu) – krvnú pumpu

zaznie zvukový signál, následne sa vkladá arteriálna banka do 
držiaky art.banky, potom nasleduje uloženie do arteriálneho 
snímača a snímača BVM

- druhú vkladáme venóznu časť setu – venóznu banku vložíme do 
venózneho snímača

- tretie vkladáme substitučné pumpy – pri vložení substitučnej 
pumpy sa na monitore objaví výber možností setu 

-

- zadáme možnosť „MIXOVANÝ SET“











Výber pacientov na MIX HDF

• Výber  pacientov určuje lekár, vzhľadom na jeho 
funkčnosť A-V prístupu, poprípade funkčnosti 
Perm-cathu  a biochemických výsledkov  
a efektívnosti dialýz.

• Prístroj 5008 je vo všeobecnosti „citlivý“ na 
funkčnosť dialyzačných prístupov, z toho dôvodu 
sú na MIX – ovanú HDF určovaný pacienti len 
s funkčným prístupom. 

• Pacienti s cavalmi na tento typ nechodia vôbec, 
z dôvodu zlých funkčností cavalov na našom 
pracovisku.



GRAF

Počet dialýz vykonané na prístoji 5008 S MIX od júna 

2013

MIX - 514

HDF - 1961

HD - 5439



Postdilučná HDF

Tabuľka 

č.1/A

UREA                     

mmol/l

KREATINÍN 

µmol/l

ALBUMÍN 

g/l

FOSF

OR 

mmol/l

β2-mikroglobulín mg/l

1.pacient 13,4 743,2 36,2 1,1 36,6

2.pacient 17,1 607,5 41,4 1,6 26,6

3.pacient 21,1 638,1 41,2 1,2 19,6

4.pacient 28,1 640,3 39,9 3,6 29,1

Zmiešaná HDF

Tabuľka 

č.1/B

UREA                     

mmol/l

KREATINÍN 

µmol/l

ALBUMÍN 

g/l

FOSF

OR 

mmol/l

β2-mikroglogulín mg/l

1.pacient 13,4 683,9 32,8 1,6 23,0

2.pacient 11,9 616,9 42,4 1,6 22,7

3.pacient 13,1 586,7 41,4 1,1 16,5

4.pacient 19,9 700,0 40,3 1,8 18,1

Efektivita liečby - porovnanie   
Laboratórne výsledky pacientov po troch mesiacoch  na postdilučnej 

a po troch mesiacoch na zmiešanej HDF



Tabuľka č.2 1.pacient 2.pacient 3.pacient 4.pacient

Postdilučná HDF

priemerný substitučný 

objem (litre)
15,2 18,2 16,2 15,8

Zmiešaná HDF priemerný 

postdil.substitučný objem 

(l)
22,3 24,1 26,0 24,2

Prietok krvi

(ml/min)
280 350 350 350

Čas HDF                              

(hodiny)
4,5 4,0 4,0 4,5

Váha pacienta

(kg)
65,0 84,0 76,0 78,0

Prietok krvi a substitučné 

objemy



Ďakujem za pozornosť !


