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Oboznámenie s prístrojom                       

BCM – Body Composition Monitoring 

Fluid management tool 

 

 

 

 
     
 



BCM pomáha : 

pri  posudzovaní stavu tekutiny 

prostredníctvom bioimpedančno – 

spektroskopického merania zloženia tela 

určí zavodnenie,stav výživy 
umožňuje  určenie objemu distribúcie 

močoviny k výpočtu dialyzačnej dávky KT/V 

meranie je neinvazívne, rýchle a jednoduché 

Prínos pri liečbe obličkovej 

nedostatočnosti 



Spôsob merania 

Personalizovať BCM kartu pacientove 

údaje        

umiesniť kartu do BCM prístroja 

umiestniť elektródy na ruku a nohu v 

ležiacej polohe 

pripojiť káble na elektródy 

 začať meranie...výsledky sú 

zobrazené do 2 min. 

uložiť výsledky z karty do počítača  

 

 

  



Spôsob merania 



Umiestnenie elektód 
 Ruka:   

 Distálna elektróda – dorzálna plocha 
ruky nad záprstné kĺby 

 Proximálna elektróda - presne na 
imaginárnu linku  pretínajúcu kĺb 
zápästia 

Noha:   

 Distálna elektróda – dorzálna plocha 
nohy nad kĺby palcov 

 Proximálna elektróda – presne  na 
imaginárnej linke pretínajúcej kĺb členka  

 

 
 



Umiestnenie elektród 



Zákaz merania u osôb: 
s implantovaným defibrilátorom 

kardiostimulátorom  

 stentmi alebo kovovým šicím materiálom v 

srdci alebo veľkých atériách 

centrálnym venóznym katétrom napojeným 

na terapeutické prístroje     

    gravidita 

 



Kľúčové – správne určenie 

výšky a váhy 
 

 

 

 

Výška & váha - tak presné ako je to možné 

 Váha bez vrchného odevu 

 Pravidelné meranie  

 Príjem jedla a tekutín  

 

Chyby   ECW  ICW  Lean mass Fat mass 

Výška 1 cm  0,13 l  0,18 l  0,5 kg  0,54 kg 

Váha 200 g  0,02 l  0,03 l  0,05 kg 0,19 kg 

Váha  1,1 kg  0,09 l  0,12 l  0,28 kg 1,06 kg 



Kvalita merania 
Zabezpečiť uvoľnenú polohu pacienta v 

ľahu 

Počkať na equilibráciu telových tekutín 

po dobu 10-15 min. 

Zaistiť čistotu pokožku a dostatočný 

kontakt elektód (2 min.) 

Minimalizovať elektrické zdroje ruchov 

Zabezpečiť aby sa horné končatiny 

nedotýkali trupu a dolné od seba 

 



Zlepšenie kvality merania  

Pozor na : - Dotýkanie sa pacienta vodivých častí postel Fyzickú 
námahu bezprostredne pred meraním 

Zvýšenú telesnú teplotu 

Podchladenie pacienta 

Kožné defekty, silné ochlpenie 

Minimálna vzdialenosť medzi elektródami 3 cm 

Vzhľad krivky pri vyhodnocovaní BCM 

Merania by mali byť pred zahájením liečby, pred napichnutím 
fistuly. 

Po - dialyzačné meranie môže byť vykonané po 30 minútach 
tekutinovej re- equilibrácie. 

U peritoneálnych pacientov možno vykonať meranie s prázdnou aj 
plnou peritoneálnou dutinou, pozor na odpočítanie váhy náplne 
od hmotnosti pacienta 

 



Bioimpedančná spektroskopia:  Princíp 
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Výstupné parametre 

   individuálny  stav hydratácie 



Výstupné parametre 

Zistenie  

Urea distribučného objemu 



Výstupné parametre 

Základ  

pre nutričné hodnotenie 



Body Composition terminológia 



Body Composition Model 

 

 

ecw 

≈ 100% water 

70%  
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Proteins +  

minerals 

Lipids + 

minerals 
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water 
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Dôsledky zmien v zložení tela 

 

 

I.  Strata 1 kg svalovej hmoty   

  = Nárast  o  760 mL vody 

 

 

 

 

 

 

II.  Strata 1 kg svalovej hmoty + nárast o 1 kg tuku 

  = Nárast o 560 mL vody 



Čo je normálne ECW? 

 

 

72 kg 90 kg 58 kg 

Osoby bez zhoršenia obličkových funkcií 

Patient  s 

renálnym 

zlyhaním 

ECW 

18 litres 

ECW 

18 litres 
ECW 

18 litres 

ECW závisí na stavbe tela, hmotnosti a renálnej funkcii 



ECW pri renálnom 

zlyhaní 

Prebytočná tekutina 

5,5 litrov 

58 kg 
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37.3 kg 

15.2 kg 

 

ecw 

ecw 
icw 

ecw 
icw 

ICW = 17 litres 

ECW = 18 litres 

Body Composition  

– extracelulárna tekutina (ecw) 



Fluid Management Tool - FMT 



Fluid Management Tool - FMT 

Body Composition Time Plot 

5.2 L OH 

Normotension 

3 BP drugs 

fat 

muscle 

BP 

OH 

2.0 L OH 

Normotension 

no BP drug 

BCM  detekuje prevodnenie, pomáha upraviť stav hydratácie a 

antihypertenznu liečbu.  



Fluid Management Tool - FMT 
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Graf hydratácie pred a po HD 

 



Fluid Management Tool - FMT 

Hydratačný referenčný graf  
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Management suchej váhy 

Terapeutické odporučenia 

Zvýšiť antihypertenznú 

liečbu 

Zvýšenie  

hydratácie X 
Znížiť  

antihypertenznú 

liečbu 

+ 
Odstránenie prebytočnej tekutiny 

& zvýšiť antihypertenznú liečbu 

Odstránenie   

 prebytočnej tekutiny         

Ale: POMALY!                 
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Záver 

• Posúdenie stavu hydratácie pacienta má veľký 
klinický význam v liečbe  chronického a akutného 
zlyhania obličiek. Pre posúdenie   je potrebné  
kontrolovať hydratáciu pacienta, merať krvný tlak, 
sledovať telesnú hmotnosť, diurézu a celkovú 
bilanciu tekutín.             

•        Dôležité je určenie optimálnej hmotnosti ( tz. 
suchej váhy ) dialyzovaného pacienta, pri ktorej sa 
bude cítiť dobre, má stabilizovaný krvný tlak, nemá 
opuchy, stálu rovnováhu tekutín  v tom má veľký 
význam meranie  BCM 



Ďakujem za pozornosť 


