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Nový materiálový výkon



Indikace

• Mobilní domácí parenterální výživa je důležitou alternativou pro 
nemocné s vitální nutností parenterální výživy, kdy umožňuje 
významné zlepšení kvality života a případně umožní začlenění do 
školního a pracovního procesu. Jedná se o materiálový kód, tedy 
naplnění průměrných materiálových nákladů na podání kompletní 
parenterální výživy pro jednoho pacienta na jeden týden. Hodnota 
výkonu zahrnuje materiál nutný pro provedení aplikace, ošetření 
žilního vstupu, opotřebení pomůcek a přístrojů, z nichž některé lze 
použít i vícekrát. Volba pomůcek je založena na jednorázovém 
použití. Výživa bude aplikována nejen v domácím prostředí, ale i 
mimo domov. Nelze kombinovat s výkonem, Pumpou prováděná 
enterální výživa prováděná ve vlastním sociálním prostředí. 
Nezbytná je dosažitelnost lékaře pacientem. Mobilní DPV je 
indikovaná u pacientů, kteří tráví více jak 50% času mimo lůžko. 
Tento kód nelze vykázat u hospitalizovaných pacientů.



Omezení

• Jedná se o materiálový výkon, tedy o naplnění 
průměrných materiálových nákladů na podání 
parenterální výživy aplikované speciální mobilní 
pumpou pro jednoho pacienta na 1 týden.

• Hodnota výkonu zahrnuje současně náklady na 
materiál nutný pro provedení aplikace a 
opotřebení pomůcek a přístrojů, které lze 
používat vícekrát či dlouhodobě. 

• Nezbytná je dosažitelnost lékaře telefonem.
• SA- pouze ambulantně na specializovaném 

pracovišti



Dezinfekce

sk. léčiv Kód

SUKL

název měrná 

jednotka

počet 

spotřeb. 

jednotek

ZULP

(ANO/NE)

Dezinfekce Citroclorex 2% sprej

500 ml

Bal. 0,25 ne

Dezinfekce

80863

Cavilon NSBF spray 28

ml

Bal. 1 ne

Dezinfekce 1005 ethanol 70% 150 ml Bal. 0,25 ne

Dezinfekce Skinsept F 500 ml Bal. 0,5 ne



Zdravotnický materiál

sk. PZT Kód 

SUKL

název měrná 

jednotka

počet 

spotřeb. 

jednotek

ZUM

(ANO/NE)

80891

GÁZA sterilní čtverec

10x10cm, 25x2 ks

bal. 1 ne

alobal (30x10 m) bal. 0,25 ne

bezjehlový uzávěr

Bionecteur

ks

2

ne

dezinfekční ubrousek

SoftaCloth 2% 100 ks

bal.

0,85

ne

Intrafix SAFE SET 1ks ks. 14 ne

jehla růžová LUER

1.2x40mm 100 ks

bal.

0,3

ne

set k mobilní pumpě ks. 7 ne

80350 náplast Micropore 1ks bal. 1 ne

rukavice sterilní SENZI-

TOUCH 1 pár

pár

15

ne



Zdravotnický materiál - pokračování
sk. 

PZT

Kód 

SUKL

Název měrná 

jednotka

počet 

spotřeb. 

jednotek

ZUM

(ANO/NE)

rukavice nesterilní

SEMPERCARE 100ks

bal.

0,07 ne

sterilní pinzeta plast 100 ks bal. 0,01 ne

sterilní tampony 5x1 ks bal. 2 ne

stříkačka 10 ml INJEKT 100

ks

bal.

0,21 ne

stříkačka 2 ml INJEKT 100 ks bal. 0,01 ne

80732

Tegaderm hypoalergenní

fixace 10x12 cm 50ks

bal.

0,04 ne

maska obličejová SENSI

MASK + gumička 50 ks

bal.

0,32 ne

sterilní rouška FOLIODRAPE

45x75cm 1ks

ks.

1 ne

M kontejner na sputa 30 ml

1ks

ks.

1 ne

kontejner na jehly 0.6l ks. 1 ne

29764
JEHLA portová CYTOCAN

20G 20 mm

ano

fixace katetru Statlock PICC

plus 1ks

ano

Náklady na infuzní pumpu týden 1 ne



Započítání opotřebení přístroje

• Náklady na pořízení přístroje + 5% za každý rok 
životnosti + náklady na pořízení 
batohu/životnost v týdnech


