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Domácí hemodialýza
Výhody pro pacienty
• Dialýza v pohodlí domova
• Pocit kontroly nad svou léčbou a životem
• Návštěvy dialyzačního střediska obvykle jednou měsíčně
• Zpravidla mnohem rychlejší zotavení po dialýze
• Možnost volnější diety a pitného režimu
• Lepší duševní a tělesné zdraví
• Více energie a vitality
• Možnost cestovat

Medicínské výhody
• Možné snížení lékové zátěže
• Větší chuť k jídlu a zlepšení nutričního stavu
• Menší zadržování tekutin snižuje zátěž pro srdce
• Lepší kontrola rovnováhy tekutin a krevního tlaku
• Intenzivnější dialyzační režim zlepšuje fyzické zdraví
• Častější provádění dialýzy je fyziologičtější a bližší funkci zdravých ledvin

Přístroj pro domácí hemodialýzu NxStage System One
• Jednoduchý pro učení, ovládání a používání
• Od počátku vyvíjen a navržen pro domácí užití a obsluhu pacientem
• Snadná a rychlá instalace doma
• Levný provoz
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Domácí hemodialýza je další z možností léčby selhání ledvin. Je plně hrazena ze systému veřejného
zdravotního pojištění a začíná být běžnou součástí nabídky dialyzačních středisek v České republice.
Pacient se dialyzuje doma, nejčastěji v režimu 5 až 6 krát týdně po dobu 2 až 3 hodin. Může se dialyzovat
sám nebo s pomocí rodiny, případně s asistencí sester agentur domácí péče.

Co je potřeba udělat v případě zájmu o domácí hemodialýzu?
Kontaktovat svého nefrologa nebo nefrologickou sestru, případně navštívit www.bionext.cz

Jak to vidí sami pacienti?
David B., 57 let, Praha
„Jsem velice spokojen, nejsem vázán na to, kdy musím odjet na dialýzu. Můžu si ji
udělat kdykoliv, ráno, odpoledne, večer, podle toho, jak mi to vyhovuje.
I zdravotně jsem na tom lépe, mám lepší výsledky než na klasické dialýze.“

Miroslav Ch., 65 let, Frenštát pod Radhoštěm
„Jsem čtvrtý měsíc na domácí dialýze, jsem velmi spokojený
a i zdravotní stav se mi zlepšil.“

Šárka J., 37 let, Jasenice
„Dialýzu si můžu udělat kdy já chci, jsem pánem svého času. Třeba i o půlnoci,
když se vzbudím a není mi dobře, tak si můžu udělat dialýzu,
ale mně je teď dobře pořád.“

Zdeněk P., 57 let, Milovice
„Naložíme přístroj do auta a můžeme celá rodina vyrazit na dovolenou.
A laboratorní hodnoty mám tak dobré, jaké jsem na hemodialýze
ve středisku nikdy neměl.“

Zdeněk S., 88 let, Bystrá
„Je to lepší než dojíždět na dialýzu, hlavně v zimě…
a nemusím neustále čekat na sanitku.“

Jana B., 59 let, Praha
„Od té doby, co jsem na domácí hemodialýze se cítím
lépe a mám víc síly a energie“

Nella L., 21 let, Znojmo
„Na domácí dialýze je skvělé, že nemusím držet
tak přísnou dietu a mamka se mnou nemusí vstávat
třikrát týdně, aby mě vozila do Prahy na dialýzu. Je to prostě boží!“

Petr P., 63 let, České Budějovice
„Již jsem po transplantaci a vše probíhá dobře. Děkuji za vše, co jste pro mě udělali. Ten komfort
dialyzovat se doma byl opravdu k nezaplacení. Ať máte hodně abonentů, kterým moc pomůžete, jako
jste pomohli mně.“
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