
2. 2. 2021 Tisk

https://szv.mzcr.cz/Vykon/Tisk/13075 1/2

Celkem:

PROFESIONÁLNÍ KONTINUÁLNÍ MONITORACE POMOCÍ GLUKÓZOVÉHO SENZORU

Číslo výkonu: 
13075

Autorská odbornost: 
(103) diabetologie

Popis: 
Glukózový senzor se zavádí do podkoží a monitorace probíhá 7 až 14 dní. Výkon slouží k optimalizaci
terapie diabetika a v závislosti na indikaci se provádí v tzv. zaslepeném módu nebo se zobrazením v reálném
čase. Indikací k výkonu je podezření na neuspokojivou kompenzaci (například zvýšený výskyt
hypoglykémií, fenomén svítání, postprandiální hyperglykémie, zvýšená labilita diabetu, glykovaný
hemoglobin > 53 mmol/M).

Čím výkon začíná: 
Kontaktem s pacientem, vysvětlením průběhu vyšetření a zaučení v obsluze přístroje.
Obsah a rozsah výkonu: 
1. Aplikace senzoru do podkoží pomocí speciálního aplikátoru (inserter), propojení s glukózovým
monitorem, stabilizace senzoru po dobu cca 30 minut. 2. Inicializace měření na glukózovém monitoru. 3.
Edukace pacienta o zadávání údajů o kalibračních glykémiích, aplikaci inzulinu, příjmu potravy, fyzické
aktivitě 4. Při "real time" monitoraci edukace pacienta o úpravách režimu v případě hypoglykémií nebo
hyperglykémií 5. Zadání kalibrační glykémie za cca 60 minut od inicializace měření.
Čím výkon končí: 
1. Po ukončení kontinuální monitorace lékař vypne monitoraci a vyjme senzor z podkoží. 2. Stažení všech
dat z přístroje do PC k dalšímu vyhodnocení lékařem. K uvedenému je určen speciální software, který je
součástí systému. SW podává přehled o naměřených glykémiích ve formě tabulek a grafů (modální den, pre-
a postprandiální hodnoty, údaje o přesnosti měření a podobně), tisk výsledků. 3. Vyhodnocení výsledků
monitorace za účelem optimalizace terapie a záznam do dokumentace

Kategorie: P - hrazen plně)

Omezení místem: A - pouze ambulantně

Omezení frekvencí: 3/1 rok

Obvyklá doba trvání celého výkonu v minutách: 90

Podmínky:

Další odbornosti: 
Kód Název Režie

301 dětské lékařství 3,28

Nositelé: 
Pořadí Kategorie Funkce Praxe Čas Poznámka Aktuální body

10 L3 diabetolog a dětský lékař 90 844,6284
844,63

Přímo spotřebovaný materiál - PMAT: 
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Kód Název Doplňek Množství Jednotka Cena Body

M5546 Senzor pro kontinuální stanovení koncentrace
glukózy 1 1 ks 1587,5 1587,5

Celkem: 1 587,50 1 587,50

Přímo spotřebované léčivé přípravy - PLP: 
Kód Název Doplňek ATC Omezení Množství Jednotka Cena Body

Celkem: 0,00 0,00

Přístroje: 
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. Procento z výkonu Cena Body

P0252 Continuous Glucose Monitoring System
Guardian RT 0,5 0 4 100,00 % 32 000,00 100,00

Celkem: 32 000,00 100,00

ZUM: 
Kód Název

ZULP: 
Kód Název

Body
Přímé Režijní Celkem
2 532 295 2 827

Revize stavu výkonu Poslední revize dne


