
Batoh na mobilní pumpu 

varianta pro pumpy 
Micrel a Ambix 
 
možnosti / návrhy 
použití 



Několik informací k celému projektu 
 

• Batoh je mojí soukromou aktivitou a nabídkou podělit se 
     o to, co mně funguje, a co bylo vytvářeno dle mých 
     požadavků. 
• Konstrukce batohu byla dělaná pro použití s individuálně 

připravovaným vakem a pumpou Ambix. Čas ukázal, že do 
batohu lze nějak umístit v zásadě i jakýkoli firemní vak. 
Později byla zhotovena i varianta pro pumpu Micrel. 

• Primárně není batoh určen na použití s plným vakem, ale 
spíše na jeho dokapávání a na hydrataci. Během užívání se 
ale ukázalo, že ho na kratší přesun a kapání „v klidu“ lze 
použít i pro dvoulitrový vak bez větších obtíží. 

• Pokud budete mít jakékoliv připomínky, nápady nebo 
návrhy, budu ráda, když se mi ozvete na e-mail. 



Vnitřní kapsa a způsob vložení pumpy 

 

Micrel Ambix 



Použití s individuálně připravovaným vakem 1 

 

Individuálně připravovaný vak o objemu 1870 ml a způsob 
umístění plného vaku v batohu. 



Použití s individuálně připravovaným vakem 2 

 

Individuálně připravovaný vak po vykapání větší části 
celkového objemu a způsob umístění do batohu. 



Použití s plným firemním vakem 1  

 

Firemní vak SmofKabiven, objem 1977 ml (1477 ml vak + 
připuštěných 500 ml Plasmalyte) a způsob umístění plného 
vaku v batohu. 



Použití s plným firemním vakem 2  

 

Firemní vak Aminomix2Novum, objem 2000 ml (1500 ml 
vak + připuštěných 500 ml Plasmalyte) a způsob umístění 
plného vaku v batohu. 



Použití s firemním vakem zčásti vykapaným 1  

 

Umístění vaku „výš“ pomocí laťky s možností přichytit 
náplastí část, která se přes ni ohne. Zatím každý zkoušený 
vak šel nějakým způsobem do batohu poskládat. 



Použití s firemním vakem zčásti vykapaným 2  

 

Umístění vaku s fixací pásem suchého zipu. Teoreticky je zde 
větší riziko zalomení setu. Je také potřeba ohlídat si 
dokapání objemu v založené části vaku.  



Použití „prodlužovacího provázku“ 

 

Roztoky o menším objemu 
lze lépe zavěsit s použitím 
„prodlužovacího provázku“ 
do zapnutého poutka. 
Vhodné i pro uchycení 
litrové HDPE láhve. 

Zde je použit obyčejný tkaloun. Neklouže, nerozvazuje se, 
nechytá se do suchých zipů, jde vyprat. 



Použití s hydratačním roztokem 

 

Přední větší kapsa je šitá tak, aby se do ní pohodlně vešel 
jakýkoli litrový roztok, ať už ve vaku (např. Plasmalyte), či 
v LDPE lahvi (např. Isolyte). 



Možné použití kapes batohu 

 

Síťka nad pumpou spolu s přední menší kapsou jsou 
dostačující pro umístění potřebných pomůcek. 



Poloha batohu pro kapání plného vaku 

 

Při ponechání plného vaku v batohu pro kapání v klidu 
vyzkoušená poloha „naležato“ s mírným zvednutím 
a oporou horní strany. Zde na křesle, ale vyzkoušeno 
i na zemi, s podložením např. srolovaným ručníkem. 



Na závěr 

 Váha batohu je cca 1000 g. Má 
zpevněná záda, díky kterým dobře 
stojí i při větším zatížení (zavěšení 
roztoku s větším objemem). 
Záda se dají použít jako pracovní 
plocha při nutnosti manipulace 
(odpojení, připojení, výměna 
roztoků) v terénu. 
 

Batoh na sobě z výroby nemá reflexní 
prvky! 

Mgr. Zuzana Bachnová  
(bachnova.zuzana@zivotbezstreva.cz) 


