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KULLANMA KILAVUZU   Lütfen Dikkatli Okuyunuz! Ürün Kodu: 14000134 

8 Litre 

Seyreltme: 1+34 K1 Ca1,75 Mg0,50 Na140 G+ 

 

 

FORMÜL: 

Asidik Hemodiyaliz Konsantresi, bikarbonatlı hemodiyaliz tedavisinde, hemodiyaliz makinelerinde 

kullanıma hazır diyaliz çözeltisi hazırlamak için asidik konsantre olarak kullanılır ve her litre konsantre 

solüsyonda;  

Sodyum Klorür …………………… 214,80 g 

Potasyum Klorür ………………….. 2,612 g 

Kalsiyum Klorür Dihidrat ………… 9,000 g 

Magnezyum Klorür Hekzahidrat …. 3,558 g 

Asetik Asit ………………………… 7,881 g 

Dekstroz ………..…………………. 38,500 g 

Arıtılmış R.O. Su ….…..………….. Kafi miktarda bulunur 

KULLANMA TALİMATI 

DIADOL K1 Ca1,75 Na140 Glukozlu Asidik Hemodiyaliz Konsantresi sadece DIADOL Bazik 

Bikarbonat Hemodiyaliz Konsantresi ile (%8,4 Sodyum Bikarbonat) hemodiyaliz makinelerinde 1 Litre 

DIADOL K1 Ca1,75 Na140 Glukozlu Asidik Hemodiyaliz Konsantre çözeltisi, 1.225 Litre DIADOL Bazik 

Bikarbonat Hemodiyaliz Konsantre çözeltisi 32.775 Litre Arıtılmış R.O. su ile seyreltilerek kullanılmalıdır. 

Seyreltilmiş çözeltinin iyon konsantrasyonları mmol/Litre olarak aşağıda gösterilmiştir: 

Sodyum (Na+).....140,00 mmol/L Magnezyum (Mg++)....0,50 mmol/L Bikarbonat (HCO3
-) ..…32,00 mmol/L 

Potasyum (K+)...….1,00 mmol/L Klor (Cl-) ………....110,50 mmol/L Dekstroz …………. 1,00 g/L 

Kalsiyum (Ca++)… 1,75 mmol/L Asetat (CH3COO-).…..3,00 mmol/L Teorik Osmolarite …294,30 mOsm/L 
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FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ  

Seyreltilmiş kullanıma hazır diyaliz solüsyonu vücuttaki ekstrasellüler sıvının bileşimine yakın olup, akut ve 

kronik böbrek yetmezliğinde görülen elektrolit anomalilerini düzeltmek ve kanda biriken toksik maddelerin 

atılmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Hemodiyalizde, kan ile diyalizat, seçici ve yarı geçirgen bir 

membranda (diyalizör) karşı karşıya getirilerek, kan tarafından biriken üre, kreatinin, ürik asit, fosfat gibi 

toksik maddelerle hastanın kanında diyalizata göre yüksek konsantrasyonda bulunan elektrolitlerin diyalizata 

geçmesini sağlamaktır. 

Hemodiyaliz makinelerinde diyalizatın sürekli diyalizörden geçmesini temin eden bir pompa bulunmaktadır. 

Bu akış sayesinde diyalizattaki atık maddelerin konsantrasyonu düşük tutulmakta, kan ile diyalizat arasında 

devamlı bir konsantrasyon farkı oluşturulmaktadır. 

Hemodiyalizde, hasta kanını atılması gereken küçük ve orta molekül büyüklükte toksik maddelerin 

bulunduğu bir solüsyon, buna karşılık, diyalizatı ise hastanın ihtiyacı olduğu elektrolitler içeren diğer bir 

solüsyon olarak düşünmek mümkündür. Üremik kanda birikmiş toksik maddeler, difüzyon ve ultrafiltrasyon 

yolu ile diyalizata, diyalizattaki elektrolitler de özellikle bikarbonat veya asetat iyonları hasta kanına 

geçmektedir. Kan ve diyalizat arasındaki membranın yapısı, kalınlığı, yüzey alanı ve membranın her iki 

tarafındaki basınçlar, bu maddelerin membrandan geçiş hızında etkili olmaktadır. 

Diyaliz hastaları, normal bir insan gibi günde oral olarak aldığı proteinli gıdaların metabolizması sonucu 

oluşan 50 -100 mEq/gün hidrojen iyonunu atmak zorundadır. Normalde bikarbonat iyonu böbrek tarafından 

yapılmaktadır. Hidrojen iyonu, bikarbonat iyonu ile birleşerek, su ve karbondioksit olarak vücuttan 

atılmaktadır. 

Bikarbonatlı diyalizde, diyalizattaki bikarbonat miktarı 35 mEq/L civarındadır. Bikarbonat iyonu diyaliz 

membranından hemen diffüze olmaktadır. Kanda bikarbonat seviyesi yükselerek diyaliz sonunda       26 – 

28 mEq/lt’lik konsantrasyon değerine ulaşmaktadır. 

Konsantre Bazik Bikarbonat solüsyonları kalsiyum ve magnezyum iyonları içermez. Bu iyonlar, bikarbonat 

içerisinde kalsiyum ve magnezyum karbonat olarak çöker. Bu nedenle, bikarbonatlı diyaliz solüsyonları, 

bazik bikarbonat konsantresi ve asidik bikarbonat konsantresi olarak iki ayrı bileşen olarak hazırlanmaktadır. 

Bu iki bileşen olarak hazırlanmaktadır. Bu iki bileşen seyreltilip karıştırıldığında asidik konsantredeki asit, 

ekimolar miktardaki bikarbonatla reaksiyona girerek karbondioksit oluşturmaktadır. Karbondioksit, su ile 

karbonik asit oluşturarak karışımın pH’ının 7.0 – 7.4 olmasını sağlamaktadır. pH’nın bu aralıkta olması ve 

ayrıca seyreltilmiş karışımda, kalsiyum ve magnezyum iyonlarının çok düşük konsantrasyonlarda bulunması, 

bu iyonların karıştıktan sonra karbonat olarak çökmesini engellemektedir.  
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ENDİKASYONLARI 

Uygun olarak seyreltilerek hazırlanmış diyalizat, akut ve kronik böbrek yetmezliği, sıvı yüklenmesi, Asit- 

baz dengesi bozuklukları, Elektrolit bozuklukları, diyalize edilebilen maddeler ile olan zehirlenmeler. 

KONTRENDİKASYONLAR 

Hiperkalemi (Sadece yüksek oranda potasyum içeren asit konsantresi kullanımında), Hipokalemi (Sadece 

düşük oranda potasyum içeren asit konsantresi kullanımında), Kontrol edilemeyen pıhtılaşma bozuklukları 

UYARILAR / ÖNLEMLER 

1. Konsantre bazik ve asidik hemodiyaliz solüsyonları kullanılmadan önce etiketteki bilgilere göre 

mutlaka seyreltilmelidir. Farklı oranda seyreltmek hasta için güvenli olmayabilir. 

2. Artan miktarlar kesinlikle kullanılmamalıdır. Bazik konsantre ile karıştırmadan bol su ile 

seyreltilerek atılmalıdır. 

3. Kullanılacak olan hemodiyaliz solüsyonunun konsantrasyonu devamlı kontrol edilip, sadece berrak 

solüsyonlar kullanılmalıdır. 

4. Çökelti oluşmuş solüsyonlar kullanılmamalıdır. 

5. Ürün ömrü açıldıktan sonra 12 saattir. 

6. Son Kullanma Tarihi geçmiş solüsyonları kullanmayınız. 

7. Konsantre solüsyonların seyreltilmesinde Reverse Osmos’dan elde edilen arıtılmış su kullanılmalıdır. 

Seyreltme suyu Avrupa Farmokopisinin diyalizat hazırlanmasında kullanılacak su için belirlediği 

kriterleri taşımalıdır. 

8.  Doktor kontrolünde kullanılmalıdır. 

9. Beklenmeyen etki görüldüğünde doktora başvurulmalıdır. 

10. Kullanıma hazır hemodiyaliz solüsyonunun bileşimini her zaman kontrol ediniz.  

11. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ambalajında saklanmalıdır. 

12. Açılmış ambalajlar aynı gün tüketilmelidir.  

13. Kapağı önceden açılmış ve ambalajı sağlam olmayan çözeltiler kullanılmamalıdır. 

14.  Kullanım sonunda karışma ve artıkların kullanılmasını önlemek için kalan kısım atılmalıdır. 

Kullanılması durumunda kontaminasyon ve çapraz kontaminasyona neden olarak hastaya risk 

oluşturacak şekilde ürünün beklenen etkisinde değişiklik yapabilir. Üretici firma bu gibi durumlarda 

herhangi bir sorumluluk kabul etmez.  

15. Uygulama esnasında eldiven kullanılmalıdır. 
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YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER 

Hemodiyaliz sırasında bulantı, kusma, baş dönmesi, baş ağrısı ya da kramp görülebilir. 

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ 

Diyalizin etkili olduğu bilinen ilaçların kullanımında hekim tarafından özel doz ayarlaması yapılmalıdır. 

Diyaliz etkisi bilinmeyen ilaçların kullanımında hekim kontrolünde takviye doz kullanılmalıdır. 

SAKLAMA KOŞULLARI 

Güneş ışığından korunarak oda sıcaklığında (5-25°C) saklanmalıdır. 

Üretim tarihinden itibaren iki yıl içerisinde kullanılmalıdır.  

     

Tekrar 

Kullanmayınız 

Kullanma Kılavuzunu 

Okuyunuz 

Sıcaklık Limitleri Steril Değil Dikkat 

 
    

Güneş ışığından 

koruyunuz 

Ürün Kodu Son Kullanma Tarihi Üretim Tarihi Lot No 

 

    

Ambalajı hasarlı 

ise kullanmayınız 

    

 Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. Büğdüz Mah. Enver Paşa Cad. No:8 

Akyurt- ANKARA/TÜRKİYE 

Tel: +90 (312) 837 6767  

Fax: +90 (312) 844 2106   

E-Mail: info@turkilac.com.tr                                                                        
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