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KULLANIM AMACI 

Hemofiltrasyon solüsyonu, Renal replasman tedavisi gerektiren 

akut böbrek yetmezliğinde kullanılmaktadır.  

ENDİKASYONLAR 

• Renal replasman tedavisi 

• Sürekli venö-venöz hemofiltrasyon tedavisi (CVVH) 

KONTRAENDİKASYONLAR 

• Hemofiltrasyon solüsyonu hiperfosfatemisi olan 

hastalarda kullanılmamalıdır. 

UYARILAR VE ÖNLEMLER 

• Her iki bölmeyi karıştırmadan kullanmayınız. 

• Hemofiltrasyon solüsyonu karıştırıldıktan sonra 12 saat 

içerisinde mutlaka kullanılmalıdır. 

• Intravenöz olarak ya da ekstrakorporeal sistem içine 

infüze edilmemelidir. 

• Sadece berrak ve ambalajı hasarsız solüsyonları 

kullanınız. 

• Bakteriyel endotoksin içermez. 

• Buhar sterilizasyonu ile sterilize edilmiştir. İki kere 

steril etmeyiniz. 

• Tek kullanımlıktır. İkinci kere kullanımı hiçbir 

durumda tavsiye edilmez. 

• Ürün raf ömrü 2 yıldır. 

• Hemofiltrasyon solüsyonlarının hamile ve emziren 

kadınlarda kullanımı için yeterli veri 

bulunmamaktadır. Uygulayacak olan uzman hekim, 

ürünü hamile kadınlara uygulamadan önce, her bir 

hasta için potansiyel riskleri ve yararları 

değerlendirmelidir. 

MUHAFAZA VE SEVKİYAT KOŞULLARI 

• Sevkiyat ve depolama esnasında ürünü, direkt güneş 

ışığına karşı koruyunuz ve oda koşullarında muhafaza 

ediniz. 

• Her ortamda ürünün kuru kalmasını sağlayınız. 

• Ürünler yalnızca orijinal ambalaj ve etiketleri 

bozulmadan kabul edilmelidir. Kullanımdan önce 

pakete herhangi bir hasar olup olmadığının kontrolü 

yapılmalıdır.  

• Paketi açarken, ürün etiketi üzerindeki bilgiler 

doğrulanır. 

• Hasarlı veya iyi korunmamış ürünler 

kullanılmamalıdır. 

• +4°C altında veya +30°C üstünde saklamayınız. 
 

 

 

YAN ETKİLERİ 

Bulantı, kusma, kas krampları, hipotansiyon ve hipertansiyon 

gibi advers reaksiyonlar, tedavi modundan kaynaklanabilir. 

Bununla beraber tedavinin potansiyel yan etkileri hiper veya 

hipohidrat, elektrolit bozuklukları (Örn. Hipokalemi) 

Hipofosfatemi, hiperglisemidir. 
 

ÖZELLİK 

Karışımdan önceki bileşim 

Küçük Bölme A 

Potasyum Klorür ……………….…….. : 1,49 g/L 

Magnezyum Klorür Hekzahidrat……... : 1,02 g/L 

Kalsiyum Klorür Dihidrat …………… : 2,21 g/L 

Dekstroz Anhidrat……………………. : 10,00 g/L 

Enjeksiyonluk Su …………………….. : Kafi Miktar 
 

Büyük Bölme B 

Sodyum Klorür……………………….. : 6,82 g/L 

Sodyum Bikarbonat………………….. : 3,27 g/L 

Enjeksiyonluk Su …………………….. : Kafi Miktar 

A+B Karışımdan sonraki bileşim 

Sodyum (Na+)……………………..….. : 140,00 mmol/L 

Potasyum (K+)…………………..…….. : 2,00 mmol/L 

Magnezyum (Mg++)……………..……. : 0,50 mmol/L 

Kalsiyum (Ca++)……………………….. : 1,50 mmol/L 

Klorür (Cl-)………………………..….. : 11,001 mmol/L 

Bikarbonat (HCO3
-)……………….….. : 35,00 mmol/L 

Dekstroz Anhidrat…………………….. : 5,55 mmol/L 

Teorik Osmolarite…………………….. : 297,60 mOsm/L 

AMBALAJ 

Her kutuda 5000 ml’lik tek torba. 

KULLANMA TALİMATI / UYGULAMA 

Uygun kullanım için torba oda sıcaklığında tutulmalıdır.  
Ambalajın Açılması 

Diyaliz solüsyonunu içeren çift bölmeli torba ambalajından 

sadece kullanılmadan hemen önce çıkarılmalıdır. Dış ambalaj 

açılmadan önce oluşmuş olabilecek hasarlara karşı mutlaka 

kontrol edilmelidir. Ambalajı hasarlı torbalar kullanılmamalıdır. 

Her İki Bölmenin Karıştırılması 

1- Torbanın dış ambalajını kullanımdan hemen önce 

çıkarın ve diğer ambalaj malzemeleri ile atın. Küçük 

bölmeyi iki elle tutarak ve iki bölme arasındaki 

kaynakta bir açıklık oluşana dek sıkarak kaynağı açın. 

(Bkz. şekil I)  
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2- İki bölme arasındaki kaynak tamamen açılana kadar 

büyük bölmenin üzerine iki elle bastırın. (Bkz. şekil II)  

3- Torbayı hafifçe sallayarak solüsyonun tam olarak 

karıştığından emin olun. Solüsyon artık kullanıma 

hazırdır ve ekipmana asılabilir. (Bkz. şekil III)  

4- Diyaliz hattı iki giriş portundan herhangi birine 

bağlanabilir.  

4.a-) Luer giriş kullanılıyorsa, aseptik teknik 

kullanarak, başlığı çıkarın ve diyaliz hattındaki erkek  

luer kilidi torbadaki dişi luer reseptöre bağlayın; 

sıkıştırın. Her iki eli de kullanarak, tabanından 

kırılabilir pini kırın ve ileri geri hareket ettirin. Alet 

kullanmayın. Pinin tamamen ayrıldığını ve sıvının 

serbestçe aktığını doğrulayın. Pin tedavi boyunca luer 

girişte kalacaktır. (Bkz. şekil IV.a)  

4.b-) Enjeksiyon portu kullanılıyorsa, önce 

koparılabilir başlığı çıkarın. Sonra iğneyi kauçuk 

septumdan içeri yerleştirin. Solüsyonun serbestçe 

aktığını doğrulayın. (Bkz. şekil IV.b)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DİKKAT! 
 

Ürün Lot No 

 

+4°C ile +30°C 

arasında 

saklayınız. 

 Son 

Kullanma 

Tarihi 

 

Tek 

Kullanımlıktır 

 
Üretim Yeri 

 

Uzman 

Kullanımı 

 
Üretim Tarihi 

 

Ürün Kodu 

 Güneş 

Işığından 

Koruyunuz. 

 Buhar ile steril 

edilmiştir 

 Ambalajı 

Hasarlı ise 

kullanmayınız 

 

Tekrar Steril 

Etmeyiniz. 

 
Kullanım 

Kılavuzunu 

okuyunuz 

 
 
 
 
 

 

 


