Roztok na hemofiltráciu, hemodialýzu a hemodiafiltráciu
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Návod na použitie

1
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Otvorte obal ACCUSOLu 35 v ktoromkoľvek rohu
Skontrolujte zloženie roztoku a dátum exspirácie
Na vaku ACCUSOLu 35 môžete cítiť zvyškovú vlhkosť po
procese sterilizácie
Neprenášajte ACCUSOL 35 uchopením za vonkajší plastový obal

Pred použitím skontrolujte!
Roztok ACCUSOLu 35 je číry a bez zvyškových častíc
Vak nikde netečie
Krídelká konektoru vaku sú v pozícii otvorené, nezdvíhajte vak za konektor vaku
Krátky a dlhý zatavený spoj sú neporušené (zatlačte na veľkú a potom na
malú komoru vaku); ACCUSOL 35 nesmie byť použitý ak niektorý zo spojov
je porušený
Počas celej procedúry používajte aseptické techniky1

3

Pridajte predpísané liečivá
Odstráňte modrý krúžok a vydezinfikujte port
Pridajte aditíva
Aditíva musia byť pridané pred otvorením dlhého spoja
1 Obrázky sú len ilustračné a znázorňujú manipuláciu s vakom. Počas celej procedúry používajte jednorazové rukavice a aseptické techniky.
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Otvorte dlhý spoj
Položte vak ACCUSOLu 35 konektorom
smerom od vás
Vezmite do rúk dve strany väčšej komory vaku
Uchopením na stranách vak zatlačte dovnútra,
zápästia sa vám dostanú pod vak a tým
otvoríte dlhší spoj
Zatlačte na hornú a dolnú komoru vaku
na úplné otvorenie a zmiešanie obsahu
Skontrolujte, či je dlhší spoj úplne otvorený
Opakovane skontrolujte, či je roztok číry
a bez zvyškových častíc

Otvorte krátky spoj
Nadvihnite väčšiu komoru, vak pevne uchopte do
oboch rúk a skrútením smerom ku konektoru vaku
otvorte krátky spoj
Naklonením vaku a zatlačením roztoku
vytvoríte tlak na otvorenie kratšieho
zataveného spoja
Skontrolujte, či je kratší spoj úplne
otvorený
Opakovane skontrolujte, či vak netečie

Zaveste ACCUSOL 35

7

Uvoľnite prietok ACCUSOLu 35
Uchopte krídelká konektora vaku, ktoré sú
do polovice uzatvorené, podľa obrázka
na nasledujúcej strane
Zatlačte krídelká pokiaľ nezaklapnú do
plastového tela konektora

DȎLEŽITÉ UPOZORNENIE
Port pre pridávanie aditív musí byť pred pridaním
aditív dezinfikovaný
Aditíva musia byť pridané pred otvorením dlhšieho
spoja
Krátky a dlhý spoj musia byť otvorené pred
pripojením na substitučnú linku
Roztok ACCUSOL 35 musí byť použitý do 24 hodín
od zamiešania
Neprenášajte ACCUSOL 35 uchopením za
vonkajší plastový obal
Nezdvíhajte vak za konektor vaku
Zriedkavo sa môžu objaviť zrazeniny
roztoku niekoľko hodín po začiatku
liečby, a ak sa zrazeniny vyskytnú,
roztok Accusol 35 a súprava
hadičiek pre CRRT musia byť
ihneď vymenené a pacient musí
byť starostlivo monitorovaný.

Odstráňte čiapočku z konektora vaku
Pripojte linku pre substitučný roztok
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Otvor pre zavesenie vaku so zosilneným
okrajom farebne rozlíšeným podľa
koncentrácie draslíka:

Port pre
pridávanie aditív

Ružový: 0 mmol/l draslíka
Žltý:
2 mmol/l draslíka
Modrý: 4 mmol/l draslíka

Dlhý spoj

Krátky spoj

Konektor vaku s krídelkami
Čiapočka
konektora

Pred zatvorením krídeliek konektora vaku odstráňte čiapočku a pripojte vak na substitučnú linku,
potom otvorte konektor uzavretím krídeliek.
Uzatvorte krídelká konektora vaku jednou
rukou (budete počuť kliknutie)

Nezatvárajte krídelká v tejto pozícii

ACCUSOL 35 musí byť použitý do 24 hodín od namiešania
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ACCUSOL 35

ACCUSOL 35

Potassium 2 mmol/l

ACCUSOL 35

Potassium 4 mmol/l

ZLOŽENIE (mmol/l)*
Sodík
Draslík
Vápnik
Horčík
Chlorid
Glukóza

Veľká komora

129
0
2,33
0,667
145,7
0

129
2,67
2,33
0,667
148,4
7,4

129
5,33
2,33
0,667
151,1
7,4

Malá komora

Sodík
Hydrogénuhličitan

173
160

173
160

173
160

Roztok na hemofiltráciu,
hemodialýzu a hemodiafiltráciu
100% bikarbonátový pufer,
bezlaktátový
Rôzne koncentrácie draslíka s
farebným kódovaním pre jasnú
identifikáciu

Namiešaný roztok

Sodík
Draslík
Vápnik
Horčík
Chlorid
Hydrogénuhličitan
Glukóza
Osmolarita (mOsm/l)

140
0
1,75
0,5
109,3
35
0
287

140
2
1,75
0,5
111,3
35
5,55
296

140
4
1,75
0,5
113,3
35
5,55
300

POPIS
Objem
Kusov v balení

5000 ml
2

5000 ml
2

5000 ml
2

* Prevod jednotiek použitím vzorca molárna hmotnosť
mol=hmotnosť/relatívna molekulová hmotnosť Údaje podľa SPC

PM-0070-11/2015-SLO_SVK-3

5

Tento dokument neobsahuje všetky informácie.
Prosím, pred použitím produktov ACCUSOL 35 si pozorne prečítajte priložený súhrn
charakteristických vlastností lieku (SPC). Úplnú a aktuálnu verziu dokumentu SPC môžete
nájsť v databáze registrovaných liekov na stránke www.sukl.sk alebo si ho môžete vyžiadať
na Nikkiso Belgium bvba emailom na regulatory@nikkisomedical.com .

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie:
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné
monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje,
aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na Štátny ústav pre
kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11,
SK-825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237,
e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk . Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej
stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosťliekov / Hlásenie o nežiaducich účinkoch.
Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra .
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie môžu byt‘ rovnako nahlásené na Nikkiso Belgium bvba
telefonicky: +32 16 781 770 alebo emailom: complaint@nikkisomedical.com .
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