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Ważne informacje przed rozpoczęciem terapii
• Czynności przygotowawcze i stosowanie systemu CytoSorb muszą mieć zawsze miejsce w 

sterylnych warunkach.
• Przed podłączeniem systemu CytoSorb układ drenów doprowadzających należy odpowietrzyć  

przez przepłukanie i napełnienie sterylnym roztworem soli fizjologicznej.
• Do adsorbera systemu CytoSorb nie może się w żadnym wypadku dostać powietrze.
• Przy montażu systemu CytoSorb należy zawsze uwzględniać podany na etykiecie kierunek 

przepływu.
• Zalecany przepływ krwi wynosi 150-700 ml/min, minimalny to 100 ml/min.
• Maksymalny okres stosowania jednego adsorbera CytoSorb nie powinien przekraczać 24 godzin.
• Może zaistnieć konieczność wcześniejszej wymiany adsorbera w przypadku oznak przedwczesnej 

utraty zdolności filtracji.
• Obieg pozaustrojowy należy kontrolować w regularnych odstępach czasu pod kątem oznak 

powstania skrzepów, pewnego zamocowania łączników i obecności powietrza w obiegu.

Antykoagulacja
• W chwili rozpoczęcia terapii musi być wdrożona antykoagulacja. 
• Nie są konieczne żadne szczególne adaptacje protokołów do systemu CytoSorb.  

Należy przestrzegać wskazówek producenta urządzenia.
• Heparynizacja ogólna  

 ° Dla systemu CytoSorb wystarczający jest z reguły czas aPTT równy 60-80 sek. wzgl.  
  czas ACT równy 160-210 sek. Oba należy regularnie sprawdzać.

• Regionalna antykoagulacja cytrynianowa 
 ° Dawka wstępna, przepływ krwi, kontrola i adaptacja dawki wapnia i cytrynianu  
  zgodnie ze stosowanym protokołem. Dawkowanie cytrynianu oraz wapnia ma  
  miejsce w typowych punktach obiegu CRRT. 
 ° Kontrola wapnia zjonizowanego (obieg CRRT i pacjent) kilka minut po rozpoczęciu  
  terapii i w regularnych odstępach czasu co 2-4 godziny.

• Decyzję o dawce i wartościach docelowych podejmuje lekarz prowadzący.

Wymagane materiały

Uchwyt systemu 
CytoSorb

4x zacisk nożycowy

Roztwór soli fizjologicznej 
2 litry, sterylny

Łącznik Luer-Lock czerwony  
– DIN-Lock czerwony
Łącznik DIN-Lock bezbarwny  
– DIN-Lock bezbarwny
Łącznik Luer-Lock niebieski  
– DIN-Lock niebieski

Worek do płukania 2 litry 

Łącznik DIN-Lock niebieski  
– DIN-Lock czerwony 
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CytoSorb

Terapia RRT z użyciem systemu CytoSorb –  
montaż przed filtrem 
Skrócona instrukcja konfiguracji



Krok 1 – Rzepłukanie przed podłączeniem
Urządzenie przygotować zgodnie z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta 
(wł. z płukaniem). W razie potrzeby w trakcie terapii nerkozastępczej najpierw przerwać 
terapię (zwrot krwi i odłączenie pacjenta zgodnie z instrukcja producenta stosowanego 
urządzenia).
1. Połączyć źródło roztworu soli fizjologicznej ze złączem      , odpowietrzyć i zamknąć 

czerwony zacisk     .
2. Połączyć element       w sposób wykluczający powstanie pęcherzy z wlotem krwi 

systemu CytoSorb       (u dołu). Zwrócić uwagę na prawidłowy kierunek przepływu!
3. Połączyć wylot krwi systemu CytoSorb       (u góry) z elementami      ,     ,      i     .
4. Otworzyć czerwony zacisk w elemencie       i przepłukać system CytoSorb 

grawitacyjnie 2 litrami roztworu soli fizjologicznej i odpowietrzyć przez opukanie.
5. Zamknąć czerwony zacisk elementu       i niebieski zacisk elementu     .

Ostrzeżenie: Nigdy nie zdejmować obu nasadek zamykających jednocześnie

6. Zatrzymać pompę krwi.
7. Zamknąć wszystkie przewody dializatora w punkcie    zaciskiem.
8. Odłączyć element       od wlotu krwi systemu CytoSorb       (u dołu) i wyrzucić.
9. Odłączyć przewód krwi tętniczej od wlotu krwi dializatora i połączyć w 

sposób wykluczający powstanie pęcherzy z wlotem krwi systemu CytoSorb   
(u dołu).

10.  Odłączyć element       od elementu       i wyrzucić      ,      i     .
11.  Połączyć element       w sposób wykluczający powstanie pęcherzy z wlotem 

krwi dializatora.
12. Usunąć wszystkie zaciski w punkcie   i uruchomić pompę krwi.
13. Rozpocząć terapię pacjenta zgodnie z zaleceniami.

Krok 2 – Montaż przed filtrem

możliwa konfiguracja

Dane kliniczne i przedkliniczne oraz wyniki uzyskane za pomocą adsorbera CytoSorb nie mogą być powielane/odwzorowywane  
na inne produkty. System CytoSorb powinien być używany wyłącznie przez personel, który został właściwie przeszkolony  

w zakresie obsługi i korzystania z terapii pozaustrojowych. 
W USA system CytoSorb nie jest dostępny w wolnym handlu. CytoSorb i CytoSorbents są znakami towarowymi firmy  
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Terapia RRT z użyciem systemu CytoSorb –  
montaż przed filtrem 
Skrócona instrukcja konfiguracji

Cały film przedstawiający przebieg konfiguracji: cytosorb.com/setup

https://cytosorb.com/setup

