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نیروب یلیالعمل استفاده از ستون جذب بردستو  

 نام محصول: 

 کارتریج هموپرفیوژن یکبار مصرف

 :توصیف محصول

ل متاکریالت هیدروکسی اتی-2، رزین متخلخل آنیونی پوشیده شده با کوپلیمرهای هیدروفیل محصولشده در این  استفادهجاذب 

و  یر مستقیم غجذب باالیی از بیلی روبین مستقیم و و هم در بالین آزمایشگاه هم در این محصول . استو سازگار با خون است 

 .نمکهای صفراوی را نشان داده است.  

 ساختار و مواد تشکیل دهنده:

 DX 350 لومدل محص

 100-60 )سی سی (حجم محفظه خون

 تبادل کننده آنیونیرزین متخلخل  مواد جاذب

 پلی کربنات کارتریجمواد 

 آب قابل تزریق استریل محلول نگهدارنده

 دقیقه 20درجه در  121بخار اتوکالو  روش استریلیزاسیون

ت میزان سرع کیلوپاسکال، باالترین 4 مقاومت داخلی کوچکتر و مساوی ویژگی های دیگر

تر سی سی در دقیقه، فشار قابل تحمل کم 50جریان پالسما کوچکتر از 

 کیلوپاسکال 100و مساوی 

 

 کاربرد محصول:

مان دردر کند و  برداشت از خون بیماربیلی روبین مستقیم، غیر مستقیم و اسیدهای صفراوی را می تواند محصول این 

 کاربرد دارد.ایجاد می شوند،  که توسط بیماریهای زیادی مانند نارسایی کبد و هپاتیت  ینمیروبیلیپربیه

 دستورالعمل استفاده:

 د.دقیقه توصیه می شو 180تا  120 این صافی باید در کنار جداکننده پالسما بکار برده شود. زمان درمان بین  -1

 ملزومات مورد نیاز: -2

رمال سالین سی سی ن 5000تا  3500، ماشین دیالیز، هپارین، رابط، جداکننده پالسما، تیوب DX350صافی جاذب بیلی روبین

 و غیره.
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 شستشوی محصول: 

 بدون هپارین.  500CCنرمال سالین هپارینه شده و  CC 3000آماده کردن محلول:  -1

 lower)الین سنرمال  500CCواحد در 2500-1875با میزان هپارین  2500CCنرمال سالین هپارینه شده  CC 3000از 

concentration)     500و CC  واحد هپارین   12500آن با(higher concentration) (. هپارینه شود)محلول غلظت باال 

 شستشو با هپارین غلظت پایین:  -2

قبل از وصل چند   رده،ک باز را جیکارتر کپ دو هر لیاستر طیشرا حفظ با:  (نییغلظت پا هپارینه) نیسالنرمال با محلول  شستشو

وای گیر افتاده به قسمت پایینی حباب های ه یا ناحیه گوشتی کف دست و با ضربات مالیم یک چکش پالستیکی بار تکان دهید

قسمت  سپس دیکن رپ شستشو محلول با را ست همودیالیز یانیشر نیالدر انتهای فیلتر کاتریج را به قسمت میانی حرکت دهید. 

. وصل کنید  جیرکارتقسمت کانکتور صافی ست وریدی را به انتهای وریدی و  یانیشر انتهای به را ت شریانیکانکتور صافی س

 به  شستشو، ندیراف طول در. دیده شستشو 100ml/min پمپ دور  با کم غلظت با شده نهیهپار نیسال با  را ها نیال و کارتریج

هید تا ذرات جاذب ددقیقه کارتریج را بین دو دست مالش  5و هر  شود خارج یاضاف یهوا تا دیکن وارد یمیمال ضربات جیکارتر

 کامال هپارینه شوند. 

غلظت  نههپاریداکننده پالسما را قبل از کارتریج با استفاده از تیوب به هم وصل کنید. سپس کل سیستم را  با نرمال سالین ج - -3

مطمئن  شستشو دهید تا از خروج هوا و هپارینه شدن کافی سیستم  cc/min  50کمتر از  (BFRسرعت گردش خون ) باال با 

ج را به صورت درنهایت کارتریکنید. سپس چمبر شریانی وریدی  را دریک ارتفاع مناسب برای گیر انداختن هوا تنظیم  د.شوی

 کنید.عمودی که انتهای شریانی در پایین و انتهای وریدی در باال قرار بگیرد ثابت 

و دهید تا نرمال سالین بدون هپارین باقی مانده شستش 500ccکل سیستم تصفیه را با سپس لین غیر هپارینه: شستشو با سا -4

 سالین با هپارین غلظت باال از سیستم خارج شود.

 دسترسی عروقی و درمان ضد انعقادی:  -3

  ( کالوین ساب  ورید و شریان فمورال، ورید)شامل  مرکزی ورید یک در  لومنه سه یا دو کاتتر از طریق تعبیه 

 در صورت داشتنAVF   ، شریانی -از طریق فیستوالی وریدی    

به صورت داخل وریدی  IU/Kg 100- 62.5 درمان ضد انعقادی: معموال از هپارین تراپی سیستمیک استفاده می گردد. ابتدا  (1

پی نیم ساعت قبل از پایان واحد در ساعت انفوزیون می شود. هپارین ترا 1250-1000دقیقه قبل از شروع درمان، سپس  10

 تر ه شود و نیاز به دوز اضافهواحد قبل از درمان بکار برد LMWH ،5000-6000درمان باید متوقف شود. در صورت استفاده از 

 نیست. 
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بهتر  ،. در صورت اجازه شرایطاستدقیقه 20-30دوز هپارین در افراد مختلف متفاوت بوده و میانگین زمانی انعقاد خون معموال  (2

جهت تنظیم دوز هپارین اندازه گیری شود. برای بیمارانیکه مشکالت انعقادی ندارند قبل از  INRو  PT، PTTاست میزان 

مقدار پایه خود  %180اندازه گیری شده و این مقادیر باید به  INRو  PT، PTTدقیقه بعد تستهای   5-15درمان و سپس 

 مقدار پایه برسد.   %140رسیده و بعد از درمان به 

اندازه گیری  INRو  PT، PTTدقیقه بعد تستهای   5-15برای بیمارانیکه مستعد خونریزی هستند باید قبل از درمان و سپس  -4

 ACTو  PT، PTTپایه برسد.  درطول فرایند  %140میزان پایه رسیده و بعد از درمان نیز به  %140شده  و درطول درمان به  

 دقیقه  برای تنظیم دوز هپارین بررسی شود 30هر 

 درمان: -5

-50قیقه شروع می کنیم. اگر شرایط بیمار پایدار بود سرعت را به دسی سی در  50-10 (BFRسرعت گردش خون ) بادرمان را 

  است.دقیقه  120-180سی سی در دقیقه افزایش می دهیم. طول  درمان حدود  30

 منع استفاده:

اید با احتیاط استفاده اختالالت الکترولیتی و انعقادی ب. ولی در بیماران  دارای نداردد منع استفاده مطلقی جهت این درمان وجو

 شود.

 عوارض جانبی:

 آلرژی، هیپوتنشن، نارسایی قلبی، خونریزی، ایست قلبی، شوک، آریتمی، مرگ ناگهانی و غیره.

 احتیاطات:

تریج، با مواد در صورت شکسته شدن یا باز شدن بسته بندی از کارتریج استفاده نکنید )برای پیشگیری از شکستگی و صدمه به کار -1

 لزات به آن ضربه وارد نکنید(سفت و ف

 تند.شستشو شوند، در غیر اینصورت مجاز به استفاده نیس دارای هپارینکارتریج و الینهای خون باید با نرمال سالین  -2

 به تاس ممکن کرد دایپ کاهش ماریب خون فشار اگر. شود دقت تنفس و خون فشار قلب، ضربان دما، مانند بیمار یاتیح مئعال تغییر به -3

 رفتن دست از ت،یمسموم ای یعروق یقلب یماریب لیدل به یعروق یقلب ستمیس به صدمه خون، انیجر حجم کمبود: باشد ریز لیدال

 یضدعفون وادم وژن،یهموپرف شروع سندرم ای تعادل عدم سندرم ،(خون از ها آنالوگ جذب) درمان دنبال به نیوازوپرس یها آنالوگ

 .ها لوله در مانده یباق کننده

 ا. درمانی در صورت لزوم ، بهبود عملکرد قلب، استفاده از داروهای باالبرنده فشار خون و کورتون ه حل: مایع راه

 در صورت کاهش فشار خون ناگهانی درمان هموپرفیوژن باید متوقف شود. 

 خون تهیسکوزیو و غلظت شیفزاا ع،یما بار شیافزا تعادل، عدم سندرم: باشد مطرح لیدال این است ممکن ونیپرتانسیه بروز صورت در -4

 . االب خون فشار به مبتال مارانیب  در خون فشار ضد یداروها پاک سازی و جذب اضطراب، و ترس ون،یدراتاسیده دنبال به

 راه حل: کاهش حجم خون در گردش، در صورت لزوم استفاده از داروهای ضد فشار خون و تالیدومید. 
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 کمبود( 2 .نسوز شدن جدا و اتصاالت یشدگ شل ها، لوله یخوردگ چیپ کم، قطر با سوزن انتخاب( 1دالیل ایجاد لخته در سیستم:  -5

 یس 3000 از کمتر دینبا شستشو یبرا نیسال زانیم ن،یهپار جذب عدم ،زمان پرایم در یناکاف کردن نهیهپار: لیدال به نیهپار زانیم

 .است نشده قیتزر نبد از  خون انتقال از قبل و بوده یناکاف کیستمیس نیهپار زانیم: انعقاد ضد مصرف یبرا نیهپار کمبود. باشد یس

 انیجر حجم با پمپ دور سرعت انطباق عدم جهینت در و پمپ دور قدرت کمبود( 4 شده، استفاده لیوسا با یستیز یسازگار عدم (3

 .نییپا یدما( 5. است پمپ ده برون کاهش آن جهینت که یواقع

 :حل راه

-and pressure) ه فشار متصل به ایزوالتور )و لوله های تخلی (Air-catching valveو منظم چمبر وریدی )مشاهده  دقیق  (1)

exhausting pipeline   صورتیکه  در، دریچه هواگیر را پینچ کنید تا از نظر ضد هوا بودن مطمئن شوید. درمانبعد از شروع

س سریعا باید به می کند. سپمطرح افزایش یافته که احتمال تشکیل لخته را ویسکوزیته خون افزایش یابد، فشار در چمبر یا دتکتور 

طریق الین  سالین هپارینه شده از 20mg/500ml. در صورت لزوم ادسرعت پمپ را کاهش د الزم است دنبال دلیل و راه حل بوده و

پ تنظیم شده، الین ها گیرد: هپارین اضافه شود، دور پمشریانی انفوزیون شود. برای حل مشکل و ادامه درمان باید این اقدامات انجام 

 و نیدل بررسی گردد، دما تنظیم شود و اگر الزم باشد الین ها تعویض گردد.

 خونی های لولس و پالسما جداسازی به تمایل تخلیه فشاروقتی لخته های بزگ خون ایجاد می شوند، دریچه های هواگیر و لوله های  (2)

لوله وریدی سخت  شده و ال این وقایع فشار در دریچه های دتکتور فشار باال رفته و باعث ایجاد آالرم فشار باالبه دنب پیدا می کنند.

 سریعا درمان هموپرفیوژن را متوقف و کارتریج را جدا کنید و فقط همودیالیز ادامه پیدا کند. می شوند لذا

یم دوز هپارین بر اساس بسیار اهمیت دارد. در این موارد باید: تاکید بر تنظکمبود دوز هپارین ابتدائی یا نگهدارنده در تشکیل لخته  (3)

 ام شود.شرایط هر بیمار، مشاهده عالئم کمبود هپارین و ایجاد لخته، بررسی تستهای مربوط به وضعیت انعقادی بیمار انج

ز ادقیقه بعد  5-30در نفس کشیدن در در صورت وجود عالئمی مانند: خارش، کهیر، لرز، تنگی نفس، کاهش فشار خون و سختی  -6

 شروع هموپرفیوژن چه اقداماتی باید انجام داد؟

 گزامتازون یا تزریق عضالنی دیفن هیدرامین و اکسیژن تراپی و کاهش سرعت پمپ میلی گرم د 5-10راه حل: تزریق وریدی 

 برگرداندن میمتص. شود شروع باید آنافیالکتیک شوک عیسر درمان وپروسیجر  قطع دیشد کیالکتیآناف واکنش جادیا صورت در: توجه

 . شود گرفته پزشک توسط دیبا ماریب به خون

 خارش و تب غ،استفرا تهوع، ،دسردر ،یعضالن کرامپ سرما، احساس بدن، یدما راتییتغ ،افت فشار خون نظر از مداوم نگیتوریمان

 .شود انجام

یمار با اکسیژن فشار صورت رخ دادن این اتفاق، باید سریعا هموپرفیوژن متوقف و بمشاهده دقیق سیستم از نظر ورود هوا به بدن و در  -7

 باال درمان شود.

زوم سیستم گرمایشی لباید به تاثیر دما بر اثربخشی درمان در طول زمستان و یا وقتی که دمای اتاق پایین است، توجه شود. در صورت  -8

 باید روشن شود.
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 خون ی از حجم مقدار توان یم ، وزن کم ماریب و کودک یبرا مخصوصاً باشد ماریب تحمل از شتریب یبدن خارج خون گردش حجم اگر -9

 .گرفت نظربرای تزریق در   را

 :ها هیتوص و هااخطار

ستریل را رعایت کنید ا. برای جلوگیری از عفونت بیمار، شرایط استبوده و برای یکبار استفاده  مواد تب زااین محصول استریل و بدون  -1

 بالفاصله بعد از شستشوی محصول از آن استفاده کنید.  و

 رالعملدستو دقت به استفاده از قبل. شود استفاده دارد تجربه خون هیتصف طهیح در که متخصص پزشک توسط دیبا محصول نیا -2

 .شود منهدم شده مصرف محصولها  استانداردو  نیقوان اساس بر. شود مطالعه محصول

 .است ه.شد منع عفونت احتمال لیدل به محصولاین  از مجدد استفاده -3

 شرایط نگهداری:

  دور از نور خورشید، اشعه ماوراء بنفش، رطوبت  و دمای باال 

  در جه سانتیگراد 4-30دما بین 

 محیط خشک و دارای تهویه 

 تاریخ انقضای این محصول دو سال پس از تاریخ تولید است 

 (:Warranties and limitationsضمانت ها و محدودیت ها )

 شوند یم یبند بسته و شیآزما ل،یاستر د،یتول دقت با محصوالت نیا که است نیا کننده دیتول ضمانت. 

 یم نظر رد آن یبرا نیگزیجا محصول شرکت نیا باشد، شده جادیا یبند بسته ای دیتول یط در است ممکن که نقص وجود صورت در 

 ممکن که یکالتمش قبال در را یتیمسئول چگونهیه دکنندهیتول. شود گزارش آن نامبر الت قیطر از محصول دیبا مورد نیا در. ردیگ

 ...... و نگهداشت و انبار نقل، و حمل هنگام مانند ردیپذ ینم دیآ شیپ محصول یبرا درمان طول در است

 تیمسئول یدوم شرکت نیبنابرا.  باشد ریپذ تیمسئول آن استفاده شروع از قبل محصول با مرتبط مسائل همه قبال در دیبا داریخر 

 . ردیپذ ینم را محصول از استفاده سوء ای و اموال افراد، به بیآس شامل استفاده از منتج صدمات چگونهیه
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 :شوند یم ریتفس ریز شرح به محصول برچسب در رفته کار به ینمادها و کیگراف

      
  

 

 
 

 شماره

 کاتالوگ

 عدم

 استفاده

 مجدد

 هشدار
 با استریل

 بخار

 ایدسته کد

 )نامبر الت)

 تاریخ

 انقضاء

 محصول

 مشخصات

 سازنده

 محصول

 در مجاز نماینده

 اروپا جامعه

 دارای

 تاییدیه

 اروپا

 غیر

 پیروژنیک

 استفاده عدم

 درصورت

 بسته آسیب

 بندی

 


