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1

Hakemisto

A
Akku 289, 319
Alusta ja jarrut 35
Antikoagulaatio 255
Arterialetkusto 319
Arteriapaine 306, 319

Dialysaattori pidikkeen
liikuttaminen 43

Hoitomuodot ja käyttöalueet 21

Dialysaattorin käyttöikä 186, 319

Hoitonäytöt 163

Diffuusio 319

Hoitomuodot, kuvaus 239
Hoitopaketin käyttöikä 320
Hoitotiedot CVVH 243

E

Hoitotiedot CVVHD 246

Edellytykset ensimmäiselle
käyttöönotolle 284

Hoitotiedot CVVHDF 249

Edistymisen näyttö 47

Hoitotiedot, TPE 252

Asetusten muuttaminen
keinupainikkeilla 50

Ensimmäinen käyttöönotto 285

Huoltokortti 320

Asetusten muuttaminen
numeropainikkeilla 50

F

Arteriapaineen mittausyksikkö
(punainen) 46
Asennus 283

Hoitotiedot, Pre-post-CVVH 244

Huoltoportti 37
Huoltotoimenpiteet 291

Filtraatio 319

Huomautussymboli, merkitys 18

B

Filtraattipaineen mittausyksikkö
(keltainen) 46

Huuhtelu 302

Balansoinnin historia 188

Filtraattipumppu 46

Hälytyskaavio kaksi 211

Balansoinnin lopetus/käynnistys
174

Filtraattipussi 319

Hälytyskaavio yksi 210

Balansointi 186, 239

Filtraattipussin vaihdon
suorittaminen (TPE) 132

Hälytyskaaviot 210

Balansointitiedot 185

Filtterin pidike 39

Hälytysrajojen asettaminen
uudelleen 220

H

Hälytysten käsittely 209

C

Hemodialyysi 319

Hälytysten priorisointi 214

Ca-pumppu (valkoinen) 46, 310,
319

Hemofiltraatio 319

Hälytystoiminnon tarkistus 320

Hemofiltraatioliuokset 279

Hälytys-ulostulo 324

Ca-tipanlaskija (valkoinen) 46

Hemofiltterit/plasmafiltterit 279

Ca-virtauksen suhde filtraatin
virtaukseen 218

Henkilökunnan kutsu 37

I

Balansointivirhe 186, 304

CiCa-antikoagulaation
aloittaminen 181
Ci-Ca-antikoagulaation
lopettaminen 180
CiCa-pinnantason valvoja 310
CiCa-tipanlaskija 309
CRRT-Ci-Ca hoitomuodot 87
CRRT-hoitomuodot 240

Hepariinipumppu 39, 44, 309, 319

Ilmaa tunnistettu 223
Ilman poisto 223

Hoidon keskeytys 303

Ilmavalvoja 46, 308

Hoidon keskeytys (kierrätys NaClliuoksella) 170

Infuusiotanko (vasemmalla ja
oikealla) 35

Hoidon keskeytys (kierrätys
resirkulaatioyhdistäjällä) 171
Hoidon keskeytys ilman veren
palautusta 169
Hoidon lopetus / veren
palautuksella 303

D

Hoidon rajoitukset 28

Desinfektioaineet 236

Hälytysraja-arvo 320

Historia 185

CVVHD 244

Desinfektio 235

Hälytysjärjestelmä 212

Hoito 302

J
Jarruilla varustetut pyörät 38
Jatkuva munuaisten
vajaatoiminnan korvaushoito 239
Jännitekilpi 36
Järjestelmäparametrit 190, 303

Hoitoaika 186, 319
Hoitomoduuli 46
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K

Laitteen sivunäkymä oikealta 39

O

Kaiutin 41

Laitteen sivunäkymä vasemmalta
38

Odotettavissa oleva käyttöikä 29

Kalsiumin pinnantason valvoja
(valkoinen) 46
Kalsiumin virtaus 320
Kalsiumpussin vaihto 179
Kasetin tunnistin 46, 310

Laitteen toiminnot 239

Optinen tunnistin 46, 308

LAN (local area network) verkkoliitäntä 37

P

LAN (verkko) 324

Paikan vaihto 287

Kehonulkoinen verenkierto 239,
320

Letkunohjain 320

Paine-/hälytyshistoria 163

Letkunsulkija (punainen) 46

Painearvot 53

Kehonulkoinen verenkierto ja
turvajärjestelmät 306

Letkunsulkija (sininen) 46
Letkuston täyttäminen 302

Paineen mittausyksiköiden
avaaminen manuaalisesti 233

Kehonulkoisen verenkierron
moduuliitomoduuli (CRRT) 46

Liite 345

Paineenmittausyksiköt 37

Liittimet 36, 37

Painehälytysrajojen asettaminen
54

Keinupainikkeet 48

Liitäntämahdollisuudet 301

Kertakäyttöruiskut 280

Lisätarvikkeet 282

Keskeytä valmistelu 68, 91, 117,
144

Lisävarusteet 282

Kierrätys 302

Lyhenteet 321

Konvektio 320
Korkean prioriteetin hälytystilat
212
Korttipaikan käyttö 43
Korttipaikka 39, 41, 320
Korvausneste 320
Korvausnestepumppu 46
Kosketusnäyttö 40
Kuljetus 289
Kulutustarvikkeet 278
Kulutustarvikkeita ja lisätarvikkeita
koskevat varoitukset 33

Lisävarustelaukku 36
Lämmitin (valkoinen) 38
Lämmitin (vihreä) 38
Lämmityksen mikrokytkin 305
Lämpötila 75, 102, 123, 150

Painenäytöt 47
Paino 293
Pinnantason asettaminen
venakammiossa 164
Pinnantason valvoja 46, 308
Pintojen puhdistus/desinfektio 235
Post-CVVH 241
Postdiluutio 71, 146, 320
Post-filtteri Ca-pitoisuus 320
Potentiaalintasaus 37

M

Potilaan yhdistäminen 302

Materiaalit 311

Pre-CVVH 241

Mikrokuplat 226

Prediluutio 70, 146, 320

Mikrokuplia tunnistettu
venakammion alapuolella 226

Prediluutio korvausnestepumppu
46

Mitat 293

Pre-filtteripaine 306

Määritelmiä 319

Pre-filtteripaineen mittausyksikkö
(punainen) 46

Kädensija 41

N

Puhdistus 235

Käsitteitä 319

NaCl-liuokset 279

Käyttäjäkortti 320

Netto ultrafiltraatiomäärä 320

Käyttäjän vastuu 30

Näppäimet -ja merkkivalot 40

Käyttäjäryhmä 28

Näppäimistö 51

Käyttöliittymä 47

Näyttö 35, 40

Käyttöohjeen käyttäminen 17

Näyttö takaa 41

Kuvaruudun värit 48
Kuvasymbolit 323

Käyttöohjelmat 302

Näyttö/painikkeet 40

Käyttöolosuhteet 300

Näyttövika-anturi 40

Käyttöperiaatteet 57

Näytön häiriö 231
Näytön liikuttaminen 42

L

Näytön puhdistus 235

Laitteen näkymä edestä 35

Näytön varsi 41

Laitteen näkymä takaa 36
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Puhdistusaineet 236
Pussin vaihto 177
Pussin vaihto
(korvausneste/ulkoneste/filtraatti)
177
Päälle/Pois näppäin 52

R
Raja-arvoikkuna 55
Raja-arvojen valvonta 53
Raja-arvot 53
Regionaalinen
sitraattiantikoagulaatio 257
RS232 -portti 37
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Ruiskun vaihto 175

Tärkeitä ensimmäistä
käyttöönottoa koskevia tietoja 285

Verivuotovalvoja (keltainen) 46

S

Tärkeitä tietoja 17

Verkkokatkaisija 37

Sertifikaatit 326
Seuraava käyttötoiminto 163
Sitraatin pinnantason valvoja
(vihreä) 46
Sitraatin tipanlaskija (vihreä) 46
Sitraatin virtauksen suhde
verenvirtaukseen 219
Sitraatin virtaus 320
Sitraattiannos 320
Sitraattiliuos 280
Sitraattipumppu (vihreä) 46, 309,
320
Sitraattipussin vaihto 180

Tärkeitä tietoja teknisistä
turvallisuustarkastuksista /
huoltotoimenpiteistä 291

UF/verenvirtaus 217
UF-nopeus 53
Ulkoiset liitäntämahdollisuudet
301

Ultrafiltraatio 304

Ympäristösopivuus / jätehuolto
290

Vaaka 1 (vihreä) 36

Systeeminen Ca-pitoisuus 320

Vaaka 2 (valkoinen) 36

Sähkökatkos (virtakatkos) 230

Vaakajärjestelmä 304

Sähkölaitteet 284

Vaihtomäärä 321

Sähkömagneettinen häiriönsieto
298

Valikkokenttä 47

Sähkömagneettinen säteily 297

Valikot 164

Tapahtumat 188

Ä
Ääni vaimennettu 40
Äänimerkki 309

Valikkorivi 47
Valmistelu 302
Valmisteluaika 321
Vapaa ohjelmisto 345
Varastointi 289
Varastointiolosuhteet 289
Varoitussymboli, merkitys 18
Vasta-aiheet 26

Tarkennetut ohjeet 49

Vastuullisen organisaation
tehtävät 29

Teknikkokortti 320

Vastuuvapauslauseke 31

Tekniset tiedot 293

Venakammio 164

Tekniset turvallisuustarkastukset /
kunnossapitotoimenpiteet 291

Venapaine 306, 321

Tilarivi 47

Venapaineanturi (sininen) 46

Toimenpidetila aktiivinen 175

Veren manuaalinen palautus 232

Toimintakuvaus 239

Yleinen käyttöperiaate 48
Ympäristön lämpötilan anturi 305

Systeeminen antikoagulaatio 255

T

Y

Ulkonestepumppu 46

Vaaka 35

Sähköä koskevat varoitukset 31

Virtausnopeudet 303

Yleiset käyttövaiheet 50

Suositeltavat turvaetäisyydet 300

Sähköturvallisuutta koskeva
varoitus 31

Virjesymboli, merkitys 18

Ulkoneste 279, 321

V

Sähköturvallisuus 294

Verkkoliitäntä 37
Viestit 216
Virtakatkos (sähkökatkos) 230

U

Sivuvaikutukset 21

Sähköstaattiset purkaukset 27

Verkko (LAN) 324

Venaletkusto 321

Veren palautus 232

Toimintatesti 239, 302

Veripumppu 46, 307

Toimintatilan näyttö (valot) 40

Veritie 240

Toimintotesti 321

Verivuoto 228

Transmembraanipaine (TMP) 307

Verivuoto-/hemolyysivalvoja 303

Tyyppikilpi 36

Verivuotovalvoja 321
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2

Tärkeitä tietoja

2.1

Käyttöohjeen käyttäminen
Laitetyyppi

Laitetyyppiä multiFiltratePRO kutsutaan seuraavassa laitteeksi.

Tunnistetiedot

Käyttöohjeen kansilehdeltä ja mahdollisesta laitteeseen kiinnitetystä
kilvestä löydät seuraavat tunnistetiedot:
– Laitteen ohjelmistoversio
– Asiakirjan painos
– Dokumentin julkaisupäivä
– Asiakirjan tuotenumero

Alatunniste

Alatunniste sisältää seuraavat tiedot:
– Yrityksen nimi
– Laitetyyppi
– Dokumentaatiotyypin englanninkielinen lyhenne ja dokumentaation
kielen kansainvälinen lyhenne, esim. IFU-FI, on lyhennys sanoista
"Instructions for Use, suomi".
– Painosmerkintä, esim. 13A-2020, tarkoittaa painosta 13A
vuodelta 2020.
– Sivun tunniste

Luvun rakenne

Fresenius Medical Caren dokumenttien käytön helpottamiseksi
kaikkien käyttöohjeiden lukujen rakenne on yhtenäistetty. Siksi voi olla,
ettei luvussa ole minkäänlaista sisältöä. Nämä luvut ovat merkitty
vastaavasti.

Dokumentissa käytetyt
tyylit

Dokumentissa voidaan käyttää seuraavia tyylejä:
Tyyli

Kuvaus

Painikkeiden
nimitys

Laitteen painikkeet kirjoitetaan lihavoituna.

Näytön viestit

Laitteen ilmoitukset näytetään lihavoituina.

Esimerkki: Painike OK

Esimerkki: Viesti: Virtakatkos
 Käyttöohje

Toimintaohjeet on merkitty nuolella .
Käyttöohjeita tulee noudattaa.
Esimerkki:  Hyväksy näytetyt tiedot
OK-painikkeella.

Kuvat

Dokumenteissa käytetyt kuvat voivat poiketa alkuperäisestä, jos niillä ei
ole minkäänlaista vaikutusta toimintaan.

Käyttöohjeen merkitys

Tämä käyttöohje kuuluu laitteen mukana toimitettaviin asiakirjoihin, ja
se on siten osa laitetta. Se sisältää kaikki tarvittavat tiedot laitteen
käyttöä varten.
Käyttöohje on luettava huolella läpi ennen laitteen käyttöönottoa.
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2.2

Muutokset

Dokumentaation muutokset tehdään uusintapainosten tai lisälehtien
muodossa. Yleisesti pätee: Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Kopiointi

Osittainenkin kopiointi on sallittu vain kirjallisella luvalla.

Varoitusten merkitys
Huomauttaa käyttäjää sitä, että vaaran torjumiseen tarkoitettujen
toimenpiteiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin tai
hengenvaarallisiin henkilövahinkoihin.
Varoitus
Vaaran tyyppi ja aiheuttaja
Syntyneen vaaran mahdolliset seuraukset.
 Vaaran torjumistoimenpiteet.
Seuraavissa tapauksissa vaarat voivat poiketa edellä kuvatusta
mallista:
– Varoitus viittaa useampaan vaaraan.
– Varoitusta ei voi kohdistaa tiettyihin vaaroihin.

2.3

Huomautuksen merkitys
Huomio
Huomauttaa käyttäjää tiedoista, joiden noudattamatta jättämisestä
on odotettavissa seuraavia vaikutuksia:
– Laite voi vaurioitua.
– Kyseiset toiminnot eivät toimi lainkaan tai eivät toimi kunnolla.

2.4

Vihjeen merkitys
Vihje
Antaa käyttäjälle vihjeitä laitteen optimaalisesta käytöstä.

18
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2.5

Lyhyt kuvaus
Laitteella voidaan suorittaa kehonulkoinen veren puhdistus. Se käyttää
ja valvoo kehonulkoista verenkiertoa.
Näytössä on neljä käyttöpainiketta. Hoitoparametrit syötetään ja laitetta
käytetään pääosin teräväpiirtokosketusnäytöstä. Hoitotiedot näkyvät
hoidon aikana.
Pumpuilla kuljetetaan menetelmästä riippuen verta, filtraattia,
ulkonestettä, korvausnestettä tai veriplasmaa ja
sitraattiantikoagulaatiossa myös sitraattia ja kalsiumia.
Korvaushoidoissa balansointi tapahtuu gravimetrisesti vaaoilla, ja
hoitomuodosta riippuen ulkoneste ja korvausneste sekä tarvittaessa
vaihdettava plasma voidaan lämmittää integroiduilla lämmittimillä.
Kehonulkoisessa verenkierrossa veri kuljetetaan filtterin tai adsorberin
läpi. Veren jatkuva antikoagulaatio on mahdollista. Ilmavalvoja estää
ilman pääsyn potilaaseen. Verivuotovalvoja ja venapaineen valvonta
estävät vaarallisen verenmenetyksen. Arteriapaineen valvonnalla voi
tunnistaa neulan tai katetrin tukkeuman, esim. suonen seinämää
vasten

2.6

Käyttötarkoitus ja siihen liittyvät määritelmät

2.6.1

Käyttötarkoitus
Kehonulkoisen hoidon hallinta, käyttö ja valvonta

2.6.2

Lääketieteellinen indikaatio
– Akuutti munuaisten vajaatoiminta, joka vaatii jatkuvaa munuaisten
korvaushoitoa (CRRT).
– Nestekuormat, jotka vaativat jatkuvaa munuaisten korvaushoitoa
(CRRT).
– Tietyt myrkytykset, jotka vaativat jatkuvaa munuaisten
korvaushoitoa (CRRT).
– TPE:n kautta tapahtuvaa veriplasman vaihtoa vaativat sairaudet.
– Sairaudet, jotka vaativat CRRT-hoitoa hemoperfuusioon
yhdistettynä lisäpatogeenien poistamiseksi verestä.
– Sairaudet, jotka vaativat CRRT-hoitoa ECCO2R-laitteeseen
yhdistettynä lisähiilidioksidin poistamiseen.
– Sairaudet, jotka vaativat CRRT:tä kehonulkoisen kaasunvaihdon
lisäksi (happeutus ja dekarboksylaatio) kehonulkoisen sydämen
ja/tai keuhkojen tuen aikaan saamiseksi.
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2.6.3

Potilasprofiili, demografiset tiedot
Aikuisen CVVHD-, CVVHDF- ja CVVH-hoitomuodot on tarkoitettu
käytettäväksi kaikilla CRRT-hoitoa tarvitsevilla potilailla ilman
systeemistä antikoagulaatiota tai sen kanssa ja potilailla, joiden paino
40 kg tai enemmän potilaiden iästä riippumatta.
Ci-Ca CVVHD- ja Ci-Ca post-CVVHDF-hoitomuodot on tarkoitettu
käytettäväksi CRRT-RCA-hoitoa vaativilla potilalla, joiden paino on
40 kg tai enemmän.
Pediatriset CVVHD-hoitomuodot on tarkoitettu käytettäväksi kaikilla
CRRT-hoitoa tarvitsevilla potilailla ilman systeemistä antikoagulaatiota
tai sen kanssa ja potilailla, joiden paino on 8 - 40 kg potilaiden iästä
riippumatta.
TPE-hoitomuoto on tarkoitettu käytettäväksi potilailla, joiden paino on
40 kg tai enemmän potilaiden iästä riippumatta.
Yhdistetty CRRT- ja ECCO2R-hoitomuoto on tarkoitettu käytettäväksi
aikuisilla potilailla, joiden paino on 40 kg tai enemmän. Lisäksi on
huomioitava vastaavissa käyttöohjeissa määritetyt potilasta koskevat
rajoitukset.
Yhdistetty CRRT- ja hemoperfuusiohoitomuoto (Cytosorb tai Seraph)
on tarkoitettu käytettäväksi aikuisilla potilailla, joiden paino on 40 kg tai
enemmän. Lisäksi on huomioitava vastaavissa käyttöohjeissa
määritetyt potilasta koskevat rajoitukset.
Yhdistetty CRRT- ja ECMO-hoitomuoto (iLA Membrane Ventilator /
iLA activve iLA -sarjalla (IPS), joka on varustettu CRRT-liittimellä) on
tarkoitettu käytettäväksi aikuisilla potilailla, joiden paino on 40 kg tai
enemmän. Lisäksi on huomioitava vastaavissa käyttöohjeissa
määritetyt potilasta koskevat rajoitukset.
Laitteen käytöstä raskaana olevilla tai imettävillä naisilla ei ole tietoa.
Laitetta ei saa käyttää raskauden eikä imettämisen aikana, ellei hoito
tätä laitetta käyttäen ole välttämätöntä naisen kliinisen tilan vuoksi.

2.6.4

Käyttäjäryhmä ja määräystenmukainen ympäristö
Laitetta saavat käyttää vain henkilöt, joilla on todistetusti sen käyttöä
varten tarvittava koulutus tai tiedot ja kokemus.
Laite mahdollistaa hoidon teho-osastoilla tai vastaavissa olosuhteissa,
joissa sitä on käytettävä tiiviissä lääkärin valvonnassa. Hoitoa on
seurattava jatkuvasti.

2.6.5

Suorituskykyominaisuudet ja kliiniset hyödyt

2.6.5.1

Suorituskykyominaisuudet
Katso suorituskykyominaisuuksiin liittyviä yksityiskohtaisia tietoja luvun
7 funktionaalisen hoidon kuvauksesta.
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2.6.5.2

Kliiniset hyödyt
CRRT

CRRT-hoitomuodon kliiniset hyödyt vaikeasti sairailla potilailla, joilla on
akuutti munuaisvaurio, nesteylikuormitus tai myrkytystila, voivat
sisältää parantuneita sairastuvuus- ja eloonjäämistuloksia, kun nestettä
säädellään varovasti. Lisäksi hoito voi mahdollistaa happo-emäs- ja
elektrolyyttitasapainon, koska hoitoa voidaan osittain venyttää
jatkuvaan käyttöön asti, mikä rajoittaa potilaassa tapahtuvien
muutosten nopeutta (hemodynaaminen tila pysyy vakaana ja
nestetasapainotilan muuttuminen on hidasta, aivoödeeman riski on
alhaisempi osmoottisen paineen hitaista muutoksista johtuen).
CRRT:n ja ECMO-kierron yhdistelmäkäytön hyötynä on, että potilas voi
käyttää kumpaakin hoitomuotoa vain yhdellä kehonulkoisella
sisäänviennillä. Yhdistetty kierto ei muuta CRRT:n kliinistä hyötyä
(nesteen hallinta, akuutin munuaisten vajaatoiminnan ja/tai myrkytysten
hoito kriittisesti sairailla potilailla) eikä ECMO:n kliinistä hyötyä.
ECMO:n kliininen hyöty riippuu CRRT-liittimellä varustetusta iLAlaitteesta.

2.7

Hoito hemoperfuusioon
yhdistettynä

Hemoperfuusion kliiniset hyödyt riippuvat käytetystä adsorberista.

Hoito ECCO2R-laitteeseen
yhdistettynä

ECCO2R-laitteen ja CRRT-hoidon yhdistämisen kliinisistä hyödyistä on
saatavilla vain rajallinen määrä tietoja.

TPE

TPE-hoidon kliiniset hyödyt voivat sisältää parantuneita sairastuvuusja eloonjäämistuloksia, kun plasman sisältämät patologiset ainesosaset
poistetaan nopeasti. Esimerkki-indikaatioita ICU-asetuksessa ovat
TTP, HUS ja intoksikaatiot.

Sivuvaikutukset
Laitteeseen ja/tai hoitoon
liittyvät

Elinluokka (IMDRF)

Sivuvaikutukset

Hermosto

Kouristuskohtaukset, aivoödeema, demyelinaatio

Veri- ja imukudosjärjestelmä

Anemia, hyytymishäiriöt (trombosytopenia mukaan luettuna),
hypovolemia ja hypovoleeminen sokki (verenhukan, liiallisen
ultrafiltraation seurauksena), (jatkuva) hypervolemia ja ödeema,
hemolyysi (joka johtaa esim. kuumeeseen ja vilunväristyksiin,
kuumiin aaltoihin, vatsa/kylkikipuihin)

Immuunijärjestelmä

Yliherkkyys- / allerginen reaktio (sen seurauksena esim.
hengenahdistus, hypotensio, urtikaria, kuume ja vilunväristykset,
kuumat aallot, tajuttomuus, vatsa-/kylkikipu), hepariinin aiheuttama
trombosytopenia (HIT)

Verisuonisto

Verenvuoto/verenhukka (myös: katetriin liittyvä), ilmaembolia,
tromboosi ja tromboembolia
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Elinluokka (IMDRF)

Sivuvaikutukset

Sydän

Sydämen rytmihäiriö, sydämenpysähdys

Hengityselimet

Bronkospasmi, hengityksen pysähtyminen, pleuranestekertymä
(TPE)

Ruoansulatuselimistö

Pahoinvointi, oksennus, vatsakipu

Aineenvaihdunta ja ravinto

Ravintoaineiden poistuminen, asidoosi (esim. sitraatin kertymisen
vuoksi), alkaloosi (esim. sitraatin ylikuormituksen vuoksi),
elektrolyyttitasapainon häiriö (mukaan luettuna hypokalemia, kun
käytetään niukasti kaliumia sisältäviä liuoksia, hypofosfatemia
erityisesti, kun käytetään fosfaatittomia liuoksia; systeeminen
hypokalsemia tai hyperkalsemia, hypernatremia (erityisesti RCA:n
käytön yhteydessä); verensokerin epätasapaino (esim. diabetesta
sairastavilla potilailla)

Tuki- ja liikuntaelimistö

Krampit/lihaskouristukset, luunmurtumat

Infektiot

Bakteeri-infektio (myös: katetriin liittyvä), joka johtaa sepsikseen

Muut/yleiset häiriöt

Hypotensio, hypotermia, päänsärky
Muita sivuvaikutuksia voi liittyä muihin hoidossa käytettäviin tuotteisiin
tai lääkkeisiin (esim. keskuslaskimokatetrit, adsorberit).

2.7.1

Vakavista haittatapahtumista ilmoittaminen
Jos laitteeseen liittyen ilmaantuu vakava haittatapahtuma, myös joku
muu kuin tässä käyttöohjeessa lueteltu haittatapahtuma, on siitä
ilmoitettava välittömästi hoitavalle lääkärille. EU-maissa käyttäjän
on ilmoitettava tähän laitteeseen liittyen ilmaantuneesta vakavasta
haittatapahtumasta valmistajalle merkinnän (
) mukaisesti ja
EU-jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle käyttäjän jäsenmaassa.
Vakava haittatapahtuma voi olla mikä tahansa haittatapahtuma, joka
suoraan tai epäsuoraan johtaa potilaan, käyttäjän tai muun henkikön
kuolemaan, potilaan, käyttäjän tai muun henkilön terveydentilan
väliaikaiseen tai pysyvään vakavaan heikentymiseen tai vakavaan
uhkaan kansanterveydelle.

2.7.2

Lääketieteelliset tiedot ja varotoimet sivuvaikutusten torjumiseksi
Kaikki hoitomuodot
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– Systeemistä antikoagulaatiota käytettäessä ja regionaalisen
sitraattiantikoagulaation yhteydessä hoidot on suoritettava
protokollan mukaisesti (katso luku 7). Antikoagulantin puuttuminen
tai väärin annosteltu antikoagulantti voi johtaa varhaiseen
tukkeutumiseen tai hyytymiseen (ja verenhukkaan, jos
kehonulkoinen järjestelmä on vaihdettava) tai verenvuotoon,
esimerkiksi trombosytopenian tai liiallisen systeemisen
antikoagulaation vuoksi.
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– Jotta riittävä verenvirtaus koko hoidon aikana olisi varmaa,
potilaassa tulee olla soveltuva veritie (esim. sopivan kokoinen
kaksiluumeninen keskuslaskimokatetri – katso käyttöohjeesta
tietoja oikean koon valitsemisesta). Jo olemassa olevan
valtimo-laskimosiirteen tai fistelin (joita vaaditaan kroonisessa
käytössä) käyttö CRRT-hoidoissa voi johtaa niiden vaurioitumiseen.
TPE-hoitoon voidaan käyttää perifeeristä laskimoyhteyttä tai
valtimo-laskimofisteliä, jos ne ovat käytettävissä.
– Säädä nestemääräystä nykyisten seerumin elektrolyyttien ja
happo-emästasapainoarvojen tai hoidettavan potilaan indikaation ja
koagulaatiotilan (TPE) mukaisesti. Vakavien häiriöiden välttämiseksi
nestetasapainoa, happo-emästasapainon tilaa, seerumin
elektrolyyttejä (esim. Ca2+, Na+, K+, Mg2+, epäorgaaninen
fosfaatti) sekä verensokeria on seurattava säännöllisin väliajoin
ennen hoitoa ja hoidon aikana. Hoitomääräystä on tarvittaessa
muutettava. Vakavaan epätasapainoon on vaikutettava soveltuvilla
lääketieteellisillä toimenpiteillä. Vakavien häiriöiden esiintyminen on
todennäköisempää, kun käytetään korkea-annoksista CRRT-hoitoa
ja kun käsitellään moninkertaisia plasmatilavuuksia TPE-hoidossa.
– Jotkut potilaat voivat olla epäillyssä hyperkoagulatiivisessa tilassa
(esim. COVID-19, HIT). Näillä potilailla suonensisäinen tai
kehonulkoinen hyytymistaipumus voi olla lisääntynyt. Tämä voi
johtaa dialysaattorin varhaiseen hyytymiseen, hoidon huonoon
laatuun ja tromboemboliatapahtumiin. Tällaisessa tapauksessa
soveltuva systemaattinen antikoagulantti voi olla tarpeen. Myös
RCA:n käyttö on mahdollista dialysaattorin aukipysyvyyden
parantamiseksi.
– Potilaan lämpötilaa on seurattava jatkuvasti ei-toivotun hypotermian
välttämiseksi. Ympäristötekijät, kuten esimerkiksi huoneen
lämpötila, ulkonesteen ja korvausnesteen lämpötila, on otettava
huomioon.
CRRT

– Ylimitoitetut nettoultrafiltraationopeudet voivat lisätä
hypotensiotapauksia, joista seuraa nesteen annostelun ja
tilavuuden ylikuormituksia ja sydämen rytmihäiriöitä. Nykyiset tiedot
osoittavat, että potilaan paino on otettava huomioon
nettoultrafiltraationopeuksissa ja arvo tulisi pitää alhaisena.

Systeeminen
antikoagulaatio

– Systeeminen antikoagulaatio lisää verenvuotoriskiä. On olemassa
myös hepariinin aiheuttaman trombosytopenian riski erityisesti, kun
käytetään fraktioimatonta hepariinia. Käytettyjen antiokoagulanttien
pakkausselosteen tiedot on huomioitava.
– Systeemisessä antikoagulaatiossa dialysaattorin tehokkuuden
menettäminen (esim. tukkeutuminen, hyytyminen) voi johtaa
(jatkuvaan) metaboliseen asidoosiin ja elektrolyyttitasapainon
häiriöön sekä ureemisten toksiinien (CRRT) rajalliseen poistoon
tai patologisten ainesosien (TPE, HP) pienentyneeseen poistoon.
Nousu TMP:ssä saattaa olla havaittavissa. Dialysaattorin ja
kehonulkoisen kierron ajoissa tehtävää vaihtamista tulisi tällöin
harkita. Vakavissa tapauksissa veren palautus ei ehkä ole
mahdollista, mikä johtaa verenhukkaan.
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CRRT ja paikallinen
sitraattiantikoagulaatio

– Jo olemassa oleva ionisoitunut hypokalsemia on tarvittaessa
hoidettava ennen CRRT-toimenpiteen aloittamista kliinisesti
merkittävän hypokalsemian riskin vähintämiseksi hoidon
ensimmäisten tuntien aikana.
– Vakava dysnatremia vaatii yleensä hidasta potilaan seerumin
natriumin normalisoitumista, koska muuten seurauksena voi olla
vakavia komplikaatioita, esim. demyelinaatio tai aivoödeema.
– Potilailla, joilla on heikentynyt sitraattimetabolia, kuten esimerkiksi
potilailla, joilla on heikentynyt maksan toiminta, hypoksemia tai
häiriintynyt happimetabolia, paikallinen sitraattiantikoagulaatio voi
johtaa sitraatin kertymiseen. Merkkejä siitä ovat ionisoitunut
hypokalsemia, kalsiumkorvauksen lisääntynyt tarve, kokonais-ja
ionisoidun kalsiumin suhde yli 2,25 tai metabolinen asidoosi.
Ci-Ca-ulkonesteen virtausta on silloin ehkä lisättävä ja
verenvirtausta pienennettävä tai natriumsitraatin 4 % käyttö
antikoagulaatiota varten on lopetettava ja on käytettävä
vaihtoehtoista antikoagulaatioainetta. Suositellaan tehokkaampaa
valvontaa.
– Kun käytössä on RCA, dialysaattorin tehokkuuden menettäminen
(ts. tukkeutuminen) rajoittaa ureemisten toksiinien poistoa ja voi
johtaa liialliseen sitraattrimäärään. Liiallisen sitraattimäärän
merkkejä ovat metabolinen alkaloosi, hypernatremia ja
hyperkalsemia. Näissä tapauksissa kehonulkoinen kierto tulisi
vaihtaa.
– Pitkään liikkumattomassa asennossa olevat potilaat saattavat
altistua luun uudelleenmuovautumiselle/mineraalikadolle,
mikä voi lopulta johtaa luunmurtumiseen. RCA-hoidossa kalsiumin
infuusionopeuden laskeminen saattaa peittää alleen ionisoituneen
hyperkalsemian. Kun RCA-hoito kestää kauemmin kuin kaksi
viikkoa tai kun kalsiumin infuusionopeus laskee asteittain, potilaan
luun aineenvaihdunnan merkkiaineita on seurattava tarkasti.
– Fibriinirihmojen muodostuminen katetriin ja venaletkuun kalsiumin
sisääntulon jälkeen on mahdollista. Hoito on silloin lopetettava ja
letkusto vaihdettava. Säännöllinen seuranta on tarpeen.
On todisteita siitä, että fibriinirihmojen muodostumisen riski on
suurempi, kun dialysaattorin jälkeinen iCa-arvo on suositellun
alueen yläpuolella.

CRRT lapsilla

– Laitteen verivuototunnistin ei välttämättä havaitse käytettävän
dialysaattorin verivuotoa, joka voi johtaa jopa 400 ml:n verihukkaan
12 tunnin sisällä, ja se voi olla vaarallista lapsipotilaalle. On
suositeltavaa tarkistaa kahden tunnin välein, onko filtraattiletkussa
ja pussissa punaista väriä.
– Suhteellisen suuren ECC-pinnan ja alhaisen
korvausnestevirtauksen vuoksi pienten lasten hoitoon liittyy
mahdollinen veren jäähtymisen riski. On harkittava soveltuvia
toimenpiteitä (huoneen lämpötilan lisääminen, ulkoiset
verenlämmittimet, lämpöpeitto jne.).
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– Kierron esitäyttö laimennetuilla punasoluilla ja/tai ~5 %
albumiiniliuoksella on tarpeen hemodiluution ja siihen liittyvän
hemodynaamisen epästabiiliuden välttämiseksi, mikäli kierron
kehonulkoinen tilavuus ylittää 10 % potilaan kiertävän veren
tilavuudesta, mikäli potilas on aneeminen ja/tai mikäli potilas on
hemodynaamisesti epästabiili. Punasolujen laimennukseen
suositellaan yleensä valitsemaan suolaliuokseen sijaan mieluummin
puskuroitu kristalloidi. Sen lisäksi on huomioitava, että luovuttajan
erytrosyyttipitoisuudet saattavat sisältää solunulkoisen kaliumin
kohonneita pitoisuuksia (enintään 50 mmol/l), mikä voi aiheuttaa tai
pahentaa hyperkalemiaa.
– Pienet potilaat saattavat kokea toimenpiteen jälkeistä nesteen
ylikuormitusta, jos kehonulkoinen verimäärä palautetaan hoidon
päätyttyä. Harkittavia vaihtoehtoja ovat potilaan hematokriitistä ja
kliinisestä tilasta riippuen seuraavia:
– Yritetään saavuttaa hieman alempi nestetilavuus potilaalle
ennen hoidon lopettamista.
– Ainoastaan alkuperäinen veri (tummempi punainen,
laimentamaton) palautetaan kehonulkoisesta kierrosta.
– Jos tarpeen, jätetään koko kehonulkoisen kierron veri
palauttamatta.
CRRT-yhdistelmähoidot
hemoperfuusioon
yhdistettynä

– Varmista, että dialysaattori ja kokoveriadsorberi on yhdistetty
oikeassa järjestyksessä. Se on mainittu vastaavien sarjojen
pakkausselosteissa.

CRRT-yhdistelmähoidot
ECCO2R-laitteeseen
yhdistettynä

– CRRT-hoitomuodoille aikuisten verenvirtaus on rajoitettu arvoon
500 ml/min. Ci-Ca-hoitomuoto on rajoitettu lisäksi arvoon
200 ml/min sitraattikuormituksen rajoittamiseksi. Ota selvää
ECCO2R-dialysaattorin käyttöohjeesta, pystyykö laite näillä
verenvirtauksilla tarjoamaan kliinisesti merkityksellisen
CO2-poiston. On saatu näyttöä siitä, että ECCO2R ei ehkä pysty
verenvirtauksilla ≤ 300 ml/min tarjoamaan keuhkoja suojaavaa
ventilaatiota.
– Varmista, että dialysaattorit on yhdistetty oikeassa järjestyksessä.
Se on mainittu vastaavan sarjan pakkausselosteissa.

Terapeuttinen
plasmanvaihto

– Valitun systeemisen antikoagulantin (esim. hepariini) tarvittava
jatkuva infuusio, ensimmäisen boluksen jälkeen, voi olla korkeampi
kuin CRRT:ssä erotettuun plasmaan joutuneen häviön vuoksi.
Nämä häviöt riippuvat plasman filtraationopeudesta.
Antikoagulanttiprotokollaa on mukautettava vastaavasti.
– TPE vaatii täsmällistä isovoleemista korvaamista kolloideja
sisältävällä liuoksella, esim. soveltuvassa kristalloidissa laimennettu
albumiini (~5 %) tai jääplasma (FFP). Jos laimennettu albumiini ei
korvaa esim. plasman hyytymistekijöitä, jälkimmäinen voi aiheuttaa
potilaalle verensiirtoreaktioiden riskin. Kun potilaan plasmatilavuus
vaihdetaan ilman plasman hyytymistekijöiden korvaamista, sekä PT
(INR) että aPTT voivat kohota huomattavasti.
– Kyseessä on ohimenevä koagulopatia muuten terveillä yksilöillä,
joilla puutteet saattavat palautua normaaleiksi seuraavaan
päivään mennessä jopa useamman vaihdon jälkeen. Näillä
potilalla systeemistä antikoagulaatiota voidaan alentaa
vastaavasti hoidon lopetusta kohti tarpeettoman
verenvuotoriskin välttämiseksi.
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– Vaikka FFP on yleensä ehdottoman välttämätöntä vain
harvinaisissa tapauksissa (esim. TTP), erityisesti
tehohoitopotilaalla tai potilaalla, jolle on tehty leikkaus tai biopsia,
saattaa olla kohonnut verenvuotoriski. FFP:tä tai
kryopresipitaatteja saatetaan harkita näillä potilalla erityisesti
vaihdon viimeisien volyymien aikana. Tehokkaampaa seurantaa
suositellaan potilaille, joilla on kohonnut verenvuotoriski.
Muita lääketieteellisiä tietoja voi liittyä muihin hoidossa käytettäviin
tuotteisiin tai lääkkeisiin.

2.8

Vasta-aiheet

2.8.1

Tuotekohtaiset tai hoitoon liittyvät vasta-aiheet

2.8.2

Kaikki hoitomuodot

– Ei kyetä määrittämään tarvittavaa verisuonta.

CRRT

– Hoito normaalin kaliumin (K4) liuoksilla vakavassa
hyperkalemiassa.
– Hoito alhaisen kaliumin (K0/K2) liuoksilla hypokalemiassa.
– Hoito fosfaattia sisältävillä liuoksilla vakavassa hyperfosfatemiassa.
– Korkean molekyylipainorajan hemofilttereiden käyttö, esim.
Ultraflux EMiC2, CVVHDF- tai CVVH-hoitomuodossa.

Hepariini systeemisenä
antikoagulanttina tai
esitäyttöä varten

– Tiedossa oleva hepariinin aiheuttama trombosytopenia, tyyppi II
(HIT-II).

CRRT ja paikallinen
sitraattiantikoagulaatio

– Tiedossa oleva vakavasti heikentynyt sitraattimetabolia (katso
sivuvaikutusten välttämiseksi lääketieteelliset tiedot ja varotoimet).

Yhdistelmähoidot
hemoperfuusioon tai
ECCO2R-laitteeseen
yhdistettynä

– ECCO2R: tarve veren kehonulkoiseen happeuttamiseen
CO2-poiston lisäksi.

Terapeuttinen
plasmanvaihto

– Ei tiedossa.

Suhteelliset vasta-aiheet
Ennustavia tekijöitä huonolle hoitotulokselle – yksilöllinen hoitopäätös.
Kaikki hoitomuodot
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– Kuolemaan johtava sairaus, josta toipumiseen ei ole kohtuullisia
odotuksia.
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CRRT

– Tarve saada hoitotuloksia nopeammin, esim. tietyissä
myrkytyksissä, kuin CRRT-hoidolla on mahdollista. Jaksottainen
HD saattaa olla näissä tapauksissa soveltuvampi.
– Suoniyhteys olemassa olevan valtimo-laskimosiirteen tai fistelin
kautta, joita vaaditaan kroonisessa hoidossa.

Systeeminen
antikoagulaatio

– Potilaat, jolla on aktiivinen verenvuoto tai suuri verenvuotoriski.
– Hepariini systeemisenä antikoagulanttina tiedossa olevassa
hepariinin aiheuttamassa trombosytopeniassa, tyyppi II (HIT-II).

Paikallinen
sitraattiantikoagulaatio

– Mitokondrioiden toimintahäiriö, joka saattaa johtaa heikentyneeseen
sitraattimetaboliaan (esim. parasetamoli- ja
metformiinimyrkytykset).
– Vakavaa dysnatraemiaa saatetaan pystyä hallitsemaan paremmin
erilaisella antikoagulaatiometelmällä, jossa vaikutusta seerumin
natriumpitoisuuteen voidaan muokata selkeämmin.
– Tarve jatkaa hoitoa yli 4 viikon ajan jatkuvasti.

Yhdistelmähoidot
hemoperfuusioon
yhdistettynä

– Tarve poistaa patologisia ainesosia nopeammin kuin
CRRT-hoitomuotoon yhdistettynä on mahdollista.

Yhdistelmähoidot
ECCO2R-laitteeseen
yhdistettynä

– Tarve toteuttaa suurempia verenvirtauksia nopeamman
CO2-poiston mahdollistamiseksi kuin CRRT-hoitomuotoon
yhdistettynä on mahdollista.

Terapeuttinen
plasmanvaihto

– Aktiivinen verenvuoto tai vakavasti kohonnut verenvuototaipumus
(esim. trombosytopenian takia), kun hoito toteutetaan teho-osaston
tai erikoistuneen yksikön ulkopuolella, jossa tiivis lääkärin valvonta
ja jatkuva seuranta puuttuvat.
Muita vasta-aiheita voi liittyä muihin hoidossa käytettäviin tuotteisiin
tai lääkkeisiin.

2.9

Yhteisvaikutukset muiden järjestelmien kanssa
Yhteisvaikutukset muiden
lääkintälaitteiden /
lääketieteellisen
ympäristön kanssa

– Rolleripumppuja käytettäessä pumppusegmenttiin kohdistuva
hankaus voi aiheuttaa erittäin vähäisiä sähköstaattisia purkauksia
letkustoon. Varauksen vähäisen voimakkuuden vuoksi ne eivät
aiheuta suoranaista vaaraa potilaalle tai käyttäjälle.
Samanaikaisessa EKG-laitteiden käytössä nämä purkaukset voivat
aiheuttaa harvinaisissa tapauksissa EKG-signaalin jaksottaisia
häiriöitä. Näiden häiriöiden minimoimiseksi suositellaan
noudattamaan EKG-laitteiden valmistajan ohjeita, esim.:
– Elektrodien oikea sijoittaminen.
– Sellaisten elektrodien käyttö, joissa on erittäin alhainen kontaktiimpedanssi.
On varmistettava, että verikaasuanalysaattori pystyy mittaamaan
dialysaattorin jälkeen otettavan ionisoituneen kalsiumin tarvittavan
viitealueen sisällä. Ci-Ca-protokollan validointiin käytettiin Radiometrin
laitetta.
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Yhteisvaikutukset
lääkkeiden/
ravintoaineiden kanssa

– Tehohoidossa annetaan yleisesti kristalloideja, (par)enteraalista
ravintoa ja muita infuusioita. Yhteisvaikutuksia voi olla odotettavissa
lääkintätuotteiden kanssa, joiden tarkoituksena tai sivuvaikutuksena
on potilaan veren elektrolyyttien, happo-emästasapainon tai
nestetasapainotilan muuttaminen.
– CRRT saattaa vähentää tiettyjen lääkintätuotteiden ja
ravintoaineiden (erityisesti sellaisten, joilla on alhainen proteiinin
sitomiskyky, pieni jakautumistilavuus ja hemofiltterin läpäisykykyä
alempi molekyylipaino) pitoisuutta veressä. Tällaisten
lääkintätuotteiden annostuksen tarkistaminen saattaa olla tarpeen.
Tärkeiden ravintoaineiden poistuminen on kompensoitava
mukautetulla (par)enteraalisella ravinnolla. Näitä infuusioita ei
mieluiten tulisi antaa ECC:n arterialetkun kautta; lipidejä sisältävä
parenteraalinen ravinto voi tukkia käytetyn kalvon ja heikentää sen
suorituskykyä.
– TPE voi muuttaa lähes kaikkien annettavien lääkintätuotteiden ja
ravintoaineiden veren plasmapitoisuutta. Tällaisten
lääkintätuotteiden annostuksen tarkistaminen saattaa olla tarpeen,
ja lääkkeet tulisi antaa potilaalle mieluiten hoidon päätyttyä.
Tärkeiden ravintoaineiden poistuminen on kompensoitava
mukautetulla (par)enteraalisella ravinnolla. Ennen hoitoa annettava
lipidirikas parenteraalinen ravinto voi tukkia käytetyn kalvon ja
heikentää sen suorituskykyä.
– Sydänglykosidien, erityisesti digoksiinin, sydäntoksisuus voi
pahentua hyperkalemian, hypermagnesemian tai hypokalsemian
korjautuessa sekä hyponatremian tai alkaloosin kehittyessä.
– Muutamat lääkkeet ja hoidot voivat johtaa filtraattiliuoksen värin
muuttumiseen punaiseksi, mikä voi johtaa väärän positiivisen
verihälytyksen laukeamiseen (seurauksena optisen
absorptiomenetelmän (punainen/vihreä-suhde)
mittausperiaatteesta)). Tämä vaikutus on pidettävä mielessä ennen
hemodialyysin käynnistämistä. Yksi lääkintätuote, jolla tiedetään
oleva tämä vaikutus on hydroksokobalamiini. Sitä käytetään
syanidimyrkytyksen hoitoon.

2.10 Hoidon rajoitukset
Regionaalinen
sitraattiantikoagulaatio

Sitraattiantikoagulaatiota voi käyttää aikuisille potilaille CVVHD- ja
CVVHDF-hoidossa.

2.10.1 Käyttäjäryhmä
Laitetta saavat käyttää vain henkilöt, joilla on todistetusti sen käyttöä
varten tarvittava koulutus tai tiedot ja kokemus.
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2.11 Huomioitavaa työskenneltäessä laitteella
Varoitus
Laitteen epäasianmukaisten huoltotöiden aiheuttama
loukkaantumisvaara potilaalle ja käyttäjälle
Epäasianmukainen huolto voi vaarantaa laitteen turvallisen toiminnan.
 Laitteen käyttöönoton, laajennukset, säädöt, kalibroinnit,
kunnossapitotyöt, muutokset ja korjaukset voi suorittaa ainoastaan
laitteen valmistaja tai valmistajan valtuuttamat henkilöt.
Lisätietoja asennuksesta (katso luku 9 sivulla 283).
Lisätietoja teknisistä turvatarkastuksista ja kunnossapitotoimenpiteistä
(katso luku 11 sivulla 291).
Vain valmistajan hyväksymiä varaosia saa käyttää.
Varaosien, mittauslaitteiden ja apuvälinäiden tunnistukseen ja
tilaukseen on käytettävä elektronista varaosaluetteloa.
Kuljetukseen ja säilytykseen liittyvät lisätiedot, (katso luku 10
sivulla 287).

2.12 Odotettavissa oleva käyttöikä
Kun tekniset turvatarkastukset suoritetaan määrätyssä laajuudessa ja
määrätyin välein, laitteen turvallinen toiminta on taattu niiden välisenä
aikana.
Lisäksi valmistaja suosittelee suorittamaan ylläpitotoimenpiteet samoin
aikavälein, jotta vältetään kulumisen aiheuttamia laitehäiriöitä.
"Odotettavissa oleva käyttöikä" pitenee standardin IEC 60601-1
mukaisesti jokaisen teknisen turvatarkastuksen myötä seuraavaan
määrättyyn tekniseen turvatarkastukseen asti.

2.13 Vastuullisen organisaation tehtävät
Määräys

Fresenius Medical Care multiFiltratePRO

Vastuullinen organisaatio on vastuussa siitä, että seuraavat
määräykset täyttyvät:
– Asennusta, käyttöä ja kunnossapitoa koskevia kansallisia ja
paikallisia määräyksiä on noudatettava.
– Tapaturmantorjuntamääräyksiä on noudatettava.
– Laitetta on pidettävä asianmukaisessa ja turvallisessa kunnossa.
– Käyttöohjeen on aina oltava saatavilla.
– Laitetta saa käyttää ainoastaan valmistajan ilmoittamissa
käyttöolosuhteissa.
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Hoidon laadun ja potilasturvallisuuden parantamiseksi valmistaja
suosittelee noudattamaan standardia IEC / TR 62653 ”Guideline for
safe operation of medical devices used for haemodialysis treatment”.
Standardi kuvaa hemodialyysilaitteiden turvallisen ja asianmukaisen
käytön edellytykset.
Koulutus ja perehdytys

Vastuullinen organisaatio saa ottaa laitteen käyttöön vasta, kun
valmistaja on todistettavasti perehdyttänyt käytöstä vastaavan henkilön
laitteen käyttöön käyttöohjeen avulla.
Laitetta saavat käyttää vain ne henkilöt, jotka ovat todistettavasti
perehtyneet laitteen asianmukaiseen käyttöön.
Valmistaja tarjoaa tätä laitetta koskevia koulutuksia.
Lisätietoja antaa paikallinen huolto (katso luku 2.18 sivulla 34).

Haittatapahtumista
ilmoittaminen

EU-jäsenmaissa käyttäjän on ilmoitettava kaikista tähän tuotteeseen
liittyen ilmaantuvista vakavista haittatapahtumista valmistajalle
merkinnän (
) mukaisesti ja EU-jäsenvaltion toimivaltaiselle
viranomaiselle käyttäjän jäsenmaassa.

Hoitotiedot

Tapa, jolla tarvittavat hoitotiedot toimitetaan potilaalle, on hoitavan
lääkärin päätettävissä.

2.14 Käyttäjän vastuu
Odottamattoman toiminnan tai tapahtumien ilmoittamiseen on
käytettävä osoitteita (katso luku 2.18 sivulla 34).
Varoitus
Vaurioituneen laitteen aiheuttama loukkaantumisvaara
Hoito vaurioituneella laitteella ei ole määräystenmukaista ja turvallista.
 Älä suorita hoitoa viallisella laitteella.
 Poista laite käytöstä ja irroita se virtalähteestä.
 Lopeta tämänhetkinen hoito valitsemalla hoidon lopetus veren
palautuksella. Tarvittaessa suorita veren palautus manuaalisesti
(katso luku 5.19 sivulla 232).
 Ota yhteyttä vastuulliseen organisaatioon tai huoltoon.
 Jos lisälaite on vaurioitunut, vaihda se.
Laitetta voidaan pitää vaurioituneena esim. seuraavissa tapauksissa:
– mekaaniset vauriot
– virtajohto on vaurioitunut
– laite reagoi odotetusta poikkeavalla tavalla
– laitteen teho-ominaisuudet heikkenevät.
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Parametrien syötössä on otettava huomioon seuraavaa:
– Käyttäjän on varmistettava syötetyt parametrit, ts. käyttäjän täytyy
tarkistaa, että syötetyt arvot ovat oikein.
– Jos tarkistuksen aikana havaitaan poikkeamia tavoiteltavien ja
laitteen näytön esittämien parametrien välillä, asetukset on
korjattava ennen kuin toiminto käynnistetään.
– Näytössä näkyviä todellisia arvoja on verrattava määrättyihin
arvoihin.
– Hoitovaa lääkäriä on konsultoitava aina, kun ongelmat liittyvät
laitteeseen, toimenpiteeseen tai terveyteen.

2.15 Vastuuvapauslauseke
Varoitus
Tämän laitteen suhteen luvussa 8 (katso luku 8 sivulla 277) on luettelo
kulutustarvikkeista ja lisävarusteista, jotka sopivat tälle laitteelle ja joita
voidaan turvallisesti käyttää sen kanssa.
Tämän laitteen valmistaja ei voi taata muiden kuin luettelossa
mainittujen kulutustarvikkeiden ja lisävarusteiden sopivuutta käyttöön
tämän laitteen kanssa. Tämän laitteen valmistaja ei voi myöskään
antaa tietoja koskien laitteen turvallisuutta ja suorituskykyä
käytettäessä muita kuin luettelossa mainittuja kulutustarvikkeita ja
lisävarusteita.
Muiden mahdollisesti käytettyjen kulutustarvikkeiden ja lisävarusteiden
sopivuus on tarkistettava ennen käyttöä. Sen voi tehdä esim. kyseisten
kulutustarvikkeiden ja lisävarusteiden käyttöohjeiden sisältämien
tietojen perusteella.
Tämän laitteen valmistaja ei voi vastata vaurioista, jotka aiheutuvat
sopimattomien kulutustarvikkeiden ja lisävarusteiden käytöstä.

2.16 Varoitukset
Seuraava luettelo varoituksista on vain ote. Laitteen turvallinen käyttö
vaatii kaikkien tässä käyttöohjeessä mainittujen varoitusten tuntemista.

2.16.1 Sähköturvallisuutta koskevat varoitukset

Varoitus
Sähköiskun aiheuttama loukkaantumisvaara
Suojajohtimen liitännän puuttuminen voi johtaa sähköiskuun.
 Liitä laite ainoastaan suojajohtimella varustettuun syöttöverkkoon.

Fresenius Medical Care multiFiltratePRO
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Varoitus
Sähköiskun aiheuttama loukkaantumisvaara
Jos potilas joutuu suoraan tai käyttäjän kautta kosketukseen laitteen
pistokekontaktien tai liitäntäkontaktien kanssa, seurauksena voi olla
sähköisku.
 Hoidon aikana ei saa koskea laitteen pistokekontakteihin eikä
liitäntäkontakteihin.
Varoitus
Sähköiskun aiheuttama loukkaantumisvaara
Kun potilaiden hoitoon käytetään keskuslaskimokatetreja, joissa
katetrin kärki sijaitsee oikeanpuoleisessa eteisessä, on huomioitava
seuraavat seikat:
 Liitä laite (multiFiltratePRO) kokoonpanon potentiaalintasaukseen.
 Poista potilasympäristöstä (1,5 metrin etäisyydellä kaikkiin suuntiin)
kaikki ei-lääkinnälliset sähkölaitteet ja lääkinnälliset sähkölaitteet,
joiden kosketusvirta tai potilasvuotovirta on suurempi kuin CF-tyypin
käyttöosien vastaavat raja-arvot.
Toisen ei-lääkinnällisen sähkölaitteen tai lääkinnällisen sähkölaitteen
kosketusvirta tai potilasvuotovirta voi virrata keskuslaskimokatetrin ja
laitteen (multiFiltratePRO) B- tai BF-tyypin käyttöosan kautta maahan.
Eteiseen asennettu
keskuslaskimokatetri
multiFiltratePRO
(lääkinnällinen
sähkölaite)
Muu sähkölaite
(Ei-lääkinnälliset
sähkölaitteet tai
lääkinnälliset
sähkölaitteet)
Potilas on veren tai
ulkonesteen kautta
(B-tyypissä
suoraan,
BF-tyypissä
kapasitiivisesti)
sähköisessä
yhteydessä
maapotentiaaliin.

Potilasvuotovirtojen raja-arvot CF-tyypin käyttöosissa ovat:
– 10 µA AC / DC (normaali tapaus, viaton)
– 50 µA AC / DC (yksittäisessä vikatapauksessa)
Kysymyksiin vastaa paikallinen huoltopalvelu.
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2.16.2 Kulutustarvikkeita ja lisätarvikkeita koskevat varoitukset

Varoitus
Liitoskohtien epäasianmukaisesta käsittelystä aiheutuva
kontaminaatiovaara
Kehonulkoiseen verenkiertoon voi päästä taudinaiheuttajia.
 Kaikki veriletkuston liitokset ja kaikki liitokset joita käytetään steriilien
liuosten alueella on tehtävä aseptisia menetelmiä käyttäen.
Varoitus
Epäpuhtaiden kulutustarvikkeiden aiheuttama
ristikontaminaatiovaara
Seurauksena voi olla taudinaiheuttajien leviäminen.
 Kulutustarvikkeet on hävitettävä hoidon jälkeen mahdollisesti
saastuneiden materiaalien käsittelystä annettujen määräysten
mukaisesti.

2.17 SVHC (REACH)
SVHC-aineita koskevat (EY) 1907/2006 -asetuksen ("REACH") artiklan
33 mukaiset tiedot löytyvät seuraavalta verkkosivulta:
www.freseniusmedicalcare.com/en/svhc

Fresenius Medical Care multiFiltratePRO
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2.18 Osoitteita
Valmistaja

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
Else-Kröner-Str. 1
61352 Bad Homburg
GERMANY
Puhelin: +49 6172 609-0
www.freseniusmedicalcare.com

Kansainvälinen
palvelu

Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH
Technical Operations
Technical Coordination Office (TCO)
Hafenstraße 9
97424 Schweinfurt
GERMANY

Paikallinen palvelu
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3

Laitteen rakenne

3.1

Laitenäkymät

3.1.1

Näkymä edestä

1

6

2

3

4

5

Selitys

Fresenius Medical Care multiFiltratePRO

1

Infuusiotanko (vasemmalla) 4

Vaa´at 3 ja 4

2

Näyttö

Alusta ja jarrut

3

Kehonulkoisen verenkierron 6
moduuli

IFU-FI 13A-2021
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Infuusiotanko (oikealla)
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3.1.2

Näkymä takaa

1

7

2

6
5
3

4

Selitys

36

1
2
3
4
5
6
7

Vaaka 2 (valkoinen)
Työntökahva
Liittimet
Lisävarustelaukku
Jännitekilpi
Tyyppikilpi
Vaaka 1 (vihreä)
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3.1.2.1

Liittimet
4

5

6

7

8

3
2
1

Selitys

9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Fresenius Medical Care multiFiltratePRO

Potentiaalintasauksen liitäntä
Verkkoliitäntä
Luer-Lock-liitin paineenmittausyksikköjen manuaaliseen
avaamiseen
LAN (local area network) -verkkoliitäntä
Henkilökunnan kutsu
RS 232 -portti 1 sarjakommunikaatioon, 5 V:n jännitteen syöttö
RS 232 -portti 2 sarjakommunikaatioon
Huoltoportti (vain tekniselle henkilökunnalle)
Verkkokatkaisija
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3.1.3

Sivunäkymä vasemmalta

4

1
3

2

Selitys

38

1
2
3
4

Lämmitin (vihreä)
Jarruilla varustetut pyörät
Lämmitin (valkoinen)
Työntökahvat
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3.1.4

Sivunäkymä oikealta

1

2
3

Selitys

Fresenius Medical Care multiFiltratePRO

1
2
3

Korttipaikka
Filtterin pidike
Hepariinipumppu
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3.2

Näppäimet -ja merkkivalot

3.2.1

Näytön etupuoli

7

1

6

2

Selitys

1
2

3

4

5

Näyttövika-anturi (piilotettu)
LED/painike Ääni vaimennettu (punainen)
LED vilkkuu – viesti/äänihälytys on odottamassa
LED palaa – viestin/hälytyksen ääni on vaimennettu painamalla Ääni
vaimennettu-painiketta
LED pois – ei viestiä/hälytystä

3

LED/painike pumppujen pysäytys (punainen)
LED palaa – veripumppu on pysäytetty
LED pois – veripumppu on käynnissä

4

LED/painike pumppujen käynnistys (vihreä)
LED vilkkuu – veripumppu pysäytetty painikkeella Pumppujen
pysäytys
LED palaa – veripumppu on käynnissä
LED pois – laite pysäyttänyt veripumpun

5

LED/painike päälle/pois (vihreä)
LED vilkkuu hitaasti – laite pois; akkua ladataan
LED vilkkuu nopeasti – laite päälle/pois; akkua ei ladata
LED palaa – laite päälle; akkua ladataan
LED pois – laite pois; akkua ei ladata

6
7

40

Kuvaruutu, jossa on kosketusnäyttö
Toimintatilan näyttö (valot)
Muut tiedot (katso luku 5.2 sivulla 210)
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3.2.2

Näytön kääntöpuoli

4

1

2

3

Selitys

Fresenius Medical Care multiFiltratePRO

1
2
3
4

Korttipaikka
Kädensija
Näytön varsi
Kaiutin
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3.2.3

Näytön liikuttaminen
Aseta näyttö paikoilleen näytön kummallakin
puolella olevan kädensijan avulla.

Näytön liikuttamienn:
Näyttö voidaan säätää kahden akselin (1) ja
(2) kautta haluttuun asentoon.

2
1
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3.2.4

Korttipaikan käyttö
Työnnä kortti korttipaikkaan.

3.2.5

Dialysaattori pidikkeen liikuttaminen
Avaa vipu (1) vasemmalle ja aseta
dialysaattori paikoilleen.
Käännä dialysaattorin pidikettä, kunnes
dialysaattori on tarvittavassa asennossa (2).
2

1

Fresenius Medical Care multiFiltratePRO

Aseta letkustot niille tarkoitettuihin
letkupidikkeisiin (3).
3

IFU-FI 13A-2021

43

Luku 3: Laitteen rakenne

3.2.6

Hepariinipumppu

1
2

3
4
5

Selitys

44

1
2
3
4
5

Ruiskun sylinterin kiinnitysvivut ruiskuntunnistimella
Kiinnike
Ruiskun männän kiinnittimet
Pidin
Kiristysvivut
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3.2.7

Lämmitys

1

5
2

3

4

Selitys
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1
2
3
4
5

Mikrokytkin
Lämpötila-anturit
Lämmityselementti
Letkun pidike (vihreä/valkoinen)
Varoitustarra: Kuuma pinta
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3.2.8

Kehonulkoisen verenkierron moduuli

18
17

1
2

16
3

15

4
5

6
7

14

8

13

9

12
11
10

Selitys

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

46

Venapaineanturi (sininen)
Ulkoneste- / prediluutio korvausnestepumppu
(hoitomuodosta riippuvainen)
Sitraattipumppu (vihreä)
Sitraatin tipanlaskija / Sitraatin pinnantason valvoja (vihreä)
Pinnantason valvoja
Korvausnestepumppu
Ilmavalvoja / optinen tunnistin
Ca-pumppu (valkoinen)
Ca-tipanlaskija / Kalsiumin pinnantason valvoja (valkoinen)
Verivuotovalvoja (keltainen)
Letkunsulkija (punainen)
Filtraattipaineen mittausyksikkö (keltainen)
Letkunsulkija (sininen)
Filtraattipumppu
Arteriapaineen mittausyksikkö (punainen)
Veripumppu
Kasetin tunnistin
Pre-filtteripaineen mittausyksikkö (punainen)
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3.3

Käyttöliittymä
1

2

3

4

5

A
6

9

10

7

D

B

8
11
12

C
Selitys

A
1
2
3
4
5
B
6
7
8
C

D

Fresenius Medical Care multiFiltratePRO

Tilarivi
Hoitomuoto
Antikoagulaatio menetelmä
Nykyinen valikko
Balansoinnin tilan / plasmanvaihdon tilan ilmaisin
vihreä: balansointi/plasmanvaihto päällä
keltainen: balansointi/plasmanvaihto pois päältä
Edistymisen näyttö:
Jäljellä oleva aika seuraavaan käyttötapahtumaan /
käynnissä olevien prosessien jäljellä oleva aika
Painenäytöt
Arteriapaine
Venapaine
Pre-filtteripaine
Valikkorivi
Asiaankuuluva valikko avautuu automaattisesti käytön aikana
tarvittaessa tai valikot avataan kyseistä valikkoa painamalla.
Sisältää myös valikon Valmistelu – monitorisymbolin
(näytön passivointi /aktivointi käytön aikana).
Valikkokenttä
Kuvaruudun keskellä näkyvät jokaisen valikon informaatiokentät.
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9
10
11
12

Näyttö-/syöttökenttä
Keinupainikkeet
Infoalue
Viestit ja grafiikka
Pikahaku
Valikkopainikkeet

3.4

Yleinen käyttöperiaate

3.4.1

Laitteen ja kertakäyttötuotteiden värikoodaus
Virheiden ehkäisyyn

3.4.2

Laitteen komponenttien ja kertakäyttötuotteiden värit auttavat liitäntöjen
suorittamisessa oikein ja kertakäyttötuotteiden asettamisessa oikeille
paikoille.

Kuvaruudun värit

1

2

3

Selitys

1
2
3
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2

1

SININEN valittavissa
Esimerkit: Kenttä Hepariini, painike VALIKOT
VIHREÄ aktiivinen
Esimerkit: Paine-/hälytyshistorian näyttö, painike HOITO
HARMAA ei aktiivinen / ei valittavissa
Esimerkki: Painike VALMISTELU
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3.4.3

Tarkennetut ohjeet
Näyttö-/syöttökentissä vasemmalla numeroiden vieressä näkyy tärkeitä
lisätietoja.

 Paina kenttää Ca-annos.
Asetuskenttä ikkuna avautuu.
Vasemmalla numeroiden vieressä näkyy muita
tarkennettuja ohjeita.
 Paina painiketta Ca tarkennettujen ohjeiden kentästä.
Kalsium annoksen tavoitealue ja säätövälit näytetään.

Fresenius Medical Care multiFiltratePRO

IFU-FI 13A-2021

49

Luku 3: Laitteen rakenne

3.5

Yleiset käyttövaiheet

3.5.1

Asetusten muuttaminen keinupainikkeilla

A

 Aseta haluttu virtaus (A) keinupainikkeilla + / -.

3.5.2

Asetusten muuttaminen numeropainikkeilla

 Paina haluttua näyttö-/syöttökenttää.
Asetuskenttä ikkuna avautuu.
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 Syötä uusi haluttu arvo numeroilla.
Jos painikkeet ovat harmaita, virheellisten arvojen
asettaminen on estetty.
 Tarkista asetettu arvo suhteessa tavoitearvoon.
 Tee korjaus painamalla painiketta C.
Viimeksi aktiivinen arvo näytetään.
 Hyväksy näytetty arvo painikkeella OK.
Asetuskenttä ikkuna sulkeutuu.
 Tarkista hyväksytty arvo.

3.5.3

Syöttö näppäimistöllä

A
B

C

D

 Paina haluttua näyttö-/syöttökenttää.
Asetuskenttä ikkuna avautuu.
 Syötä tarvittavat tiedot näppäimistöllä.
(A) Vaihda nuolipainikkeilla (ylös / alas) isojen ja pienten
kirjainten välillä.
(B) Painikkeella Pos1 siirretään kohdistin rivin alkuun.
(C) Nuolipainikkeilla (vasen / oikea) siirretään kohdistin
toiseen paikkaan syöttöikkunassa.
(D) Painikkeella Lisää valitaan päällekirjoitus- tai lisäystila.
 Tarkista syötetyt tiedot.
 Tee korjaus painamalla painiketta C.
 Hyväksy näytetyt tiedot painikkeella OK.
Asetuskenttä ikkuna sulkeutuu.
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3.5.4

Päälle/Pois näppäin

 Paina kenttää Hepariini.
Asetuskenttä ikkuna avautuu.
 Paina painiketta I/O.
Syöttökenttä (numerot) avautuu.

 Syötä haluttu hepariinivirtaus numeroilla.
Jos painikkeet ovat harmaita, virheellisten arvojen
asettaminen on estetty.
 Tarkista asetettu arvo suhteessa tavoitearvoon.
 Tee korjaus painamalla painiketta C.
Viimeksi aktiivinen arvo näytetään.
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 Hyväksy näytetty arvo painikkeella OK.
Asetuskenttä ikkuna sulkeutuu.
 Tarkista hyväksytty arvo.

3.5.5

Näyttö UF-nopeus suhteessa verenvirtaukseen

UF/verenvirtaus suhde näytetään veripumpun keinunäppäimien
välisessä kentässä sekä seuraavien kenttien syöttöikkunoissa
tarkennettuina tietona:
Korvausneste (postdiluutiotila)
Netto-UF-nopeus
Verenvirtaus.

3.5.6

Painearvojen näyttö
Laitteessa on automaattinen raja-arvojen valvonta. Se estää
virheilmoitukset, joita aiheuttaa esim. potilaan liikehdintä.
Venapaineen vakiona asetetut epäsymmetriset raja-arvot
mahdollistavat nopean reaktion paineiden muuttuessa.
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A

D

B

C

Painearvot näkyvät aina vasemmalla ja riippuvat hoitomuodosta.
(A) Arteriapaine (punainen nuoli)
(B) Venapaine (sininen nuoli)
(C) Pre-filtteripaine (preF)
(D) Transmembraaninen paine (TMP näytetään vain
TPE:lle)
Todellisen arvon näyttö numeerisena arvona ja vihreänä palkkina.
Raja-arvoikkunan näyttö lohkona.

3.5.7

Painehälytysrajojen asettaminen

A
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 Paina haluttua painenäyttöä.
Asetuskenttä ikkuna avautuu.
 Valitse millaisen muutoksen haluat tehdä.
(A) Raja-arvoikkunan koon muuttaminen
(B) Raja-arvoikkunan paikan muuttaminen
 Aseta valittu raja-arvoparametri säätöpainikkeella + / -.
 Tarkista asetettu raja-arvoparametri.
 Hyväksy valittu raja-arvoparametri painikkeella OK.
Asetuskenttä ikkuna sulkeutuu.
 Tee korjaus painamalla painiketta C.
Viimeksi asetettu raja-arvoikkuna hyväksytään.
Painikkeella Autom. voi asettaa kaikkien paineiden raja-arvoikkunoihin
nykyiset arvot automaattisesti.
Raja-arvoikkunan koot säilyvät.
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4

Käyttö
Huomio
Käyttöohjeessa kuvatut näytöt voivat poiketa laitteen näytöstä.
Nykyinen hoitomuoto näkyy laitteessa aina näytön tilarivillä ylhäällä
vasemmalla. Tuotantoteknisistä syistä käyttöohjeessa ei näytetä aina
valittua hoitomuotoa kuvatussa näytössä.
Näytöissä kuvatut arvot ovat vain viitteellisiä. Hoitoparametrit saa
syöttää vain lääkärin ohjeiden mukaisesti.
Laitetta käytettäessä on noudatettava näytössä näkyviä ohjeita.

4.1

Käyttöperiaatteet
Varoitus
Vaara infuusiotangon liian suuren painokuormituksen
seurauksena (ota huomioon maksimaalinen kuormitus)

Infuusiotankojen liian suuri kuormitus voi johtaa laitteen kaatumiseen.
 Noudata infuusiotangon sallittua enimmäiskuormitusta 5,5 kg.
Varoitus
Hiukkasten aiheuttama emboliavaara
 Käytä ulkonestettä ja korvausnestettä valmistajan määräysten
mukaisesti.
Varoitus
Valitulle hoitomuodolle sopimattomien nesteiden infuusiosta
aiheutuva kontaminaatioriski
 Vaihtaessasi hoitomuodon vaihda liuokset tarvittaessa siten, että ne
vastaavat valittua hoitomuotoa ja antikoagulaatiota.
 Käytä CVVHDF- ja CVVH-hoidoissa vain infuusioon hyväksyttyjä
liuoksia.
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Varoitus
Potilaan vaarantuminen väärin valitusta ulkonesteestä ja
korvausnesteestä johtuvan elektrolyyttitasapainon häiriön vuoksi
 Säädä nesteiden virtaussuhteet suhteessa toisiinsa sekä
verenvirtauksen suhteen.
Varoitus
Ristikontaminaation vaara letkustoissa, joissa ei ole hydrofobista
paineanturia
Seurauksena voi olla taudinaiheuttajien leviäminen.
 Käytä vain letkustoja, joissa on hydrofobiset paineanturit
paineletkuissa.
Varoitus
Ristikontaminaation vaara toimittaessa väärin kosteiden tai
viallisten hydrofobisten paineanturien yhteydessä
Seurauksena voi olla taudinaiheuttajien leviäminen.
 Älä koskaan paina nestettä takaisin ruiskulla (hydrofobinen
paineanturi saattaa vaurioitua).
 Sulje tiiviisti paineenmittausletku, jossa on kostea / viallinen
hydrofobinen paineanturi.
 Vaihda ko. letkusto tai korvaa paineenmittausletku, jossa on kostea
hydrofobinen paineanturi, uudella paineenmittausletkulla
(valmistajan lisävaruste).
Jos laitteen kontaminaatiota ei voi sulkea pois:
 Ota laite pois käytöstä hoidon jälkeen.
 Anna huollon tarkistaa, onko laite kontaminoitunut.
Huollon on desinfioitava tai vaihdettava kaikki ko. osat kontaminaation
yhteydessä.
Varoitus
Kuumien pintojen aiheuttama loukkaantumisvaara
Lämmittimien sisäpintojen koskettaminen voi aiheuttaa palovammoja.
 Älä koske lämmittimien sisäpintoihin hoidon aikana.
Varoitus
Sulkeutuvan paineenmittausyksikön aiheuttama puristumisvaara
 Älä työnnä sormia avoimeen paineenmittausyksikköön.
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Varoitus
Puristumisvaara letkun sulkijoiden sulkeutuessa
 Älä työnnä sormia avoimeen letkun sulkijaan.
Varoitus
Potilaan vaarantuminen väärien tietojen vuoksi
Kallistuneen näytön päälle asetetut esineet voivat muuttaa hoitotietoja
tahattomasti.
 Älä aseta mitään esineitä näytön päälle.
Varoitus
Kertakäyttötuotteiden ja kulutustarvikkeiden epäasianmukaisesta
käsittelystä aiheutuva kontaminaatiovaara
Kertakäyttötuotteet ja kulutustarvikkeet voivat pakkauksen ulkopuolella
joutua kosketukseen taudinaiheuttajien kanssa.
 Ota kertakäyttötuotteet ja kulutustarvikkeet pakkauksestaan ja aseta
paikoilleen juuri ennen hoitoa.
Varoitus
Verenhukan vaara vaurioituneiden letkustojen seurauksena
Verenkiertohäiriöiden vaara nestehukan seurauksena
Seurauksena voi olla veren tai plasman menetys
 Vaihda letkustot pitkäaikaisessä käytössä valmistajan antamien
käyttöaikatietojen mukaan tai laitteen näyttämän varoituksen
jälkeen.
Valmisteluajat lasketaan käyttöaikaan. Käyttöaikatiedot löytyvät
letkustojen pakkauksesta. Annettujen raja-arvojen ja laitteen
varoitusten laiminlyönti on käyttäjän omalla vastuulla.
Varoitus
Verenhukan vaara paikan huomaamattomuuden seurauksena
Verenhukan vaara vuodon huomaamattomuuden seurauksena
Letkustossa oleva vuoto ja/tai venaletkun pois paikaltaan meno voi
johtaa suureen verenhukkaan.
 Venapaineen alempi paineraja on sovitettava mahdollisimman
lähelle venapaineen todellista arvoa.
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Varoitus
Potilaalle aiheutuva vaara kulutustarvikkeiden epäasianmukaisen
käytön seurauksena
Hoitoa ei voida suorittaa asianmukaisesti ja turvallisesti, jos
kulutustarvikkeita käytetään väärin.
 Noudata käytettyjen kulutustarvikkeiden käyttöohjeita.
Varoitus
Kontaminaatiovaara vaurioituneiden letkustojen seurauksena
Letkuston sisältämän ilman aiheuttama ilmaemboliavaara
Verenhukan vaara vaurioituneiden letkustojen seurauksena
Verenhukan vaara väärin suljettujen liitoskohtien seurauksena
Hemolyysivaara letkuston taittumien ja puristumien seurauksena
Verenkiertohäiriöiden vaara nestehukan seurauksena
 Huomioi letkuston paikalleen asettamisen yhteydessä:
– Käytä ainoastaan valittuun hoitomuotoon sopivaa letkustoa.
– Käytä kulutustarvikkeita vain, kun pakkaus ja ko. kulutustarvike,
käytetyt suojukset ja korkit mukaan lukien, eivät ole viallisia.
Suojukset ja korkit eivät saa olla irronneita.
– Tarkista ennen potilaaseen yhdistämistä, että letkustossa ei ole
ilmaa.
– Aseta letkustot niin, ettei niissä ole taitekohtia, vetoa eikä kierteitä.
Letkujen olemassa olevia ohjaimia on käytettävä.
– Letkustot eivät saa jäädä puristukseen tai kireälle.
– Laitteen turvajärjestelmät (arteria- ja venapaineen seuranta) eivät
aina havaitse kaikkia letkuston taitoksia, kokoonpuristumista tai
väliin jäämistä.
– Varmista, että kaikki kierreliitokset ovat kunnolla kiristetty, erityisesti
liitoskohdat potilaaseen, dialysaattoriin ja laitteeseen. Tarvittaessa
on suoritettava korjaavia toimenpiteitä (esim. Luer-Lock-liitosten
kiristäminen tai mahdollinen letkuston vaihto).
– Tarkista kaikki liuospussit silmämääräisesti vuotojen varalta ennen
letkustoon yhdistämistä.
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Varoitus
Letkuston sisältämän ilman aiheuttama ilmaemboliavaara
Hemolyysivaara letkuston taittumien ja puristumien seurauksena
Verenhukan vaara väärin suljettujen liitoskohtien seurauksena
Verenkiertohäiriöiden vaara nestehukan seurauksena
 Tarkista ennen hoitoa:
– Letkuston kaikkien liitäntöjen turvallinen liitäntä
– Letkuston tiiviys täytön aikana ja sen jälkeen
– Jos vuotoa havaitaan, liitosten kiristys ja letkuston vaihto
tarvittaessa
– Letkuston ilmattomuus ja taitteettomuus, vedottomuus ja
kierrettömyys sekä kaikkien nestepintojen oikea taso
Varoitus
Letkuston sisältämän ilman aiheuttama ilmaemboliavaara
Hemolyysivaara letkuston taittumien ja puristumien seurauksena
Verenhukan vaara väärin suljettujen liitoskohtien seurauksena
Verenkiertohäiriöiden vaara nestehukan seurauksena
 Tarkista hoidon aikana sopivin välein:
– Potilaan tila.
– Seurantajärjestelmien osoittama balansointimäärä ja nesteen
poistuminen.
– Laitteen ja kehonulkoisen verenkierron tila. Potilasta suojataan
vaaralliselta verenvuodolta ympäristöön käyttämällä venapaineen
paineenvalvontaa kehonulkoisen verenkierron
suojausjärjestelmänä. Paineenvalvonta ei kuitenkaan pysty kaikissa
tapauksissa tunnistamaan verenvuotoa ympäristöön. Erityisen
kriittinen on venaletkun siirtyminen paikaltaan tai pienen vuodon
ilmeneminen kehonulkoisen verenkierron ylipainealueella. Sen
vuoksi kehonulkoinen verenkierto on tarkistettava säännöllisin
väliajoin hoidon aikana vuotojen varalta, erityisesti kaikki letkuston
liitokset sekä liitos katetriin.
– Letkuston vuodot, ilman sisäänpääsy tai liitosten mahdollinen
löystyminen / irtoaminen. Etenkin ilmavalvojan jälkeisissä
liitoskohdissa voi alipaineen vuoksi päästä ilmaa kehonulkoiseen
verenkiertoon. Näin voi käydä esimerkiksi keskuslaskimokatetria
käytettäessä.
– Tarkista, ettei letkustossa ole taittumia, vetoa eikä kierteitä.
– Laitteen turvajärjestelmät (arteria- ja venapaineen seuranta) eivät
aina havaitse kaikkia letkuston taitoksia, kokoonpuristumista tai
väliin jäämistä.
– Filtraatti- ja ulkonestekierron vuodot.
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Varoitus
Hemolyysistä tai verenhukasta potilaalle aiheutuva riski ohitetun
verivuotovalvojan vuoksi
Hemolyysistä tai verenhukasta potilaalle aiheutuva riski, jonka
syynä on letkuston väärä asettaminen verivuotovalvojaan
Jos verivuodon turvajärjestelmä on ohitettu tai letkustoa ei ole asetettu
verivuotovalvojaan oikein, hemolyysin ja verenhukan seuranta eivät
toimi.
 Tarkista hoidon aikana säännöllisesti, näkyykö filtraattipussissa
veren menetyksen aiheuttamaa värjääntymistä.
Varoitus
Liitoskohtien epäasianmukaisesta käsittelystä aiheutuva
kontaminaatiovaara
Kehonulkoiseen verenkiertoon voi päästä taudinaiheuttajia.
 Kaikki veriletkuston liitokset ja kaikki liitokset joita käytetään steriilien
liuosten alueella on tehtävä käyttäen aseptisia menetelmiä.
Varoitus
Liiallisen heparinisaation aiheuttama verenhukan riski
Ylimitoitetut hepariiniannokset tai laimentamattoman hepariinin käyttö
voi aiheuttaa sisäistä verenvuotoa tai vakavaa sekundääristä
verenvuotoa.
 Hepariini on annosteltava lääkärin ohjeiden mukaisesti.
 Käytä vain laimennettua hepariinia.
Varoitus
Riittämättömän heparinisaation aiheuttama verenhukan riski
Jos hepariinin annostelunopeus on liian alhainen, seurauksena voi olla
veren koagulaatio veriletkustossa.
 Hepariiniruiskun asettamisessa on otettava huomioon seuraava:
Aseta hepariiniruisku hepariinipumppuun oikein. Noudata kuvausta
ja kuvaa.
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Varoitus
Verenhukka / verenhukan riski, jos dynaamisen paineen valvonta
on otettu pois käytöstä
Plasman hukka / plasman hukan riski, jos dynaamisen paineen
valvonta on otettu pois käytöstä
Jos dynaamisen paineen valvonnan turvajärjestelmä on otettu pois
käytöstä, potilasletkujen irtoamisen valvonta on myös pois käytöstä.
 Tässä tapauksessa käyttäjä on vastuussa potilaan turvallisuudesta
 Verenvirtauksen lisääminen
 Venapaineen paineanturin vaihtaminen
 Pinnan tason nostaminen venakammiossa
Huomio
Vaa'at:
Kunkin vaa'an 12 kg:n maksimikuormituskykyä ei saa ylittää. Myös
lyhytaikainen ylikuormitus (esim. vaakoja vetämällä ja nostamalla) voi
vahingoittaa punnituslaitetta pysyvästi, ja laite ei ole enää
käyttökelpoinen.
Huomio
Veripumpun roottori:
Veripumpun roottorin, jossa on punaisella merkitty kiertosuuntaa
osoittava nuoli, saa laittaa vain punaisella pisteellä merkittyyn
veripumppuun.
Huomio
Verivuodon/hemolyysin valvonta:
Filtraattiletkun täytyy olla koko hoidon ajan verivuotovalvojassa
(keltainen).
Huomio
Annettaessa lääkkeitä arterialinjaan tai infuusioita on varmistettava
käytettyjen aineiden selviytyminen dialysaattorista.
Se voi vaikuttaa aineiden tehokkuuteen.
Ota huomioon seuraavat asiat kun kosketat letkustoa hoidon aikana:
Jos letkuston tai sen jonkin osan asentoa muutetaan, koko letkuston
oikea asento on varmistettava sen jälkeen, ennen kaikkea on
huomioitava letkunohjaimien oikea asento.
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4.2

CRRT-hoitomuodot
CVVH-, CVVHD-, CVVHDF- ja Pre-post-CVVH-prosessien yleinen
kuvaus ja huomautukset yksittäisten hoitomuotojen eroista.

4.2.1

Laitteen käynnistys ja toimintatestin aloittaminen

Kaikkien vaakojen täytyy olla ilman
kuormitusta.
 Käynnistä laite
PÄÄLLE/POIS-painikkeella.
Näytössä näkyy ohjelmistoversio,
päivämäärä ja kellonaika.

 Käynnistä toimintatesti
Aloita-painikkeella.
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4.2.2

Hoitomuodon valinta

 Valitse hoitomuoto.
Edellistä hoitoa voi jatkaa Jatka-painikkeella.

4.2.3

Edellisen hoidon jatkaminen

 Vahvista edelliset balansointitiedot
Säilytä-painikkeella.
Tai
 Aseta edelliset balansointitiedot 0:aan
Poista-painikkeella.
Potilaan ID:tä ja tapauksen ID:tä ei
poisteta.

 Vahvista edellinen "Säilytä"- tai
"Poista"-valinta OK-painikkeella.
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4.2.4

Aloitusvaatimukset

 Tarkista liuospussien koostumus
näytössä näkyvien tietojen perusteella.
 Vahvista aloitusvaatimukset
painamalla OK.
Takaisin-painikkeella voi siirtyä
hoitomuotojen valintaan.

4.2.5

Kasetin asettaminen

Seuraavat painikkeet ovat käytettävissä
kasetin asetuksessa:
Siirry seuraavaan vaiheeseen
-painikkeella.
Siirry valmisteluohjeen loppuun
-painikkeella.
Siirry edelliseen vaiheeseen

-painikkeella.

Siirry valmisteluohjeen alkuun
-painikkeella.

Huomio
CVVHD, CVVH, CVVHDF ja Pre-post-CVVH-hoitomuodoissa
käytetään multiFiltratePro Kit HDF -hoitopakettia. Kaikissa näissä
hoitomuodoissa asetetaan ja täytetään korvausneste- ja
ulkonesteletkusto. CVVHD-hoidossa pysäytetään
korvausnestepumppu. CVVH-hoidossa pysäytetään ulkonestepumppu.
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 Aseta kasetti kuvauksen mukaisesti.
 Kiinnitä dialysaattori dialysaattorin
pidikkeeseen.
 Siirry seuraavaan vaiheeseen
-painikkeella.

4.2.5.1

Venaletkuston asettaminen

Varoitus
Ilmavalvojan toimintahäiriöstä aiheutuva ilmaembolian riski
Verihyytymät letkustossa, kontaminaatio ja/tai kosteus ilmavalvojassa
voivat heikentää ilmavalvojan oikeaa toimintaa.
 Varmista, että ilmavalvoja on puhdas ja kuiva.
 Älä käytä ilmavalvojassa ultraääntä johtavia esineitä tai aineita.
Varoitus
Letkuston sisältämän ilman aiheuttama ilmaemboliavaara
Väärin asetettu letkusto voi haitata oikeaa ilman tunnistamista.
 Letkuston asettamisessa ilmavalvojaan / optiseen tunnistimeen
letkun täytyy olla kokonaan letkun pidikkeessä.
Varoitus
Letkuston sisältämän ilman aiheuttama ilmaemboliavaara
 Aseta letkusto oikein letkun sulkijaan.
 Älä poista letkustoa letkun sulkijasta hoidon aikana.
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 Aseta venaletkusto ohjeiden mukaisesti.
 Siirry seuraavaan vaiheeseen
-painikkeella.

4.2.5.2

Arterialetkuston asettaminen

 Aseta arterialetkusto ohjeiden mukaisesti.
Tarkista, että kasetti on oikea valittuun
hoitomuotoon.

 Siirry seuraavaan vaiheeseen
-painikkeella.

Huomio
Ensimmäisen letkunohjaimeen asettamisen jälkeen kasettijärjestelmän
voi irrottaa ja vaihtaa enää vain valitsemalla Valikot / Keskeytä
valmistelu (katso luku 4.7.2 sivulla 164).

68

Fresenius Medical Care

multiFiltratePRO IFU-FI

13A-2021

Luku 4: Käyttö
CRRT-hoitomuodot

4.2.5.3

Filtraattiletkuston asettaminen

Varoitus
Kontaminaatiovaara vaurioituneiden pussien seurauksena
Putoava pussi voi rikkoutua.
 Työnnä filtraattipussi niin taakse kuin mahdollista alempien
vaakojen koukuissa

 Aseta filtraattiletkusto ohjeiden
mukaisesti.
Filtraattipussin valvonnan voi asettaa
järjestelmäparametreissa 5 litran ja
20 litran välillä.
Yli 10 litran asetuksessa täytyy yhdistää
kaksi 10 litran pussia Y-yhdistäjällä.

 Siirry seuraavaan vaiheeseen
-painikkeella.

4.2.5.4

Liuospussien asettaminen

Huomio
Liuospussien asettamisessa vaakaan/vaakoihin on varmistettava, että
liitännät osoittavat taaksepäin.
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 Aseta liuospussit vaakoihin ohjeiden
mukaisesti.
Vaakaa kohden korkeintaan 12 kg
Ota huomioon yhdistäjien värikoodaus.

 Siirry seuraavaan vaiheeseen
-painikkeella.

4.2.5.5

Ulkoneste-/korvausnesteletkuston asettaminen

Huomio
Lämmitinpussien asettamisessa on otettava huomioon oikea
värikoodaus.



Prediluutio (CVVHDF/CVVH)

 Aseta ulkoneste-/korvausnesteletkusto
ohjeiden mukaisesti.
 Siirry seuraavaan vaiheeseen
-painikkeella.
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Postdiluutio (CVVHDF/CVVH/CVVHD)

 Aseta ulkoneste-/korvausnesteletkusto
ohjeiden mukaisesti.
 Siirry seuraavaan vaiheeseen
-painikkeella.



Pre-post-korvausnesteletkusto (Pre-post-CVVH)

 Aseta Pre-post-korvausnesteletkusto
ohjeiden mukaisesti.
 Yhdistä Pre-post CVVH -adapteri
dialysaattorin ulkonestesteletkuston
yhdistäjään (vihreä) ja prediluutio porttiin
(punainen).
 Siirry seuraavaan vaiheeseen
-painikkeella.

4.2.5.6

Hepariiniruiskun asettaminen

Huomio
Vain asetuksissa määriteltyä ja näytössä näkyvää ruiskutyyppiä saa
käyttää.
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Huomio
Hepariiniruiskun asettamisessa on otettava huomioon seuraava:
– Ruiskun siipien on oltava kiinnityspidikkeiden ja sangan välissä.
– Ruiskun männän pään on oltava kiinnitysvipujen välissä.
Vihje
Jos hoito aloitetaan ilman hepariinia, hepariiniruiskun voi asettaa milloin
tahansa valitsemalla VALIKOT / Ruiskun vaihto (vain kun
hepariinipumppu on aktivoitu).

 Aseta hepariiniruisku kuvauksen
mukaisesti.
 Siirry seuraavaan vaiheeseen
-painikkeella.

4.2.5.7

Kasetti asetettu

 Aseta koko kasetti.
Jos OK-painiketta ei voi valita (harmaa),
ota huomioon näytössä näkyvät tiedot ja
tarkista asetettu letkusto.

 Vahvista kokonaan asetettu letkusto
OK-painikkeella.
Vahvistuksen jälkeen hepariiniletku täyttyy
automaattisesti, kun hepariiniantikoagulaatio
on valittu.
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4.2.6

Kasetin täyttö ja huuhtelu

4.2.6.1

Letkuston täyttäminen

 Täytä letkusto Aloita-painikkeella.
Huuhtelu käynnistyy automaattisesti kun
oikea täyttötaso venakammiossa havaitaan.
Huuhteluvirtausta voi muuttaa
keinupainikkeella + / -.

4.2.6.2

Potilaan ID:n ja tapauksen ID:n syöttö
Edellytys

Valikko Potilas avautuu automaattisesti täytön käynnistyksen
yhteydessä, kun Hyppäys Potilas-valikkoon on aktivoitu. Muussa
tapauksessa täytön käynnistyksen yhteydessä avautuu automaattisesti
valikko Hoito- parametrit (katso luku 4.2.6.3 sivulla 74).
 Tarkista senhetkisen Potilaan ID:n /
Tapauksen ID:n näyttö.
Jos tietoja ei ole vielä syötetty,
kentät ovat tyhjät.
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 Valitsemalla Potilaan ID / Tapauksen ID
voit syöttää tiedot ensimmäisen kerran.
 Syötä Potilaan ID / Tapauksen ID
näppäimistöllä.
 Hyväksy näytetty arvo painikkeella OK.

 Tarkista syötetyn Potilaan ID:n /
Tapauksen ID:n näyttö.

4.2.6.3

Hoitoparametrien syöttö

Huomio
Jos hepariinista halutaan antaa alkubolus, siihen voi käyttää
bolustoimintoa.
Antikoagulaatiossa infusoitu neste huomioidaan automaattisesti
balansoinnissa.
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 Tarkista ennalta määritetyt
hoitoparametrit. Muokkaa
hoitoparametreja tarvittaessa.
– Lämpötila:
Ulkonesteen tai korvausnesteen
lämpötilan asetus (°C). Lämmittimen voi
käynnistää ja sammuttaa
Lämpötila-painikkeella.

4.2.6.4

UF-huuhtelu

Huomio
NaCl-liuospusseja vain yhdellä yhdistäjällä käytettäessä on
varmistettava riittävä NaCl-liuoksen määrä.

NaCl-liuospussit kahdella yhdistäjällä:
 Poista venaletku tyhjästä pussista ja
yhdistä se NaCl-liuokseen.
 Käynnistä UF-huuhtelu
Aloita-painikkeella.
NaCl-liuokset yhdellä yhdistäjällä:
 Käytä olemassa olevia liitäntöjä.
 Käynnistä UF-huuhtelu
Aloita-painikkeella.
Taso asetetaan automaattisesti
venakammiossa UF-huuhtelun lopussa.
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4.2.7

Kierrätys

Varoitus
Kontaminaatiovaara hygieniaa koskevien määräysten
noudattamatta jättämisen seurauksena
Seurauksena voi olla taudinaiheuttajien leviäminen.
 Valmisteluaika ja kierrätysaika ennen hoitoa on pidettävä
mahdollisimman lyhyinä.
Huomio
Jos tapahtuu viiveitä potilaan yhdistämisen kanssa, kehonulkoista
kiertoa voidaan kierrättää valmistelun jälkeen tietyn ajan.
Kierrätys otetaan kuitenkin huomioon letkuston käyttöiässä, jotta
letkustoa ei rasiteta liikaa.
Huomio
Asetuksissa voi määrittää, siirrytäänkö kierrätykseen automaattisesti
vai käyttäjän vahvistamana.
Tehdasasetus on Vahvista, että automaattinen kierrätys on mahdollista
vain kun käytetään NaCl-liuospussia kahdella yhdistäjällä.



Pysäytys ennen kiertoa

Veripumppu pysähtyy saavutetun
huuhtelumäärän jälkeen.
Annetaan äänimerkki.

 Liitä arteria- ja venaletku
resirkulaatioyhdistäjään.
 Käynnistä kierto Aloita-painikkeella.
Tai
 Käynnistä potilaan yhdistäminen
Valmistelu-painikkeella.
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Automaattinen kierto

Kun huuhtelumäärä on saavutettu,
kierto käynnistyy automaattisesti.
 Valmistele potilaan yhdistäminen.
 Pysäytä veripumppu
Valmistelu-painikkeella.

4.2.8

Potilaan yhdistäminen

Veripumppu on pysähtynyt.
 Käynnistä veripumppu
Aloita-painikkeella.
Veripumppu pyörii kunnes optinen
tunnistin tunnistaa veren.
Annostele hepariinibolus tarvittaessa.

Kiertoa voi jatkaa Jatka-painikkeella.
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Optinen tunnistin on havainnut verta.
Veripumppu on pysähtynyt.

 Käynnistä hoito Aloita-painikkeella.

4.2.9

Hoito

4.2.9.1

Hoitonäyttö

Hoitonäyttö näkyy koko hoidon ajan.
Infoalueella näkyvät tärkeät hoitotiedot:
Paine-/hälytyshistoria
Seuraava käyttötoiminto
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4.2.9.2

Valikot

Seuraavat valikkokentät ovat valittavissa:
– Pinnan tason asettaminen
venakammiossa:
Pinnan tason nostaminen ja laskeminen
venakammiossa.

– Keskeytä valmistelu:
Letkuston irrottaminen (käyttäjä) /
poistaminen (laite) valmistelussa.

– Hoidon keskeytys:
Hoidon keskeyttäminen.

– Lopeta balansointi / Käynnistä balansointi:
Balansoinnin pois- ja päällekytkentä.

– Ruiskun vaihto:
Hepariiniruiskun vaihto.

– Toimenpide:
Toimenpide-toiminto käynnistetään.

– Vaihto pre-/postdiluutio:
Pre-ja Postdiluutiotapojen
vaihtomahdollisuus.

– Pussin vaihto:
Korvausnesteen ja ulkonesteen vaihto ja
filtraattipussin tyhjennys.

Yksityiskohtainen kuvaus esitetyistä
valikkokentistä (katso luku 4.7 sivulla 164).
4.2.9.3

Historia

Seuraavat välilehdet ovat valittavissa:
– Balansointitiedot
– Balansoinnin historia
– Tapahtumat
(katso luku 4.8 sivulla 185)
Balansoinnin nollaus -painikkeella voidaan
nollata siihen asti kertyneet määrät.
Hoitoaikaa ja dialysaattorin käyttöikää ei
nollata.
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4.2.9.4

Järjestelmäparametrit

Järjestelmäparametrit-valikossa voidaan
tehdä asetuksia sinisellä merkityillä
painikkeilla (katso luku 4.9 sivulla 190).
Aktivoidaksesi mitä tahansa harmaita
painikkeita, tarvitset Huolto- tai
Käyttäjä-kortin.

4.2.10 Hoitomuodon vaihto

Varoitus
Valitulle hoitomuodolle sopimattomien nesteiden infuusiosta
aiheutuva kontaminaatioriski
 Vaihtaessasi hoitomuodon vaihda liuokset tarvittaessa siten, että ne
vastaavat valittua hoitomuotoa ja antikoagulaatiota.
 Käytä CVVHDF- ja CVVH-hoidoissa vain infuusioon hyväksyttyjä
liuoksia.
Varoitus
Potilaan vaarantuminen väärin valitusta ulkonesteestä ja
korvausnesteestä johtuvan elektrolyyttitasapainon häiriön vuoksi
 Säädä nesteiden virtaussuhteet suhteessa toisiinsa sekä
verenvirtauksen suhteen.
Varoitus
Kontaminaatiovaara hygieniaa koskevien määräysten
noudattamatta jättämisen seurauksena
Seurauksena voi olla taudinaiheuttajien leviäminen.
 Huomioi valmistajan määräämät avattujen pussien käyttöiät.
 Jos käyttöikä on umpeutunut, jätä korvausneste tai ulkoneste pois
käytöstä tai käynnistä hoidon lopetus.
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Huomio
Hoitomuodon voi periaatteessa vaihtaa kytkemällä pois/päälle
korvausnesteen tai ulkonesteen virtauksen.
Hoitomuodon muutoksen voi tällä tavalla peruuttaa. Muutettu
hoitomuoto näkyy tilarivillä harmailla kirjaimilla.
Riipuen hoitomuodosta johon vaihdettiin, sen mukaan täytyy monia
virtauksia, suhteita, ja yhteyksiä säätää. Näytössä näkyvät ohjeet on
otettava huomioon ja niitä on noudatettava.
Huomio
Pre-post-CVVH-hoidosta voidaan vaihtaa vain pre-CVVH- tai
post-CVVH-hoitoon.

4.2.10.1 Vaihto CVVHDF-hoidosta CVVH-hoitoon

 Valitse Ulkoneste ja kytke virtaus pois
I/O-painikkeella.
 Hyväksy OK-painikkeella.
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Tilariville tulee näkyviin muutettu hoitomuoto.
Hoitomuodon vaihdon voi peruuttaa
käynnistämällä ulkonestevirtauksen
I/O-painikkeella.

4.2.10.2 Vaihto CVVHDF-hoidosta CVVHD-hoitoon

Huomio
Korvausnestebolus ei ole mahdollista CVVHD-hoidossa.

 Valitse Korvausneste ja kytke virtaus
pois päältä I/O-painikkeella.
 Hyväksy OK-painikkeella.
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Tilariville tulee näkyviin muutettu hoitomuoto.
Hoitomuodon vaihdon voi peruuttaa
käynnistämällä korvausnestevirtauksen
I/O-painikkeella.

4.2.11 Hoidon lopetus
4.2.11.1 Hoidon lopetuksen valmistelu

 Valitse valikkoriviltä HOIDON LOPETUS.
 Valitse veren palautus
Vahvista-painikkeella.
Hoitoa voi jatkaa Jatka-painikkeella.
Vahvista-painikkeella Ilman veren palaut. ja
Veripumpun pysäytys -painikkeella
seuraavassa näytön kuvassa päästään Irrota
potilas! -kohtaan. Näyttö (katso
luku 4.2.11.5 sivulla 86).
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4.2.11.2 Hoidon lopetus veren palautuksella

 Pysäytä veripumppu
Pysäytys-painikkeella.
Balansointi on kytketty pois päältä.

Takaisin-painikkeella voi siirtyä hoidon
lopetuksen valmistelun valintaan.

4.2.11.3 Veren palautuksen aloittaminen

 Irrota arterialetku potilaasta ja yhdistä se
NaCl-liuospussiin.
 Aloita veren palautus Aloita-painikkeella.
Verenvirtaus on rajoitettu 100 ml:aan
minuutissa.
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Veren palautus päättyy automaattisesti, kun
optinen tunnistin tunnistaa NaCl-liuoksen.
Veren palautuksen voi pysäyttää
Tauko-painikkeella.
Veren palautuksen voi lopettaa
Lopeta-painikkeella.

4.2.11.4 NaCl-liuos havaittu

 Veren palautuksen voi lopettaa
Lopeta-painikkeella.
Jatka-painikkeella voi infusoida vielä 100 ml
NaCl-liuosta.
Tämän tapahtuman voi toistaa.
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4.2.11.5 Potilaan irrottaminen

 Irrota potilas.
 Käynnistä letkuston irrottaminen
Poista-painikkeella.

4.2.11.6 Letkuston poistaminen

Varoitus
Epäpuhtaiden kulutustarvikkeiden aiheuttama
ristikontaminaatiovaara
Seurauksena voi olla taudinaiheuttajien leviäminen.
 Kulutustarvikkeet on hävitettävä hoidon jälkeen mahdollisesti
saastuneiden materiaalien käsittelystä annettujen määräysten
mukaisesti.

 Poista letkusto.
Historia-valikossa voit tarkastella hoitotietoja
ja tapahtumia.
 Kytke laite pois päältä Sammuta
-painikkeella.
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4.3

CRRT-toimenpide ja Ci-Ca
Ci-Ca-CVVHD- ja CiCa-post-CVVH-hoitomuotojen yleinen kuvaus ja
huomautukset yksittäisten hoitomuotojen eroista.

4.3.1

Laitteen käynnistys ja toimintatestin aloittaminen

Kaikkien vaakojen täytyy olla ilman
kuormitusta.
Ci-Ca-pumpuissa ei saa olla letkustoja.
 Käynnistä laite
PÄÄLLE/POIS-painikkeella.
Näytössä näkyy ohjelmistoversio,
päivämäärä ja kellonaika.

 Käynnistä toimintatesti
Aloita-painikkeella.

Fresenius Medical Care multiFiltratePRO

IFU-FI 13A-2021

87

Luku 4: Käyttö
CRRT-toimenpide ja Ci-Ca

4.3.2

Hoitomuodon valinta

 Valitse hoitomuoto.
Edellistä hoitoa voi jatkaa Jatka-painikkeella.

4.3.3

Edellisen hoidon jatkaminen

 Vahvista edelliset balansointitiedot
Säilytä-painikkeella.
Tai
 Aseta edelliset balansointitiedot 0:aan
Poista-painikkeella.
Potilaan ID:tä ja tapauksen ID:tä ei
poisteta.

 Vahvista edellinen "Säilytä"- tai
"Poista"-valinta OK-painikkeella.
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4.3.4

Aloitusvaatimukset

Huomio
On erittäin suositeltavaa, että sairaalassa kaikkiin Ci-Ca-hoitoihin
käytetään kalsiumliuosta. Lisäksi kaikki myöhemmät muutokset
edellyttävät laiteasetusten ja käytetyn kalsiumliuoksen koordinoituja
muutoksia, jotta vältetään turvallisuusongelmat koska
kalsiumpitoisuudet eivät vastaa toisiaan.

 Tarkista liuospussien koostumus
näytössä näkyvien tietojen perusteella.
 Vahvista aloitusvaatimukset
painamalla OK.
Takaisin-painikkeella voi siirtyä
hoitomuotojen valintaan.

4.3.5

Kasetin asettaminen

Seuraavat painikkeet ovat käytettävissä
kasetin asetuksessa:
Siirry seuraavaan vaiheeseen
-painikkeella.
Siirry valmisteluohjeen loppuun
-painikkeella.
Siirry edelliseen vaiheeseen

-painikkeella.

Siirry valmisteluohjeen alkuun
-painikkeella.
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 Aseta kasetti kuvauksen mukaisesti.
 Kiinnitä dialysaattori dialysaattorin
pidikkeeseen.
 Siirry seuraavaan vaiheeseen
-painikkeella.

4.3.5.1

Venaletkuston asettaminen

Varoitus
Ilmavalvojan toimintahäiriöstä aiheutuva ilmaembolian riski
Verihyytymät letkustossa, kontaminaatio ja/tai kosteus ilmavalvojassa
voivat heikentää ilmavalvojan oikeaa toimintaa.
 Varmista, että ilmavalvoja on puhdas ja kuiva.
 Älä käytä ilmavalvojassa ultraääntä johtavia esineitä tai aineita.
Varoitus
Letkuston sisältämän ilman aiheuttama ilmaemboliavaara
Väärin asetettu letkusto voi haitata oikeaa ilman tunnistamista.
 Letkuston asettamisessa ilmavalvojaan / optiseen tunnistimeen
letkun täytyy olla kokonaan letkun pidikkeessä.
Varoitus
Letkuston sisältämän ilman aiheuttama ilmaemboliavaara
 Aseta letkusto oikein letkun sulkijaan.
 Älä poista letkustoa letkun sulkijasta hoidon aikana.
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 Aseta venaletkusto ohjeiden mukaisesti.
 Siirry seuraavaan vaiheeseen
-painikkeella.

4.3.5.2

Arterialetkuston asettaminen

 Aseta arterialetkusto ohjeiden mukaisesti.
Tarkista, että kasetti on oikea valittuun
hoitomuotoon.

 Siirry seuraavaan vaiheeseen
-painikkeella.

Huomio
Ensimmäisen letkunohjaimeen asettamisen jälkeen kasettijärjestelmän
voi irrottaa ja vaihtaa enää vain valitsemalla Valikot / Keskeytä
valmistelu (katso luku 4.7.2 sivulla 164).
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4.3.5.3

Filtraattiletkuston asettaminen

Varoitus
Kontaminaatiovaara vaurioituneiden pussien seurauksena
Putoava pussi voi rikkoutua.
 Työnnä filtraattipussi niin taakse kuin mahdollista alempien
vaakojen koukuissa

 Aseta filtraattiletkusto ohjeiden
mukaisesti.
Filtraattipussin valvonnan voi asettaa
järjestelmäparametreissa 5 litran ja
20 litran välillä.
Yli 10 litran asetuksessa täytyy yhdistää
kaksi 10 litran pussia Y-yhdistäjällä.

 Siirry seuraavaan vaiheeseen
-painikkeella.

4.3.5.4

Liuospussien asettaminen

Huomio
Liuospussien asettamisessa vaakaan/vaakoihin on varmistettava,
että liitännät osoittavat taaksepäin.



CVVHDF

Varoitus
Hyytymisen aiheuttaman veren menetyksen vaara
Potilaan vaarantuminen väärin valitusta ulkonesteestä johtuvan
elektrolyyttitasapainon häiriön vuoksi
Ca-sisältävä ulkoneste voi Ci-Ca-hoidossa johtaa hyytymiseen ja/tai
hyperkalsemiaan.
 Käytä hoidossa sitraattiantikoagulaation kanssa ainoastaan
Ca-vapaata ulkonestettä.
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Varoitus
Potilaan vaarantuminen väärin valitusta korvausnesteestä
johtuvan elektrolyyttitasapainon häiriön vuoksi
Käytettävän korvausnesteen väärä kalsiumpitoisuus voi johtaa
elektrolyyttitasapainon häiriöön Ci-Ca hoidossa.
 Käytä hoidossa sitraattiantikoagulaation kanssa ainoastaan Ca:ta
sisältävää korvausnestettä.
 Varmista, että käytetty Ca-liuos vastaa asetuksissa tehtyjä valintoja
ja näytössä näkyviä tietoja.

 Aseta liuospussit vaakoihin ohjeiden
mukaisesti.
Vaakaa kohden korkeintaan 12 kg
Varmista, että asetat liuokset oikeille
vaa´oille.
Ota huomioon yhdistäjien värikoodaus.

 Siirry seuraavaan vaiheeseen
-painikkeella.



CVVHD

Varoitus
Hyytymisen aiheuttaman veren menetyksen vaara
Potilaan vaarantuminen väärin valitusta ulkonesteestä johtuvan
elektrolyyttitasapainon häiriön vuoksi
Ca-sisältävä ulkoneste voi Ci-Ca-hoidossa johtaa hyytymiseen ja/tai
hyperkalsemiaan.
 Käytä hoidossa sitraattiantikoagulaation kanssa ainoastaan
Ca-vapaata ulkonestettä.
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 Aseta liuospussit vaakoihin ohjeiden
mukaisesti.
Vaakaa kohden korkeintaan 12 kg
Ota huomioon yhdistäjien värikoodaus.

 Siirry seuraavaan vaiheeseen
-painikkeella.

4.3.5.5

Ulkoneste-/korvausnesteletkuston asettaminen

Huomio
Lämmitinpussien asettamisessa on otettava huomioon oikea
värikoodaus.



CVVHDF

Huomio
Ci-Ca-postCVVHDF-hoitomuodossa korvausnesteletkun täytyy olla
yhdistetty postdiluutioporttiin hoidon aikana.

 Aseta ulkoneste-/korvausnesteletkusto
ohjeiden mukaisesti.
 Siirry seuraavaan vaiheeseen
-painikkeella.
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CVVHD

 Aseta ulkonesteletkusto ohjeiden
mukaisesti.
 Siirry seuraavaan vaiheeseen
-painikkeella.

4.3.5.6

Ci-Ca-letkuston asettaminen

Varoitus
Potilaan vaarantuminen virheellisen Ci-Ca-antikoagulaation ja
happo-emästasapainon tilan muutosten seurauksena
Potilaan vaarantuminen elektrolyyttitasapainon häiriön vuoksi
 Varmista, että käytetty sitraatti- ja Ca-liuos vastaa asetuksissa
tehtyjä valintoja ja näytössä näkyviä tietoja.
Varoitus
Potilaan vaarantuminen virheellisen Ci-Ca-antikoagulaation ja
happo-emästasapainon tilan muutosten seurauksena
Potilaan vaarantuminen elektrolyyttitasapainon häiriön vuoksi
 Varmista Ci-Ca-letkuston asettamisen yhteydessä
pumppusegmenttien oikea kiinnitys ja Ci-Ca-letkujen värikoodaus.
 Varmista sitraatti- ja kalsiumliuoksen asennuksessa Ci-Ca-letkujen
oikea liitäntä.

Fresenius Medical Care multiFiltratePRO

IFU-FI 13A-2021

95

Luku 4: Käyttö
CRRT-toimenpide ja Ci-Ca

Varoitus
Potilaan vaarantuminen ruumiinlämmön alenemisen seurauksena
Liian vähän lämmitetyt sitraatti- ja Ca-liuokset voivat johtaa potilaan
hypotermiaan.
 Käytettyjen liuosten on oltava huoneenlämpöisiä.
 Valitse säilytyslämpötila asianmukaisesti tai lämmitä pussit ennen
käyttöä.

 Aseta Ci-Ca-letkusto ohjeiden mukaisesti.
 Siirry seuraavaan vaiheeseen
-painikkeella.

 Tarkista Ci-Ca-letkusto.
 Ci-Ca-pumppusegmentin voi asettaa
Aloita-painikkeella.

4.3.5.7

Hepariiniruiskun asettaminen
Hepariiniruiskun voi asettaa, mikäli Ci-Ca-antikoagulaation lisäksi
halutaan käyttää heparinisaatiota.
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Huomio
Vain asetuksissa määriteltyä ja näytössä näkyvää ruiskutyyppiä saa
käyttää.
Huomio
Hepariiniruiskun asettamisessa on otettava huomioon seuraava:
– Ruiskun siipien on oltava kiinnityspidikkeiden ja sangan välissä.
– Ruiskun männän pään on oltava kiinnitysvipujen välissä.
Vihje
Jos hoito aloitetaan ilman hepariinia, hepariiniruiskun voi asettaa milloin
tahansa valitsemalla VALIKOT / Ruiskun vaihto (vain kun
hepariinipumppu on aktivoitu).

 Aseta hepariiniruisku kuvauksen
mukaisesti.
 Siirry seuraavaan vaiheeseen
-painikkeella.
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4.3.5.8

Kasetti asetettu

 Aseta koko kasetti.
Jos OK-painiketta ei voi valita (harmaa),
ota huomioon näytössä näkyvät tiedot ja
tarkista asetettu letkusto.

 Vahvista kokonaan asetettu letkusto
OK-painikkeella.
Vahvistuksen jälkeen hepariiniletku täyttyy
automaattisesti, kun hepariiniantikoagulaatio
on valittu.

4.3.6

Kasetin täyttö ja huuhtelu

4.3.6.1

Ci-Ca-letkuston täyttäminen

 Täytä Ci-Ca-letkusto Aloita-painikkeella.
Taso tarkistetaan Ci-Ca-pinnantason
valvojissa.

 Nosta tasoa/tasoja tarvittaessa
manuaalisesti, kunnes ne ovat täyttötason
tunnistimen merkkien sisällä.
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4.3.6.2

Ci-Ca-letkujen tarkistaminen

 Tarkista silmämääräisesti, että
Ci-Ca-letkuissa ei ole ilmaa.
 Vahvista Ci-Ca-letkujen tarkistus
OK-painikkeella.
Jos Ci-Ca-letkuissa on vielä ilmaa:
 Täytä sitraattiletku Sitraatti-painikkeella.
 Täytä Ca-letku Ca-painikkeella.

4.3.6.3

Letkuston täyttäminen

 Täytä letkusto Aloita-painikkeella.
Huuhtelu käynnistyy automaattisesti kun
oikea täyttötaso venakammiossa havaitaan.
Huuhteluvirtausta voi muuttaa
keinupainikkeella + / -.

4.3.6.4

Potilaan ID:n ja tapauksen ID:n syöttö
Edellytys

Fresenius Medical Care multiFiltratePRO
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 Tarkista senhetkisen Potilaan ID:n /
Tapauksen ID:n näyttö.
Jos tietoja ei ole vielä syötetty,
kentät ovat tyhjät.

 Valitsemalla Potilaan ID / Tapauksen ID
voit syöttää tiedot ensimmäisen kerran.
 Syötä Potilaan ID / Tapauksen ID
näppäimistöllä.
 Hyväksy näytetty arvo painikkeella OK.
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 Tarkista syötetyn Potilaan ID:n /
Tapauksen ID:n näyttö.

4.3.6.5

Hoitoparametrien syöttö

Huomio
Hoitoparametrien asettaminen (sitraattiannos, Ca-annos, verenvirtaus
ja ulkonestevirtaus) (katso luku 7.3.2 sivulla 257).
Verenvirtauksen suhde ulkoneste-/korvausnestevirtaukseen on tärkeä.
Huomio
Annostele antikoagulaatio lääkärin ohjeiden mukaisesti!
Jos hepariinista halutaan antaa alkubolus, siihen voi käyttää
bolustoimintoa.
Antikoagulaatiossa infusoitu neste huomioidaan automaattisesti
balansoinnissa.
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 Tarkista ennalta määritetyt
hoitoparametrit. Muokkaa
hoitoparametreja tarvittaessa.
– Lämpötila:
Ulkonesteen tai korvausnesteen
lämpötilan asetus (°C). Lämmittimen voi
käynnistää ja sammuttaa
Lämpötila-painikkeella.
– Ca- ja sitraattiannos:
Ca- ja sitraattiannoksen syöttö.

4.3.6.6

UF-huuhtelu

Huomio
NaCl-liuospusseja vain yhdellä yhdistäjällä käytettäessä on
varmistettava riittävä NaCl-liuoksen määrä.

NaCl-liuospussit kahdella yhdistäjällä:
 Poista venaletku tyhjästä pussista ja
yhdistä se NaCl-liuokseen.
 Käynnistä UF-huuhtelu
Aloita-painikkeella.
NaCl-liuokset yhdellä yhdistäjällä:
 Käytä olemassa olevia liitäntöjä.
 Käynnistä UF-huuhtelu
Aloita-painikkeella.
Taso asetetaan automaattisesti
venakammiossa UF-huuhtelun lopussa.
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4.3.7

Kierrätys

Varoitus
Kontaminaatiovaara hygieniaa koskevien määräysten
noudattamatta jättämisen seurauksena
Seurauksena voi olla taudinaiheuttajien leviäminen.
 Valmisteluaika ja kierrätysaika ennen hoitoa on pidettävä
mahdollisimman lyhyinä.
Huomio
Jos tapahtuu viiveitä potilaan yhdistämisen kanssa, kehonulkoista
kiertoa voidaan kierrättää valmistelun jälkeen tietyn ajan.
Kierrätys otetaan kuitenkin huomioon letkuston käyttöiässä, jotta
letkustoa ei rasiteta liikaa.
Huomio
Asetuksissa voi määrittää, siirrytäänkö kierrätykseen automaattisesti
vai käyttäjän vahvistamana.
Tehdasasetus on Vahvista, että automaattinen kierrätys on mahdollista
vain kun käytetään NaCl-liuospussia kahdella yhdistäjällä.



Pysäytys ennen kiertoa

Veripumppu pysähtyy saavutetun
huuhtelumäärän jälkeen.
Annetaan äänimerkki.

 Liitä arteria- ja venaletku
resirkulaatioyhdistäjään.
 Käynnistä kierto Aloita-painikkeella.
Tai
 Käynnistä potilaan yhdistäminen
Valmistelu-painikkeella.
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Automaattinen kierto

Kun huuhtelumäärä on saavutettu,
kierto käynnistyy automaattisesti.
 Valmistele potilaan yhdistäminen.
 Pysäytä veripumppu
Valmistelu-painikkeella.

4.3.8

Potilaan yhdistäminen

Huomio
Sitraattiantikoagulaatio alkaa painamalla veripumpun Aloita-painiketta.
Kun veripumppu on pumpannut 300 ml eikä verta ole havaittu,
annetaan ilmoitus, ja kaikki pumput pysähtyvät. Ci-Ca-pumput
pysähtyvät jos 10 minuutin jälkeen potilaan yhdistämisestä ei
havaita verta. Ca-pumppu käynnistyy myös hoidon ja balansoinnin
käynnistyksen jälkeen.

Veripumppu on pysähtynyt.
 Käynnistä veripumppu
Aloita-painikkeella.
Veripumppu pyörii kunnes optinen
tunnistin tunnistaa veren.
Annostele hepariinibolus tarvittaessa.

Kiertoa voi jatkaa Jatka-painikkeella.
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Optinen tunnistin on havainnut verta.
Veripumppu on pysähtynyt.

 Käynnistä hoito Aloita-painikkeella.

4.3.9

Hoito

Varoitus
Potilaan vaarantuminen elektrolyyttitasapainon häiriön vuoksi
Liuoksen sekoittuminen voi johtaa hypo-/hyperkalsemiaan.
 Post-filtterin kalsiumpitoisuus on tarkastettava 5 minuutin kuluttua
Ci-Ca-antikoagulaation käynnistämisestä ja säännöllisesti sen
jälkeen.
Varoitus
Potilaan vaarantuminen virheellisen Ci-Ca-antikoagulaation ja
happo-emästasapainon tilan muutosten seurauksena
Potilaan vaarantuminen elektrolyyttitasapainon häiriön vuoksi
 Noudata näytteenottoa koskevia ohjeita.
 Lääkäriä on konsultoitava, kun elektrolyyttien tai
happo-emästasapainon mittausarvot vaihtelevat voimakkaasti.
Noudata näytteenottoa koskevia ohjeita (katso luku 7.3.2 sivulla 257).
Huomio
Ci-Ca-postCVVHDF-hoidossa kalsiumpitoista korvausnestettä
käytettäessä tehdään Ca-korvaushoito. Se otetaan automaattisesti
huomioon kalsiumannoksessa, jos pitoisuudet on syötetty oikein
Käyttäjäasetukset-valikkokohdassa.
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Hoidon alussa annetaan ohje, että
kalsiumpitoisuus on määritettävä 5 minuutin
kuluttua hoidon aloituksesta.

4.3.9.1

Hoitonäyttö

Hoitonäyttö näkyy koko hoidon ajan.
Infoalueella näkyvät tärkeät hoitotiedot:
Paine-/hälytyshistoria
Seuraava käyttötoiminto
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4.3.9.2

Valikot

Seuraavat valikkokentät ovat valittavissa:
– Pinnan tason asettaminen
venakammiossa:
Pinnan tason nostaminen ja laskeminen
venakammiossa.

– Keskeytä valmistelu:
Letkuston irrottaminen (käyttäjä) /
poistaminen (laite) valmistelussa.

– Hoidon keskeytys:
Hoidon keskeyttäminen.

– Lopeta balansointi / Käynnistä balansointi:
Balansoinnin pois- ja päällekytkentä.

– Ruiskun vaihto:
Hepariiniruiskun vaihto.

– Toimenpide:
Toimenpide-toiminto käynnistetään.

– Pussin vaihto:
Ulkonestepussin vaihto ja filtraattipussin
tyhjennys.

– Ci-Ca-tiedot:
Tässä on määritetty lisätietoja
Ci-Ca-antikoagulaatiosta.

– Ca-pussin vaihto:
Ca-pussin vaihtaminen.

– Sitraattipussin vaihto:
Sitraattipussin vaihtaminen.

– Kytke pois/päälle Ci-Ca-antikoagulaatio:
Sitraattiantikoagulaation pois- ja
päällekytkentä.

Yksityiskohtainen kuvaus esitetyistä
valikkokentistä (katso luku 4.7 sivulla 164).
4.3.9.3

Historia

Seuraavat välilehdet ovat valittavissa:
– Balansointitiedot
– Balansoinnin historia
– Tapahtumat
(katso luku 4.8 sivulla 185)
Balansoinnin nollaus -painikkeella voidaan
nollata siihen asti kertyneet volyymit.
Hoitoaikaa ja dialysaattorin käyttöikää ei
nollata.
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4.3.9.4

Järjestelmäparametrit

Järjestelmäparametrit-valikossa voidaan
tehdä asetuksia sinisellä merkityillä
painikkeilla (katso luku 4.9 sivulla 190).
Aktivoidaksesi mitä tahansa harmaita
painikkeita, tarvitset Huolto- tai
Käyttäjä-kortin.

4.3.10 Hoidon lopetus
4.3.10.1 Hoidon lopetuksen valmistelu

 Valitse valikkoriviltä HOIDON LOPETUS.
 Valitse veren palautus
Vahvista-painikkeella.
Hoitoa voi jatkaa Jatka-painikkeella.
Paina Vahvista-painiketta kohdan Ilman
veren palaut. alapuolella ja Veripumpun
pysäytys -painiketta seuraavassa näytön
kuvassa siirtyäksesi suoraan Irrota potilas!
-näyttöön (katso luku 4.3.10.5 sivulla 110).
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4.3.10.2 Hoidon lopetus veren palautuksella

 Pysäytä veripumppu
Pysäytys-painikkeella.
Balansointi on kytketty pois päältä.

Takaisin-painikkeella voi siirtyä hoidon
lopetuksen valmistelun valintaan.

4.3.10.3 Veren palautuksen aloittaminen

 Irrota arterialetku potilaasta ja yhdistä se
NaCl-liuospussiin.
 Aloita veren palautus Aloita-painikkeella.
Verenvirtaus on rajoitettu 100 ml:aan
minuutissa.
Ci-Ca-antikoagulaatio on pysäytetty.
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Veren palautus päättyy automaattisesti, kun
optinen tunnistin tunnistaa NaCl-liuoksen.
Veren palautuksen voi pysäyttää
Tauko-painikkeella.
Veren palautuksen voi lopettaa
Lopeta-painikkeella.

4.3.10.4 NaCl-liuos havaittu

 Veren palautuksen voi lopettaa
Lopeta-painikkeella.
Jatka-painikkeella voi infusoida vielä 100 ml
NaCl-liuosta.
Tämän tapahtuman voi toistaa.

4.3.10.5 Potilaan irrottaminen

Varoitus
Verenhukan vaara väärin suljettujen liitoskohtien seurauksena
Potilaan vaarantuminen elektrolyyttitasapainon häiriön vuoksi
Jos Ci-Ca-letkuston pumppusegmenttejä ei ole asetettu paikalleen,
vaarana on verenhukka tai hyperkalsemia.
 Ci-Ca-letkuston manuaalinen poistaminen on kiellettyä ennen
potilaan irrottamista.
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 Irrota potilas.
 Käynnistä letkuston irrottaminen
Poista-painikkeella.

4.3.10.6 Letkuston poistaminen

Varoitus
Epäpuhtaiden kulutustarvikkeiden aiheuttama
ristikontaminaatiovaara
Seurauksena voi olla taudinaiheuttajien leviäminen.
 Kulutustarvikkeet on hävitettävä hoidon jälkeen mahdollisesti
saastuneiden materiaalien käsittelystä annettujen määräysten
mukaisesti.
Huomio
Poista Ci-Ca-pumppujen letkusegmentin letkunohjain staattorista.
Pumpun roottori aloittaa sen jälkeen pumppuletkusegmentin
poistamisen. Poistamista voi auttaa vetämällä kevyesti
letkunohjaimesta.
Huomio
Sitraatti- tai kalsiumliuosten aiheuttama laitteen kontaminaatio on
poistettava kertakäyttöisellä paperipyyhkeellä, joka on kostutettu
alkoholia sisältävällä desinfiointiaineella.
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 Poista letkusto.
Historia-valikossa voit tarkastella hoitotietoja
ja tapahtumia.
 Kytke laite pois päältä Sammuta
-painikkeella.
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4.4

TPE-hoitomuodot

4.4.1

Laitteen käynnistys ja toimintatestin aloittaminen

Kaikkien vaakojen täytyy olla ilman
kuormitusta.
 Käynnistä laite
PÄÄLLE/POIS-painikkeella.
Näytössä näkyy ohjelmistoversio,
päivämäärä ja kellonaika.

 Käynnistä toimintatesti
Aloita-painikkeella.
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4.4.2

Hoitomuodon valinta

 Valitse TPE-välilehti.
 Valitse hoitomuoto TPE.

4.4.3

Aloitusvaatimukset

 Vertaa hepariiniruiskun tyyppiä,
filtraattipussien määrää ja filtraattipussin
kokoa näytössä oleviin tietoihin.
 Vahvista aloitusvaatimukset
painamalla OK.
Takaisin-painikkeella voi siirtyä
hoitomuotojen valintaan.
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4.4.4

Kasetin asettaminen

Seuraavat painikkeet ovat käytettävissä
kasetin asetuksessa:
Siirry seuraavaan vaiheeseen
-painikkeella.
Siirry valmisteluohjeen loppuun
-painikkeella.
Siirry edelliseen vaiheeseen

-painikkeella.

Siirry valmisteluohjeen alkuun
-painikkeella.

 Aseta kasetti kuvauksen mukaisesti.
 Kiinnitä plasmafiltteri filtterin
pidikkeeseen.
 Siirry seuraavaan vaiheeseen
-painikkeella.

4.4.4.1

Venaletkuston asettaminen

Varoitus
Letkuston sisältämän ilman aiheuttama ilmaemboliavaara
Verihyytymät letkustossa, kontaminaatio ja/tai kosteus ilmavalvojassa
voivat heikentää ilmavalvojan oikeaa toimintaa.
 Ilmavalvojan on oltava puhdas ja kuiva.
 Älä käytä ultraääntä johtavia esineitä tai aineita.
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Varoitus
Letkuston sisältämän ilman aiheuttama ilmaemboliavaara
Väärin asetettu letkusto voi haitata oikeaa ilman tunnistamista.
 Letkuston asettamisessa ilmavalvojaan / optiseen tunnistimeen
letkun täytyy olla kokonaan letkun pidikkeessä.
Varoitus
Letkuston sisältämän ilman aiheuttama ilmaemboliavaara
 Aseta letkusto oikein letkun sulkijaan.
 Älä poista letkustoa letkun sulkijasta hoidon aikana.

 Aseta venaletkusto ohjeiden mukaisesti.
 Siirry seuraavaan vaiheeseen
-painikkeella.
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4.4.4.2

Arterialetkuston asettaminen

 Aseta arterialetkusto ohjeiden mukaisesti.
Tarkista, että kasetti on oikea valittuun
hoitomuotoon.

 Siirry seuraavaan vaiheeseen
-painikkeella.

Huomio
Ensimmäisen letkunohjaimeen asettamisen jälkeen kasettijärjestelmän
voi irrottaa ja vaihtaa enää vain valitsemalla Valikot / Keskeytä
valmistelu (katso luku 4.7.2 sivulla 164).

4.4.4.3

Filtraattiletkuston asettaminen

Varoitus
Kontaminaatiovaara vaurioituneiden pussien seurauksena
Putoava pussi voi rikkoutua.
 Työnnä filtraattipussi niin taakse kuin mahdollista alempien
vaakojen koukuissa
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 Aseta filtraattiletkusto ohjeiden
mukaisesti.
Filtraattipussin valvonnan voi asettaa
järjestelmäparametreissa 5 litran ja
20 litran välillä.
Yli 10 litran asetuksessa täytyy yhdistää
kaksi 10 litran pussia Y-yhdistäjällä.

 Siirry seuraavaan vaiheeseen
-painikkeella.

4.4.4.4

Liuospussien asettaminen

Huomio
Liuospussien asettamisessa vaakaan/vaakoihin on varmistettava,
että liitännät osoittavat taaksepäin.

 Aseta NaCl-liuospussi vaakaan 1
ohjeiden mukaisesti.
 Aseta plasmapussin pidike tarvittaessa
vaakaan 2.
Maksimikuormitus vaakaa kohden
on 12 kg.

 Siirry seuraavaan vaiheeseen
-painikkeella.

4.4.4.5

Plasmaletkuston asettaminen

Huomio
Lämmitinpussien asettamisessa on otettava huomioon oikea
värikoodaus.
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 Aseta plasmaletkusto ohjeiden
mukaisesti.
 Siirry seuraavaan vaiheeseen
-painikkeella.

4.4.4.6

Hepariiniruiskun asettaminen

Huomio
Vain asetuksissa määriteltyä ja näytössä näkyvää ruiskutyyppiä saa
käyttää.
Huomio
Hepariiniruiskun asettamisessa on otettava huomioon seuraava:
– Ruiskun siipien on oltava kiinnityspidikkeiden ja sangan välissä.
– Ruiskun männän pään on oltava kiinnitysvipujen välissä.
Vihje
Jos hoito on aloitettu ilman hepariinia, hepariiniruisku voidaan asettaa
milloin tahansa valitsemalla VALIKOT / Ruiskun vaihto (vain, jos
hepariinipumppu on aktivoitu).
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 Aseta hepariiniruisku kuvauksen
mukaisesti.
 Siirry seuraavaan vaiheeseen
-painikkeella.

4.4.4.7

Kasetti asetettu

 Aseta koko kasetti.
Jos OK-painiketta ei voi valita (harmaa),
ota huomioon näytössä näkyvät tiedot ja
tarkista asetettu letkusto.

 Vahvista kokonaan asetettu letkusto
OK-painikkeella.
Vahvistuksen jälkeen hepariiniletku täyttyy
automaattisesti, kun hepariiniantikoagulaatio
on valittu.
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4.4.5

Kasetin täyttö ja huuhtelu

4.4.5.1

Letkuston täyttäminen

 Täytä letkusto Aloita-painikkeella.
Huuhtelu käynnistyy automaattisesti kun
oikea täyttötaso venakammiossa havaitaan.
Huuhteluvirtausta voi muuttaa
keinupainikkeella + / -.

4.4.5.2

Potilaan ID:n ja tapauksen ID:n syöttö
Edellytys

Valikko Potilas avautuu automaattisesti täytön käynnistyksen
yhteydessä, kun Hyppäys Potilas-valikkoon on aktivoitu. Muussa
tapauksessa täytön käynnistyksen yhteydessä avautuu automaattisesti
valikko Hoito- parametrit (katso luku 4.3.6.5 sivulla 101).
 Tarkista näytetty Potilaan ID /
Tapauksen ID.
Kentät ovat tyhjiä, jos tietoja ei ole vielä
syötetty.
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 Paina vastaavaa kenttää, kun haluat
muuttaa Potilaan ID / Tapauksen ID
-kohtaa tai syöttää ne.
 Syötä Potilaan ID / Tapauksen ID
näppäimistöllä.
 Hyväksy näytetty arvo painikkeella OK.

 Tarkista syötetty Potilaan ID /
Tapauksen ID.

4.4.5.3

Hoitoparametrien syöttö

Huomio
Jos hepariinista halutaan antaa alkubolus, siihen voi käyttää
bolustoimintoa.
Antikoagulaatiossa infusoitu neste huomioidaan automaattisesti
balansoinnissa.
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 Tarkista ennalta määritetyt
hoitoparametrit. Muokkaa
hoitoparametreja tarvittaessa.
 Lämpötila:
Kytke korvausnesteen tai plasman
lämmitin päälle.

Varoitus
Potilaan vaarantuminen kehonulkoisen verenkierron kautta
tapahtuvan ruumiinlämmön laskemisen vuoksi, jos plasman
korvausliuoksen lämpötila on liian alhainen
Ruumiinlämmön alenemisesta aiheutuva hemodynaaminen
epästabiilius.
 Lämmitä plasman korvausliuos vähintään 20 °C:n lämpötilaan
ennen hoitoa.
 Suorita hoito vähintään 20 °C:n lämpötilassa.
 Kytke lämmitin päälle.
 Vältä vetoa hoidon aikana.
 Potilaan lämpötilaa on valvottava säännöllisesti.
 Ryhdy tarvittaessa toimenpiteisiin potilaan lämpötilan
säilyttämiseksi. Käytä esimerkiksi sähköhuopia.
Huomio
Jotta proteiinien vioittuminen luovuttajaplasmassa vältetään, on
lämmitystehoa alennettu TPE-hoidoissa. Lämpötila annostelukohdassa
riippuu muun muassa ympäristön lämpötilasta (katso luku 12
sivulla 293).

4.4.5.4

UF-huuhtelu

Huomio
NaCl-liuospusseja vain yhdellä yhdistäjällä käytettäessä on
varmistettava riittävä NaCl-liuoksen määrä.
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NaCl-liuospussit kahdella yhdistäjällä:
 Poista venaletku tyhjästä pussista ja
yhdistä se NaCl-liuokseen.
 Käynnistä UF-huuhtelu
Aloita-painikkeella.
NaCl-liuokset yhdellä yhdistäjällä:
 Käytä olemassa olevia liitäntöjä.
 Käynnistä UF-huuhtelu
Aloita-painikkeella.
Taso asetetaan automaattisesti
venakammiossa UF-huuhtelun lopussa.

4.4.6

Kierrätys

Varoitus
Kontaminaatiovaara hygieniaa koskevien määräysten
noudattamatta jättämisen seurauksena
Seurauksena voi olla taudinaiheuttajien leviäminen.
 Valmisteluaika ja kierrätysaika ennen hoitoa on pidettävä
mahdollisimman lyhyinä.
Huomio
Jos tapahtuu viiveitä potilaan yhdistämisen kanssa, kehonulkoista
kiertoa voidaan kierrättää valmistelun jälkeen tietyn ajan.
Kierrätys otetaan kuitenkin huomioon letkuston käyttöiässä, jotta
letkustoa ei rasiteta liikaa.
Huomio
Asetuksissa voi määrittää, siirrytäänkö kierrätykseen automaattisesti
(ilman resirkulaatioyhdistäjää) vai käyttäjän vahvistamana
(resirkulaatioyhdistäjän kanssa).
Tehdasasetus on Vahvista, että automaattinen kierrätys on mahdollista
vain kun käytetään NaCl-liuospussia kahdella yhdistäjällä.

124

Fresenius Medical Care

multiFiltratePRO IFU-FI

13A-2021

Luku 4: Käyttö
TPE-hoitomuodot


Pysäytys ennen kiertoa

Veripumppu pysähtyy saavutetun
huuhtelumäärän jälkeen.
Annetaan äänimerkki.

 Liitä arteria- ja venaletku
resirkulaatioyhdistäjään.
 Käynnistä kierto Aloita-painikkeella.
Tai
 Valmistele plasmaletkuston täyttäminen
painamalla Valmistelu-painiketta.



Automaattinen kierto

Kun huuhtelumäärä on saavutettu, kierto
käynnistyy automaattisesti.
 Valmistele plasmaletkuston täyttäminen
painamalla Valmistelu-painiketta.
Veripumppu on pysähtynyt.

4.4.7

Plasmaletkuston täyttäminen

Huomio
Kun Plasman täyttö, aloita -painiketta on painettu, kierrätykseen ei ole
mahdollista palata. Plasman täyttö on päättynyt, kun veripumppu
pysähtyy, ja sitä seuraa Potilaan yhdistäminen.
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Veripumppu on pysähtynyt.
 Sulje sulkija (valkoinen) letkussa, joka
johtaa NaCl-pussiin vaa’assa 1.
 Aseta plasmapussi vaa’alle 2 tai ripusta se
plasmapussin pidikkeeseen ja liitä
plasmaletkuun.
 Syötä avattujen plasmapussien
kokonaistilavuus (katso toinen näyttö).
 Aloita plasmaletkuston täyttö
Aloita-painikkeella.
Korvausnestepumppu toimittaa 270 ml.

Kiertoa voi jatkaa Jatka-painikkeella.

4.4.8

Potilaan yhdistäminen

Veripumppu on pysähtynyt.
 Käynnistä veripumppu
Aloita-painikkeella.
Veripumppu pyörii kunnes optinen
tunnistin tunnistaa veren.
Annostele hepariinibolus tarvittaessa.
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Optinen tunnistin on havainnut verta.
Veripumppu on pysähtynyt.

 Aloita plasman suodatuksen valmistelu
Aloita-painikkeella.

4.4.9

Plasman suodatuksen valmistelu

Filtterin valmistelu verellä
Korvausnestepumppu ja
filtraattipumppu pysäytetään.

Siirtyminen filtterin valmisteluun plasmalla
tapahtuu automaattisesti.
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Filtterin valmistelu plasmalla.
Korvausnestepumppua säädetään
automaattisesti, kunnes tavoitenopeus
on saavutettu.

4.4.10 Hoito
4.4.10.1 Hoitonäyttö

Hoitonäyttö näkyy koko hoidon ajan.
Infoalueella näkyvät tärkeät hoitotiedot:
Paine-/hälytyshistoria
Seuraava käyttötoiminto
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4.4.10.2 Valikot

Seuraavat valikkokentät ovat valittavissa:
– Pinnan tason asettaminen
venakammiossa:
Pinnan tason nostaminen ja laskeminen
venakammiossa.

– Keskeytä valmistelu:
Letkuston irrottaminen (käyttäjä) /
poistaminen (laite) valmistelussa.

– Hoidon keskeytys:
Hoidon keskeyttäminen.

– Lopeta balansointi / Käynnistä balansointi:
Balansoinnin pois- ja päällekytkentä.

– Ruiskun vaihto:
Hepariiniruiskun vaihto.

– Pussin vaihto:
Plasmapussin vaihtaminen.

– Plasmalaskin:
Vaihdettavan plasman laskeminen.

– Verivuodon valvonnan kytkeminen
päälle / pois päältä:
Verivuodon valvonnan pois- ja
päällekytkentä.

Yksityiskohtainen kuvaus esitetyistä
valikkokentistä (katso luku 4.7 sivulla 164).
4.4.10.3 Historia

Seuraavat välilehdet ovat valittavissa:
– Balansointitiedot
– Balansoinnin historia
– Tapahtumat
(katso luku 4.8 sivulla 185)
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4.4.10.4 Järjestelmäparametrit

Järjestelmäparametrit-valikossa voidaan
tehdä asetuksia sinisellä merkityillä
painikkeilla (katso luku 4.9 sivulla 190).
Aktivoidaksesi mitä tahansa harmaita
painikkeita, tarvitset Huolto- tai
Käyttäjä-kortin.

4.4.10.5 Plasmapussin vaihdon suorittaminen

Seuraava käyttötoiminto -välilehti ilmoittaa,
jos plasmapussi on vaihdettava alle
3 minuutin kuluessa.
 Valitse valikossa Pussin vaihto (katso
luku 4.7.8 sivulla 177).
Tai
 Odota, kunnes näytölle ilmestyy
Plasmapussi tyhjä -viesti.
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Näytölle ilmestyy viesti, kun plasmapussi
on tyhjä.
 Avaa pussin vaihto -valikko painamalla
Aloita-painiketta.

 Suorita pussin vaihto kuvauksen
mukaisesti.
Balansointi on kytketty pois päältä.
Varmista, että asetat liuokset oikeille
vaa´oille.

 Syötä avattujen plasmapussien uusi
tilavuusmäärä.
 Siirry takaisin hoitoon painamalla
Vahvista-painiketta.
Balansointi käynnistyy automaattisesti.

Plasmapussin vaihdon voi keskeyttää
painamalla Keskeytä-painiketta.
Syötettyä plasman määrää ei käytetä.
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4.4.10.6 Filtraattipussin vaihdon suorittaminen (TPE)

Näytöllä on filtraattipussin vaihto.
 Suorita pussin vaihto kuvauksen
mukaisesti.
Balansointi on kytketty pois päältä.

 Odota, kunnes näytölle ilmestyy
Filtraattipussi täynnä -viesti.
 Siirry takaisin hoitoon painamalla
Vahvista-painiketta.
Hoitoa jatketaan kunkin vaihdetun
pussin nykyisellä painolla. Balansointi
käynnistyy automaattisesti.

4.4.11 Hoidon lopetus
4.4.11.1 Hoidon lopetuksen valmistelu

 Valitse valikkoriviltä HOIDON LOPETUS.
 Valitse Vaihda lopettaaksesi hoidon
jäljellä olevan plasman vaihtomäärällä.
Hoitoa voi jatkaa Jatka-painikkeella.
Paina Poista -painiketta siirtyäksesi suoraan
Hoidon lopetus ilman jäljellä olevan
plasman vaihtoa -valikkoon (katso
luku 4.4.11.3 sivulla 134).

Huomio
Jäljellä olevan plasman vaihto ei ole mahdollista tietyissä olosuhteissa.
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4.4.11.2 Jäljellä olevan plasman vaihtaminen

 Pysäytä korvausnestepumppu painamalla
Pysäytys-painiketta.
Balansointi on kytketty pois päältä.

Painamalla Takaisin-painiketta voit siirtyä
Valmistele hoidon lopetus -näyttöön.

 Aseta NaCl-pussi vaa´alle 1 ja yhdistä se.
 Sulje sulkija (valkoinen) plasmapussiin
johtavassa plasmaletkussa vaa’assa 2.
 Aloita jäljellä olevan plasman vaihto
painamalla Aloita-painiketta.
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Jäljellä oleva määrä näkyy näytöllä.
Korvausnestepumppu toimittaa 270 ml.

Lopeta jäljellä olevan plasman vaihto
painamalla Lopeta-painiketta.

4.4.11.3 Veren palautuksen valitseminen

 Valitse veren palautus
Vahvista-painikkeella.
Paina Vahvista-painiketta kohdan Ilman
veren palaut. alapuolella ja Veripumpun
pysäytys -painiketta seuraavassa näytön
kuvassa siirtyäksesi suoraan Irrota potilas!
-näyttöön (katso luku 4.4.11.5 sivulla 137).
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Hoidon lopettaminen jäljellä olevaa plasmaa vaihtamatta

 Valitse veren palautus
Vahvista-painikkeella.
Takaisin-painikkeella voi siirtyä hoidon
lopetuksen valmistelun valintaan.
Paina Vahvista-painiketta kohdan Ilman
veren palaut. alapuolella ja Veripumpun
pysäytys -painiketta seuraavassa näytön
kuvassa siirtyäksesi suoraan Irrota potilas!
-näyttöön (katso luku 4.4.11.5 sivulla 137).

4.4.11.4 Hoidon lopetus veren palautuksella

 Pysäytä veripumppu
Pysäytys-painikkeella.
Palaa Takaisin-painikkeella veren
palautuksen valinnan näyttöön.
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 Irrota arterialetku potilaasta ja yhdistä
se NaCl-liuospussiin.
 Aloita jälkihuuhtelu painamalla
Aloita-painiketta.
Verenvirtaus on rajoitettu 100 ml:aan
minuutissa.

Veren palautus päättyy automaattisesti,
kun optinen tunnistin tunnistaa
NaCl-liuoksen.
Veren palautuksen voi pysäyttää
Tauko-painikkeella.
Veren palautuksen voi lopettaa
Lopeta-painikkeella.
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 Veren palautuksen voi lopettaa
Lopeta-painikkeella.
Jatka-painikkeella voi infusoida vielä 100 ml
NaCl-liuosta.
Tämän tapahtuman voi toistaa.

4.4.11.5 Potilaan irrottaminen

 Irrota potilas.
 Käynnistä letkuston irrottaminen
Poista-painikkeella.
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4.4.11.6 Letkuston poistaminen

Varoitus
Epäpuhtaiden kulutustarvikkeiden aiheuttama
ristikontaminaatiovaara
Seurauksena voi olla taudinaiheuttajien leviäminen.
 Kulutustarvikkeet on hävitettävä hoidon jälkeen mahdollisesti
saastuneiden materiaalien käsittelystä annettujen määräysten
mukaisesti.

 Poista letkusto.
Historia-valikossa voit tarkastella hoitotietoja
ja tapahtumia.
 Kytke laite pois päältä Sammuta
-painikkeella.
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4.5

Pediatriset CRRT-hoitomuodot
Pediat.toimenpiteiden. CVVHD 8 kg - 16 kg ja pediat.
CVVHD 16 kg - 40 kg yleinen kuvaus ja tietoja yksittäisten
hoitomuotojen välisistä eroista.

4.5.1

Laitteen käynnistys ja toimintatestin aloittaminen

Kaikkien vaakojen täytyy olla ilman
kuormitusta.
 Käynnistä laite
PÄÄLLE/POIS-painikkeella.
Näytössä näkyy ohjelmistoversio,
päivämäärä ja kellonaika.

 Käynnistä toimintatesti
Aloita-painikkeella.
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4.5.2

Hoitomuodon valinta

 Valitse hoitomuoto.
Edellistä hoitoa voi jatkaa Jatka-painikkeella.

4.5.3

Edellisen hoidon jatkaminen

 Vahvista edelliset balansointitiedot
Säilytä-painikkeella.
Tai
 Aseta edelliset balansointitiedot 0:aan
Poista-painikkeella.
Potilaan ID:tä ja tapauksen ID:tä ei
poisteta.

 Vahvista edellinen "Säilytä"- tai
"Poista"-valinta OK-painikkeella.
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4.5.4

Aloitusvaatimukset

 Tarkista liuospussien koostumus
näytössä näkyvien tietojen perusteella.
 Vahvista aloitusvaatimukset painamalla
OK.
Takaisin-painikkeella voi siirtyä
hoitomuotojen valintaan.

Varoitus
Potilaalle kehonulkoisen verenkierron kautta aiheutuvan
kehonlämmön laskemisesta muodostuva riski alhaisen
ympäristön lämpötilan ja alhaisten ulkonesteen/korvausnesteen
virtauksen vuoksi
Jos ympäristön lämpötila on liian alhainen tai
ulkonesteen/korvausnesteen virtaus on liian pieni, seurauksena voi olla
potilaan hypotermia.
 Suorita hoito vähintään 20 °C:n lämpötilassa.
 Suorita hoidot ulkonesteen/korvausnesteen virtauksilla < 600 ml/h
huoneenlämössä ≥ 25 °C.
 Kytke lämmitin päälle.
 Vältä vetoa hoidon aikana.
 Potilaan lämpötilaa on valvottava säännöllisesti.
 Ryhdy tarvittaessa toimenpiteisiin potilaan lämpötilan
säilyttämiseksi. Käytä esimerkiksi sähköhuopia.
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4.5.5

Kasetin asettaminen

Seuraavat painikkeet ovat käytettävissä
kasetin asetuksessa:
Siirry seuraavaan vaiheeseen
-painikkeella.
Siirry valmisteluohjeen loppuun
-painikkeella.
Siirry edelliseen vaiheeseen

-painikkeella.

Siirry valmisteluohjeen alkuun
-painikkeella.

Huomio
multiFiltratePRO-Kit pediat. CVVHD -tuotetta käytetään hoitomuotoihin
pediat. CVVHD 8 kg - 16 kg ja pediat. CVVHD 16 kg - 40 kg.

 Aseta kasetti kuvauksen mukaisesti.
 Kiinnitä dialysaattori dialysaattorin
pidikkeeseen.
 Siirry seuraavaan vaiheeseen
-painikkeella.

4.5.5.1

Venaletkuston asettaminen

Varoitus
Ilmavalvojan toimintahäiriöstä aiheutuva ilmaembolian riski
Verihyytymät letkustossa, kontaminaatio ja/tai kosteus ilmavalvojassa
voivat heikentää ilmavalvojan oikeaa toimintaa.
 Varmista, että ilmavalvoja on puhdas ja kuiva.
 Älä käytä ilmavalvojassa ultraääntä johtavia esineitä tai aineita.
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Varoitus
Letkuston sisältämän ilman aiheuttama ilmaemboliavaara
Väärin asetettu letkusto voi haitata oikeaa ilman tunnistamista.
 Letkuston asettamisessa ilmavalvojaan / optiseen tunnistimeen
letkun täytyy olla kokonaan letkun pidikkeessä.
Varoitus
Letkuston sisältämän ilman aiheuttama ilmaemboliavaara
 Aseta letkusto oikein letkun sulkijaan.
 Älä poista letkustoa letkun sulkijasta hoidon aikana.

 Aseta venaletkusto ohjeiden mukaisesti.
 Siirry seuraavaan vaiheeseen
-painikkeella.
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4.5.5.2

Arterialetkuston asettaminen

 Aseta arterialetkusto ohjeiden mukaisesti.
Tarkista, että kasetti on oikea valittuun
hoitomuotoon.

 Siirry seuraavaan vaiheeseen
-painikkeella.

Huomio
Ensimmäisen letkunohjaimeen asettamisen jälkeen kasettijärjestelmän
voi irrottaa ja vaihtaa enää vain valitsemalla Valikot / Keskeytä
valmistelu (katso luku 4.7.2 sivulla 164).

4.5.5.3

Filtraattiletkuston asettaminen

Varoitus
Kontaminaatiovaara vaurioituneiden pussien seurauksena
Putoava pussi voi rikkoutua.
 Työnnä filtraattipussi niin taakse kuin mahdollista alempien
vaakojen koukuissa
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 Aseta filtraattiletkusto ohjeiden
mukaisesti.
Filtraattipussin valvonnan voi asettaa
järjestelmäparametreissa 5 litran ja
10 litran välille.

 Siirry seuraavaan vaiheeseen
-painikkeella.

4.5.5.4

Liuospussien asettaminen

Huomio
Liuospussien asettamisessa vaakaan/vaakoihin on varmistettava, että
liitännät osoittavat taaksepäin.

 Aseta liuospussit vaakoihin ohjeiden
mukaisesti.
Vaakaa kohden korkeintaan 12 kg.

 Siirry seuraavaan vaiheeseen
-painikkeella.

4.5.5.5

Ulkonesteletkuston asettaminen

Huomio
Lämmitinpussien asettamisessa on otettava huomioon oikea
värikoodaus.
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 Aseta ulkonesteletkusto ohjeiden
mukaisesti.
 Siirry seuraavaan vaiheeseen
-painikkeella.

4.5.5.6

Hepariiniruiskun asettaminen

Varoitus
Liian suuren tai liian alhaisen heparinisaation riski
Alhaiset annostelunopeudet voivat johtaa liian suureen tai liian
alhaiseen heparinisaatioon hepariiniruiskupumpussa esiintyvien
epätarkkuuksien vuoksi.
Jotta hepariiniruiskupumpun annostelunopeuden tarkkuus voidaan
varmistaa,
 annostelunopeus on asetettava suuremmaksi kuin 1 ml/h.
 hepariinipitoisuus ruiskussa on säädettävä annostelunopeuteen
sopivaksi.
Huomio
Vain asetuksissa määriteltyä ja näytössä näkyvää ruiskutyyppiä saa
käyttää.
Huomio
Hepariiniruiskun asettamisessa on otettava huomioon seuraava:
– Ruiskun siipien on oltava kiinnityspidikkeiden ja sangan välissä.
– Ruiskun männän pään on oltava kiinnitysvipujen välissä.
Vihje
Jos hoito aloitetaan ilman hepariinia, hepariiniruiskun voi asettaa milloin
tahansa valitsemalla VALIKOT / Ruiskun vaihto (vain kun
hepariinipumppu on aktivoitu).
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 Aseta hepariiniruisku kuvauksen
mukaisesti.
 Siirry seuraavaan vaiheeseen
-painikkeella.

4.5.5.7

Kasetti asetettu

 Aseta koko kasetti.
Jos OK-painiketta ei voi valita (harmaa),
ota huomioon näytössä näkyvät tiedot ja
tarkista asetettu letkusto.

 Vahvista kokonaan asetettu letkusto
OK-painikkeella.
Vahvistuksen jälkeen hepariiniletku täyttyy
automaattisesti, kun hepariiniantikoagulaatio
on valittu.

Fresenius Medical Care multiFiltratePRO

IFU-FI 13A-2021

147

Luku 4: Käyttö
Pediatriset CRRT-hoitomuodot

4.5.6

Kasetin täyttö ja huuhtelu

4.5.6.1

Letkuston täyttäminen

 Täytä letkusto Aloita-painikkeella.
Huuhtelu käynnistyy automaattisesti kun
oikea täyttötaso venakammiossa havaitaan.
Huuhteluvirtausta voi muuttaa
keinupainikkeella + / -.

4.5.6.2

Potilaan ID:n ja tapauksen ID:n syöttö
Edellytys

Valikko Potilas avautuu automaattisesti täytön käynnistyksen
yhteydessä, kun Hyppäys Potilas-valikkoon on aktivoitu. Muussa
tapauksessa täytön käynnistyksen yhteydessä avautuu automaattisesti
valikko Hoito- parametrit (katso luku 4.5.6.3 sivulla 149).
 Tarkista senhetkisen Potilaan ID:n /
Tapauksen ID:n näyttö.
Jos tietoja ei ole vielä syötetty,
kentät ovat tyhjät.
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 Valitsemalla Potilaan ID / Tapauksen ID
voit syöttää tiedot ensimmäisen kerran.
 Syötä Potilaan ID / Tapauksen ID
näppäimistöllä.
 Hyväksy näytetty arvo painikkeella OK.

 Tarkista syötetyn Potilaan ID:n /
Tapauksen ID:n näyttö.

4.5.6.3

Hoitoparametrien syöttö

Huomio
Jos hepariinista halutaan antaa alkubolus, siihen voi käyttää
bolustoimintoa.
Antikoagulaatiossa infusoitu neste huomioidaan automaattisesti
balansoinnissa.
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 Tarkista ennalta määritetyt
hoitoparametrit. Muokkaa
hoitoparametreja tarvittaessa.
– Lämpötila:
Syötä ulkonesteen lämpötila (°C).
Lämmittimen voi käynnistää ja sammuttaa
Lämpötila-painikkeella.

4.5.6.4

UF-huuhtelu

Huomio
NaCl-liuospusseja vain yhdellä yhdistäjällä käytettäessä on
varmistettava riittävä NaCl-liuoksen määrä.

NaCl-liuospussit kahdella yhdistäjällä:
 Poista venaletku tyhjästä pussista ja
yhdistä se NaCl-liuokseen.
 Käynnistä UF-huuhtelu
Aloita-painikkeella.
NaCl-liuokset yhdellä yhdistäjällä:
 Käytä olemassa olevia liitäntöjä.
 Käynnistä UF-huuhtelu
Aloita-painikkeella.
Taso asetetaan automaattisesti
venakammiossa UF-huuhtelun lopussa.
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4.5.7

Kierrätys

Varoitus
Kontaminaatiovaara hygieniaa koskevien määräysten
noudattamatta jättämisen seurauksena
Seurauksena voi olla taudinaiheuttajien leviäminen.
 Valmisteluaika ja kierrätysaika ennen hoitoa on pidettävä
mahdollisimman lyhyinä.
Huomio
Jos tapahtuu viiveitä potilaan yhdistämisen kanssa, kehonulkoista
kiertoa voidaan kierrättää valmistelun jälkeen tietyn ajan.
Kierrätys otetaan kuitenkin huomioon letkuston käyttöiässä, jotta
letkustoa ei rasiteta liikaa.
Huomio
Asetuksissa voi määrittää, siirrytäänkö kierrätykseen automaattisesti
vai käyttäjän vahvistamana.
Tehdasasetus on Vahvista, että automaattinen kierrätys on mahdollista
vain kun käytetään NaCl-liuospussia kahdella yhdistäjällä.



Pysäytys ennen kiertoa

Veripumppu pysähtyy saavutetun
huuhtelumäärän jälkeen.
Annetaan äänimerkki.

 Liitä arteria- ja venaletku
resirkulaatioyhdistäjään.
 Käynnistä kierto Aloita-painikkeella.
Tai
 Käynnistä potilaan yhdistäminen
Valmistelu-painikkeella.
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Automaattinen kierto

Kun huuhtelumäärä on saavutettu, kierto
käynnistyy automaattisesti.
 Valmistele potilaan yhdistäminen.
 Pysäytä veripumppu
Valmistelu-painikkeella.
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4.5.8

Potilaan yhdistäminen, kun kehonulkoinen verenkierto on esitäytetty veren
korvausnesteellä
Lääkärin määräyksestä kehonulkoinen verenkierto voidaan esitäyttää
veren korvausnesteellä. Laitteen turvallisen toiminnan varmistamiseksi
vaiheita on noudatettava mainitussa järjestyksessä.
Varoitus
Hepariinin yliannostuksen riski
Veren korvausnesteellä tehdyn esitäytön jälkeen kierrätys ei ole
mahdollista.
 Potilaan tulisi olla valmiiksi kanyloitu.
 Potilaan tulisi olla valmis CRRT-hoitoa varten.
 Yhdistä potilas välittömästi, kun esitäyttö veren korvausnesteellä
on päättynyt.
Varoitus
Volyymin puute kehonulkoisen verimäärän vuoksi
Volyymin puutetta voidaan torjua esitäyttämällä kehonulkoinen
verenkierto kokonaan veren korvausnesteellä. Tällöin on huomioitava
seuraavat seikat:
 Kehonulkoinen verimäärä koostuu käytettävän letkuston ja
dialysaattorin verimäärästä. Tarvittavat volyymit on tarkistettava
vastaavista käyttöohjeistä.
 Täytä kehonulkoinen verenkierto kokonaan veren korvausnesteellä.
Esimerkki kehonulkoisen verimäärän laskemisesta pediat.
CVVHD -tuotteille:
Letkuston verimäärä 61 ml + AV400S-dialysaattorin verimäärä
52 ml = kehonulkoinen verimäärä 113 ml
Varoitus
Nestebolus veren palautuksen kautta
Hoidoissa, joissa kehonulkoinen verenkierto esitäytetään veren
korvausnesteellä, veren palautus johtaa positiiviseen
nestetasapainoon.
 Keskeytä hoito ilman veren palautusta.
 Lopeta hoito ilman veren palautusta.
Hoitava lääkäri voi toimia tästä poikkeavasti kliinisestä tilanteesta
riippuen.
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Veripumppu on pysähtynyt.
 Valmistele veren korvausneste.
 Ripusta valmisteltu veren korvausneste
oikeanpuoleiseen infuusiotankoon.
 Yhdistä arterialetku (punainen) veren
korvausnesteeseen, avaa sulkija.
 Käynnistä veripumppu
Aloita-painikkeella.
Veripumppu pyörii kunnes optinen
tunnistin tunnistaa veren.

 Jos verta on tunnistettu (viesti 2404
tai 7401 ilmestyy näyttöön), yhdistä
arteria- ja venaletku potilaaseen.
 Jos käytetään veren korvausnesteitä,
jotka eivät laukaise veren tunnistusta,
pysäytä veripumppu jälleen, kun
kehonulkoinen kierto on täytetty kokonaan
veren korvausnesteellä. Yhdistä arteria- ja
venaletku potilaaseen.
 Käynnistä hoito Aloita-painikkeella.
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4.5.9

Potilaan yhdistäminen ilman, että kehonulkoinen verenkierto esitäytetään veren
korvausnesteellä

Veripumppu on pysähtynyt.
 Käynnistä veripumppu
Aloita-painikkeella.
Veripumppu pyörii kunnes optinen
tunnistin tunnistaa veren.
Annostele hepariinibolus tarvittaessa.

Kiertoa voi jatkaa Jatka-painikkeella.

Optinen tunnistin on havainnut verta.
Veripumppu on pysähtynyt.

 Käynnistä hoito Aloita-painikkeella.
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4.5.10 Hoito
4.5.10.1 Hoitonäyttö

Hoitonäyttö näkyy koko hoidon ajan.
Infoalueella näkyvät tärkeät hoitotiedot:
Paine-/hälytyshistoria
Seuraava käyttötoiminto

Kun hoito on aloitettu, verenvirtausta voidaan
säätää keinupainiketta käyttämällä:
– Annostelunopeudet 10 ml/min - 50 ml/min
voidaan asettaa 1 ml/min tarkkuudella.
– Annostelunopeudet 50 ml/min - 100 ml/min
voidaan asettaa 5 ml/min tarkkuudella.
– Annostelunopeudet 100 ml/min - 200 ml/min
voidaan asettaa 10 ml/min tarkkuudella
(mahdollinen vain Pediat. CVVHD
16 kg - 40 kg -hoitomuodossa)
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4.5.10.2 Valikot

Seuraavat valikkokentät ovat valittavissa:
– Keinukytkimen painikkeet pinnantason
asettamiseen venakammiossa:
Pinnan tason nostamiseen
venakammiossa.
Pinnan tason laskemiseen
venakammiossa.

– Keskeytä valmistelu:
Letkuston irrottaminen (käyttäjä) /
poistaminen (laite) valmistelussa.

– Hoidon keskeytys:
Hoidon keskeyttäminen.

– Lopeta balansointi / Käynnistä balansointi:
Balansoinnin pois- ja päällekytkentä.

– Ruiskun vaihto:
Hepariiniruiskun vaihto.

– Toimenpide:
Toimenpide-toiminto käynnistetään.

– Pussin vaihto:
Ulkonestepussin vaihto ja filtraattipussin
tyhjennys.

Yksityiskohtainen kuvaus esitetyistä
valikkokentistä (katso luku 4.7 sivulla 164).
4.5.10.3 Historia

Seuraavat välilehdet ovat valittavissa:
– Balansointitiedot
– Balansoinnin historia
– Tapahtumat
(katso luku 4.8 sivulla 185)
Balansoinnin nollaus -painikkeella voidaan
nollata siihen asti kertyneet volyymit.
Hoitoaikaa ja dialysaattorin käyttöikää ei
nollata.
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4.5.10.4 Järjestelmäparametrit

Järjestelmäparametrit-valikossa voidaan
tehdä asetuksia sinisellä merkityillä
painikkeilla (katso luku 4.9 sivulla 190).
Aktivoidaksesi mitä tahansa harmaita
painikkeita, tarvitset Huolto- tai
Käyttäjä-kortin.

4.5.11 Hoidon lopetus
4.5.11.1 Hoidon lopetuksen valmistelu

 Valitse valikkoriviltä HOIDON LOPETUS.
 Valitse veren palautus
Vahvista-painikkeella.
Hoitoa voi jatkaa Jatka-painikkeella.
Paina Vahvista-painiketta kohdan Ilman
veren palaut. alapuolella ja Veripumpun
pysäytys -painiketta seuraavassa näytön
kuvassa siirtyäksesi suoraan Irrota potilas!
-näyttöön (katso luku 4.5.11.5 sivulla 161).
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4.5.11.2 Hoidon lopetus veren palautuksella

Varoitus
Positiivinen nestetasapaino lisäämällä veren palautusinfuusion
määrää hoidon lopussa
Jos veren palautusinfuusion määrää lisätään hoidon lopussa
(tuloksena veren palautuksen jatkumisesta sen jälkeen, kun NaCl-lios
on tunnistettu), seurauksena voi olla positiivinen nestetasapaino.
 Veren palautusinfuusion määrä on otettava huomioon, kun
ultrafiltraatiomäärä asetetaan.
Varoitus
Nestebolus veren palautuksen kautta
Hoidoissa, joissa kehonulkoinen verenkierto esitäytetään veren
korvausnesteellä, veren palautus johtaa positiiviseen
nestetasapainoon.
 Keskeytä hoito ilman veren palautusta.
 Lopeta hoito ilman veren palautusta.

 Pysäytä veripumppu
Pysäytys-painikkeella.
Balansointi on kytketty pois päältä.

Takaisin-painikkeella voi siirtyä hoidon
lopetuksen valmistelun valintaan.
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4.5.11.3 Veren palautuksen aloittaminen

 Irrota arterialetku potilaasta ja yhdistä se
NaCl-liuospussiin.
 Aloita veren palautus Aloita-painikkeella.
Verenvirtaus on rajoitettu 100 ml:aan
minuutissa.

Veren palautus päättyy automaattisesti, kun
optinen tunnistin tunnistaa NaCl-liuoksen.
Veren palautuksen voi pysäyttää
Tauko-painikkeella.
Veren palautuksen voi lopettaa
Lopeta-painikkeella.
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4.5.11.4 NaCl-liuos havaittu

 Veren palautuksen voi lopettaa
Lopeta-painikkeella.
Jatka-painikkeella voi infusoida vielä 15 ml
NaCl-liuosta.
Tämä voidaan toistaa viisi kertaa.

4.5.11.5 Potilaan irrottaminen

 Irrota potilas.
 Käynnistä letkuston irrottaminen
Poista-painikkeella.
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4.5.11.6 Letkuston poistaminen

Varoitus
Epäpuhtaiden kulutustarvikkeiden aiheuttama
ristikontaminaatiovaara
Seurauksena voi olla taudinaiheuttajien leviäminen.
 Kulutustarvikkeet on hävitettävä hoidon jälkeen mahdollisesti
saastuneiden materiaalien käsittelystä annettujen määräysten
mukaisesti.

 Poista letkusto.
Historia-valikossa voit tarkastella hoitotietoja
ja tapahtumia.
 Kytke laite pois päältä Sammuta
-painikkeella.
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4.6

Hoitonäytöt

4.6.1

Paine-/hälytyshistoria

Paine-/hälytyshistoria paineet näytetään
kronologisesti. Paine-/hälytyshistorian
näytön voi konfiguroida
järjestelmäparametreissa.
Aikaikkunaa voi siirtää

4.6.2

-painikkeilla.

Seuraava käyttötoiminto

Seuraava käyttötoiminto -välilehdellä
hoidon aikana suorittamista odottavat
käyttötoiminnot näytetään
aikajärjestyksessä.
Mikäli seuraavan käyttötoiminnon tulee
tapahtua 15 minuutin kuluttua tai
aikaisemmin, Seuraava käyttötoiminto
-välilehti siirtyy (hoitonäytön) etualalle.
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4.7

Valikot

4.7.1

Pinnantason asettaminen venakammiossa

 Aseta pinnan taso venakammiossa
Taso-keinupainikkeilla.

4.7.2

Valmistelun keskeytys

 Valitse valikossa Keskeytä valmistelu.
 Poista letkusto Aloita-painikkeella.
Letkuston asettamista voi jatkaa
Takaisin-painikkeella.

4.7.3

Hoidon keskeytys
Potilaan voi irrottaa laitteesta hoidon aikana Hoidon keskeytys
-toiminnolla.
Varoitus
Potilaan vaarantuminen ristikontaminaation / immuunivasteen
seurauksena
Väärä (potilaan / laitteen) määritys hoidon keskeytyksen jälkeen voi
johtaa ristikontaminaatioon / immuunivasteeseen.
 Varmista, että laitteeseen yhdistetään sama potilas hoidon
keskeytyksen jälkeen.
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Varoitus
Liitoskohtien epäasianmukaisesta käsittelystä aiheutuva
kontaminaatiovaara
Kehonulkoiseen verenkiertoon voi päästä taudinaiheuttajia.
 Kaikki veriletkuston liitokset ja kaikki liitokset joita käytetään steriilien
liuosten alueella on tehtävä käyttäen aseptisia menetelmiä.

 Valitse valikossa Hoidon keskeytys.
 Keskeytä hoito veren palautuksella
painamalla Veren palautuks. -painiketta
(ei voi valita TPE:n kanssa).
Tai
 Keskeytä hoito ilman veren palautusta
painamalla Ilman veren palaut.
-painiketta.
Hoitoa voi jatkaa Jatka-painikkeella.

4.7.3.1

Hoidon keskeytys veren palautuksella (vain CRRT)

Varoitus
Nestebolus veren palautuksen kautta
Hoidoissa, joissa kehonulkoinen verenkierto esitäytetään veren
korvausnesteellä, veren palautus johtaa positiiviseen
nestetasapainoon.
 Keskeytä hoito ilman veren palautusta.
 Lopeta hoito ilman veren palautusta.
Varoitus
Kontaminaatiovaara nesteiden oltua pitkään letkustossa
 Hoidon keskeytyksen tulisi olla hygieniasyistä ja paikallisten
määräysten mukaisesti niin lyhyt kuin mahdollista.
Huomio
Siirtyminen suoraan hoidon keskeytykseen veren palautuksella on
myös mahdollista, kun optinen tunnistin ei enää havaitse hoidon aikana
verta ja Hoidon keskeytys veren palautuksella aloitetaan.
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 Pysäytä veripumppu
Pysäytys-painikkeella.
Hoito on keskeytettävä!
Veripumppu on pysähtynyt.
Balansointi on kytketty pois päältä.
Antikoagulaatio on kytketty pois päältä.
Paineiden maksimaalisia raja-arvoja
tarkkaillaan.

Takaisin-painikkeella voi siirtyä hoidon
keskeytyksen valintaan.

 Yhdistä arterialetku NaCl-liuospussiin.
 Aloita veren palautus Aloita-painikkeella.
Verenvirtaus asetetaan automaattisesti
arvoon 100 ml/min, jos verenvirtauksen
asetus oli hoidossa suurempi kuin
100 ml/min.
Balansointi pysyy pois päältä.
Antikoagulaatio pysyy pois päältä.
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Veren palautus päättyy automaattisesti,
kun optinen tunnistin tunnistaa
NaCl-liuoksen.
Veren palautuksen voi keskeyttää
Tauko-painikkeella.

 Yhdistä venaletku NaCl-liuospussiin.
 Käynnistä hoidon keskeytys
Aloita-painikkeella.
Verenvirtaus asetetaan automaattisesti
arvoon 100 ml/min, jos verenvirtauksen
asetus oli hoidossa suurempi kuin
100 ml/min.
Balansointi pysyy pois päältä.
Antikoagulaatio pysyy pois päältä.
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Hoidon keskeytys on käynnissä.
Keskeytyksen keston näyttö.

 Käynnistä potilaan yhdistäminen
Valmistelu-painikkeella.



Potilaan yhdistämisen valmistelu

 Vahvista potilaan oikea henkilöllisyys
Vahvista-painikkeella.
Hoidon keskeytystä voi jatkaa
Jatka-painikkeella.
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 Yhdistä arterialetku potilaaseen.
 Käynnistä potilaan yhdistäminen
Aloita-painikkeella.
Veripumppu pyörii kunnes optinen
tunnistin tunnistaa veren.

Hoidon keskeytystä voi jatkaa
Jatka-painikkeella.

Optinen tunnistin on havainnut verta.
Veripumppu on pysähtynyt.

 Yhdistä venaletku potilaaseen.
 Käynnistä hoito Aloita-painikkeella.
Balansointi on kytketty päälle.
Antikoagulaatio on kytketty päälle.

4.7.3.2

Hoidon keskeytys ilman veren palautusta

Varoitus
Kontaminaatiovaara veren oltua pitkään letkustossa
Hemolyysivaara letkuston puristumisen seurauksena
Hyytymisen aiheuttaman veren menetyksen vaara
 Hoidon keskeytys ilman veren palautusta tulisi olla paikallisten
määräysten mukaisesti niin lyhyt kuin mahdollista.
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Hoidon lyhyt keskeytys on määritelty 10 minuutiksi. Vielä 10 minuutin
pidennys on mahdollista vain käyttäjän vahvistuksella.
Jos odotettavissa on pidempi keskeytys, tulisi valita hoidon keskeytys
veren palautuksella.
 Keskeytä hoito NaCl-liuoksella
NaCl-liuos -painikkeella.
Tai
 Keskeytä hoito resirkulaatioyhdistäjällä
Resirk.yhdistäjä -painikkeella.
Takaisin-painikkeella voi siirtyä hoidon
keskeytyksen valintaan.



Kierrätys NaCl-liuoksella

 Pysäytä veripumppu
Pysäytys-painikkeella.
Veripumppu on pysähtynyt.
Balansointi on kytketty pois päältä.
Antikoagulaatio on kytketty pois päältä.

Takaisin-painikkeella voi siirtyä hoidon
keskeytykseen ilman veren palautusta.
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 Yhdistä arteria- ja venaletku
NaCl-liuospussiin.
 Käynnistä hoidon keskeytys
Aloita-painikkeella.
Verenvirtaus asetetaan automaattisesti
arvoon 100 ml/min, jos verenvirtauksen
asetus oli hoidossa suurempi kuin
100 ml/min.
Balansointi pysyy pois päältä.
Antikoagulaatio pysyy pois päältä.



Kierrätys resirkulaatioyhdistäjällä

 Pysäytä veripumppu
Pysäytys-painikkeella.
Veripumppu on pysähtynyt.
Balansointi on kytketty pois päältä.
Antikoagulaatio on kytketty pois päältä.

Takaisin-painikkeella voi siirtyä hoidon
keskeytykseen ilman veren palautusta.
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 Liitä arteria- ja venaletku
resirkulaatioyhdistäjään.
 Käynnistä hoidon keskeytys
Aloita-painikkeella.
Verenvirtaus asetetaan automaattisesti
arvoon 100 ml/min, jos verenvirtauksen
asetus oli hoidossa suurempi kuin
100 ml/min.
Balansointi pysyy pois päältä.
Antikoagulaatio pysyy pois päältä.

Painetesti resirkulaatioyhdistäjän liitäntöjen
tiiviyden tarkastamiseksi käynnistyy
automaattisesti.
Hoidon keskeytys käynnistyy automaattisesti
onnistuneen painetestin jälkeen.
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Hoidon keskeytys on käynnissä.
Keskeytyksen keston näyttö.

 Käynnistä potilaan yhdistäminen
Valmistelu-painikkeella.



Potilaan yhdistämisen valmistelu

 Vahvista potilaan oikea henkilöllisyys
Vahvista-painikkeella.
Hoidon keskeytystä voi jatkaa
Jatka-painikkeella.
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 Yhdistä arteria- ja venaletku potilaaseen.
 Käynnistä hoito Aloita-painikkeella.
Balansointi on kytketty päälle.
Antikoagulaatio on kytketty päälle.

Hoidon keskeytystä voi jatkaa
Jatka-painikkeella.

4.7.4

Balansoinnin lopetus/käynnistys

Huomio
Korvausnestebolus ei ole mahdollista, kun balansointi on pois päältä.
Kun balansointi on pois päältä pidempään kuin 10 minuuttia, annetaan
varoitus.
Huomio
Kun hoidossa käytetään Ci-Ca-antikoagulaatiota, Ca-korvaus
keskeytetään balansoinnin ollessa pois päältä. Sitraattia annostellaan,
kunnes annetaan ”Balansointi pois päältä” -ilmoitus.
Sitraatin annostelu keskeytyy, kun balansointi on pois päältä vielä
6 minuuttia.
Ci-Ca-antikoagulaatio käynnistyy automaattisesti, kun balansointi
kytketään päälle.

174

Fresenius Medical Care

multiFiltratePRO IFU-FI

13A-2021

Luku 4: Käyttö
Valikot

 Lopeta balansointi valikossa Lopeta
balansointi -painikkeella.
Balansoinnin tilanäyttö on keltainen.

 Laita balansointi päälle valikossa
Käynnistä balansointi -painikkeella.
Balansoinnin tilanäyttö on vihreä.

4.7.5

Ruiskun vaihto

Huomio
Kun ruiskun vaihto kestää pidempään kuin 5 minuuttia, annetaan
varoitus.

 Valitse valikossa Ruiskun vaihto.
 Suorita ruiskun vaihto kuvauksen
mukaisesti.
Balansointi on kytketty pois päältä.

 Siirry takaisin hoitoon
Lopeta-painikkeella.
Hoitoa jatketaan asetetulla
hepariininopeudella. Balansointi
käynnistyy automaattisesti.

4.7.6

Toimenpidetila aktiivinen
Kun toimenpidetila on aktiivisena voidaan suorittaa hoitotoimenpiteitä,
samalla kun verenvirtausta on pienennetty ja hälytysrajaikkunoita
laajennettu.
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 Valitse valikossa Toimenpide.
Verenvirtaus on pienentynyt
40 millilitraan minuutissa.
Balansointi on kytketty pois päältä.
Antikoagulaatio on kytketty päälle.
Paineiden maksimaalisia raja-arvoja
tarkkaillaan.

 Jatka hoitoa Jatka-painikkeella.
Hoitoa jatketaan hoidon aiemmalla
verenvirtauksella.

Kun verta on toimitettu 200 ml, seuraa
kysymys.
 Toista Toimenpide Toista-painikkeella.
 Jatka hoitoa Jatka-painikkeella.
Hoitoa jatketaan hoidon aiemmalla
verenvirtauksella.

Huomio
Pediat. CVVHD 8 kg - 16 kg -hoitomuodossa annostellun veren määrä,
jonka yhteydessä kehote ilmestyy näyttöön, on 30 ml.
Pediat. CVVHD 16 kg - 40 kg -hoitomuodossa annostellun veren
määrä, jonka yhteydessä kehote ilmestyy näyttöön, on 60 ml.
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4.7.7

Vaihto pre-/postdiluution välillä

Huomio
Ci-Ca-postCVVHDF tehdään aina postdiluutiona.
Ci-Ca-postCVVHDF-hoidon aikana vaihto prediluutioon ei ole sallittua.
Tässä hoitomuodossa voidaan postdiluutio vaihtaa prediluutioon vasta
kun sitraattiantikoagulaatio on ensin lopetettu. Tässä tapauksessa
sitraattiantikoagulaatiota ei voi aktivoida uudelleen. Sitä varten on
siirryttävä ensin prediluutiosta takaisin postdiluutioon.

 Valitse valikossa Vaihto
pre-/postdiluutioon.
 Yhdistä korvausnesteletku kuvauksen
mukaisesti.
Balansointi on pysäytetty.

 Vahvista vaihto painamalla
Vahvista-painiketta.
Tapahtuman voi keskeyttää
Keskeytä-painikkeella.

4.7.8

Pussin vaihto (korvausneste/ulkoneste/filtraatti)

Varoitus
Verenkiertohäiriön vaara liian suuren nesteenpoiston
seurauksena
 Filtraattipussin tyhjennyksen jälkeen hana on suljettava tiukasti ja
sen tiiviys tarkistettava.
Huomio
Pussin vaihdon saa suorittaa vain Pussin vaihto -valikosta.
Kun pussin vaihto kestää pidempään kuin 10 minuuttia, annetaan
varoitus.
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 Valitse valikossa Pussin vaihto.
 Suorita pussin vaihto kuvauksen
mukaisesti.
Balansointi on kytketty pois päältä.
Varmista, että asetat liuokset oikeille
vaa´oille.
Ota huomioon yhdistäjien värikoodaus.

 Tarkista silmämääräisesti, että
letkustoissa ei ole ilmaa.
Jos jossakin letkustossa on vielä ilmaa:
 Päästä ilma ko. letkustosta Poista ilma
-painikkeella.
 Siirry takaisin hoitoon
Lopeta-painikkeella.
Hoitoa jatketaan nykyisillä
pussipainoilla. Balansointi käynnistyy
automaattisesti.

Huomio
Ilmanpoistotoiminto ei ole käytettävissä, kun käytetään hoitomuotoja
pediat. CVVHD 8 - 16 kg ja pediat. CVVHD 16 - 40 kg.

4.7.9

Ci-Ca-tiedot

 Valitse valikossa Ci-Ca-tiedot.
Seuraavat välilehdet ovat valittavissa:
– Liuokset
– Happo-emästasapainon tila
Liuokset-välilehdestä löytyy tietoja
tarvittavista liuoksista.
 Siirry Takaisin-painikkeella
Valikot-valintaan.
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Happo-emästasapainon tila -välilehdestä
löytyy tietoja happo-emästasapainoon
vaikuttavista tekijöistä.
 Siirry Takaisin-painikkeella
Valikot-valintaan.

4.7.10 Kalsiumpussin vaihto

Huomio
Kun pussin vaihto kestää pidempään kuin 2 minuuttia, annetaan
varoitus.

 Valitse valikossa Kalsiumpussin vaihto.
 Suorita pussin vaihto kuvauksen
mukaisesti.
Balansointi keskeytyy automaattisesti.
Ca-pumppu on pysähtynyt.
Sitraattipumppu on käynnissä.

 Siirry takaisin hoitoon
Lopeta-painikkeella.
Hoitoa jatketaan uuden pussin
nestemäärällä.

Pussin vaihdon voi keskeyttää
Takaisin-painikkeella.
Valikosta poistumisen jälkeen balansointi
kytkeytyy päälle automaattisesti, ja
Ca-pumppu käynnistyy.
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4.7.11 Sitraattipussin vaihto

Huomio
Kun pussin vaihto kestää pidempään kuin 2 minuuttia, annetaan
varoitus.

 Valitse valikossa Sitraattipussin vaihto.
 Suorita pussin vaihto kuvauksen
mukaisesti.
Balansointi keskeytyy automaattisesti.
Ci-Ca-pumput ovat pysähtyneet.

 Siirry takaisin hoitoon
Lopeta-painikkeella.
Hoitoa jatketaan uuden pussin
nestemäärällä.

Pussin vaihdon voi keskeyttää
Takaisin-painikkeella.
Valikosta poistumisen jälkeen balansointi
kytkeytyy päälle automaattisesti, ja
Ci-Ca-pumput käynnistyvät.

4.7.12 Ci-Ca-antikoagulaation lopettaminen

Varoitus
Potilaan vaarantuminen liuosten väärän koostumuksen
seurauksena
Seurauksena voi olla hypokalsemia.
 Jatka / suorita CVVHD- / CVVHDF-hoitoa Ci-Ca-antikoagulaation
lopettamisen jälkeen vain, kun käytetään kalsiumia sisältävää
nestettä.
Ci-Ca-antikoagulaation lopettamisen jälkeen on huomioitava seuraavat
seikat:
– Liuospussien vaihto on ehdottoman välttämätöntä.
– Käyttäjän on huolehdittava vaihtoehtoisesta antikoagulaatiotavasta.
– Ci-Ca-letkut saa poistaa pumpuista vasta sitten, kun hoito on
päättynyt ja kaikki potilasliitännät on irrotettu.
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 Valitse valikossa Lopeta
Ci-Ca-antikoagulaatio.
 Lopeta sitraattiantikoagulaatio
Kyllä-painikkeella.
Hoitoa voi jatkaa Ei-painikkeella.

 Siirry Vahvista-painikkeella Pussin
vaihto -valikkoon.
 Suorita ja lopeta pussin vaihto kuvauksen
mukaisesti.

4.7.13 Ci-Ca-antikoagulaation aloittaminen

Varoitus
Potilaan vaarantuminen liuosten väärän koostumuksen
seurauksena
Seurauksena voi olla hyperkalsemia.
 Jatka / suorita CVVHD-hoitoa Ci-Ca-antikoagulaation
käynnistämisen jälkeen vain, kun käytetään Ca-vapaata liuosta.
 Jatka / suorita CVVHDF-hoitoa Ci-Ca-antikoagulaation
käynnistämisen jälkeen vain, kun käytetään Ca-vapaata
ulkonestettä ja Ca:ta sisältävää korvausnestettä.
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Varoitus
Potilaan vaarantuminen elektrolyyttitasapainon häiriön vuoksi
Liuoksen sekoittuminen voi johtaa hypo-/hyperkalsemiaan.
 Post-filtterin kalsiumpitoisuus on tarkastettava 5 minuutin kuluttua
Ci-Ca-antikoagulaation käynnistämisestä ja säännöllisesti sen
jälkeen.
Huomio
Tarkista sitraatti- ja kalsiumliuosten oikeat pitoisuudet.
Tarkista Ci-Ca-tippakammioiden pinnan taso ja aseta se merkkien
väliin.

 Valitse valikossa Käynnistää
Ci-Ca-antikoagulaation.
 Käynnistä sitraattiantikoagulaatio
Kyllä-painikkeella.
Hoitoa voi jatkaa Ei-painikkeella.

 Siirry Vahvista-painikkeella Pussin
vaihto -valikkoon.
 Suorita ja lopeta pussin vaihto kuvauksen
mukaisesti.
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4.7.14 Plasmamäärän laskeminen / Tavoitemäärän syöttö (vain TPE)

 Valitse valikossa Plasma- tilavuus.
 Syötä potilaan tiedot plasmamäärän (PV)
laskemiseksi.
Hoidon plasmamäärä (PV-kerroin) lasketaan
ja ilmestyy näyttöön.
Laskettu plasmamäärä näytetään
kontekstikohtaisissa tiedoissa, kun
tavoitemäärä syötetään.
 Siirry Takaisin-painikkeella
Valikot-valintaan.

4.7.15 Verivuodon valvonnan kytkeminen pois päältä (vain TPE)

Varoitus
Potilaan vaarantuminen hemolyysin tai verenhukan vuoksi /
verenhukan vaara verivuodon tunnistimen ohituksen vuoksi
Kun verivuodon turvajärjestelmä ohitetaan, hemolyysin tai verenhukan
valvonta kytkeytyy pois päältä väliaikaisesti tai koko hoidon ajaksi.
 Tässä tapauksessa käyttäjä on vastuussa potilaan turvallisuudesta.
 Erityisesti kun käsitellään jatkuvasti hemolyyttista plasmaa, on
tarkkailtava tummaa lisävärjäytymistä plasmakierrossa verivuodon
havaitsemiseksi.
Huomio
Jos näytössä on viesti Verivuotoa havaittu, hoitomuoto TPE sallii
turvajärjestelmän kytkemisen pois päältä. Tämä tarkoittaa, että
hemolyysin ja verivuotojen valvonta on peruutettu nykyisen hoidon
keston ajaksi. Turvajärjestelmä aktivoidaan uudelleen, kun laite
kytketään jälleen päälle.
Huomio
Jos pois päältä kytketyn verivuodon tunnistimeen liittyvän
tarkkailuvaiheen aikana huomataan, että hemolyysiä ei enää ole,
on erittäin suositeltavaa kytkeä verivuodon valvonta takaisin päälle.
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Huomio
Jos hoidon aikana havaitaan verivuoto turvajärjestelmän ollessa
kytkettynä pois päältä, viesti Verivuotoa havaittu on silti kuitattava.

Verivuotoviesti on näytössä:
 Valitse valikossa Lopeta
verivuotovalvojan seuranta.
 Kytke verivuodon valvonta pois päältä
painamalla Vahvista-painiketta.

Hoitonäyttö osoittaa, että verivuodon
valvonta on poistettu toiminnasta.
Tarkkaile tummaa lisävärjäytymistä
plasmaletkussa verivuodon havaitsemiseksi!
Valvonta voidaan aktivoida uudelleen milloin
tahansa Hoito-valikossa.
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4.8

Historia

Seuraavat välilehdet ovat valittavissa:
– Balansointitiedot
– Balansoinnin historia
– Tapahtumat
Balansointitiedot-välilehdellä näkyvät
hoidon nykyinen ajanjakso ja aloituksessa
valittu hoitomuoto.

4.8.1

Balansointitiedot
Laitteen näyttämät balansointitiedot perustuvat vaakojen määrittämiin
arvoihin, ja niihin pätevät suorituskyvyn teknisissä tiedoissa annetut
sallitut poikkeamat ja virhemarginaalit.

4.8.1.1

CRRT

Balansointitiedot-välilehdellä näytetään
yksityiskohtaiset hoitoparametrit. Sen lisäksi
näytetään:
Hoidon käynnistyksen
päivämäärä
Hoidon käynnistyksen
ajankohta
Kulunut aika hoidon
käynnistyksestä tai balansoinnin
viimeisestä nollauksesta
Balansoinnin nollaus -painikkeella voidaan
nollata siihen asti kertyneet volyymit.
Hoitoaikaa ja dialysaattorin käyttöikää ei
nollata.
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Balansointi

Balansointi = (korvausnesteen bolusmäärä) + (netto
ultrafiltraatiomäärä)
Esimerkki: –2,20 l = (0,20 l) + (–2,40 l)
– Jos korvausnestebolusta ei ole annettu, balansointi on sama kuin
netto ultrafiltraatiomäärä.
– Jos korvausnestebolus on annettu, vastaava määrä pysyy
potilaassa, eli dialysaattori ei poista bolusmäärää. Sen vuoksi
balansointiarvoa on säädettävä vastaavalla tavalla.
– Filtraattipumppu poistaa hepariinimäärän (bolus ja jatkuva).
Sen vuoksi hepariinimäärä on riippumaton balansoinnista.
– Filtraattipumppu poistaa sitraatti- ja Ca-määrän. Sen vuoksi
sitraatti- ja Ca-määrä on riippumaton balansoinnista.
– Balansointi on "0,00 l", kun hoito suoritetaan ilman
Netto-UF-nopeutta ja korvausnestebolusta ei ole annosteltu.
– Balansointi on negatiivinen (miinus etumerkki), kun potilaasta on
poistettu nestettä.
– Balansointi voi olla positiivinen, jos potilaalle on annettu yksi tai
useampi korvausnestebolus. Tavallisesti balansointi on negatiivinen
tai neutraali.
– Balansointitietojen laskenta-aika näkyy
Kokonaisajanjakso-kohdassa.
– Balansointitiedot nollataan Balansoinnin nollaus -painikkeella,
ja laskennan ajanjakso alkaa uudelleen.

Hoitoaika

Todellinen hoitoaika ilman viestejä ja aikoja, joiden aikana balansointi
on pois päältä. Balansoinnin nollaus ei nollaa hoitoaikaa.

Dialysaattorin käyttöikä

Dialysaattorin käyttöikä näyttää, kuinka kauan verta on kulkenut
letkuston läpi. Se on pääosin sama kuin hoitoaika, mutta yleensä sitä
pidempi, sillä hoitoajasta poiketen dialysaattorin käyttöikä etenee myös
balansoinnin keskeytyksen aikana.

Balansointivirhe

Jos laitteen tunnistama balansointivirhe on yhteensä yli 500 g, hoito on
lopetettava. Balansointi keskeytetään, eikä sitä voi enää jatkaa.
Huomio
Balansointivirhe hoitomuodoille pediat. CVVHD 8 kg - 16 kg ja pediat.
CVVHD 16 kg - 40 kg on 50 g. Jos laitteen tunnistama balansointivirhe
on yhteensä yli 50 g, hoito on lopetettava. Balansointi keskeytetään,
eikä sitä voi enää jatkaa.
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4.8.1.2

TPE

Yksityiskohtaiset hoitoparametrit näytetään
Balansointitiedot -kohdassa. Sen lisäksi
näytetään:
– Hoidon käynnistyksen päivämäärä
– Hoidon käynnistyksen ajankohta
– Aika, joka on kulunut hoidon
aloittamisesta
Balansoinnin nollaus -painikkeella voidaan
nollata siihen asti kertyneet volyymit.
Hoitoaikaa ja dialysaattorin käyttöikää ei
nollata.

Vaihdettu plasma

Vaihdettu plasma on plasmamäärä, joka on suodatettu potilaan verestä
ja korvattu plasman korvausliuoksella.
Filtraattipumppu poistaa annettavan hepariinimäärän (bolus ja jatkuva
määrä). Sen vuoksi hepariinimäärä on riippumaton balansoinnista.
Balansointitietojen laskenta-aika näkyy aikajakso-kohdassa.

Hoitoaika

Todellinen hoitoaika tähän saakka poislukien tilanteet, joiden aikana
balansointi on ollut pois päältä.

Dialysaattorin käyttöikä

Dialysaattorin käyttöikä näyttää, kuinka kauan verta on kulkenut
letkuston läpi. Se on pääosin sama kuin hoitoaika, mutta yleensä sitä
pidempi, sillä hoitoajasta poiketen dialysaattorin käyttöikä etenee myös
balansoinnin keskeytyksen aikana.

Balansointivirhe

Jos laitteen tunnistama balansointivirhe on yhteensä yli 500 g, hoito on
lopetettava. Balansointi keskeytetään, eikä sitä voi enää jatkaa.
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4.8.2

Balansoinnin historia

Balansoinnin historia -välilehdellä
näytetään hoitomuodon mukaisesti
balansointitiedot nykyisen hoidon tietyltä
ajalta.
Laskenta-ajanjakson voi valita syöttämällä
päivämäärän, lopetuksen ja keston.
Balansoinnin historian balansointitiedot
päivitetään 15 minuutin välein.

4.8.3

Tapahtumat

Varoitus
Potilaan vaarantuminen tietojen väärän tulkinnan seurauksena
Tapahtumissa lueteltujen tietojen väärän tulkinnan seurauksena voi olla
se, että potilasta hoidetaan väärillä parametreillä.
 Lueteltuja tietoja ei saa käyttää diagnoosiin eikä hoitoon.
 Huomiota herättävät tiedot on todennettava riippumattomalla
diagnoosimenetelmällä.
Tapahtumalokiin rekisteröidään viestejä ja parametreja, ja ne näkyvät
luettelossa kronologisessa järjestyksessä. Viestit on merkitty värein
prioriteetin mukaisesti.
Viestien rekisteröinti kattaa aina kaikki hälytystilat (hälytysjärjestelmän
sammutus ei ole mahdollista) sekä niiden ilmenemisajankohdan,
viestinumeron ja viestiotsikon.
Tapahtumalokin kapasiteettirajaa ei saavuteta edes hoidon
enimmäiskestossa. Tapahtumalokin sisältö tyhjennetään
automaattisesti, kun laite käynnistää uuden potilaan yhdistämisen.
Mikäli akku on kunnossa, virtakatkos ei vaikuta tapahtumalokiin.
Täydellinen virtakatkos (sähköverkko ja laitteen oma akku) johtaa
tapahtumalokin kaikkien merkintöjen menetykseen.
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Tapahtumia voi valita sivuittain eteen- ja
taaksepäin
-painikkeilla.
-painikkeilla voi siirtyä luettelon alkuun
tai loppuun.
Tapahtumat-kenttä mahdollistaa
tapahtumaluettelon suodattamisen.

Tapahtumat-kenttä tarjoaa käyttöön
seuraavat tapahtumaluettelon suodattimet:
– Kaikki
– Viestit
– Parametrit
Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla OK
ja siirry Tapahtumat-näyttöön.
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4.9

Järjestelmäparametrit
Huomio
Vastuullisen organisaation tulee määrittää oleelliset muokattavat
parametrit tai vahvistaa oletusarvot ja antaa huollon asettaa ne.
Järjestelmäparametrit-valikossa voi suorittaa laitteiden ja
toimenpiteiden asetuksia.
Harmaataustaisten valikkokenttien valintaan vaaditaan asianmukainen
käyttöoikeus (esim. käyttäjäkortti).
Esitetyissä näytöissä näkyvä käyttöoikeus voi poiketa tosiasiallisesta
vapaan käytön tai käyttäjäkortin käyttöoikeudesta.
Järjestelmäparametrit, joita voidaan muuttaa vapaassa käytössä tai
käyttäjäkortilla, on määritetty taulukoissa oletusarvoilla, arvoalueella ja
käyttöoikeudella.

4.9.1

Käyttö ilman käyttäjäkorttia

Valikkokentät, jotka voi valita ilman
käyttäjäkorttia:
– Paineen valinta
– Laitetiedot
– Perusasetukset
 Valitse haluttu asetus.
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4.9.1.1

Paineen valinta

Paineen valinta -valikossa voi valita paineet,
jotka näkyvät Paine-/
hälytyshistoria-välilehdellä Hoito-valikossa.
 Valitse paineet.
 Hyväksy valinta OK-painikkeella.

4.9.1.2

Laitetiedot

Laitetiedot-valikossa näkyy laitteen yleisiä
tietoja.
Esim. sarjanumero, ohjelmistoversio,
käyttötunnit jne.
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4.9.1.3

Perusasetukset

Huomio
Päivämäärän tai kellonajan muuttamisen jälkeen muistissa olevat
kirjaukset eivät ole enää oikeassa kronologisessa järjestyksessä,
ja historia- ja tapahtumaraportit voivat näyttäytyä virheellisinä.
Päivämäärän tai kellonajan muuttamisen jälkeen suositellaan laitteen
käynnistämistä uudelleen.
Kielen muuttamisen jälkeen laite on käynnistettävä uudelleen, jotta uusi
kieli tulee käyttöön.
Äänenvoimakkuuden säätöalueen alarajana on
vähimmäisäänenvoimakkuuden asetus. Asetettu äänenvoimakkuus on
voimassa vain laitteen sammuttamiseen saakka. Käynnistettäessä laite
uudelleen äänenvoimakkuus palautetaan takaisin määrätylle
vakioäänenvoimakkuuden tasolle. Ainoastaan vastuullinen
organisaatio voi asettaa minimiäänenvoimakkuuden ja
vakioäänenvoimakkuuden ServiceCard-kortilla.
Vihje
Kohdassa Perusasetukset voi valita alueellisen / paikallisen kesä- ja
talviajan asetuksen.

Valikossa Perusasetukset voidaan asettaa
asetusparametrit (katso taulukko).
Painikkeella Tiedot näytössä nähdään
muutetut parametrit sekä muutettujen arvojen
käyttöönoton ajankohta.
 Siirry Takaisin-painikkeella
Järjestelmäparametrit-valikkoon.

Perusasetukset

Oletusarvo

Arvoalue

Käyttöoikeus

Päiväys

–

01.01.1999 – 31.12.2037

Vapaassa käytössä

Aika

–

00:00:00 – 23:59:59

Vapaassa käytössä

Äänenvoimakkuus

6

Vähimmäisäänenvoimakkuudesta
tasoon 9 saakka

Vapaassa käytössä
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Perusasetukset

Oletusarvo

Arvoalue

Käyttöoikeus

Mitatun paineen /
paineiden ajanjakso

60 min

10–180 min

Vapaassa käytössä

Kirkkaus

5

1–5

Vapaassa käytössä

Korvausnesteen kalsiumpitoisuus

1,5 mmol/l

1–2 mmol/l

Käyttäjäkortti

Kieli

Suomi

Kielipaketin mukaisesti

Käyttäjäkortti

4.9.2

Käyttö käyttäjäkortin kanssa

Valikkokentät, jotka käyttäjäkortilla voi valita:
– Sovellukset
– Käyttäjäasetukset
 Työnnä käyttäjäkortti korttipaikkaan.
 Valitse haluttu asetus.

4.9.2.1

Sovellukset

Valikossa Sovellukset voidaan asettaa ja
tarkistaa koulutuksissa sekä potilastietojen
hallintajärjestelmässä (PDMS) käytettyjä
parametreja.
 Siirry Takaisin-painikkeella
Järjestelmäparametrit-valikkoon.
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Koulutus

Valikossa Koulutus voidaan asettaa optisen
tunnistimen simulaatio, hälytyskaavio ja
testiviestit.
Painikkeella Tiedot näytössä nähdään
muutetut parametrit sekä muutettujen arvojen
käyttöönoton ajankohta.
 Siirry Takaisin-painikkeella
Sovellukset-valikkoon.

Koulutus

Oletusarvo

Arvoalue

Optisen tunnistimen simulaatio

Passiivinen

aktiivinen, passiivinen

Hälytyskaavio

2

1–2

Luo testiviesti

Ei testiviestiä

Hälytyskaaviossa 1:
Ei testiviestiä
Hälytys / järjestelmävirhe
Varoitus,
Huomautus
Hälytyskaaviossa 2:
Ei testiviestiä
Järjestelmävirhe
Korkean prioriteetin hälytys
Keskitason prioriteetin hälytys
Alhaisen prioriteetin hälytys
Korkean prioriteetin ohje
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PDMS / PDMS-turvallisuus

Valikoissa PDMS ja PDMS-turvallisuus
nähdään potilastietojen hallintajärjestelmän
(PDMS) parametrit.
Painikkeella Tiedot näytössä nähdään
muutetut parametrit sekä muutettujen arvojen
käyttöönoton ajankohta.
 Siirry Takaisin-painikkeella
Sovellukset-valikkoon.

4.9.3

Käyttäjäasetukset

Käyttäjäasetukset-valikossa voi asettaa
oleelliset muokattavat parametrit.
– Hepariini
– Käyttöliittymä
– CRRT
– TA
 Siirry Takaisin-painikkeella
Järjestelmäparametrit-valikkoon.

4.9.3.1

Hepariini

Huomio
Ruiskutyyppi tai hepariinibolus on muutettava ennen toimintatestiä,
jotta muutos tulee voimaan seuraavaa hoitoa varten.
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Valikossa Hepariini voi asettaa
hepariini-antikoagulaatiossa käytettävät
parametrit (katso taulukko).
Painikkeella Tiedot näytössä nähdään
muutetut parametrit sekä muutettujen arvojen
käyttöönoton ajankohta.
 Siirry Takaisin-painikkeella
Käyttäjäasetukset-valikkoon.

Hepariini

Oletusarvo

Arvoalue

Ruiskutyyppi

0 (ei validoitu)

Fresenius Medical Care 30 ml
B. Braun Omnifix 30 ml
BD Perfusion 50 ml
Fresenius Injectomat 50 ml
B. Braun Perfusor 50 ml
B. Braun Omnifix 50 ml
BD Plastipak 50 ml

Hepariini-POIS hälytysaika

1 min

0–10 min

Hepariinibolus

1 ml

0,1–5,0 ml

4.9.3.2

Käyttöliittymä

Valikossa Käyttöliittymä voidaan asettaa
käyttöliittymän järjestelmäparametrit
(katso taulukko).
Painikkeella Tiedot näytössä nähdään
muutetut parametrit sekä muutettujen arvojen
käyttöönoton ajankohta.
 Siirry Takaisin-painikkeella
Käyttäjäasetukset-valikkoon.
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Käyttöliittymä

Oletusarvo

Arvoalue

Palautumisen viive

11 min

11–30 min

Painikeäänet

aktiivinen

passiivinen, aktiivinen

Hälytyskaavio

2

1, 2

4.9.3.3

Pediatriset CRRT-hoitomuodot



Yleiset parametrit, pediat.

Huomio
”Yleiset parametrit, pediat.” -tietoja on muutettava ennen täytön
aloittamista, jotta muutos tulee voimaan seuraavaa hoitoa varten.

Valikossa Yleiset parametrit, pediat.
voidaan asettaa parametrit (katso taulukko),
jotka pätevät kaikille pediatrisille
CRRT-toimenpiteille.
Painikkeella Tiedot näytössä nähdään
muutetut parametrit sekä muutettujen arvojen
käyttöönoton ajankohta.
 Siirry Takaisin-painikkeella
CRRT-valikkoon.

Yleiset parametrit, pediat.

Oletusarvo

Arvoalue

Huuht.määrä

300 ml

300–5000 ml

UF-huuhtelumäärä

300 ml

300–2000 ml



Hoitoparametrit, pediat.

Huomio
”Hoitoparametri, pediat.” -tietoja on muutettava ennen täytön
aloittamista, jotta muutos tulee voimaan seuraavaa hoitoa varten.
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Valikossa Hoitoparametrit, pediat.
voidaan asettaa eri perdiatristen
CRRT-hoitomuotojen parametrit
(katso taulukko).
Menetelmät ilman Ci-Ca-antikoagulaatiota.
– Pediat. CVVHD 8 kg - 16 kg
– Pediat. CVVHD 16 kg - 40 kg

Pediat. CVVHD 8 kg

Oletusarvo

Arvoalue

Potilasliitännän maks. verenvirtaus

30 ml/min

10–100 ml/min

Verenvirtaus

30 ml/min

10–100 ml/min

Veren maksimivirtaus veren
palautuksessa

30 ml/min

10–100 ml/min

Ulkoneste

380 ml/h

380–1500 ml/h

Pediat. CVVHD 16 kg

Oletusarvo

Arvoalue

Potilasliitännän maks. verenvirtaus

50 ml/min

10–100 ml/min

Verenvirtaus

50 ml/min

10–100 ml/min

Veren maksimivirtaus veren
palautuksessa

50 ml/min

10–100 ml/min

Ulkoneste

600 ml/h

380–2000 ml/h
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4.9.3.4

CRRT

CRRT-valikossa voi asettaa
hoitomuotokohtaiset parametrit.
– Painehälytysrajat
– Ci-Ca-antikoagulaatio
– Yleiset parametrit
– Hoitoparametrit
 Siirry Takaisin-painikkeella
Käyttäjäasetukset-valikkoon.



CRRT paineen hälytysrajat

Huomio
Painehälytysrajat on muutettava ennen ensimmäisen
pumppusegmentin asettamista paikalleen, jotta muutos tulee voimaan
seuraavaa hoitoa varten.

Valikossa CRRT paineen hälytysrajat voi
asettaa paineparametrit (katso taulukko).
Painikkeella Tiedot näytössä nähdään
muutetut parametrit sekä muutettujen arvojen
käyttöönoton ajankohta.
 Siirry Takaisin-painikkeella
CRRT-valikkoon.
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CRRT paineen hälytysrajat

Oletusarvo

Arvoalue

Arteriapaineen painerajat

Symmetrinen

Epäsymmetrinen, symmetrinen

Arteriapaineen hälytysrajan ikkunan
koko

200 mmHg

40–200 mmHg

Venapaineen painerajat

Epäsymmetrinen

Epäsymmetrinen, symmetrinen

Venapaineen hälytysrajan ikkunan
koko

100 mmHg

40–200 mmHg

Pre-F-paineraja-arvo

Symmetrinen

Epäsymmetrinen, symmetrinen

Pre-filtteri paineen hälytysrajan
ikkunan koko

200 mmHg

40–200 mmHg



Ci-Ca-antikoagulaatio

Valikossa Ci-Ca-antikoagulaatio voi nähdä
Ci-Ca-antikoagulaation parametrit.
Painikkeella Tiedot näytössä nähdään
muutetut parametrit sekä muutettujen arvojen
käyttöönoton ajankohta.
 Siirry Takaisin-painikkeella
CRRT-valikkoon.



Yleiset parametrit, aikuiset

Huomio
Yleiset parametrit, aikuiset, on muutettava ennen täytön aloittamista,
jotta muutos tulee voimaan seuraavaa hoitoa varten.
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Valikossa Yleiset parametrit, aikuiset
voidaan asettaa parametrit (katso taulukko),
jotka pätevät kaikille CRRT-muodoille.
Painikkeella Tiedot näytössä nähdään
muutetut parametrit sekä muutettujen arvojen
käyttöönoton ajankohta.
 Siirry Takaisin-painikkeella
CRRT-valikkoon.

Yleiset parametrit, aikuiset

Oletusarvo

Arvoalue

Huuht.määrä

300 ml

300–5000 ml

UF-huuhtelumäärä

300 ml

300–2000 ml

Veren maksimivirtaus potilasta
yhdistettäessä

100 ml/min

10–100 ml/min

Verenvirtaus

100 ml/min

10–200 ml/min

Veren maksimivirtaus veren
palautuksessa

100 ml/min

10–100 ml/min

Lämpötila

38 °C

35–39 °C

Korvausneste bolus

100 ml

100–200 ml



Hoitoparametrit, aikuiset

Huomio
Hoitoparametrit, aikuiset, on muutettava ennen täytön aloittamista,
jotta muutos tulee voimaan seuraavaa hoitoa varten.
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Valikossa Hoitoparametrit, aikuiset
voidaan asettaa eri CRRT-muotojen
parametrit (katso taulukko).
Menetelmät ilman Ci-Ca-antikoagulaatiota.
– CVVHDF
– CVVHD
– CVVH
– Pre-post-CVVH
Hoitomuodot Ci-Ca-antikoagulaatiolla.
– Ci-Ca-postCVVHDF
– Ci-Ca-CVVHD
 Siirry Takaisin-painikkeella
CRRT-valikkoon.

CVVHDF

Oletusarvo

Arvoalue

Korvausneste, pre

1000 ml/h

600–4800 ml/h

Korvausneste, post

1000 ml/h

600–4800 ml/h

Ulkoneste

1000 ml/h

600–4800 ml/h

CVVHD

Oletusarvo

Arvoalue

Ulkoneste

2000 ml/h

600–4800 ml/h

CVVH

Oletusarvo

Arvoalue

Korvausneste, pre

1000 ml/h

600–4800 ml/h

Korvausneste, post

1000 ml/h

600–4800 ml/h

Pre-post-CVVH

Oletusarvo

Arvoalue

Korvausneste, pre

1000 ml/h

600–4800 ml/h

Korvausneste, post

1000 ml/h

600–4800 ml/h

Ci-Ca-postCVVHDF

Oletusarvo

Arvoalue

Korvausneste, post

1000 ml/h

600–2400 ml/h

Ulkoneste

2000 ml/h

600–4800 ml/h
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Ci-Ca-postCVVHDF

Oletusarvo

Arvoalue

Sitraattiannos

5 mmol/l

2–6 mmol/l

Ca-annos

1,7 mmol/l

0,1–3,0 mmol/l

Korvausnesteen kalsiumpitoisuus

1,5 mmol/l

1–2 mmol/l

Ci-Ca-CVVHD

Oletusarvo

Arvoalue

Ulkoneste

2000 ml/h

600–4800 ml/h

Sitraattiannos

4 mmol/l

2–6 mmol/l

Ca-annos

1,7 mmol/l

0,0–3,0 mmol/l

4.9.3.5

TPE

TPE-valikon kautta voidaan asettaa
hoitokohtaisia parametreja:
– Painehälytysrajat
– Hoitoparametrit TPE
 Siirry Takaisin-painikkeella
Käyttäjäasetukset-valikkoon.



Painehälytysrajat TPE

Huomio
Painehälytysrajat on muutettava ennen ensimmäisen
pumppusegmentin asettamista paikalleen, jotta muutos tulee voimaan
seuraavaa hoitoa varten.
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Valikkoa Painehälytysrajat TPE voidaan
käyttää paineparametrien asettamiseen.
Painikkeella Tiedot näytössä nähdään
muutetut parametrit sekä muutettujen arvojen
käyttöönoton ajankohta.
 Paina Takaisin-painiketta palataksesi
TPE-valikkoon.

Painehälytysrajat TPE

Oletusarvo

Arvoalue

Arteriapaineen painerajat

Symmetrinen

Epäsymmetrinen, symmetrinen

Arteriapaineen hälytysrajan ikkunan
koko

200 mmHg

40–200 mmHg

Venapaineen painerajat

Epäsymmetrinen

Epäsymmetrinen, symmetrinen

Venapaineen hälytysrajan ikkunan
koko

100 mmHg

40–200 mmHg



Hoitoparametrit TPE

Huomio
TPE-hoitoparametrien muutokset on tehtävä ennen ensimmäisen
pumppusegmentin asettamista paikalleen, jotta muutos tulee voimaan
alkavaa hoitoa koskien.
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Hoitoparametrit TPE -valikkoa voidaan
käyttää TPE-parametrien asettamiseen.
Painikkeella Tiedot näytössä nähdään
muutetut parametrit sekä muutettujen arvojen
käyttöönoton ajankohta.
 Paina Takaisin-painiketta palataksesi
TPE-valikkoon.

Hoitoparametrit TPE

Oletusarvo

Arvoalue

Huuht.määrä

300 ml

300–5000 ml

UF-huuhtelumäärä

300 ml

300–2000 ml

Potilasliitännän maks. verenvirtaus

100 ml/min

10–100 ml/min

Verenvirtaus

100 ml/min

40–300 ml/min

Maks. verenvirtaus veren
palautuksessa

100 ml/min

10–100 ml/min

Pre-F-paineraja-arvo

Symmetrinen

Epäsymmetrinen, symmetrinen

Pre-filtteri paineen hälytysrajan
ikkunan koko

200 mmHg

40–200 mmHg
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4.10 Verkko
4.10.1 Huomioitava ennen käyttöä

Varoitus
Potilaan vaarantuminen väärien tietojen vuoksi
Laite ei pysty tunnistamaan, onko verkko tai palvelinohjelma
väärentänyt tietoja tai menettänyt niitä. Seurauksena voi olla
virhetoimintoja.
 Järjestelmänvalvojan on varmistettava tietojen turvallinen käsittely,
esim. tietokoneohjelmissa.
 Verkon ylläpitäjän on varmistettava salaamattomasti siirrettyjen
tietojen suojaus.
Huomio
Tietojen jatkokäsittelylle asetetaan erikoisvaatimuksia.
Verkon ylläpitäjä on vastuussa siitä, että verkko on käytettävissä
tarpeelliseen tiedonsiirtoon.
Laite ei tunnista, onko verkko tai palvelinohjelma väärentänyt tietojen
oikeellisuutta, uskottavuutta ja täydellisyyttä.
Huomio
LAN-portteihin saa liittää ainoastaa laitteita, jotka ovat standardin
(DIN) EN 60950-1:2006 tai IEC 60950-1:2006 mukaisia.
Kun laite yhdistetään Ethernetiin, kaapeli on ensin liitettävä laitteeseen
ja sen jälkeen ulkoiseen verkkoon. Tähän saa käyttää ainoastaan
lisävarusteissa mainittua, suojattua LAN-yhdyskaapelia Cat. 5
(katso luku 8.2 sivulla 282).
Huomio
Verkon ylläpitäjä on vastuussa salaamattomasti siirrettyjen tietojen
suojaamisesta.
Hälytysten datasiirtoa verkon kautta ei saa käyttää ulkoisena
hälytyksenä (henkilökunnan kutsuna).
Huomio
Normaalitilassa kotelon vuotovirta järjestelmän osista tai niiden välillä ei
saa olla potilaan lähellä enempää kuin 0,1 mA (standardin
EN 60601-1-1 mukaisesti). Se on varmistettava asennuksessa.
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4.10.2 PDMS-liitäntä

Varoitus
Potilaan vaarantuminen väärien tietojen vuoksi
 Potilastietojen hallintajärjestelmään (PDMS) siirrettyjä tietoja ei saa
käyttää diagnosointiin eikä hoitoon.
Varoitus
Potilaan vaarantuminen havaitsematta jääneiden
hälytyssignaalien vuoksi
Koska hälytyssignaalien siirto ulkoisiin hälytysnäyttöihin ei ole varmaa,
tämä ulkoinen hälytysjärjestelmä voi vikaantua häiriön yhteydessä.
 Poistu laitteelta vain niin etäälle, että pystyt aina havaitsemaan
laitteen hälytyssignaalit.
multiFiltratePRO-laitteen mukana toimitetaan suojattu, 3-metrinen
LAN-yhdyskaapeli (Cat. 5 patch-kaapeli), jolla laitteen voi liittää
potilastietojen hallintajärjestelmän tietoverkkoon. Tarvittaessa voi tilata
eripituisia lisäkaapeleita.
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5

Hälytysten käsittely

5.1

Viestin toistuva vahvistus
Turvajärjestelmille kuuluvat hälytysrajat/hälytysehdot on kuvattu luvun
12 ”Tekniset tiedot” kohdissa ”Balansointi/ulkonesteen kierto ja
turvajärjestelmät” ja ”Kehonulkoinen verenkierto ja turvajärjestelmät”
ja niitä on noudatettava.
”Hälytysten käsittelyä” voi muokata asetuksissa.
Käyttäjä saa poistua laitteen läheltä vain niin pitkälle, että hän havaitsee
aina laitteen optiset ja akustiset hälytykset.
Varoitus
Viestin toistuva vahvistus aiheuttaa vaaran potilaalle
 Syy on korjattava aina ennen viestin vahvistamista.
Huomio
Hälytysten ja varoitusten esiintyessä on otettava huomioon viestissä
esiintyvät ohjeet ja tarvittaessa selitykset ohjekohdassa ”?”.
Jos seuraavat hälytykset ja varoitukset vahvistetaan ilman syyn
korjaamista, potilaalle voi aiheutua seuraavia vaaroja:
Hälytykset/varoitukset

Potilaalle mahdollisesti
aiheutuva vaara

Paineen lasku venaletkussa

Ulkoinen verenvuoto

Arteria- ja venapaineen
painehälytys

Verenvuoto kudokseen

Antikoagulaatiohälytykset
(esim. hepariinipumpun
hälytykset)

Kehonulkoisessa verenkierrossa
esiintyvän hyytymän aiheuttama
verenhukka

Letkuston taittumisen
aiheuttama hemolyysi

Antikoagulantin väärä annostelu
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Verivuotohälytykset

Verenvuoto filtraattiin/plasmaan

Erillinen sitraatin annostelu
balansoinnin keskeytyksessä

Sitraatin kumuloituminen /
happo-emästasapainon häiriöt

Matalan lämpötilan varoitukset

Hypotermia
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5.2

Hälytyskaaviot
Huomio
Valitun hälytykaavion soveltuvuus käyttöpaikkaan ja
ympäristöolosuhteisiin on tarkistettava, ja vastuullisen organisaation on
arvioitava se.
Varoitus
Potilaan vaarantuminen havaitsematta jääneiden
hälytyssignaalien vuoksi
Jos yhdelle tai useammalle laitteelle asetettiin eri hälytyskaavioita,
samoista hälytysten syistä hälytetään eri tavoin. Seurauksena voi olla
virhetulkintoja.
 Käytä kaikille laitteille samaa hälytyskaaviota.
Laitteessa on kaksi hälytyskaaviota. Haluttu hälytyskaavio asetetaan
Järjestelmäparametrit-valikossa.
Vaihdon voi suorittaa vain valtuutuksella käytöstä vastaava
organisaatio tai tämän valtuuttamana.
Hälytyskaaviossa määritetään käyttäjälle toimintahäiriössä annettavat
tiedot, varoitukset ja hälytykset sekä hälytysehdot.
Hälytys annetaan aina näkyvällä -ja äänimerkillä. Näytössä näkyy
tarvittavat tiedot tai hälytyksen syy tekstimuodossa.
Käyttötilan näyttö (merkkivalot) näyttää hälytystilan ja sen prioriteetin.
Se näyttää sen asiaankuuluvilla väreillä (punainen, keltainen, vihreä)
ja vilkkumisella.
Hälytystilan luomat äänimerkit ovat yhteydessä näkyvään toimintatila
näyttöön ja kertovat erilaisilla äänimerkeillä ja toistoilla myös
hälytystilan prioriteetista ja tärkeydestä.
Hälytyskaavio ”yksi” ilmoittaa hälytyksen tilakohtaisen järjestelmän
ja on sama kuin Fresenius Medical Caren laitteistojen tähänastiset
hälytystavat.
Hälytyskaavio ”kaksi” ilmoittaa hälytystilanteen vaarallisuuden.
Se antaa jokaiselle hälytykselle prioriteetin ja pohjautuu tehohoidossa
käytettävistä lääkinnällisistä laitteista annettuun hälytysstandardiin
EN 60601-1-8.

5.2.1

Hälytyskaavio yksi
Tämä hälytyskaavio sisältää yksiselitteisen määrityksen
hälytystilanteen, laiteen toiminnan ja hälytyksen välillä.
Periaatteellinen määritys
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Hälytystila pysäyttää veren ja balansoinnin kierron:
Käyttötilan näyttö (merkkivalo) on punainen, ja laite antaa äänimerkin.
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Hälytystila pysäyttää balansoinnin kierron:
Käyttötilan näyttö (merkkivalot) on keltainen, ja laite antaa äänimerkin.
Lisäksi on mahdollisuus antaa tietoja käyttäjälle:
Erillinen äänimerkki ilman käyttötilan näyttöä (merkkivaloja).
Hälytystilat asetetaan tärkeysjärjestykseen allekkain, tärkein näytetään
näytössä muiden yläpuolella.

5.2.2

Hälytyskaavio kaksi
Tämä kaavio perustuu hälytystilanteiden jakamiseen prioriteetteihin
kyseisen vaaran sekä sen ajan perusteella, joka mahdollisen vaaran
syntymiseen kuluu, seuraavan taulukon mukaisesti:
Mahdollinen
seuraus, jos
hälytyksen syyhyn
ei puututa

Mahdollisen vahingon alku
Välittömästi

Nopeasti

Viiveellä

Kuolema tai
palautumaton
vamma

Korkea
prioriteetti

Korkea
prioriteetti

Keskitason
prioriteetti

Palautuva vamma

Korkea
prioriteetti

Keskitason
prioriteetti

Matala
prioriteetti

Lievä vamma tai
vaiva

Keskitason
prioriteetti

Matala
prioriteetti

Matala
prioriteetti tai
puuttuva
ääni

Eri prioriteetteja vastaavat signaalit ja äänet on määritetty yhtenäisesti
lääkinnällisten laitteiden eri ryhmiin, niin että esim. kaikki
kehonulkoiseen verenkäsittelyyn tarkoitetut laitteet antavat yhtenäisiä
hälytyssignaaleja.
Periaatteellinen määritys

Prioriteetin määritys ja laitteen reaktio on määritetty seuraavasti:
Korkea prioriteetti:
Punaisena vilkkuva käyttötilan näyttö (merkkivalot) ja toistuva
äänimerkki 10 kertaa.
Keskitason prioriteetti:
Keltaisena vilkkuva käyttötilan näyttö (merkkivalot) ja toistuva
äänimerkki 3 kertaa.
Matala prioriteetti:
Jatkuvasti keltaisena palava käyttötilan näyttö (merkkivalot) ja toistuva
äänimerkki 2 kertaa.
Lisäksi on mahdollisuus antaa tietoja käyttäjälle:
Vihreä vilkkuva käyttötilan näyttö (merkkivalot) sekä toistuva
äänimerkki ja yksittäinen äänisignaali.
Näin jokaiseen hälytystilanteeseen kohdistetaan prioriteetti,
joka määrittää laitteen toiminnan.
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5.3

Korkean prioriteetin hälytystilat
Kriittisissä hälytystilanteissa saadaan laite aina turvalliseen tilaan
(hoidon tai veren virtauksen pysäytys). Sen vuoksi korkean prioriteetin
hälytyksiä esiintyy vain poikkeustapauksissa, mikäli laitteen
toiminnasta huolimatta se saattaisi aiheuttaa potilaalle jälkikäteen
aiheutuvan vaaran.
Hälytyskaaviossa kaksi on seuraavilla hälytystiloilla korkea prioriteetti:
– Viesti Venapaineen alarajahälytys:
Tässä tapauksessa on mahdollista että potilas olisi irronnut
vahingossa laitteesta ja saattaisi menettää runsaasti verta
veritiestään.
– Viesti Arteriapaineen ylärajahälytys:
Tässä tapauksessa on mahdollista että potilas olisi irronnut
vahingossa laitteesta ja saattaisi menettää runsaasti verta
veritiestään.
– Ci-Ca-pumppujen letkunohjaimen puuttuva tunnistus:
Tässä tapauksessa on mahdollisuus ilman infusointiin tai
Ci-Ca-letkuston kautta tapahtuvaan verenvuotoon (letkun puristusta
ei voida havaita).
Lisäksi seuraavat tilat voivat aiheuttaa vaaratilanteita, minkä vuoksi
niitä on tarkkailtava ja seurattava tarkasti:
– Laitteen tila ilmahälytyksen jälkeen
– Ohitustila verivuotohälytyksen jälkeen
Varoitus
Hyytymisen aiheuttaman veren menetyksen vaara
Käyttäjän toimimattomuus pumpun pysähtymisen jälkeen voi aiheuttaa
hyytymistä ja mahdollisesti kehonulkoisen verimäärän menetystä.
 Korjaa veripumpun pysähtymiseen johtaneiden hälytystilojen syy
mahdollisimman nopeasti ja käynnistä veripumppu.

5.4

Hälytysjärjestelmä
Paineen valvonta
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Tarpeettomia virheellisiä hälytyksiä voi välttää siten, että
valvontaikkunaa laajennetaan tilapäisesti, sen aktivointi poistetaan tai
sen paikka sovitetaan uudelleen lähelle nykyistä painetta
asiaankuuluvia parametreja muuttaen, painehälytysten tai pumppujen
sammuttamisen/käynnistämisen jälkeen. Näiden tilojen kesto on
rajoitettu, ja paineen valvonta näyttää aina ko. tilan ikkunan väreillä
(keltainen = aktiivinen, harmaa = ei aktiivinen). Valvonta näyttöalueen
rajoilla on siitä riippumaton.

Fresenius Medical Care

multiFiltratePRO IFU-FI

13A-2021

Luku 5: Hälytysten käsittely

Huomio
Tarkista valittujen painehälytysrajojen sopivuus potilaalle ja valittuun
hoitomuotoon.
Tässä on otettava huomioon erityisesti asetukset, jotka rajoittavat
hälytysjärjestelmän toimivuutta.
Venapaineen ala-raja

Venapaineen ala-rajan aluetta voi muuttaa hoitoasetusten asetuksesta
riippuen venapaineen alarajahälytyksen ilmetessä arvosta +10 mmHg
(oletusarvo) arvoon –100 mmHg. Näin hoito on tarvittaessa mahdollista
suorittaa myös pienemmillä tai negatiivisella venapaineella.
(Tehdasasetus: venapaineen alarajan alueen laajennus ei ole
käytössä)
Varoitus
Verenhukan vaara paikan huomaamattomuuden seurauksena
Venapaineen ala-rajan muuttaminen arvoon –100 mmHg
(rajoittamaton) rajoittaa mahdollisuutta tunnistaa venaletkun
irtoamisen.
 Se tulee tehdä vain lääketieteellisesti tarpeellisissa
poikkeustapauksissa erityisessä tarkkailussa ja erittäin huolellisesti.
Varoitus
Verenhukan vaara väärin suljettujen liitoskohtien seurauksena
Potilasta suojataan vaaralliselta verenvuodolta ympäristöön
käyttämällä venapaineen paineenvalvontaa kehonulkoisen
verenkierron suojausjärjestelmänä. Paineenvalvonta ei kuitenkaan
pysty kaikissa tapauksissa tunnistamaan verenvuotoa ympäristöön.
Erityisen kriittinen on katetriin johtavien liitosten liikkuminen paikaltaan
tai pienen vuodon ilmeneminen kehonulkoisen verenkierron
ylipainealueella.
 Kehonulkoinen verenkierto on tarkistettava säännöllisin väliajoin
hoidon aikana vuotojen varalta, erityisesti kaikki letkuston liitokset
sekä venaletku.

Ilma infuusio
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Jotta voidaan säilyttää letkussa olevan ilman tiukat tunnistusraja-arvot,
on pienipainoisten potilaitten maksimaalista verenvirtausta rajoitettava
(katso luku 12.11 sivulla 306).
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Huomio
Ilma-infuusion raja-arvot riippuvat verenvirtauksesta ja potilaan
painosta:
Hoitomuodolle pediat. CVVHD 8 kg - 16 kg täysi herkkyys
saavutetaan maksimaalisessa verenvirtauksessa, kun potilas
painaa vähintään 9 kg.
Hoitomuodolle pediat. CVVHD 16 kg - 40 kg täysi herkkyys
saavutetaan maksimaalisessa verenvirtauksessa, kun potilas
painaa vähintään 18 kg.
Hoitomuodolle CRRT (40 kg:sta alkaen) täysi herkkyys
saavutetaan maksimaalisessa verenvirtauksessa, kun potilas
painaa vähintään 45 kg.
Hälytysten priorisointi

Seuraavia saman tai pienemmän tärkeysjärjestyksen hälytyksiä ei
erikseen ilmoiteta laitteen äänimerkillä. Seuraavat suuremman
tärkeysjärjestyksen hälytykset ilmoitetaan äänimerkillä.

5.5

Hälytysjärjestelmän toiminta



Hoidon alussa tai hoitoa jatkettaessa (hälytyksen jälkeen)
Virheilmoituksen vahvistamisen jälkeen, kun hoitoa jatketaan,
seuraavien virheilmoitusten aktivointi hidastuu tai hälytysrajat
asetetaan uudelleen.
Ilmavalvoja
Varoitus
Letkuston sisältämän ilman aiheuttama ilmaemboliavaara
 Käyttäjä on vastuussa potilaan turvallisuuden valvonnasta
ilmavalvojan seurantajärjestelmän ohituksen aikana.
– Ilman aktiviisen poiston aloittamisen jälkeen: 5 ml
– ”Mikrokuplia tunnistettu” -ilmoituksen jälkeen: 2 minuuttia
”Mikrokuplia tunnistettu venakammion alapuolella” -viesti
on ohitettavissa enintään 3 kertaa tämänhetkisen hoidon aikana.
Sen jälkeen on seuraavan hälytyksen esiintyessä suoritettava
ehdottomasti Ilmanpoisto.
Painenäytöt
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– Kaikkien näytössä näkyvien paineiden hälytysrajaikkunat
aktivoidaan uudelleen 10 sekunnin viiveellä.
– Hälytysrajaikkunat voidaan pyydettäessä sijoittaa uudelleen
painehälytysten jälkeisen hoidon jatkamisen yhteydessä.
– Parametrien muuttumisen jälkeen (esim. veripumpun pysäytys käynnistys), kaikkien hälytysrajaikkunoiden aktivointi poistetaan
automaattisesti 10 sekunniksi. Uusien viestien välttämiseksi
hälytysrajaikkunan nykyinen painearvo asetetaan uudelleen tai se
säilytetään ja aktivoidaan uudelleen riippuen aiheuttajan syystä.
Fresenius Medical Care
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Hälytyksen ohitus (hälytysjärjestelmän ajoittainen deaktivointi)

Varoitus
Potilaan vaarantuminen hemolyysin tai verenhukan vuoksi /
verenhukan vaara verivuodon tunnistimen ohituksen vuoksi
Kun verivuodon turvajärjestelmä ohitetaan, hemolyysin tai verenhukan
valvonta kytkeytyy pois päältä väliaikaisesti tai koko hoidon ajaksi.
 Tässä tapauksessa käyttäjä on vastuussa potilaan turvallisuudesta.
 Erityisesti kun käsitellään jatkuvasti hemolyyttista plasmaa, on
tarkkailtava tummaa lisävärjäytymistä plasmakierrossa verivuodon
havaitsemiseksi.
Huomio
Jos näytössä on viesti Verivuotoa havaittu, hoitomuoto TPE sallii
turvajärjestelmän kytkemisen pois päältä. Tämä tarkoittaa, että
hemolyysin ja verivuotojen valvonta on peruutettu nykyisen hoidon
keston ajaksi. Turvajärjestelmä aktivoidaan uudelleen, kun laite
kytketään jälleen päälle (katso luku 4.7.15 sivulla 183).
Ohita-painikkeella voidaan seuraavat hälytykset (mikäli aktiivisia)
ohittaa (kytkeä pois päältä) tietyksi ajaksi:



Hälytys

Ohitusaika

Suuri verivuoto

Korkeintaan 1 minuutti

Hemolyysi/verivuoto

Korkeintaan 2 minuuttia

Hälytysääni pois (ääni vaimennettu)
Ääni vaimennettu -painikkeella voi hälytyksen merkkiäänen
vaimentaa (kytkeä pois päältä) tietyksi ajaksi. Se on mahdollista vain
aktiivisen hälytyksen yhteydessä ja se näkyy tilanäytön yläpuolella Ääni
vaimennettu -painikkeen vieressä.
Ääni vaimennettu -tilan kumoaminen ei ole mahdollista. Uusi hälytys
aktivoi tauotetun hälytysäänen.
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Nimi

Estoaika

Ääni vaimennettu
(SOUND OFF)

2 minuuttia
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5.6

Viestit
Huomio
Jokaisen viestin ympärillä on värillinen reuna. Valitun hälytyskaavion
mukaan viestien näyttäminen ja äänimerkin esiintyminen voi vaihdella.
Ohjeita toimintaan voi hakea painamalla näppäintä ”?”. Sieltä käyttäjä
saa lisää tietoja mahdollisesta syystä ja ohjeita.
Varoitus
Potilaan vaarantuminen havaitsematta jääneiden
hälytyssignaalien vuoksi
Ympäristön äänet voivat vaikeuttaa äänihälytyksen tunnistamista tai
estää sen kokonaan, jos hälytysäänen voimakkuus on asetettu liian
pieneksi.
 Säädä hälytysäänen voimakkuus ympäristöäänien mukaisesti.

Viesteillä on asetettujen hätyskaavioiden ja
viestien prioriteettien mukaan eriväriset
kehykset ja erilaiset äänet.
Äänenvoimakkuuden voi muuttaa
Järjestelmäparametrit-valikossa.
Jokainen viesti ikkuna antaa käyttäjälle
lyhyen kuvauksen ongelmasta sekä ohjeita
korjaamiseen. Tarvittaessa ongelma
esitetään kaavion avulla.
Jokaisella näytöllä esiintyvällä viestillä on
alhaalla vasemmalla tunnistenumero.
Tämä numero auttaa huoltoa löytämään
avun nopeammin häiriötapauksessa.
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5.7

Viestit toimintatestin aikana
Huomio
Jos toimintatesti ei onnistunut toistamisenkaan jälkeen eikä vikaa voida
korjata, hoitomuotojen valinta voi olla rajoitettu. Siitä on ilmoitettava
huollolle joka tapauksessa.
Jos akkutesti ei onnistunut, laitteella ei voida aloittaa hoitoa.
Jos akkutestissä havaitaan akku, joka ei ole latautunut kokonaan,
hoito on mahdollista. On kutenkin huomioitava, että sähkökatkoksen
aikana vain rajoitettu hätäkäyttö on mahdollista.
Jos Ympäristön lämpötilan anturi -testi ei onnistu ja hoito suoritetaan,
lämmitysteho voi heiketä huomattavasti oletusarvoja käytettäessä.
Tässä tapauksessa on suoritettava tarpeelliset valvonnat ja ulkoiset
toimenpiteet.
Jos hepariinipumpun testi ei onnistu, sen voi deaktivoida koko hoidon
ajaksi, jos heparinisaatiota ei käytetä.

5.8

Ultrafiltraatio-/verenvirtausviesti
Huomio
Korkeiden filtraattinopeuksien ja pienten verenvirtausten yhdistelmässä
filtteriin voi syntyä hemokonsentraatiota (TMP:n massiivinen nousu).
Veren konsentroituminen on riippuvainen toisistaan poikkeavista
erilaisista dialysaattoreista. Tästä syystä on olemassa hyytymisen
vaara kapillaareissa.
Tämän reaktion välttämiseksi postdiluutiossa suositellaan valitsemaan
UF-nopeus niin, että se on korkeintaan 20 % verenvirtauksesta.
Jos UF/verenvirtaus-suhde asetetaan suositusten vastaisesti
suuremmaksi kuin 20 %, arvojen näyttö vaihtuu vihreästä punaiseksi.
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Kun viesti vahvistetaan Vahvistapainikkeella, ero ja siitä mahdollisesti
aiheutuva hyytyminen filtterissä ja
letkustossa hyväksytään.
Eron poistaminen postdiluutiossa on
suositeltavaa parametreja muuttamalla.

5.9

Ca-virtauksen suhde filtraatin virtaukseen
Järjestelmä laskee kalsiumin virtausnopeuden filtraattivirtauksesta
(ulkonesteen, korvausnesteen, sitraatin ja kalsiumin virtauksien
summa), tai lyhyesti ”filtraatista”, kalsiumannoksesta ja käytetyn
kalsiumliuoksen asetuksissa määritetystä pitoisuudesta riippuen.
Ca-pumpun säätöalue rajoittaa Ca-virtausta.
Ca-pumpun säätöalue: 1–100 ml/h.
Jos eri virtausten sekä tarvittavan Ca-annoksen asetusten tuloksena
Ca-virtausasetus on pumpun säätöalueen ulkopuolella, annetaan
asiaankuuluva viesti.
Käyttäjän on nyt sovitettava hoito muuttamalla ulkoneste-/
korvausnestevirtausta tai tarvittaessa vastaavasti myös Ca-annosta.
Huomio
Jos tehdyt muutokset eivät riitä pääsyyn Ca-pumpun säätöalueelle,
viesti annetaan uudelleen muutaman sekunnin kuluttua.
Jos Ca-pumpun säätöalueelta poistutaan, Ca-pumppu alkaa toimia
viestin vahvistuksen jälkeen ko. arvoaluerajalla olevalla virtauksella.
Viesti annetaan uudelleen korkeintaan 2 minuutin jälkeen.
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5.10 Sitraatin virtauksen suhde verenvirtaukseen
Järjestelmä laskee sitraatin virtauksen asetetusta sitraattiannoksesta,
asetetusta verenvirtauksesta sekä käytetyn sitraattiliuoksen
pitoisuudesta (asetus asetuksissa), ja sitä rajoittaa sitraattipumpun
säätöalue.
Sitraattipumpun säätöalue: 10–600 ml/h
Jos asetettujen lähtöarvojen tuloksena sitraatin virtaus on pumpun
säätöalueen ulkopuolella, annetaan vastaava viesti.
Käyttäjän on tässä tapauksessa säädettävä verenvirtausta tai
tarvittaessa sitraattiannosta voidakseen jatkaa hoitoa suunnitellulla
antikoagulaatiolla.
Huomio
Jos tehdyt muutokset eivät riitä pääsyyn sitraattipumpun säätöalueelle,
viesti annetaan uudelleen muutaman sekunnin jälkeen.
Jos sitraattipumpun säätöalueelta poistutaan, sitraattipumppu alkaa
toimia viestin vahvistuksen jälkeen ko. arvoaluerajalla olevalla
virtauksella.
Viesti annetaan uudelleen korkeintaan 2 minuutin jälkeen.

5.11 Plasmanopeuden suhde verenvirtaukseen
Huomio
Korkeiden plasmanopeuksien ja pienten verenvirtausten yhdistelmässä
filtteriin voi syntyä hemokonsentraatiota (TMP:n massiivinen nousu).
Tämä hemokonsentraatio riippuu käytettävästä filtteristä. Tästä syystä
on olemassa hemolyysin ja hyytymisen vaara kapillaareissa.
Tämän reaktion välttämiseksi plasmanopeus voidaan asettaa siten, että
se on enintään 30 % verenvirtauksesta.
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5.12 Painepoikkeamien yhteydessä annettavat viestit
5.12.1 Hälytysrajojen asettaminen uudelleen

Todellinen arvo on hälytysrajaikkunan
ulkopuolella.
Annetaan äänimerkki.
Laite on pysähtynyt.

 Jatka hoitoa Vahvista-painikkeella.

 Aseta kaikki hälytysrajaikkunat uudelleen
OK-painikkeella.
Hälytysrajaikkunoiden koko ja paikka
hyväksytään.
Jos hälytysrajaikkunoita ei aseteta
uudelleen, viesti poistuu itsestään,
ja edelliset hälytysrajaikkunat säilyvät.
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5.12.2 Arteriapaineen vähentäminen

Kun annetaan arteriapaineen alarajahälytys
suonenseinämään kiinnittyneen
katetrin/kanyylin vuoksi, painetta voi
vähentää.
 Aloita paineenvähennys
Vähennä-painikkeella.
Jos paine on vähentynyt jo pysäytetyn
veripumpun vuoksi, hoitoa voi jatkaa
Vahvista-painikkeella.

 Jos arterialetkusto on ilmaton, paineen
vähennyksen voi käynnistää
Vahvista-painikkeella.
Tapahtuman voi keskeyttää
Keskeytä-painikkeella.
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Hoito jatkuu paineen vähennyksen jälkeen.
Tapahtuman voi keskeyttää
Keskeytä-painikkeella milloin tahansa.

5.13 ”Ilmaa tunnistettu venakammion alapuolella” -viesti
5.13.1 Huomio ennen ilman poistamisen aloitusta

Varoitus
Letkuston sisältämän ilman aiheuttama ilmaemboliavaara
Jos ilmaa ei poisteta oikein se voi johtaa ilmainfuusioon.
 Poista ilma vain laitteen antamien ohjeiden mukaisesti.
Käyttäjä on vastuussa ohjeiden noudattamisesta.
 Huomioi ilman poistossa lisäksi:
– Tarkemmat kuvaukset saa kyseisessä Tiedot-kentässä
painamalla painiketta ?.
– Jos venapaine on > 40 mmHg, poista paine venakammiosta
ruiskulla, kunnes laite antaa seuraavan ohjeen.
– Ilmanpoistoprosessissa verenvirtaus pienennetään
automaattisesti 50 ml/min. Ilman ja mikrokuplien huuhtelua voi
nopeuttaa nostamalla verenvirtauksen nopeutta tarpeen
mukaan.
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5.13.2 Ilmaa tunnistettu

Jos venaletkussa on ilmaa venakammion
alapuolella, siitä ilmoitetaan äänimerkillä ja
viestillä.
Balansointi on kytketty pois päältä.
Veripumppu on pysähtynyt.

 Vahvista ohjeiden noudattaminen
Vahvista-painikkeella.

5.13.3 Ilman poisto

 Vahvista turvakysymys
Vahvista-painikkeella.
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Tämä viesti annetaan, kun venapaine on
> 40 mmHg.
 Suorita annetut ohjeet.
Seuraava viesti annetaan automaattisesti,
kun venapaine on < 40 mmHg.

 Paina Aloita-painikketta toimittaaksesi
ilman NaCl-liuokseen.
Veripumpun nopeus on 50 ml/min.
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Veripumppu pysähtyy automaattisesti 100 ml
jälkeen.
Jos käyttäjä ei havaitse ilmaa järjestelmässä
ennen 100 ml saavuttamista, veripumpun voi
pysäyttää Pysäytys-painikkeella.

 Vahvista ilmattomuus Kyllä-painikkeella.
Tai
 Paina Ei-painikketta jatkaaksesi
ilmakuplien poistamista.
Automaattinen siirtyminen edelliseen
viestiin.
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 Yhdistä potilas.
 Käynnistä hoito Jatka-painikkeella.
Veripumppu käynnistyy aiemmin
asetetulla nopeudella.

 Tarkista veripumpun nopeus ja muuta sitä
tarvittaessa.

5.14 ”Mikrokuplia tunnistettu venakammion alapuolella” -viesti
5.14.1 Ota huomioon ennen mikrokuplien poistamista

Varoitus
Letkuston sisältämän ilman aiheuttama ilmaemboliavaara
 Käyttäjä on vastuussa potilaan turvallisuuden valvonnasta
ilmavalvojan seurantajärjestelmän ohituksen aikana.
Varoitus
Letkuston sisältämän ilman aiheuttama ilmaemboliavaara
Jos ilmaa ei poisteta oikein se voi johtaa ilmainfuusioon.
 Poista ilma vain laitteen antamien ohjeiden mukaisesti. Käyttäjä on
vastuussa ohjeiden noudattamisesta.
 Huomioi ilman poistossa lisäksi:
– Tarkemmat kuvaukset saa kyseisessä Tiedot-kentässä
painamalla painiketta ?.
– Jos venapaine on > 40 mmHg, poista paine venakammiosta
ruiskulla, kunnes laite antaa seuraavan ohjeen.
– Ilmanpoistoprosessissa verenvirtaus pienennetään
automaattisesti 50 ml/min. Ilman ja mikrokuplien huuhtelua voi
nopeuttaa nostamalla verenvirtauksen nopeutta tarpeen
mukaan.
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5.14.2 Mikrokuplia tunnistettu

Huomio
Viestin voi ohittaa kolme kertaa hoidon aikana Jatka-painikkeella.
Jos mikrokuplia havaitaan edelleen, ilma on poistettava.

Jos venaletkussa on mikrokuplia
venakammion alapuolella, siitä ilmoitetaan
äänimerkillä ja viestillä.
 Jos mikrokuplia ei havaittavissa, paina
Jatka-painiketta.
Tai
 Jos mikrokuplia havaitaan, suorita annetut
ohjeet ja paina Vahvista-painiketta.
 Ilman poisto (katso luku 5.13.3
sivulla 223).

5.15 Verivuoto
Varoitus
Potilaan vaarantuminen hemolyysin tai verenhukan vuoksi /
verenhukan vaara verivuodon tunnistimen ohituksen vuoksi
Kun verivuodon turvajärjestelmä ohitetaan, hemolyysin tai verenhukan
valvonta kytkeytyy pois päältä väliaikaisesti tai koko hoidon ajaksi.
 Tässä tapauksessa käyttäjä on vastuussa potilaan turvallisuudesta.
 Erityisesti kun käsitellään jatkuvasti hemolyyttista plasmaa,
on tarkkailtava tummaa lisävärjäytymistä plasmakierrossa
verivuodon havaitsemiseksi.
Huomio
Jos näytössä on viesti Verivuotoa havaittu, hoitomuoto TPE sallii
turvajärjestelmän kytkemisen pois päältä. Tämä tarkoittaa, että
hemolyysin ja verivuotojen valvonta on peruutettu nykyisen hoidon
keston ajaksi. Turvajärjestelmä aktivoidaan uudelleen, kun laite
kytketään jälleen päälle (katso luku 4.7.15 sivulla 183).
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Jos verivuotovalvoja (keltainen) tunnistaa
verta filtraattiletkussa, siitä ilmoitetaan
äänimerkillä ja viestillä.
Balansointi on kytketty pois päältä.
Kaikki pumput pysäytetään.

 Jatka hoitoa Ohita-painikkeella.
Verivuotovalvojan ohitusaika on
2 minuuttia.
Suuren verivuodon tapauksessa
1 minuutti.

 Ota huomioon annetut ohjeet, lopeta hoito
tarvittaessa.

5.16 Dynaaminen painetesti, vena/arterialetku
Varoitus
Verenhukka / verenhukan riski, jos dynaamisen paineen valvonta
on otettu pois käytöstä
Plasman hukka / plasman hukan riski, jos dynaamisen paineen
valvonta on otettu pois käytöstä
Jos dynaamisen paineen valvonnan turvajärjestelmä on otettu pois
käytöstä, potilasletkujen irtoamisen valvonta on myös pois käytöstä.
 Tässä tapauksessa käyttäjä on vastuussa potilaan turvallisuudesta
 Verenvirtauksen lisääminen
 Venapaineen paineanturin vaihtaminen
 Pinnan tason nostaminen venakammiossa
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Jos arterialetkun dynaaminen painetesti ei
ole mahdollinen, koska annostelunopeudet
ovat liian alhaisia, siitä ilmoitetaan kuuluvalla
merkkiäänellä ja viestillä.
Balansointi on kytketty pois päältä.
 Käynnistä toimintotesti
Aloita-painikkeella.
Tai
 Poista arterialetkun dynaaminen
painetesti toiminnasta painamalla
Passivointi-painiketta.

Jos venaletkun dynaaminen painetesti ei ole
mahdollinen, koska annostelunopeudet ovat
liian alhaisia, siitä ilmoitetaan kuuluvalla
merkkiäänellä ja viestillä.
Balansointi on kytketty pois päältä.
 Lue ohjeteksti ja säädä tarvittaessa
annostelunopeutta.
 Jatka painamalla Vahvista-painiketta.
Tai
 Poista venaletkun dynaaminen
painetesti toiminnasta painamalla
Passivointi-painiketta.
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Dynaaminen painetesti näytetään
hoitonäytössä deaktivoituna.
Arteria/venaletkun dynaaminen painetesti
aktivoidaan uudelleen automaattisesti silloin,
kun se on taas mahdollista.

5.17 Virtakatkos (sähkökatkos)
5.17.1 Valmistelun aikana


Letkustoa ei ole asetettu
Jos virtakatkos esiintyy ennen letkuston asettamista, laite sammuu.



Letkusto on asetettu
Annetaan Virtakatkos-viesti.
Laite on pysähtynyt kokonaan.
Virran palautumisen jälkeen Jännitteensyötön palautuminen -viesti
on vahvistettava Vahvista-painikkeella.
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5.17.2 Hoidon aikana

Huomio
Jos akkutestissä on havaittu akku, joka ei ole latautunut kokonaan,
virtakatkoksen aikana saattaa olla vain aikarajoitettu hätäkäyttö
mahdollista.
Annetaan Virtakatkos-viesti.
Annetaan äänimerkki (ilman viivettä).
Balansointi on kytketty pois päältä.
Veripumppu on käynnissä.
Antikoagulaatio on kytketty päälle.
Lämmitin on pois päältä.
Hätäkäytön maksimi aika veripumpun käydessä on 15 minuuttia.
Toistuva viesti (2 minuutin välein) on vahvistettava Vahvistapainikkeella.
Järjestelmä käynnistyy itsestään sähkön palautumisen jälkeen.
15 minuutin kuluttua tai akun vähimmäisjännitteen alituttua myös
veripumppu pysähtyy, eikä sitä voi käynnistää enää ennen virran
palautumista.
Jäljellä olevan 5 minuutin kuluttua tai akun vähimmäisjännitteen
alituttua edelleen laite kytkeytyy pois päältä.
Lopeta hoito tässä tapauksessa tarvittaessa manuaalisella veren
palautuksella (katso luku 5.19 sivulla 232).

5.18 Näytön häiriö
Näytöstä tulee musta, tai käyttö ei ole enää mahdollista näytöstä.
Varoitus
Potilaan vaarantuminen laitteen virhetoiminnon seurauksena
Jos näyttö vikaantuu tai laitetta ei voi ohjata, hoitoa ei voida suorittaa
turvallisesti.
 Paina Pumppujen pysäytys -painiketta (punainen).
Pumpun pysähtyvät.

 Palauta veri manuaalisesti (katso luku 5.19 sivulla 232).
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5.19 Veren manuaalinen palautus
Varoitus
Letkuston sisältämän ilman aiheuttama ilmaemboliavaara
Jos veren manuaalista palauttamista ei suoriteta oikein voi se johtaa
ilmainfuusioon.
 Veren manuaalisessa palautuksessa on huomioitava seuraavat
seikat:
– Käännä veripumpun käsivipua vain nuolen suuntaan välttääksesi
ilmainfuusion arterialetkun kautta.
– Varmista venaletkun ilmattomuus silmämääräisesti välttääksesi
ilmainfuusion vaaran.
Varoitus
Verenhukan vaara ja ilmaembolian vaara veren manuaalisen
palautuksen seurauksena
 Suorita veren palautus tarkasti kuvattujen toimintaohjeiden
mukaisesti.

 Irrota arterialetku potilaasta ja yhdistä se
NaCl-liuokseen. Katkaise kärki
tarvittaessa.
 Poista arteria- ja venaletku
letkunsulkijoista.
 Infusoi veri takaisin potilaaseen käyttäen
veripumpun roottoriin integroitua
käsivipua.
Vipua saa kiertää vain myötäpäivään, kuten
pumpun roottorissa on esitetty.
 Tarkasta letkun ilmattomuus jatkuvasti
silmämääräisesti.
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5.20 Paineen mittausyksiköiden avaaminen manuaalisesti
Varoitus
Verenhukan vaara vaurioituneiden letkustojen seurauksena
 Paine on poistettava letkustosta tyhjällä ruiskulla venakammion
kautta ennen manuaalista avaamista.
Paineen mittausyksiköiden avaaminen manuaalisesti voi olla tarpeen
seuraavissa tapauksissa, jotta letkuston voi poistaa:
– Virtakatkos ja tyhjä akku
– Pneumatiikan vika
Lopeta hoito tässä tapauksessa tarvittaessa manuaalisella veren
palautuksella (katso luku 5.19 sivulla 232).
Edellytys

– Ruisku
– Hätäilmausventtiili
Adapteri
Takaiskuventtiili

 Yhdistä tyhjä ruisku adapterin
välityksellä laitteen takana olevaan
Luer-Lock-liittimeen.
 Annostele ruiskulla useaan kertaan ilmaa
laitteeseen, kunnes
paineenmittausyksiköt avautuvat.
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Puhdistus / desinfektio
Varoitus
Puutteellisesta desinfioinnista aiheutuva ristikontaminaatiovaara
Puutteellisesta desinfioinnista aiheutuva kontaminaatiovaara
Seurauksena voi olla taudinaiheuttajien leviäminen.
 Pinnat on desinfioitava jokaisen hoidon jälkeen.
 Noudata laitteen desinfioinnissa käyttöohjeissa annettuja
määräyksiä. Tehokasta desinfektiota tai puhdistusta ei saavuteta,
jos sopivia menettelytapoja ei noudateta.
 Käytä vain luvussa 6 lueteltuja desinfektio- ja puhdistusaineita.

6.1

Pintojen puhdistus/desinfektio
Laite on sammutettava ja irrotettava ulkoisista virtalähteistä puhdistusta
ja desinfiointia varten. Pinnat on desinfioitava jokaisen hoidon jälkeen.
Laitteen anturien ja käyttöosien alueella on varmistettava puhtaus, sillä
muuten voi esiintyä toimintahäiriöitä.
Esim. veren ja filtraatin aiheuttamat liat on poistettava heti
desinfiointiaineeseen kostutetulla kertakäyttöisellä paperiliinalla. Sen
jälkeen pinta on desinfioitava vielä kerran pyyhkien tai sumuttaen. Älä
käytä puhdistuksessa teräviä esineitä.

6.1.1

Näytön puhdistus

 Paina näyttösymbolia
VALMISTELU-painikkeessa
n. 3 sekunnin ajan.
Näyttö passivoituu.

 Puhdista näyttö.
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Huomio
Passivoitu näyttö aktivoituu automaattisesti ilmoituksen tulessa
näytölle.

 Paina näyttösymbolia
VALMISTELU-painikkeessa
n. 1 sekunnin ajan.
Näyttö aktivoituu.

6.1.2

Irrotettavat laitekomponentit
Käyttäjä voi irrottaa seuraavat komponentit puhdistusta varten:
– Pumpun roottorit (veripumppu, ulkonestepumppu,
korvausnestepumppu, filtraattipumppu)
– Vaakakorit

6.2

Desinfektio- ja puhdistusaineet
Seuraavat desinfiointiaineet on testattu laitteen käyttöä varten. Mainitut
käyttöpitoisuudet vastaavat desinfektioainevalmistajien antamia tietoja
käyttöohjeen valmistelun ajankohtana. Nykyiset käyttöpitoisuudet
löytyvät desinfiointiaineiden tuotetiedoista.
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Incidin Extra N

Vaikuttava perusaine: aldehyditön valmiste
Desinfiointityyppi: desinfiointi pyyhkimällä
Käyttöpitoisuus: 1 % vedessä
Vaikutusaika: 15 min.

ClearSurf

Vaikuttava perusaine: kationiset tensidit
Desinfiointityyppi: desinfiointi pyyhkimällä
Käyttöpitoisuus: 0,5 % vedessä
Vaikutusaika: 60 min.
Käyttöpitoisuus: 1 % vedessä
Vaikutusaika: 15 min.
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ClearSurf Wipes

Käyttövalmiit pyyhkeet
Vaikuttava perusaine: kationiset tensidit
Desinfiointityyppi: desinfiointi pyyhkimällä
Käyttöpitoisuus: 1 % vedessä
Vaikutusaika: 15 min.

Freka-NOL

Vaikuttava perusaine: etanoli
Desinfiointityyppi: desinfiointi pyyhkimällä
Käyttöpitoisuus: laimentamaton
Vaikutusaika: 1 min.
Suositeltu käyttö: Freka-NOL-ainetta sisältävässä annostelulaitteessa
kostutettujen Freka-WIPES-kuituliinojen käyttö.
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7

Toimintakuvaus
Lue ehdottomasti lääketieteelliset tiedot (katso luku 2.6 sivulla 19)
ennen tämän luvun lukemista.

7.1

Laitteen toiminnot
Kehonulkoinen
verenkierto

Laite käyttää pumppu-ohjattua kehonulkoista verenkiertoa.
Se valvoo hoidon aikana kehonulkoista verenkiertoa.

Balansointi

Rolleripumpuilla kuljetetaan menetelmän mukaan filtraattia,
korvausnestettä, ulkonestettä, plasmaa ja huuhteluliuoksia.
Gravimetrinen balansointi tehdään integroiduilla vaaoilla, joilla nesteet
punnitaan ja balansoidaan. Kaksi integroitua lämmitintä ohjaavat
asetettua hoitolämpötilaa koko virtausalueella. Se voidaan valita
vastaavissa valikoissa.

Käsittely

Hoitoparametrit ja valikkopainikkeet näytetään isossa kuvaruudussa.
Laitteen käyttäminen, esim. näyttöön valittavien kenttien valinta
tapahtuu kosketusnäytössä.

Toimintatesti

Toimintatesti tehdään automaattisesti laitteen jokaisen käynnistyksen
jälkeen. Se tarkistaa kaikki käyttö-, näyttö-, valvonta- ja
hälytystoiminnot ja varmistaa niiden toiminnan. Jotkut näistä testeistä
tehdään myös määräajoin hoidon aikana.

Antikoagulaatio

Laite sisältää ruiskupumpun, joka on tarkoitettu hepariini-infuusioon,
sekä sitraatti- ja kalsiumpumput, joilla toteutetaan paikallinen
sitraattiantikoagulaatio.
Ci-Ca-hoitoon liittyy suhteellisen kalsiummäärän poistaminen
potilaan verestä. Sen vuoksi integroidulla kalsiumpumpulla annetaan
Ca-korvausta venaletkuun.

7.2

Hoitomuotojen kuvaus

7.2.1

Jatkuva munuaisten vajaatoiminnan korvaushoito
Jos on poistettava virtsan mukana eritettäviä aineita ja/tai
tarvitaan nesteenpoistoa, voidaan käyttää erilaisia jatkuvia
munuaisten korvaushoitoja (CRRT = Continuous Renal Replacement
Therapy). Näin on myös silloin, jos on korjattava elektrolyytti -tai
happo-emästasapainon häiriöitä, ja se voi koskea käyttöä myös
tietyissä myrkytyksissä, kun toksiini läpäisee hemofiltterikalvon.
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Veritie

CRRT-hoidoissa käytetään laskimokatetreja, eli veri otetaan potilaan
laskimosta ja palautetaan hoidon jälkeen taas laskimoon. Yleensä
käytetään kaksiluumenista keskuslaskimokatetria, jossa on isot
luumenet.

Nettoultrafiltraatio

Nettoultrafiltraatiota on käytettävä kliinisten tarpeiden mukaisesti.
Se tarjoaa pienen lisän CRRT-kokonaisannokseen.

CRRT-hoitomuodot

Laite mahdollistaa jatkuvan vena-vena-hemodialyysin (CVVHD)
ja jatkuvan hemofiltraation (CVVH). CVVH voidaan suorittaa
prediluutio-CVVH:na (lyhenne Pre CVVH) tai postdiluutio-CVVH:na
(lyhenne Post CVVH). Lisäksi laitteella voi suorittaa CVVH:n
samanaikaisesti pre- ja postdiluutiona (lyhenne Pre-post-CVVH).
Lopuksi hemofiltraation ja hemodialyysin voi yhdistää
hemodiafiltraatioksi (CVVHDF). Pre- ja postdiluutio-CVVHDF:n
(lyhenne Pre CVVHDF ja Post CVVHDF) ero muodostuu siitä, minne
korvausneste infusoidaan. Hoitava lääkäri valitsee jatkuvan
munuaisten korvaushoidon hoitomuodon ja sen potilaskohtaiset
määräykset yksilöllisesti kussankin tapauksessa erikseen.

CRRT-hoitojen tehokkuus /
filtraatin virtaus

CRRT:n tehokkuus riippuu poistettavien aineiden molykyylimassasta.
Määrätyt parametrit on valittava erityisesti jokaiselle toimenpiteelle ja ne
vaikuttavat suoraan hoidon tehokkuuteen. Molekyylien puhdistuma
saadaan aikaan diffuusiosta tai konvektiosta tai molempien
kuljetusmekanismien yhdistämisestä. Annosteltu CRRT-annos voi olla
määrättyä CRRT-annosta alhaisempi esim. hoidon keskeytysten takia.
Tämä tulisi huomioida CRRT-annoksen määräyksessä.
CRRT-hoidossa lääkärin määrittämät parametrit ovat:
– verenvirtaus
– ulkonesteen virtaus
– Ultrafiltraation tavoite tai jatkuva netto-UF-nopeus
– Korvausnestevirtaukset hemofiltraatiossa tai hemodiafiltraatiossa
– Dialysaattorin/hemofiltterin valinta (mm. tehollinen pinta-ala ja
kalvon läpäisevyys)
Määrätty kokonaisfiltraattivirtaus on kaikkien virtausnopeuksien ja
halutun nettoultrafiltraationopeuden summan tulos. multifiltratePRO
ilmoittaa tämän arvon filtraatin virtauksena.
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Hemofiltterit

Kaikille multiFiltratePRO-laitetta käyttäville CRRT-hoitomuodoille
suositellaan riittävän suuren high-flux-hemofiltterin käyttöä, joka
mahdollistaa poistuman vaaditulla tasolla valitulle CRRT-hoitomuodolle
ja dialysaattorin vaaditun käyttöiän ajan, myös kun
CRRT-hoitomuodoksi on valittu CVVHD (esim. AV 600 S, AV 1000 S).

Hyytymisriski
CRRT-hoidoissa

Hyytymistaipumus kehonulkoisessa verenkierrossa on erilainen eri
CRRT-hoitomuodoissa. Postdiluutiota käyttävissä hoitomuodoissa
veren hemokonsentraatio on mahdollista filtterin paluupuolella riippuen
filtraatin ja verenvirtauksen suhteesta ja potilaan hematokriitista.
Tätä pidetään syynä siihen, että post-CVVH:ssa dialysaattorin
käyttöajan on todettu olevan lyhyempi kuin pre-CVVH:ssa.
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7.2.1.1

CVVH
Post-CVVH

Postdiluutio tarkoittaa sitä, että korvausneste infusoidaan dialysaattorin
jälkeen silloin, kun ultrafiltraatti on poistettu. Sen vuoksi veressä on
dialysaattorin ulostulossa korkeampi solu- ja proteiinipitoisuus
(hemokonsentraatio). Se voi edesauttaa hyytymistä kehonulkoisessa
verenkierrossa. Kriittisen hemokonsentraation välttämiseksi
hemokonsentraatiota dialysaattorin ulostulossa
(ultafiltraation/verenvirtauksen suhde) ei tulisi asettaa 30 prosenttia
suuremmaksi ottaen huomioon lääkärin määrittämät hoitoparametrit.

Pre-CVVH

Prediluutioon kuuluu korvausnesteen infusointi kehonulkoiseen
kiertoon ennen dialysaattoria, mikä vähentää kriittisen
hemokonsentraation riskiä. Tällä menetelmällä on kuitenkin se
huono puoli, että laimennettua verta pääsee dialysaattorin sisään.
Tämä tarkoittaa sitä, että toksiinien pitoisuus on alhaisempi,
joten ultrafiltraatista poistetaan toksiineja litraa kohti vähemmän
kuin post-CVVH-menetelmää käyttämällä. Sama korvausnestemäärä
prediluutiota käytettäessä ei ole yhtä tehokas kuin postdiluutiossa.
Tämän epäedullisen laimennuksen voi välttää käyttämällä
suurempaa verenvirtausnopeutta. Vaihtoehtoisesti voi valita
toisen CRRT-hoitomuodon

Pre-post-CVVH

Pre-CVVH + post-CVVH => Pre-post-CVVH
Tällä vältetään menetelmien huonot puolet ja yhdistetään hyvät puolet.
Näin hoidon voi optimoida käyttötilanteen mukaan.

Fresenius Medical Care multiFiltratePRO

IFU-FI 13A-2021

241

Luku 7: Toimintakuvaus

Kuva: CVVH-hoitomuotojen virtauskaavio
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1

Letkunsulkija (punainen)
Veripumppu
Dialysaattori
Pinnantason valvoja
Optinen tunnistin
Ilmavalvoja
Letkunsulkija (sininen)
Vaaka
Filtraatti
Filtraattipumppu
Verivuotovalvoja (keltainen)
Korvausnestepumppu
Lämmitin (valkoinen)
Korvausneste
Vaaka
Postdiluution liitäntä
Prediluution liitäntä
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Hoitotiedot
CVVH

min.

maks.

Erotuskyky

Yksikkö

Verenvirtaus

0

500

10

ml/min

Netto-UF-nopeus

Pois / 10

990

10

ml/h

Hepariini jatk.

Pois / 0,5

25

0,1

ml/h

Bolus-antikoagulaatio

Pois / 0,1

5

0,1

ml

Korvausneste

600

4800

10

ml/h

Lämpötila

Pois / 35

39

0,5

°C

Kuva: Pre-post-CVVH-hoidon virtauskaavio
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Pinnantason valvoja
Optinen tunnistin
Ilmavalvoja
Letkunsulkija (sininen)
Vaaka
Filtraatti
Filtraattipumppu
Verivuotovalvoja (keltainen)
Post-korvausnestepumppu
Lämmitin (valkoinen)
Korvausneste
Vaaka
Pre-korvausnestepumppu
Lämmitin (vihreä)
Postdiluution liitäntä
Prediluution liitäntä

Hoitotiedot
Pre-post-CVVH

min.

maks.

Erotuskyky

Yksikkö

Verenvirtaus

0

500

10

ml/min

Netto-UF-nopeus

Pois / 10

990

10

ml/h

Hepariini jatk.

Pois / 0,5

25

0,1

ml/h

Bolus-antikoagulaatio

Pois / 0,1

5

0,1

ml

Korvausneste, pre

600

4800

10

ml/h

Korvausneste, post

600

4800

10

ml/h

Lämpötila

Pois / 35

39

0,5

°C

7.2.1.2

CVVHD
CVVHD-hoidossa veri puhdistuu pääasiassa dialyysilla. Diffuusion
lisäksi, joka pääasiassa poistaa toksiineja tämän toimenpiteen aikana,
tapahtuu myös konvektio. Tyypillisissä CRRT-olosuhteissa joissa
verenvirtaus on huomattavasti suurempi kuin ulkonesteen virtaus,
voidaan normaalitapauksessa odottaa ulkonesteen lähes täydellistä
saturaatiota pienimolekyylisten toksiinien, kuten urean tai kreatiinin
osalta. Siten CVVHD-hoitomuodon tehokkuus on verrannollinen
post-CVVH-hoitomuotoon. Koska diffuusion nopeus riippuu
molekyylimassasta, ulkonesteen täydellinen isompien, niin kutsuttujen
keskikokoisten molekyylien liuenneiden aineiden saavuttaminen ei
ehkä ole mahdollista asetetuista veri- ja ulkonestenopeuksista ja
käytetystä dialysaattorista riippuen. Näiden aineiden kohdalla
saavutetaan pienempi puhdistuma kuin post-CVVH-hoidossa
(käytettäessä samoja ulkoneste- tai korvausnestemääriä).
Tämän CVVHD-hoitomuodon huonon puolen voi ainakin osittain
kompensoida dialysaattoreilla, joissa on isompi aktiivinen pinta-ala
ja high flux -kalvomateriaali. Toisaalta CVVHD voi mahdollistaa
alhaisemman verenvirtauksen asettamisen kuin pre-CVVH- ja
post-CVVH-hoitomuodoissa.
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Kuva: CVVHD-hoitomuodon virtauskaavio
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Veripumppu
Dialysaattori
Pinnantason valvoja
Optinen tunnistin
Ilmavalvoja
Letkunsulkija (sininen)
Vaaka
Filtraatti
Filtraattipumppu
Verivuotovalvoja (keltainen)
Lämmitin (vihreä)
Ulkonestepumppu
Ulkoneste
Vaaka
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Hoitotiedot
CVVHD

min.

maks.

Erotuskyky

Yksikkö

Verenvirtaus heparinisaatiolla

0

500

10

ml/min

Netto-UF-nopeus

Pois / 10

990

10

ml/h

Verenvirtaus Ci-Ca-antikoagulaatiolla

0

200

10

ml/min

Sitraattiannos

2

6

0,1

mmol/l

Ca-annos

0

3

0,1

mmol/l

Hepariini jatk.

Pois / 0,5

25

0,1

ml/h

Bolus-antikoagulaatio

Pois / 0,1

5

0,1

ml

Ulkoneste

600

4800

10

ml/h

Lämpötila

Pois / 35

39

0,5

°C

7.2.1.3

CVVHDF
Hoitomuotojen yhdistelmä

Hoitomuotoja voi yhdistellä pareittain:
pre-CVVH + CVVHD => pre-CVVHDF
post-CVVH + CVVHD => post-CVVHDF
Osa CRRT-tavoiteannokselle tarvittavasta CRRT-liuoksesta annetaan
ulkonesteenä, mikä pienentää verenvirtauksen vaatimuksia
puhtaaseen pre- tai post-CVVH-hoitomuotoon verrattuna. Näin hoidon
voi optimoida käyttötilanteen mukaan. Esimerkiksi post-CVVHDF:ssä
filtraation voi valita niin suureksi kuin kliinisesti saavutettavissa
olevassa verenvirtauksessa on mahdollista, jotta hemokonsentraatio
voidaan pitää dialysaattorissa sallittujen rajojen sisällä.
Post-CVVHDF-toimenpiteen dialyysikomponentti lisää hoidon
tehoa tyypillisesti ilman tarvetta verenvirtauksen lisäykseen, koska
sillä ei ole vaikutusta ultafiltraation/verenvirtauksen suhteeseen.
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Kuva: Post CVVHDF (Ci-Ca) -hoitomuodon virtauskaavio
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Letkunsulkija (punainen)
Veripumppu
Dialysaattori
Pinnantason valvoja
Optinen tunnistin
Ilmavalvoja
Letkunsulkija (sininen)
Vaaka
Filtraatti
Filtraattipumppu
Verivuotovalvoja (keltainen)
Korvausnestepumppu
Lämmitin (valkoinen)
Korvausneste
Vaaka
Ulkonestepumppu
Lämmitin (vihreä)
Ulkoneste
Vaaka
Postdiluution liitäntä
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Kuva: CVVHDF-hoitomuotojen virtauskaavio
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Letkunsulkija (punainen)
Veripumppu
Dialysaattori
Pinnantason valvoja
Optinen tunnistin
Ilmavalvoja
Letkunsulkija (sininen)
Vaaka
Filtraatti
Filtraattipumppu
Verivuotovalvoja (keltainen)
Korvausnestepumppu
Lämmitin (valkoinen)
Korvausneste/ulkoneste
Vaaka
Ulkonestepumppu
Lämmitin (vihreä)
Postdiluution liitäntä
Prediluution liitäntä
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Hoitotiedot
CVVHDF

min.

maks.

Erotuskyky

Yksikkö

Verenvirtaus heparinisaatiolla

0

500

10

ml/min

Netto-UF-nopeus

Pois / 10

990

10

ml/h

Verenvirtaus Ci-Ca-antikoagulaatiolla

0

200

10

ml/min

Sitraattiannos

2

6

0,1

mmol/l

Ca-annos

0,1

3

0,1

mmol/l

Hepariini jatk.

Pois / 0,5

25

0,1

ml/h

Bolus-antikoagulaatio

Pois / 0,1

5

0,1

ml

Korvausneste

600

4800

10

ml/h

Korvausneste Ci-Ca-antikoagulaatiolla

600

2400

10

ml/h

Ulkoneste

600

4800

10

ml/h

Lämpötila

Pois / 35

39

0,5

°C

7.2.2

Terapeuttinen plasmanvaihto
Yleiset näkökohdat

Terapeuttinen plasmanvaihto on vakiintunut kehonulkoinen
verenpuhdistustekniikka, joka toteutetaan joko sentrifugoimalla tai
plasman erottelulla plasmafiltterin kalvon avustamana. Laite tukee
TPE-hoidon toteuttamista kalvon kautta tapahtuvan plasman erottelun
muodossa. TPE:n terapeuttiset vaikutukset voivat sisältää patologisten
aineiden (esimerkiksi monoklonaaliset vasta-aineet ja paraproteiinit)
poiston verestä vaihtamalla plasmaa korvaavalla nesteellä.

Kehonulkoinen
verenkierto ja balansointi

TPE:n kehonulkoinen verenkierto eroaa vain hieman CRRT:n
verenkierrosta. Balansoinnin rakenne on periaatteessa sama kuin
Post CVVH:ssa. Korvausnesteliuoksen, joka voi olla
luovuttajaplasmaa, varovaisen lämmittämisen varmistamiseksi on kaksi
lämmitinpussia yhdistetty sarjaan. Se minimoi plasman paikallisesta
liikakuumenemisesta aiheutuvat riskit. Lisäksi on mukautettu TMP ja
verivuodon seuranta.

Plasmafiltterit

TPE-hoidossa käytetään erityisen läpäisevällä kalvolla varustettuja
filttereitä. Ne päästävät läpi kaikki plasmakomponentit mutta eivät
päästä verisolujen muodostamia komponentteja ja niitä nimitetään sen
vuoksi plasmafilttereiksi.
TPE-hoidossa plasman sisältämät komponentit suodatetaan pois ja
tilalle infusoidaan sopiva korvausnesteliuos gravimetrista balansointia
käyttäen.
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Korvausnesteliuos

Poistettu plasma on korvattava joko jääplasmalla (FFP) tai
iso-onkoottisilla kolloidisilla korvausnesteillä (esim. albumiiniliuokset)
kolloidi-osmoottisesti aktiivisten proteiinien hukan kompensoimiseksi
veressä.
Yksi vaihtoehto on ihmisen iso-onkoottisen albumiiniliuoksen käyttö.
Plasman vaihdon seurauksena tai siitä riippumatta esiintyvää
hyytymistekijöiden puuttumista (hypofibrinogenemia) tai muiden
tärkeiden plasmakomponenttien puuttumista voidaan ehkäistä
käyttämällä kokonaan tai osittain (silloin mieluiten hoidon loppua kohti)
jääplasmaa (FFP) korvausnesteenä. Laite mahdollistaa täsmällisen
isovoleemisen korvaamisen.
Joissakin tapauksissa, kuten esimerkiksi tromboottisen
trombosytopeenisen purppuran yhteydessä (TTP), patologisten
plasmakomponenttien poistamisen lisäksi tärkeä osa hoitoa on kaikkien
plasmakomponenttien infuusio korvausnesteellä. Tällaisissa
tapauksissa plasmapohjaiset tuotteet ovat yleensä soveltuvia
korvausnesteitä, esim. FFP.

Annostelu

TPE-hoidossa vaihdetaan tyypillisesti 1–2 kertaa potilaan
plasmatilavuus.
Koska TPE-hoidon kuluessa poistettavien ainesosien
plasmakonsentraatio vähenee, TPE lopetetaan, kun vaihdettavaksi
määrätty plasmamäärä on saavutettu. TPE-hoitoja jatketaan, mikäli
kliinisesti tarpeen, tulevina päivinä.
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Kuva: TPE-hoitomuodon virtauskaavio
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Letkunsulkija (punainen)
Veripumppu
Dialysaattori
Pinnantason valvoja
Optinen tunnistin
Ilmavalvoja
Letkunsulkija (sininen)
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Verivuotovalvoja (keltainen)
Korvausnestepumppu
Lämmitin (valkoinen) ja lämmitin (vihreä)
Plasma
Vaaka

IFU-FI 13A-2021

251

Luku 7: Toimintakuvaus

Hoitotiedot
TPE

min.

maks.

Erotuskyky

Yksikkö

Verenvirtaus

10

300

10

ml/min

Plasmanopeuden suhde verenvirtaukseen

0

30

1

%

Plasma

Pois / 10

50

1

ml/min

Hepariini jatk.

Pois / 0,5

25

0,1

ml/h

Bolus-antikoagulaatio

Pois / 0,1

5

0,1

ml

Tavoitemäärä

Pois / 10

39990

10

ml

Lämpötila

Pois päältä

Päälle

-

-

Tekniset erityispiirteet

Verenvirtausta tulisi käyttää käytössä olevaan plasmafiltteriin ja
vetitiehen perustuen. Kun käytetään onttokuitusuodattimia,
verenvirtauksen tulisi olla vähintään 50 ml/min hyytymisen
välttämiseksi.
TMP tulisi olla mahdollisimman alhainen toimenpiteen aikana. Kalvon
tukkeutuminen johtaa TMP:n kohoamiseen punasolujen odotettavasti
imeytyessä suodatinkalvoon ja niiden solukalvon mahdollisesti
repeytyessä, jolloin vapaata hemoglobiinia (Hb) vapautuu filtraattiin.
Varoitus
Suodattimen toiminnan häiriö kalvon tukkeutumisen vuoksi
Potilaan vaarantuminen hemolyysin tai verenhukan vuoksi
Kalvon tukkeutumisesta aiheutuneen TMP-nousun tapauksessa
punasolut voivat joutua imetyksi suodattimen kalvoon ja tuhoutua.
Sen seurauksena vapaa hemoglobiini (Hb) saavuttaa plasmapuolen,
johtaa verivuotohälytykseen ja hoidon pysähtymiseen.
 TMP on tarkastettava säännöllisesti lisääntymisen varalta hoidon
aikana.
 Mikäli lisääntymistä havaitaan, hoitoa tulisi mukauttaa esim.
pienentämällä suodatusnopeutta tai optimoimalla antikoagulaatio.
 Jos laukaistaan verivuotohälytys, kehonulkoinen kierto on
vaihdettava. Tässä tapauksessa verivuotohälytyksen poistamista
käytöstä vaihtoehtoa ei tulisi käyttää.
Hemolyysi on TPE:ssä yleinen sivuvaikutus, joka voi johtaa potilaan
plasman värjäytymiseen punertavaksi ja voi laukaista
verivuotohälytyksen. Hemolyysi voidaan erottaa verivuodosta,
mikäli tarpeen, ottamalla verinäyte solutunnistusta varten.
Huomio
TMP:tä tulisi valvoa käytetyn plasmafiltterin suosituksen mukaisesti.
Kun esiintyy merkkejä TMP:n kohoamisesta, verenvirtaus,
filtraatiofraktio ja antikoagulaatio on arvioitava uudelleen hemolyysin
välttämiseksi.
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Varoitus
Potilaan vaarantuminen kehonulkoisen verenkierron kautta
tapahtuvan ruumiinlämmön laskemisen vuoksi, jos plasman
korvausliuoksen lämpötila on liian alhainen
Ruumiinlämmön alenemisesta aiheutuva hemodynaaminen
epästabiilius.
 Lämmitä plasman korvausliuos vähintään 20 °C:n lämpötilaan
ennen hoitoa.
 Suorita hoito vähintään 20 °C:n lämpötilassa.
 Kytke lämmitin päälle.
 Vältä vetoa hoidon aikana.
 Potilaan lämpötilaa on valvottava säännöllisesti.
 Ryhdy tarvittaessa toimenpiteisiin potilaan lämpötilan
säilyttämiseksi. Käytä esimerkiksi sähköhuopia.
Huomio
Jotta proteiinien vioittuminen luovuttajaplasmassa vältetään, on
lämmitystehoa alennettu TPE-hoidoissa. Lämpötila annostelukohdassa
riippuu muun muassa ympäristön lämpötilasta (katso luku 12
sivulla 293).
Antikoagulaatio

7.2.3

Laitteella tehtävässä TPE-hoidossa käytetään normaalisti hepariinia
antikoagulaationa. Lisätietoja (katso luku 7.3.1 sivulla 255), hepariinin
häviön mahdollisuusTPE-hoidon aikana (katso luku 2.6 sivulla 19).

Pediatriset CRRT-hoitomuodot
Erityinen hoitomuoto
pienille lapsille

Fresenius Medical Care multiFiltratePRO

Haluttu CRRT-tehokkuus pienille lapsille (katso
”CRRT-hoitomääräyksen säätäminen lapsilla” alla olevasta taulukosta)
voidaan saavuttaa käyttämällä erityisesti tähän tarkoitukseen kehitettyä
letkustoa. Letkuston veren täyttömäärää on myös pienennetty
vakiotuotteeseen verrattuna. Pediatrista letkustoa voidaan käyttää
suorittamaan hoitomuodot pediat. CVVHD 8 kg - 16 kg ja pediat.
CVVHD 16 kg - 40 kg.
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Kuva: Pediat. CVVHD-hoitomuodon virtauskaavio
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Letkunsulkija (punainen)
Veripumppu
Dialysaattori
Pinnantason valvoja
Optinen tunnistin
Ilmavalvoja
Letkunsulkija (sininen)
Vaaka
Filtraatti
Filtraattipumppu
Verivuotovalvoja (keltainen)
Lämmitin (vihreä)
Ulkonestepumppu
Ulkoneste
Vaaka
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Hoitotiedot
Pediat. CVVHD 8 kg - 16 kg

min.

maks.

Erotuskyky

Yksikkö

Verenvirtaus

0

100

10–50 1:ssä
50–100 5:ssä

ml/min

Netto-UF-nopeus

Pois / 10

200

10

ml/h

Hepariini jatk.

Pois / 0,5

25

0,1

ml/h

Ulkoneste

380

1000

10

ml/h

Lämpötila

Pois / 35

39

0,5

°C

Pediat. CVVHD 16 kg - 40 kg

min.

maks.

Erotuskyky

Yksikkö

Verenvirtaus

0

200

10–50 1:ssä
50–100 5:ssä
100–200 10:ssä

ml/min

Netto-UF-nopeus

Pois / 10

400

10

ml/h

Hepariini jatk.

Pois / 0,5

25

0,1

ml/h

Ulkoneste

380

1500

10

ml/h

Lämpötila

Pois / 35

39

0,5

°C

7.3

7.3.1

Antikoagulaatio
Antikoagulaatio
vaatimukset

Veren antikoagulaatio on yleisesti tarpeellista kehonulkoisessa
verenkäsittelyssä. Se estää hyytymisen kehonulkoisessa
verenkierrossa ja auttaa saavuttamaan käytettyjen dialysaattorien
asianmukaisen käyttöajan.

Kaikki hoitomuodot

Antikoagulaatiota tulisi seurata säännöllisin väliajoin. Antikoagulaation
tehokkuuden tiheämpi seuranta on yleensä tarpeen sen jälkeen, kun
antikoagulaatioannosta on mukautettu ja välittömästi hoidon
aloittamisen jälkeen.

Systeeminen antikoagulaatio
Systeemiset
antikoagulantit

Systeemiseen antikoagulaatioon voidaan käyttää eri aineita. Hoitavan
lääkärin on päätettävä yksilöllisesti aine (esim. fraktioimaton hepariini
(UFH) tai pienimolekylaarinen hepariini (LMWH), heparinoidit,
pentasakkaridit tai suorat trombiinin estäjät), annos ja systeemisen
antikoagulaation menetelmä. Jo systemaattista terapeuttista
antikoagulaatiota saava potilas ei ehkä vaadi lisäantikoagulaatiota.
Alempana olevissa tiedoissa keskitytään pääasiassa hepariiniin.
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Hepariinin esitäyttö

Hepariinin esitäyttöä saatetaan vaatia tai suositella käytettävälle
suodattimelle. Kierron esitäyttöön voidaan käyttää heparinisoitua
isotonista suolaliuosta (esim. 5 000 IU/L), ellei muuta kliinistä
indikaatiota ole (katso käytetyn suodattimen käyttöohje).

Hepariinin
annos/annostelu

Hoitavan lääkärin on määrättävä hepariiniannos huomioiden potilaan
tila ja kliininen tilanne (esim. leikkauksen jälkeinen aika, verenvuodon
riski, tromboembolian riski, potilaan paino). Määrätty hepariini annos voi
koostua boluksesta, jota seuraa jatkuva infuusio. Käytetyn hepariinin ja
suodattimen/absorberin valmisteyhteenvedon ja käyttöohjeen tietoja on
aina noudatettava.

Valvonta

Koagulaatiota tulisi valvoa säännöllisin väliajoin ja huomioon
tulisi ottaa myös verenvuotoriski ja hepariiniannoksen muutokset
(esim. aktivoitunut hyytymisaika (ACT) tai aktivoitu osittainen
tromboplastiiniaika (aPTT)).

Integroitu
hepariinipumppu
antikoagulaatioon

Laitteeseen on integroitu hepariinipumppu antikoagulanttien jatkuvaan
infusointiin. Letkusto sisältää infuusioletkun antikoagulanteille.
Liuoksen pH-arvon tulee olla ≤ 10. Jatkuva infuusio voidaan aloittaa
hoidon alkaessa. Määrätty alkubolus voidaan antaa hepariinipumppua
käyttämällä. Myöhemmin hoidon aikana voidaan bolus antaa
hepariinipumpun kautta. Integroitu hepariinipumppu keskeyttää
automaattisesti infuusion hoidon keskeytysten aikana.
Kuva: Systeemisen antikoagulaation kaavioesitys
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Letkunsulkija (punainen)
Veripumppu
Dialysaattori
Pinnantason valvoja
Optinen tunnistin
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Hepariinipumppu
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Antikoagulaatiovapaa
CRRT

Kun CRRT-toimenpide suoritetaan ilman antikoagulanttia, hemofiltteri
saattaa osoittaa varhain heikentynyttä tehokkuutta ja hyytyä useammin
kehonulkoisessa kierrossa.
Huomio
Tukkeutumisen ja hyytymisen aste riippuu potilaan koagulopatian
asteesta.
Vihje
Antikoagulaatiovapaassa CRRT-toimenpiteessä dialysaattorin
tehokkuutta voidaan parantaa valitsemalla CVVHD tai hoitomuoto,
johon kuuluu prediluutiokomponentti.

7.3.2

CVVHD tai post-CVVHDF Ci-Ca-protokollalla
(regionaalinen sitraattiantikoagulaatio)

Varoitus
Valitulle hoitomuodolle sopimattomien nesteiden infuusiosta
aiheutuva kontaminaatioriski
 Vaihtaessasi hoitomuodon vaihda liuokset tarvittaessa siten, että ne
vastaavat valittua hoitomuotoa ja antikoagulaatiota.
 Käytä CVVHDF- ja CVVH-hoidoissa vain infuusioon hyväksyttyjä
liuoksia.
Varoitus
Potilaan vaarantuminen elektrolyyttitasapainon häiriön vuoksi
Jos balansointi keskeytetään liian usein (esim. usein tulevien
balansointihälytysten kautta), seurauksena voi olla tahaton
sitraattikuormitus potilaalla, mikä puolestaan voi johtaa metaboliseen
alkaloosiin ja hypernatremiaan.
Huomautus: Aina, kun filtraatin virtaus keskeytetään, myös kalsiumin
korvaus keskeytyy.
 Balansoinnin keskeytykset, erityisesti sitraattiantikoagulaation
yhteydessä, on pidettävä miniminä.

7.3.2.1

Hoitomääräys ja oleelliset näkökohdat
Laitteeseen multiFiltratePRO integroitu regionaalinen
sitraattiantikoagulaatio on käytettävissä CRRT-hoitomuodoissa
CVVHD ja post-diluutio-CVVHDF.
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Ci-Ca-protokolla

Integroitu RCA-protokolla on yksilöity Ci-Ca-protokollaksi (Ci-Ca
CVVHD ja Ci-Ca postCVVHDF). multiFiltratePRO on asennettava
vastaavan letkuston kanssa, johon kuuluu integroitu sitraattiletku
arterialetkuston pumppua edeltävässä segmentissä (”arterialetku”) ja
integroitu kalsiumletku venajärjestelmässä (”venaletku”).
RCA:ssa sitraatti sitoo kehonulkoisessa veressä olevan ionisoituneen
kalsiumin ja muodostaa kalsium-sitraattikomplekseja. Siitä aiheutuva
ionisoituneen kalsiumpitoisuuden pieneneminen johtaa
hyytymisprosessin useiden eri vaiheiden estämiseen
hyytymiskaskadissa. Ci-Ca-protokollassa kalsium-sitraattikompleksien
merkittävä osuus puhdistetaan dialysaattorin kautta. Sitraatin jäljelle
jäävä määrä, ”sitraattikuormitus”, infusoidaan potilaaseen ja johtaa
metabolisoituna bikarbonaatin muodostumiseen. Tarvitaan riittävän
suuri high-flux-hemofiltteri, joka ei rajoita puskuriemästen ja
kalsium-sitraattikompleksien kuljetusta. Veren maksimivirtaus
rajoitetaan arvoon 200 ml/min sitraattikuormituksen rajoittamiseksi.
Koska verenvirtaus asetetaan näille filttereille tavallisesti soveltuvan
verenvirtauksen alemmalle alueelle, huomioi vastaavan filtterin
käyttöohjeessa mainittu verenvirtauksen minimiraja.
Ci-Ca-protokolla vaatii täydentävien liuosten yhdistelmää, joita
suositellaan käytettävän tietyissä suhteissa (katso alla olevat
järjestelmän esimerkkiasetukset):
– Konsentroitu trinatrium-sitraattiliuos (4 % w/v tai 136 mmol/l
lyhennettynä: ”sitraattiliuos”)
– Ulkoneste, joka ei sisällä kalsiumia ja jolla on räätälöidyt natrium- ja
bikarbonaattipitoisuudet vastaamaan sitraattiliuoksen käyttöä
(lyhyesti: ”Ci-Ca-ulkonesteet”)
– Konsentroitu kalsiumliuos (lyhyesti: ”kalsiumliuos”)
– Korvausneste, jonka kalsiumpitoisuus on tyypillisesti 1,5 mmol/l
(esim. Hemofiltraationeste infuusiota varten; vain Ci-Ca post
CVVHDF)

Ci-Ca CVVHD

Tukee tyypillisesti määrättyjä annoksia arvoon ~2 500 ml/h saakka.
Tarvittaessa voidaan käyttää myös korkeampia annoksia, jotka voivat
olla enintään ~4 000 ml/h. Keskikokoisten molekyylien puhdistumaa
voidaan parantaa valitsemalla cut-off-hemofiltteri, esim. EMiC2. Koska
kalsium-sitraattikompleksit ja puskuriemäkset ovat suhteellisen pieniä
molekyylejä, samanlaisia puhdistumia saadaan aikaan
EMiC2-dialysaattorilla ja tavallisella CRRT-hoitoon käytettävällä
high-flux-hemofiltterillä ja siten samaa Ci-Ca CVVHD -protokollaa
voidaan käyttää.
Yhdistelmä 1

Yhdistelmä 2

Yhdistelmä 3

Verenvirtaus

80 ml/min

100 ml/min

120 ml/min

Sitraattiannos (sitraatti 4 %)

4,0 mmol/l

4,0 mmol/l

4,0 mmol/l

Ulkonesteen virtaus

1600 ml/h

2000 ml/h

2400 ml/h

Korvausnesteen virtaus

-

-

-

Ca-annos

1,7 mmol/l

1,7 mmol/l

1,7 mmol/l

Koskee AV-dialysaattoreita AV 600 S ja AV 1000 S ja EMiC2.
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Esimerkkijärjestelmäasetukset Ci-Ca CVVHD -hoitomuodolle:
Vakioasetuksena korvausnesteen virtaus asetaan 33 prosenttiin
verenvirtauksesta. Tämä suhde esitetään laitteen multiFiltratePRO
käyttöliittymässä. Suhde vastaa numeerista suhdetta ”20:1”
korvausnesteen virtauksen ja verenvirtauksen välillä, ja ne ilmoitetaan
arvoilla ”ml/h” ja ”ml/min”. Sitraattiannos määrätään suhteessa
verenvirtaukseen; kalsiumannos määrätään suhteessa filtraatin
virtaukseen.
Ci-Ca postCVVHDF

Suurentaa määrättyä annosta 50 prosentilla CVVHD-hoitomuotoon
verrattuna kun verenvirtaus pysyy samana. Tukee tyypillisesti
määrättyjä annoksia arvoon ~ 3 750 ml/h saakka. Tarvittaessa
voidaan saavuttaa myös korkeampia annoksia, jotka voivat olla
enintään ~6 000 ml/h. Lisäys annostellussa annoksessa voi olla hieman
pienempi, koska poistoliuoksen täydellinen kyllästyminen saavuttaa
rajansa. On käytettävä AV 1000 S -dialysaattoria tai vastaavaa
hemofiltteriä. EMiC2-dialysaattoria ei saa käyttää tässä
hoitomuodossa, koska se voi johtaa liiallisiin albumiinihäviöihin.
Yhdistelmä 1

Yhdistelmä 2

Yhdistelmä 3

Verenvirtaus

80 ml/min

100 ml/min

120 ml/min

Sitraattiannos (sitraatti 4 %)

5,0 mmol/l

5,0 mmol/l

5,0 mmol/l

Ulkonesteen virtaus

1600 ml/h

2000 ml/h

2400 ml/h

Korvausnesteen virtaus

800 ml/h

1000 ml/h

1200 ml/h

Ca-annos

1,7 mmol/l

1,7 mmol/l

1,7 mmol/l

Esimerkkijärjestelmäasetukset Ci-Ca post-CVVHDF -hoitomuodolle:
Vakioasetuksena korvausnesteen virtaus asetaan 33 prosenttiin
verenvirtauksesta. Tämä suhde esitetään laitteen multiFiltratePRO
käyttöliittymässä. Suhde vastaa numeerista suhdetta ”20:1”
korvausnesteen virtauksen ja verenvirtauksen välillä, ja ne ilmoitetaan
arvoilla ”ml/h” ja ”ml/min”. Korvausnesteen virtaus tulisi valita 17%
verenvirtauksesta. Tämä korreloi korvausnesteen ja verenvirtauksen
välistä numeerista suhdetta ”10:1”; korvausnesteen virtaus ilmoitetaan
arvolla ”ml/h” ja verenvirtaus arvolla ”mL/min”. Dialysaattorin jälkeisen
hemokonsentraation (ultafiltraation/verenvirtauksen suhde) ei tulisi olla,
jos mahdollista, suurempi kuin 20 %. Jos tarvittavan Ca-virtauksen ja
kliinisesti tarpeellisen ultrafiltraation seurauksena hemokonsentraatio
dialysaattorin jälkeen on yli 20 %, korvausnestevirtausta voi pienentää
vastaavasti. Sitraattiannos määrätään suhteessa verenvirtaukseen;
kalsiumannos määrätään suhteessa filtraattiliuoksen virtaukseen.
Kalsiuminfuusio korvausnesteen kanssa otetaan huomioon
automaattisesti, kun vaadittu kalsiumin korvausnestevirtaus lasketaan.
Vaihtaminen RCA:sta
hepariiniantigulaatioon

Fresenius Medical Care multiFiltratePRO

Tiettyjen kliinisten tilojen (esim. vakava dysnatremia, sitraatin
kertyminen ja muut) yhteydessä vaihtaminen RCA:sta
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Varoitus
Potilaan vaarantuminen väärin valitusta ulkonesteestä ja
korvausnesteestä johtuvan elektrolyyttitasapainon häiriön vuoksi
 Säädä nesteiden virtaussuhteet suhteessa toisiinsa sekä
verenvirtauksen suhteen.
Huomio
Sitraattiantikoagulaatiosta huolimatta hoidon aikana letkustoon voi
syntyä paikallisia hyytymiä ja saostumia. Tarkista letkusto
säännöllisesti silmämääräisesti etenkin venakammion alueelta
venaletkun katetrin liitäntään saakka. Vaihda kasetti, jos hyytymää
(”valkoinen nauha”) on silmin havaittavissa.

7.3.2.2

Liuokset Ci-Ca-protokollaa varten
Seuraavat liuokset ovat soveltuvia käytettäväksi Ci-Ca-protokollan
kanssa:

CRRT-hoitomuodot

Sitraattiliuos

HF-liuos / ulkoneste

Kalsiumliuos

Ci-Ca-CVVHD

4 % Na3-sitraatti
(vastaa 136 mmol/l
sitraattia)

Ci-Ca-ulkoneste K2,

CaCl2-liuos, jossa
on sopiva pitoisuus
(50–500 mmol/l
Ca-ioneja);

1,5 litran pussi

Ci-Ca-ulkoneste K4,
Ci-Ca-ulkoneste K2 Plus,
Ci-Ca-ulkoneste K4 Plus
kutakin 5 litran pussia
kohden

Ci-Ca-postCVVHDF

4 % Na3-sitraatti
(vastaa 136 mmol/l
sitraattia)
1,5 litran pussi

Ci-Ca-ulkoneste K2,
Ci-Ca-ulkoneste K4,
Ci-Ca-ulkoneste K2 Plus,
Ci-Ca-ulkoneste K4 Plus
kutakin 5 litran pussia
kohden

suositeltu noin
100 mmol/l

CaCl2-liuos, jossa
on sopiva pitoisuus
(50–500 mmol/l
Ca-ioneja);
suositeltu noin
100 mmol/l

Lisäksi Ca-sisältävä,
bikarbonaattipuskuroitu
korvausneste
CRRT-liuokset
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Ci-Ca-ulkonesteiden säilyttäminen erillään muista dialyysiin ja
hemofiltraatioon tarvittavista nesteistä on suositeltavaa, jotta vältetään
nesteiden sekoittuminen vahingossa.
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Huomio
Lue aina etiketti ennen kuin yhdistät nesteitä potilaaseen tai
kehonulkoiseen kiertoon varmistaaksesi, että kyseessä on oikea neste.
Käytettävien nesteiden lämpötilan on ennen käyttöä oltava vähintään
+20 °C, jotta nesteet tukevat multiFiltratePRO-laitteeseen integroitua
lämmitysprosessia.
Huomio
Kliinisistä vaatimuksista riippuen ulkoneste ja hemofiltraatioliuos tulisi
lämmittää välittömästi ennen käyttöä siten, että niiden lämpötila on noin
36,5 °C - 38,0 °C. Lämpötila on asetettava vastaavasti.
Sitraatti- ja
kalsiumliuokset

Sitraatti- ja kalsiumliuosten täytyy soveltua infuusioon. Paikallisesti
käytettävistä sitraatti- ja kalsiumliuoksista riippuen sitraatti- ja
kalsiumioneiden pitoisuus ja näiden liuosten määrät on tallennettu
laitteeseen ja voidaan tarkistaa Ci-Ca-pussin vaihtovalikosta.
Tallennuksen tekee tekninen huoltopalvelu. Jos mahdollista, käytä
käyttövalmiita sitraatti- ja kalsiumliuoksia, jolloin niitä ei tarvitse
laimentaa tarvittavaan pitoisuuteen. On suositeltavaa käyttää tuotteita,
joiden liittimet ovat soveltuvia liitettäviksi multiFiltratePRO SecuKit
-letkuston integroituihin sitraatti- ja kalsiumletkuihin (katso luku 8
sivulla 277).
Ci-Ca-CVVHD- ja Ci-Ca-postCVVHDF-hoitomuodossa ainoa käyttöön
hyväksytty sitraattiliuos on 4 % Na3-sitraattiliuos, jonka sitraatti-ionien
pitoisuus on 136 mmol/l.
Käytettävän kalsiumliuoksen pitoisuus saa olla 50–500 mmol/l.
On suositeltavaa käyttää kalsiumliuosta, jonka pitoisuus on noin
100 mmol/l. Suuremmat kalsiumpitoisuudet aiheuttavat pienempiä
kalsiumvirtauksia ja voivat suurentaa paikallisesti syntyvien hyytymien
riskiä, koska sekoittuminen kalsiumin infuusiokohdassa on
vähäisempää. Vaikka kalsiumkloridia tai kalsiumglukonaattia on
yleisesti saatavilla konsentraatteina, jotka voidaan laimentaa haluttuun
pitoisuuteen, tulee mieluummin käyttää kalsiumkloridiliuosta.
On erittäin suositeltavaa että sairaalassa kaikkiin Ci-Ca-hoitoihin
käytetään kalsiumliuosta. Lisäksi kaikki myöhemmät muutokset
edellyttävät laiteasetusten ja käytetyn kalsiumliuoksen koordinoituja
muutoksia, jotta vältetään turvallisuusongelmat koska
kalsiumpitoisuudet eivät vastaa toisiaan.
Huomio
Varmista, että liuoksen kalsiumpitoisuus vastaa asetuksissa valittua
pitoisuutta ja näytössä näkyviä tietoja.
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Varoitus
Potilaan vaarantuminen virheellisen Ci-Ca-antikoagulaation ja
happo-emästasapainon tilan muutosten seurauksena
Potilaan vaarantuminen elektrolyyttitasapainon häiriön vuoksi
 Varmista, että käytetty sitraatti- ja Ca-liuos vastaa asetuksissa
tehtyjä valintoja ja näytössä näkyviä tietoja.
Varoitus
Potilaan vaarantuminen ruumiinlämmön alenemisen seurauksena
Liian vähän lämmitetyt sitraatti- ja Ca-liuokset voivat johtaa potilaan
hypotermiaan.
 Käytettyjen liuosten on oltava huoneenlämpöisiä.
 Valitse säilytyslämpötila asianmukaisesti tai lämmitä pussit ennen
käyttöä.
Ci-Ca-ulkonesteet

Ci-Ca-ulkonesteet eivät sisällä kalsiumia (0 mmol/l Ca2+), jotta sitraatin
toimintamekanismia voidaan hyödyntää hemofiltterissä tehokkaasti.
Koska sitraattiantikoagulaatioon käytetään natrium-sitraattiliuosta,
on ensisilmäyksellä olemassa hypernatremian mahdollisuus.
Sen vuoksi natriumpitoisuuden on oltava alhainen kaikissa
Ci-Ca-ulkonesteissä. Jotta 4 % tri-natriumsitraattiliuoksen epäsuora
puskuriannos on kompensoitavssa, myös bikarbonaattipitoisuutta on
alennettava. Ci-Ca-ulkonesteet on yhdistettävä multiFiltratePRO
-letkujärjestelmän ulkonestelinjaan. Muutamissa Ci-Ca-ulkonesteissä
on oikeaa yhdistämistä helpottava värikoodi (esim. keltainen yhdistäjä).
Varoitus
Hyytymisen aiheuttaman veren menetyksen vaara
Potilaan vaarantuminen väärin valitusta ulkonesteestä johtuvan
elektrolyyttitasapainon häiriön vuoksi
Ca-sisältävä ulkoneste voi Ci-Ca-hoidossa johtaa hyytymiseen ja/tai
hyperkalsemiaan.
 Käytä hoidossa sitraattiantikoagulaation kanssa ainoastaan
Ca-vapaata ulkonestettä.

Korvausneste
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Ci-Ca postCVVHDF -protokolla on tarkoitettu käytettäväksi
bikarbonaatilla puskuroitujen hemofiltraatioliuosten kanssa. Koska
nämä liuokset sisältävä tavallisesti kalsiumia (esim. 1,5 mmol/l Ca2+),
on olemassa hyytymisen mahdollisuus venaletkussa ja
venakammiossa. Dialysaattorin jälkeen ionisoituneen kalsiumin
(0,20-0,29 mmol/l) suhteellisen voimakas vaimentaminen rajoittaa
hemofiltraatioliuokseen liittyvää hyytymisen riskiä.

Fresenius Medical Care

multiFiltratePRO IFU-FI

13A-2021

Luku 7: Toimintakuvaus

Hieman suurempi sitraattiannos (5 mmol/l verta) hemofiltraatioliuoksen
(35 mmol/l) bikarbonaattisisältöön yhdistettynä myös kompensoi
dialysaattorin sitraatin (epäsuora puskuriemäs) ja bikarbonaatin (suora
puskuriemäs) suhteellisen korkeaa poistoa lisätyn diffunsiivisen ja
konvektiivisen filtraattiannoksen vuoksi. Suositeltavaa on
korvausneste, jossa on 1,5 mmol/l kalsiumia ja 35 mmol/l
bikarbonaattia.
Varoitus
Potilaan vaarantuminen väärin valitusta korvausnesteestä
johtuvan elektrolyyttitasapainon häiriön vuoksi
Käytettävän korvausnesteen väärä kalsiumpitoisuus voi johtaa
elektrolyyttitasapainon häiriöön Ci-Ca hoidossa.
 Käytä hoidossa sitraattiantikoagulaation kanssa ainoastaan Ca:ta
sisältävää korvausnestettä.
 Varmista, että käytetty Ca-liuos vastaa asetuksissa tehtyjä valintoja
ja näytössä näkyviä tietoja.

7.3.2.3

Hoitoasetukset ja valvonta Ci-Ca-protokollan avulla
Sitraattiliuos

4 % sitraattiliuoksen ensisijainen haluttu vaikutus on saavuttaa
kehonulkoisessa kierrossa antikoagulaatio, joka vastaa
sitraattiannoksen määräystä. Osa sitraatista poistetaan suoraan
filtraatin kanssa, toinen osa infusoidaan systeemisesti. Normaaleissa
olosuhteissa infusoitu sitraatti metaboloituu ja johtaa toissijaisena
vaikutuksena biokarbonaatin muodostumiseen.

Annostelu

Sitraattiannoksen määritys on sitraatti-ionien infusoitu määrä
(millimooleina) käsiteltävää verilitraa kohden, minkä vuoksi sillä on
pitoisuuden yksikkö. Sitraattiannoksen asetus voi olla 2–6 mmol/l.
Yleensä aloitusarvo ”4,0 mmol/l verta” on sopiva Ci-Ca CVVHD
-hoitomuodossa ja hieman korkeampi arvo ”5,0 mmol/l” Ci-Ca
postCVVHDF -hoitomuodossa. Tämä hieman korkeampi aloitusarvo
verrattuna Ci-Ca-CVVHD:hen kompensoi Ci-Ca-postCVVHDF:n
hemofiltraatiokomponenttien vaikutuksen happo-emästasapainoon ja
rajoittaa ionisoituneen kalsiumpitoisuuden varhaista nousua
kalsiumpitoisen korvausnesteen infusoinnin jälkeen postdiluutiossa.
Normaaleissa olosuhteissa tämän sitraattiannoksen tulisi johtaa
dialysaattorin jälkeen inonisoituneeseen kalsiumtasoon, joka on
0,25 - 0,35 mmol/l verta Ci-Ca CVVHD -hoitomuodossa ja
0,21 - 0,29 mmol/l verta Ci-Ca postCVVHDF -hoitomuodossa.
Ionisoituneen kalsiumin arvojen laskeminen arvon 0,35 mmol/l
alapuolelle kehonulkoisessa verenkierrossa (dialysaattorin jälkeen)
aiheuttaa vain pienen hyytymisriskin kehonulkoisessa verenkierrossa.
Sitraatin annostelun tulisi jäädä välille 3 - 5 mmol/l
CVVHD-hoitomuodolle ja välille 3 - 5,5 mmol/l postCVVHDFhoitomuodolle hypo- tai hypernatremian riskin alentamiseksi. Jos
aloitusarvo ei tuota tulokseksi haluttua dialysaattorin jälkeen ionisoitua
kalsiumin tasoa, annostusta tulisi mukauttaa alla olevan taulukon
mukaisesti.
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Sitraattiantikoagulaatioon tulevien keskeytysten rajoittamiseksi sitraatin
infuusio jatkuu rajallisen ajan verran balansointihälytysten ja useimpien
pussin vaihtojen aikana.
Varoitus
Potilaan vaarantuminen elektrolyyttitasapainon häiriön vuoksi
Jos balansointi keskeytetään liian usein (esim. usein tulevien
balansointihälytysten kautta), seurauksena voi olla tahaton
sitraattikuormitus potilaalla, mikä puolestaan voi johtaa metaboliseen
alkaloosiin ja hypernatremiaan.
Huomautus: Aina, kun filtraatin virtaus keskeytetään, myös kalsiumin
korvaus keskeytyy.
 Balansoinnin keskeytykset, erityisesti sitraattiantikoagulaation
yhteydessä, on pidettävä miniminä.
Dialysaattorin jälkeiset
kalsiumin säädöt

Tietoja dialysaattorin jälkeisen ionisoituneen kalsiumin mittaukseen
liittyvistä vaatimuksista: (katso luku 7.3.2.4 sivulla 271).
Sitraattiannokseen tehtävät säädöt muuttavat ionisoitunutta kalsiumia
kierrossa (mitatataan tavallisesti dialysaattorin jälkeen) muutaman
minuutin sisällä (kun kehonulkoinen verimäärä korvattiin käytetyllä
verenvirtauksella). Sitraattiannosta voi säätää 0,1 mmol/l:n välein.
Sitraattiannoksen muutoksen jälkeen uuden asetuksen voi tarkistaa jo
muutaman minuutin jälkeen ja tarvittaessa tehdä uuden asetuksen.
Ci-Ca CVVHD: Sitraattiannoksen säätämisen
kaavio (kokemuksen tasosta riippuen saattaa
olla olla tarpeen määrittää muita arvoja, jotka
johtavat ilmoituksen tekemiseen lääkärille).
Jos dialysaattorin jälkeisen ionisoituneen
kalsiumin mitattu arvo on alle 0,20 mmol/l tai
yli 0,35 / 0,40 mmol/l (katso mittaukseen
liittyvät vaatimukset luvusta 2.6.10), liuokset
ja asetukset tulisi tarkistaa huolellisesti.
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Ci-Ca postCVVHDF: Sitraattiannoksen
säätämisen kaavio (kokemuksen tasosta
riippuen saattaa olla olla tarpeen määrittää
muita arvoja, jotka johtavat ilmoituksen
tekemiseen lääkärille). Jos dialysaattorin
jälkeisen ionisoituneen kalsiumin mitattu arvo
on alle 0,20 mmol/l tai yli 0,35 / 0,40 mmol/l
(katso mittaukseen liittyvät vaatimukset
luvusta 2.6.10), liuokset ja asetukset tulisi
tarkistaa huolellisesti.

Kalsiumliuos

Kalsiumliuoksen ensisijainen haluttu vaikutus on täydentää
kalsiumhäviöt, jotka ovat seurausta kalsium-sitraattikompleksien
poistumasta dialysaattorin kautta. Ilman kalsiumin korvaamista tai
kalsiumin riittämättömällä korvaamisella potilaalla olisi negatiivinen
kalsiumtasapaino, mikä voisi johtaa kliinisesti merkittävään
hypokalsemiaan. Kalsiumliuos infusoidaan systeemisesti venaletkun
kautta juuri ennen yhdistämistä laskimokatetrin luumeniin. Kalsiumin
korvaaminen on sovitettava potilaan tarpeiden mukaisesti
hypokalsemian tai hyperkalsemian välttämiseksi. Infusoitavan
kalsiumin määrä on säädettävä vastaavasti systeemisen ionisoidun
kalsiumpitoisuuden hallitsemiseksi (katso alla oleva taulukko).
Huomio
Kalsiumin sisääntulon jälkeen fibriinirihmojen muodostuminen
venaletkuun ja katetriin on mahdollista. Hoito on silloin lopetettava ja
letkusto vaihdettava. Säännöllinen seuranta on tarpeen. On raportoitu
siitä, että fibriinirihmojen muodostumisen riski on suurempi, kun
dialysaattorin jälkeinen iCa-arvo on suositellun alueen yläpuolella.

Annostelu

Fresenius Medical Care multiFiltratePRO

Kalsiumannos määritellään kalsiumionien infusoituneena määränä
(millimooleina) muodostettua filtraattilitraa kohden. Ca-annos
(näytössä: kalsiumin/filtraatin suhde) voidaan säätää Ci-Ca CVVHD
-hoitomuodossa alueella 0,0–3,0 mmol/l. Ci-Ca-postCVVHDF:ssä
Ca-annos vastaa koko Ca-infuusiota, eli Ca-infuusion ja kalsiumpitoisen
korvausnesteen Ca-summa suhteessa filtraatin virtaukseen. Koska
Ci-Ca-postCVVHDF-hoidossa korvausnesteen mukana infusoidaan
kalsiumia, ei siinä voida asettaa Ca-annokseen hyvin pieniä arvoja
kuten Ci-Ca-CVVHD-hoidossa. Esimerkiksi Ca-annos 0,0 mmol/l ei
ole asetettavissa Ci-Ca-postCVVHDF-hoidossa. Ylempi asetusraja
3,0 mmol/l on sama.
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Kalsiumliuoksen annostelun helpottamiseksi käyttäjä määrittää
kalsiumin korvaamisen suhteessa filtraatin nopeuteen ja säätää sitä
tarvittavan systeemisen ionisoituneen kalsiumpitoisuuden
saavuttamiseksi. Kun systeemisen ionisoituneen kalsiumin pitoisuudet
ovat normaalilla alueella hoidon alkaessa ja käytetään esimerkkinä
annettuja järjestelmäasetuksia, sopiva aloitusannos on 1,7 mmol
kalsiumia yhtä filtraattilitraa kohti. Tämä on ehdotettu aloitusarvo kaikille
Ci-Ca-hoitomuodoille ja vastaa teoreettisesti odotettavissa olevia
kalsiumin hävikkiä filtraattiin tyypillisissä hoito-olosuhteissa.
Kokemus on osoittanut, että potilaiden välillä on yksilöllisiä
eroavaisuuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että kalsiumannosta on
säädettävä, erityisesti ensimmäisen hoitovaiheen aikana.
Sen lisäksi tavoitealueiden muuttaminen hoitavan lääkärin
harkinnan mukaisesti saattaa olla hyödyllistä joidenkin
potilaiden kohdalla.
Kalsiumannoksen suora yhdistäminen filtraatin virtaukseen vaikuttaa
siten, että kalsiumkorvaus keskeytyy aina filtraatin virtauksen
pysähtyessä ja balansointi keskeytyy. Kalsiumkorvaus sovitetaan
myös automaattisesti hoidon tehokkuuteen. Esim. kalsiumkorvausta
nostetaan automaattisesti, kun kalsiumia poistuu enemmän
ulkonestevirtauksen nostamisen vuoksi.
Kalsiumin korvauksen
tarkastus

Kalsiumin riittävä korvaus määritetään systeemisen ionisoidun
kalsiumin säännöllisillä tarkistuksilla.
Systeemisen ionisoidun kalsiumin tarkastukseen otettavan
verinäytteen osalta on noudatettava näytteen ottamisesta /
systeemisestä verinäytteestä annettuja ohjeita (katso luku 7.3.2.3
sivulla 263).
Systeemisen ionisoidun kalsiumin arvot tulisi pitää viitealueella,
ellei se kliinisesti ole kontraindikoitu.

Seerumin
kalsiumtasapaino
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Saattaa kestää 12 tuntia tai kauemmin, kunnes kalsium-annoksen
muutos näyttää koko vaikutuksensa systeemisen ionisoituneen
kalsiumin pitoisuuteen ja uusi tasapaino on muodostunut. Kun on tehty
muutoksia kohtalaisille alueen ulkopuolella oleville mittauksille,
seuraava säätöä ei normaalisti tulisi tehdä seuraavan 6 - 8 tunnin
sisällä.
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Ci-Ca CVVHD: Yleisesti ehdotetut kaaviot
kalsium-annoksen mukauttamiseen potilaan
tarpeita vastaavaksi hoitavan lääkärin
toimesta (kokemuksen tasosta riippuen
saattaa olla olla tarpeen määrittää muita
arvoja, jotka johtavat ilmoituksen tekemiseen
lääkärille). Kun systeemisen ionisoituneen
kalsiumin mitatut arvot ovat alle 1,00 mmol/l
tai enemmän kuin 1,35 mmol/l, liuokset ja
asetukset tulisi tarkistaa huolellisesti.
Tietyt potilaan kliiniset tilat voivat tosin myös
olla riittävä selitys tällaisiin mittauksiin.

Ci-Ca postCVVHDF: Yleisesti ehdotetut
kaaviot kalsium-annoksen mukauttamiseen
potilaan tarpeita vastaavaksi hoitavan
lääkärin toimesta (kokemuksen tasosta
riippuen saattaa olla olla tarpeen määrittää
muita arvoja, jotka johtavat ilmoituksen
tekemiseen lääkärille). Kun systeemisen
ionisoituneen kalsiumin mitatut arvot ovat alle
1,00 mmol/l tai enemmän kuin 1,35 mmol/l,
liuokset ja asetukset tulisi tarkistaa
huolellisesti. Tietyt potilaan kliiniset tilat
voivat tosin myös olla riittävä selitys tällaisiin
mittauksiin.

Muutetun Ca-annoksen
viivästynyt vaikutus
Huomio
Toisin kuin sitraattiannoksen muutoksessa muutetun Ca-annoksen
vaikutuksen voi määrittää vasta vähän ajan kuluttua muutoksesta.
Syy on se, että systeemisen jakaantumistilavuuden täytyy tasoittua
ensin. CRRT-hoidon tehokkuudesta ja potilaan koosta (tai hänen
kalsiumin jakaantumistilavuudestaan) riippuen ensimmäiset
vaikutukset voidaan nähdä muutamien tuntien jälkeen; täydellinen
vaikutus on arvioitavissa vasta noin yhden päivän kuluttua.
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Tämä viive on otettava huomioon etenkin, jos tehdään nopeasti
peräkkäin samantyyppisiä muutoksia, koska tällaisissa tapauksissa
voidaan saada ylimitoitettuja vasteita (esim. hyperkalsemia, jos
kalsium-annosta on korotettu monta kertaa peräkkäin).
Suuri Ca-annos:
Mahdollinen sitraatin
kertyminen

Jos systeemisen ionisoidun kalsiumin stabilointiin tarvitaan Ca-annos,
joka on suurempi kuin 2,1 mmol/l, se saattaa olla merkki sitraatin
kumuloitumisesta. Laite hälyttää käyttäjää tästä mahdollisuudesta, kun
asetetaan suuria Ca-annoksia ja suosittaa mittaamaan
kokonaiskalsiumin. Lisätietoja sitraatin kertymisestä: (katso luku l
sivulla 275)

Alhainen Ca-annos:
mahdollisesti merkki
tukkeutuneesta kalvosta

Jos systeemisen ionisoituneen kalsiumin stabilointiin riittää Ca-annos,
joka on pienempi kuin 1,3 mmol/l, se on mahdollisesti merkki
tukkeutuneesta kalvosta (hyytyminen), jossa Ci-Ca-kompleksien
läpäisevyys on heikentynyt. Lisätietoja hyytymisestä:
(katso luku l sivulla 274)

Ci-Ca-ulkonesteet

Ci-Ca-ulkonesteen haluttu vaikutus on mahdollistaa puhdistuma
CRRT-tavoitetehokkuuden mukaisesti.

Metabolian hallinta

Kun Ci-Ca-ulkonesteannos on määritetty, verenvirtaus tulisi
normaalisti asettaa kolminkertaiseksi kyseiseen virtaukseen nähden
(QD/QB-suhde 33 %). Siitä on mahdollista poiketa esimerkiksi, jos
tavoitteena on seerumin bikarbonaatin erilainen arvo. Ehdotettuja
yhdistelmiä (katso luku 7.3.2.1 sivulla 257) tulisi lähtökohtaisesti
noudattaa normaalissa käytössä, koska epäsopiva ulkonesteen ja
verenvirtauksen suhde voi aiheuttaa metabolisen alkaloosin tai
asidoosin muodostumisen. On huomattava, että ulkonesteen
virtauksen nousu aiheuttaa siirtymisen asidoosia kohti. Tämä poikkeaa
muiden liuosten käytöstä (esim. 35 mmol/l bikarbonaattia), joita
käytetään CRRT-hoitomuodossa ilman antikoagulaatiota tai
systeemiseen antikoagulaatioon yhdistettynä.
Vaikutusta potilaan metabolisen happo-emästasapainon tilaan
voidaan muuttaa verenvirtauksen (ts. puskuriemästen infuusio) ja
Ci-Ca-ulkonesteen virtauksen (ts. puskuriemästen poistaminen) välisen
suhteen kautta. Jos ulkonesteen ja verenvirtauksen välistä suhdetta on
mukautettava käytön aikana, seuraavien vaiheiden vaikutus seerumin
bikarbonaattipitoisuuteen on teoreettisesti noin 4 mmol/l
(katso alempana oleva kuva):
– Yhden virtauksen 20 %:n muutos Ci-Ca CVVHD/Ci-Ca
EMiC2-hoitomuodossa
– Yhden virtauksen 30 %:n muutos Ci-Ca
postCVVHDF-hoitomuodossa
Riippuen halutun vaikutuksen tehosta voivat pienemmät tai suuremmat
muutokset olla tarpeellisia.
Huomio
Kun verenvirtausta muutetaan, myös happo-emästasapainon
säätämistä varten, täytyy Ci-Ca-postCVVHDF-hoitomuodossa säätää
korvausnesteen virtausta.
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Seerumin happoemästasapainon tila

Saattaa kestää useampia tunteja, kunnes muutos ulkonesteen ja
verenvirtauksen välisessä suhteessa osoittaa koko tehokkuutensa,
koska tuntikohtainen CRRT-annos on pieni suhteessa bikarbonaatin
teholliseen jakautumismäärään potilaassa. Kun on tehty muutoksia
kohtalaisille alueen ulkopuolella oleville mittauksille, seuraava säätöä ei
normaalisti tulisi tehdä seuraavan 6 - 8 tunnin sisällä. Se on otettava
huomioon etenkin silloin, kun nopeasti tehdään peräkkäin
samantyyppisiä muutoksia, koska muuten voivat aiheuttaa ylimitoitetun
vasteen. Happo-emästasapainon tilaa koskevissa häiriöissä on
huomioitava myös muut vaikuttavat tekijät.
Odotettavissa oleva seerumin
bikarbonaattipitoisuus Ci-Ca CVVHD
-hoitomuodolle suhteessa veren- ja
ulkonesteen virtaukseen. Kuvat esittävät
numeerisen mallin sitraattiannoksella
4,0 mmol/l ja 5,0 mmol/l, kalsium-annoksella
1,7 mmol/l, korvausnesteen virtauksella, joka
on 17 % verenvirtauksesta Ci-Ca
postCVVHDF -hoitomuodolle ja
nettoultrafiltraation 100 ml/h – vain suuntaa
antava.

Odotettavissa oleva seerumin
bikarbonaattipitoisuus Ci-Ca postCVVHDF
-hoitomuodolle suhteessa veren- ja
ulkonesteen virtaukseen. Kuvat esittävät
numeerisen mallin sitraattiannoksella
4,0 mmol/l ja 5,0 mmol/l, kalsium-annoksella
1,7 mmol/l, korvausnesteen virtauksella,
joka on 17 % verenvirtauksesta Ci-Ca
postCVVHDF -hoitomuodolle ja
nettoultrafiltraation 100 ml/h – vain suuntaa
antava.
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Elektrolyyttien hallinta

Ci-Ca-ulkonesteitä on saatavilla erilaisilla kaliumin, fosfaatin ja
magnesiumin pitoisuuksilla. Monilla potilailla voi alussa olla
hyperkalemia, hypermagnesemia ja/tai hyperfosfatemia akuutin
munuaisvaurion tai munuaissairauden vuoksi. Nämä arvot voivat
muuttua hoidon aikana. On suositeltavaa valita Ci-Ca-ulkonesteasetus,
joka vastaa potilaan sairaudenkulkua ja erityisesti kaliumin ja fosfaatin
plasman seerumin tasoja. Vaihtoehtoisesti potilaalle voidaan antaa
tarvittavien elektrolyyttien erillinen (jatkuva) infuusio.
Magnesium muodostaa kalsiumin tavoin dialysoitavia komplekseja
sitraatin kanssa. Sen lisäksi on odotettavissa, että sitraatti muuntaa
osan proteiinisidonnaisesta magnesiumista magnesiumsitraattikomplekseiksi, jotka läpäisevät kalvon. Tämä on huomioitava
Ci-Ca-ulkonesteiden muunnosten magnesiumpitoisuudessa. CRRT
poistaa verestä fosfaatin hyvin tehokkaasti. Sen vuoksi muutamat
Ci-Ca-ulkonestemuunnokset sisältävät fosfaattipitoisuuden, joka on
seerumin fosfaatin normaalilla alueella.
Ci-Ca-ulkonesteet eivät tarjoa natriumin saatavuudessa joustavuutta,
jonka vakavasta dysnatremiasta kärsivät potilaat saattavat tarvita.
Sellaisissa tapauksissa ehdotetaan vaihtamista systeemiseen
antikoagulaatioon ja suositellaan korvausnesteen/CRRT-nesteen
yksilöllisesti säädettäviä natriumpitoisuuksia.
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Ca-sisältävä korvausneste

Ci-Ca-postCVVHDF-hoitomuodossa käytetään
Ci-Ca-CVVHD-hoitomuodossa tarvittavien liuosten lisäksi myös
kalsiumpitoista, bikarbonaattipuskuroitua korvausnestettä.

Metabolian hallinta

Huomaa, että vaihtelevalla korvausnesteen virtauksella
(35 mmol/l bikarbonaattia) on teoreettisesti rajallinen vaikutus
tuloksena olevaan seerumin bikarbonaattipitoisuuteen Ci-Ca
postCVVHDF -hoitomuodossa ja sitä ei sen vuoksi tulisi käyttää
tarkoituksellisesti muokkaamaan seerumin bikarbonaattipitoisuutta.

Elektrolyyttien hallinta

Kaliumin hallinnan osalta Ci-Ca postCVVHDF -hoitomuodon kanssa
käytettäville Ci-Ca-ulkonesteille ja korvausnesteille on saatavilla
erilaisia kaliumpitoituuksia. Koska ulkonesteen virtaus on
korvausnesteen virtausta suurempi, käytetyn Ci-Ca-ulkonesteen
kaliumpitoisuudella on suurempi vaikutus kuin korvausnesteen
kaliumpitoisuudella.
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7.3.2.4

Seurannan tekniikka ja tiheys normaalin käytön aikana

Huomio
Systeeminen happo-emästasapaino, systeeminen ionisoitunut
kalsium ja dialysaattorin jälkeinen ionisoitu kalsium on tarkastettava
säännöllisesti Ci-Ca-hoidon aikana. Säännöllisten määritysten
tiheys riippuu potilaan kliinisestä tilanteesta.
Huomio
On ehdottoman välttämätöntä huolehtia siitä, ettei systeemisen
ionisoituneen kalsiumin ja dialysaattorin jälkeisen kalsiumin mittauksia
sekoiteta keskenään.
Huomio
Aina epäselvässä tilanteessa, joka voi liittyä epänormaaliin
systeemisen ionisoidun kalsiumin pitoisuuteen tai
happo-emästasapainon häiriöön, nämä parametrit on
tarkistettava välittömästi.
Varoitus
Potilaalle aiheutuva riski veriarvojen seurannan puuttumisen
kautta, esim. systeemisen ionisoituneen kalsiumin pikainen
mittaus
Potilaan vaarantuminen virheellisen Ci-Ca-antikoagulaation ja
happo-emästasapainon tilan muutosten seurauksena
Potilaan vaarantuminen elektrolyyttitasapainon häiriön vuoksi
 Happo-emästasapainon ja ionisoidun Ca-pitoisuuden
analyysilaitteen on oltava hoidon aikana välittömässä
läheisyydessä, jotta tulokset ovat saatavissa heti.
Dialysaattorin jälkeinen
ionisoitunut kalsium /
antikoagulaatio

Dialysaattorin jälkeinen ionisoitunut kalsiumtaso on osoittautunut
hyödylliseksi ulkoisen kierron antikoagulaation seurantaan. Katso
edellä olevista kaavioista tietoja sitraattiannoksen mukauttamiseksi.

Näytteenotto

Antikoagulaation / ionisoituneen kalsiumin seurantaan kehonulkoisessa
kierrossa tulisi käyttää dialysaattorin jälkeistä näytteenottokohtaa
(”sininen” näytteenottokohta) multiFiltratePRO-letkuston venaletkussa.
Se sijaitsee hemofiltterin jälkeen ja ennen kalsiumin tai korvausnesteen
infuusiota. Otettava määrä riippuu verikaasuanalysaattoriin
tarvittavasta näytemäärästä.

Ensimmäinen mittaus

Ci-Ca-hoidon asetukset on tarkistettava huolellisesti ennen hoidon
aloittamista ja vahvistettava dialysaattorin jälkeisen ionisoituneen
kalsiumin ensimmäisellä mittauksella. Sitraatin aiheuttaman ionisoidun
kalsiumin pitoisuuden laskun mittaaminen kehonulkoisessa kierrossa
vahvistaa järjestelmän oikeat asetukset (sitraattiliuos yhdistetty oikein
”sitraatti”-letkuun).
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Jos lasku puuttuu, asetukset on tarkistettava uudelleen, koska esim.
sitraatti- ja kalsiumliuosten sekoittuminen voi johtaa vakaviin
elekrolyyttien epätasapainoihin ja happo-emästasapainon häiriöihin.
Sen lisäksi sitraattiliuos ei pysty toteuttamaan antikoagulanttista
toimintaa dialysaattorin sisällä.
Kalsiumia sisältävän ulkonesteen käyttö voi olla syynä dialysaattorin
jälkeisen ionisoituneen kalsiumin pitoisuuden odotettua pienempään
laskuun.
Varoitus
Potilaan vaarantuminen elektrolyyttitasapainon häiriön vuoksi
Liuoksen sekoittuminen voi johtaa hypo-/hyperkalsemiaan.
 Post-filtterin kalsiumpitoisuus on tarkastettava 5 minuutin kuluttua
Ci-Ca-antikoagulaation käynnistämisestä ja säännöllisesti sen
jälkeen.
Huomio
Jos ensimmäisessä mittauksessa 5 minuutin kuluttua hoidon
aloituksesta ei dialysaattorin jälkeen ole havaittavissa ionisoituneen
kalsiumin laskua, hoito on lopetettava välittömästi. Kyseessä ovat
mahdollisesti virheelliset kytkennät, ennen kaikkea sitraatti- ja
kalsiumliuoksen vaihtuminen on tarkastettava.
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Seurantamittausten tiheys

Dialysaattorin jälkeisen ionisoituneen kalsiumin seuraavat tarkastukset
tulisi tehdä rutiininomaisesti 6 - 8 tunnin välein ja kliinisten vaatimusten
mukaisesti. Vakaissa olosuhteissa dialysaattorin jälkeistä ionisoitunutta
kalsiumia tulisi seurata 8 - 12 tunnin välein. Sitraatin annostelun
mukautusten vaikutus on tarkistettavissa muutaman minuutin kuluttua.
Normaalisti viisi minuuttia riittää veren täydelliseen vaihtamiseen
kehonulkoisessa verenkierrossa.

Vaihtoehtoiset seurannan
tekniikat

Vaihtoehtoisesti aktivoitunutta hyytymisaikaa (ACT) voidaan käyttää
antikoagulaation seurantaan ulkoisessa kierrossa. Mitään taulukkoa
sitraattiannoksen mukauttamiseksi ACT:n perusteella ei kuitenkaan ole
tällä hetkellä saatavilla. Muihin antikoagulaation mittaustapoihin, kuten
esimerkiksi aktivoituun osittaiseen tromboplastiiniaikaan (aPTT) ja
protrombiiniaikaan (PR/INR), sisältyy tyypillisesti sitraattiantikoaguloituja verinäytteitä ja ne eivät siten sovellu sitraatin
antikoagulaation seurantaan.

Elektrolyytti- ja happoemästasapaino potilaan
seerumissa

Regionaalista sitraattiantikoagulaatiota käytettäessä potilaan
happo-emäs- ja elektrolyyttitasapainoa (natrium, kalium, kalsium,
magnesium, fosfaatti) tulisi valvoa huolellisesti. Valvonnan tulisi
helpottaa tunnistamaan mahdollisia metabolisiin häiriöihin tai siirtymiin
viittaavia trendejä elekrolyyttitasapainossa niin ajoissa, että niiden
korjaaminen on mahdollista.

Ennen hoitoa

Systeeminen happo-emästasapaino ja systeeminen ionisoitu kalsium
on tarkastettava ennen hoidon aloitusta. Mikäli muuten ei ole kliinisesti
indisoitu, hypokalsemia on tasapainotettava ennen Ci-Ca-hoidon
aloitusta.
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Mittaustiheys

Potilaan ionisoitunut kalsium, pH ja bikarbonaatti, natrium ja laktaatti on
mitattava vähintään yhtä tuntia ennen hoidon aloitusta kliinisen tarpeen
mukaisesti. Muita esimerkinomaisia mittaustiheyksiä ovat 6-8 tuntia
CVVHD- ja postCVVHDF-hoitomuodoissa. Intensiivisempi valvonta voi
olla tarpeen. Tarkka tiheys riippuu potilaan tilasta ja siitä, miten nopeasti
hoito voi saada aikaan muutoksia potilaan veritilavuudessa ja
koostumuksessa (esim. CRRT-annos suhteessa potilaan kokoon).
Sen lisäksi CRRT-hoitoa suoritettaessa on seurattava säännöllisesti
potilaan kliinisiä oireita (mukaan luettuna verenpaineen ja sydämen
rytmin seuranta), nestetasapainoa sekä nesteeseen reagointia ja kehon
syvälämpötilaa.

Näytteenotto

Seurantaan tulisi käyttää systeemistä verinäytettä, mieluiten
käytettävissä olevasta valtimoyhteydestä. Jos tällaista valtimoyhteyttä
ei ole käytettävissä, voidaan sen asemasta käyttää keskus- tai
perifeeristä laskimoverinäytettä. multiFiltratePRO-letkuston
arterialetkussa olevan valtimonäytteenottokohdan (”punainen”
näytteenottokohta) käyttö on suboptimaalinen vaihtoehto eli sitä tulisi
käyttää vain, jos muita vaihtoehtoja ei ole käytettävissä tai jos ne eivät
ole käytännöllisiä. Jos sitä kuitenkin käytetään, verinäyte on otettava
hitaasti arterialetkun näytteenottokohdasta (punainen) veripumpun
käydessä.
Huomio
Arterialetkussa olevaa näytteenottokohtaa käytettäessä on
varmistettava, että veripumppu on käynnissä näytteen ottamisen
aikana ja verinäyte imetään hitaasti. Näin vältetään sitraatin
sekoittuminen näytteeseen sitraatti-infuusiosta. Vaikka toimenpidettä
tarkkaillaan, tunnistamaton resirkulaato katetrin kärjessä on
mahdollista ja johtaisi virheellisesti alhaiseen systeemiseen
ionisoituneeseen kalsiumiin ja mahdollisesti laajasti vaihteleviin
mittauksiin. Sen seurauksena saatettaisiin tehdä virheellinen päätös
potilaan kalsiumannoksen suurentamisesta.
 Odottamattoman alhaisille ionisoituneen kalsiumin mittausarvoille
tulisi suorittaa kaksinkertainen tarkistus esim. käyttämällä
perifeeristä laskimopunktiota.
Huomio
Tilanteissa, joissa on suurentunut resirkulaation riski,
esim. käänteisellä järjestyksellä liitetyissä katetreissa tai katetrin
ollessa femoraaliksessa, arterialetkussa olevaa näytteenottokohtaa ei
saa käyttää. Sieltä otetut systeemisen ionisoituneen kalsiumin
yllättävän matalat mittausarvot tulee aina tarkistaa ottamalla erikseen
systeeminen näyte.
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Varoitus
Potilaan vaarantuminen virheellisen Ci-Ca-antikoagulaation ja
happo-emästasapainon tilan muutosten seurauksena
Potilaan vaarantuminen elektrolyyttitasapainon häiriön vuoksi
 Noudata näytteenottoa koskevia ohjeita.
 Lääkäriä on konsultoitava, kun elektrolyyttien tai
happo-emästasapainon mittausarvot vaihtelevat voimakkaasti.

7.3.2.5

Epätavalliset tilanteet hoidon aikana



Hyytyminen RCA:sta huolimatta
Hyytyminen ja tukkeutuminen ovat kaksi onttokuitufiltterin heikentyneen
toiminnan muotoa. Kalvon tukkeutumisen tapauksessa ainesosat
potilaan verestä kasaantuvat kalvoon ja tukkivat liuenneiden aineiden
kuljetuksen kalvon kautta. Hemofiltterin kalvon diffunsiivinen ja
konvektiivinen läpäisevyys heikentyy, kun hoito on ollut jonkin aikaa
käynnissä. Verenvirtaus onttokuidun kohdalla voi säilyä suurelta osien
heikentymättä, minkä seurauksena vaikutus paineisiin kehonulkoisessa
verenkierrossa on pieni tai puuttuu kokonaan.
Kalvon tukkeutumisen tapauksessa liuenneiden aineiden heikentynyt
kuljetus kalvon kautta on havaittavissa seuraavista seikoista:
– Hyperkalsemia ja/tai kalsiumin korvauksen tarpeen pieneneminen
kalsium-sitraattikompleksien vähentyneen poiston takia
– Alkaloosi, jonka syynä on kalsium-sitraattikompleksien vähentynyt
poisto ja suuremman sitraattimäärän metabolisointi, joka johtaa
lisäbikarbonaatin muodostumiseen
– Ureemisten toksiinien (urea, kreatiniini) vähentynyt poisto
– Hypernatremia, jonka syynä on diffunsiivisen natriumin vähentynyt
poisto
Vihje
multiFiltratePRO ilmoittaa mahdollisesta kalvon tukkeutumisesta
näyttämällä erityisen ilmoituksen, mikäli kalsium-annoksen asetus on
odotettavissa olevan alueen alapuolella (1,3 - 2,1 mmol/l).
Kalsium-annoksen ≤ 1,2 mmol/l tarve voi olla merkki dialysaattorin
tukkeutumisesta.
Aikaisin tapahtuva kalvon tukkeutuminen voi johtua potilaasta.
Seuraavat kaiken varalta tehtävät ulkoisenkierron vaihtamiset voitaisiin
toteuttaa määrätyin, esim. 24 tunnin, välein. Siten voidaan ehkä välttää
muut alentuneen puhdistuman episodit, alkaloosi ja hyperkalsemia.
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Toimenpiteet kalvon
tukkeutumisen
tapauksessa
Varoitus
Dialysaattorin suoritustehon heikentyminen kalvon
tukkeutumisen kautta, jonka seurauksena on kalsiumin, sitraatin,
natriumin, ureemisten toksiinien jne. poiston väheneminen.
Potilaan vaarantuminen virheellisen Ci-Ca-antikoagulaation ja
happo-emästasapainon tilan muutosten seurauksena
Potilaan vaarantuminen elektrolyyttitasapainon häiriön vuoksi
Dialysaattorin heikentynyt suoritusteho voi johtaa hyperkalsemiaan,
metaboliseen alkaloosiin, hypernatremiaan ja hoidon riittämättömään
tehokkuuteen. Rajoittunut sitraatin metabolia lisää sitraatin kertymisen
riskiä.
 Happo-emästasapainoa ja ionisoituneen kalsiumin pitoisuutta on
seurattava säännöllisesti hoidon aikana.
 Hyperkalsemian tapauksessa tai kun epätavallisen alhaiseen
kalsiumin korvaamiseen liittyy alkaloosi, on huomioitava
tukkeutumisen mahdollisuus ja tarvittaessa vaihdettava
kehonulkoinen kierto.



Sitraatin kertyminen
Sitraatin riittämätön
metaboloituminen ja
sitraatin kumuloituminen

Systeemisesti infusoitu sitraatti metaboloituu tavallisesti nopeasti.
Metaboloituminen on hitaampaa, sitraatin aineenvaihduntahäiriön
tapauksessa tai sen kehittyessä. Siitä seuraa suurentunut systeeminen
sitraattipitoisuus. Koska systeemisen sitraattipitoisuuden voi mitata
sairaalassa vain poikkeustapauksissa, sen vaikutus määritetään
epäsuorasti.
Systeemisesti kertynyt sitraatti sitoo myös kalsiumioneja.
Sen seurauksena kokonais- ja ionisoituneen kalsiumin suhde kasvaa.
Yleensä lisääntynyt kokonaiskalsiumin suhde ionisoituneeseen
kalsiumiin on aluksi seurausta systeemisen ionisoituneen
kalsiumpitoisuuden laskusta. Protokolla ehdottaa silloin
kalsium-annoksen korottamista. Laitteen korkea kalsium-annoksen
asetus voi viitata mahdolliseen sitraatin kertymiseen.
Kun systeeminen ionisoitunut kalsium on stabiloitu sopivalla kalsiumin
korvauksella, kokonaiskalsiumin ja systeemisen ionisoidun kalsiumin
välisen suhteen kasvu näkyy lisääntyneenä kokonaiskalsiumina.
Tämä vastaa enemmän veressä kiertäviä kalsium-sitraattikomplekseja
sitraatin kertymisen yhteydessä.
Sitraatin kertyminen voi aiheuttaa lisäksi vähäistä metabolista
asidoosia. Se voi kuitenkin syntyä myös monien muiden syiden
seurauksena, eikä se siten ole ominaista pelkästään sitraatin
aineenvaihduntahäiriölle.
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Huomio
multiFiltratePRO ilmoittaa mahdollisesta sitraatin kertymisestä
näyttämällä erityisen ilmoituksen, mikäli kalsium-annoksen asetus
on odotettavissa olevan alueen yläpuolella (1,3 - 2,1 mmol/l).
Kalsium-annoksen ≥ 2,2 mmol/l tarve voi olla merkki sitraatin
kertymisestä.
Huomio
Kalsium-annosta > 3,0 mmol/l ei voi valita. Tulisi harkita hoitomuodon
vaihtamista. Lyhyen aikavälin ratkaisuna voidaan annostella kalsiumia
lisää manuaalisesti.
Alkaloosi/hyperkalsemia
sitraattiantikoagulaation
lopettamisen jälkeen
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Myös hoidon lopettamisen jälkeen potilas metaboloi kaikki kertyneet
Ca-sitraatti-kompleksit. Se voi johtaa alkaloosiin ja hyperkalsemiaan.
Mikäli kliinisesti on tarpeellista, näitä riskejä voidaan pienentää
jatkamalla CRRT-hoitoa ilman sitraattiantikoagulaatiota, kunnes
kokonaiskalsiumin suhde ionisoituneeseen kalsiumiin on
normalisoitunut.
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8

Kulutustarvikkeet, lisätarvikkeet,
lisävarusteet
Varoitus
Luvussa 8 on luettelo kulutustarvikkeista ja lisävarusteista, jotka sopivat
tälle laitteelle ja joita voidaan turvallisesti käyttää sen kanssa.
Tämän laitteen valmistaja ei voi taata muiden kuin luettelossa
mainittujen kulutustarvikkeiden ja lisävarusteiden sopivuutta käyttöön
tämän laitteen kanssa. Tämän laitteen valmistaja ei voi myöskään
antaa tietoja koskien laitteen turvallisuutta ja suorituskykyä
käytettäessä muita kuin luettelossa mainittuja kulutustarvikkeita ja
lisävarusteita.
Muiden mahdollisesti käytettyjen kulutustarvikkeiden ja lisävarusteiden
sopivuus on tarkistettava ennen käyttöä. Sen voi tehdä esim. kyseisten
kulutustarvikkeiden ja lisävarusteiden käyttöohjeiden sisältämien
tietojen perusteella.
Tämän laitteen valmistaja ei voi vastata vaurioista, jotka aiheutuvat
sopimattomien kulutustarvikkeiden ja lisävarusteiden käytöstä.
Varoitus
Potilaalle aiheutuva vaara kulutustarvikkeiden epäasianmukaisen
käytön seurauksena
Hoitoa ei voida suorittaa asianmukaisesti ja turvallisesti, jos
kulutustarvikkeita käytetään väärin.
 Noudata käytettyjen kulutustarvikkeiden käyttöohjeita.
Varoitus
Kehonulkoisessa verenkierrossa esiintyvän hyytymän aiheuttama
verenhukan riski
Dialysaattorin suositeltua verenvirtausaluetta alhaisemmat
verenvirtausnopeudet voivat johtaa veren hyytymiseen
kehonulkoisessa kierrossa.
 Potilaan hyytymistilaa on seurattava säännöllisesti.
Pyynnöstä paikallinen huolto antaa käyttöön tietoja muista
lisätarvikkeista, kulutustarvikkeista ja muista lisävarusteista.
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Kulutustarvikkeissa olevat
symbolit

Kulutustarvikkeita käytettäessä on otettava huomioon seuraavat
symbolit.
Kertakäyttötuote
Symbolimerkintä:

2
Kertakäyttöinen.
Käytön kesto
Symbolimerkintä:
Viimeinen käyttöpäivä
Pitkäaikainen käyttö
Symbolimerkintä:
Maksimaalisen käyttöajan ja maksimaalisen käsitellyn määrän tiedot

8.1

Kulutustarvikkeet

8.1.1

multiFiltratePRO Hoitopaketit

Tuote

Tiedot

multiFiltratePRO-Kit Ci-Ca® HD EMiC®2

multiFiltratePRO Ci-Ca® HD -hoitokasetti ja Ultraflux® EMiC®2

multiFiltratePRO-Kit Ci-Ca® HD 1000

multiFiltratePRO Ci-Ca® HD -hoitokasetti ja Ultraflux® AV 1000 S

multiFiltratePRO-Kit Ci-Ca® HDF 1000

multiFiltratePRO Ci-Ca® HDF -hoitokasetti ja Ultraflux® AV 1000 S

multiFiltratePRO-Kit HDF 1000

multiFiltratePRO -hoitokasetti HDF:lle, HD:lle, HF:lle ja Ultraflux®
AV 1000 S

multiFiltratePRO-Kit HDF 600

multiFiltratePRO -hoitokasetti HDF:lle, HD:lle, HF:lle ja Ultraflux®
AV 600 S

multiFiltratePRO-Kit TPE P1 dry

multiFiltratePRO-hoitokasetti TPE-hoitoa varten, Plasmaflux® P1 dry

multiFiltratePRO-Kit TPE P2 dry

multiFiltratePRO-hoitokasetti TPE-hoitoa varten, Plasmaflux® P2 dry

multiFiltratePRO-Kit pediat. CVVHD

multiFiltratePRO-hoitokasetti pediatrista CRRT-hoitoa varten

multiFiltratePRO SecuKit Ci-Ca® HD 1000

multiFiltratePRO Ci-Ca® HD-hoitokasetti ja Ultraflux® AV 1000 S

multiFiltratePRO SecuKit Ci-Ca® HD EMiC®2 multiFiltratePRO Ci-Ca® HD-hoitokasetti ja Ultraflux® EMiC®2
multiFiltratePRO SecuKit Ci-Ca® HDF 1000 multiFiltratePRO Ci-Ca® HD-hoitokasetti ja Ultraflux®
AV 1000 S
multiFiltratePRO SecuKit Ci-Ca® HD 400

multiFiltratePRO Ci-Ca® HD-hoitokasetti ja Ultraflux® AV 400 S

multiFiltratePRO SecuKit Ci-Ca® HDF 400

multiFiltratePRO Ci-Ca® HD-hoitokasetti ja Ultraflux® AV 400 S
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8.1.2

Hemofiltterit/plasmafiltterit



Hemofiltterit

Tuote

Tiedot

Ultraflux® AV 400 S

Ultraflux®-dialysaattori, höyrysteriloitu, pinta 0,7 m2,
Fresenius Polysulfone®-kalvo, veren täyttömäärä 52 ml

Ultraflux® AV 600 S

Ultraflux®-dialysaattori, höyrysteriloitu, pinta 1,4 m2,
Fresenius Polysulfone®-kalvo, veren täyttömäärä 100 ml

Ultraflux® AV 1000 S

Ultraflux®-dialysaattori, höyrysteriloitu, pinta 1,8 m2,
Fresenius Polysulfone®-kalvo, veren täyttömäärä 130 ml



Plasmafiltterit

Tuote

Kuvaus

plasmaFlux® P1 dry

Plasmafiltteri (toimitettaessa kuiva), höyrysteriloitu, 0,3 m2
pinta-ala, veren täyttömäärä 35 ml, Fresenius Polysulfone® -kalvo

plasmaFlux® P2 dry

Plasmafiltteri (toimitettaessa kuiva), höyrysteriloitu, 0,6 m2
pinta-ala, veren täyttömäärä 67 ml, Fresenius Polysulfone® -kalvo

8.1.3

Isotoniset NaCl-liuokset
Sopivia NaCl-liuoksia on käytettävä. Muun muassa letkuston
huuhteluun.

8.1.4

Ulkoneste ja hemofiltraatioliuokset

Tuote

Tiedot

Ci-Ca® Dialysate K2

Ca-vapaa ulkoneste regionaaliseen sitraattiantikoagulaatioon,
5 l kaksikammioinen pussi, sisältää kaliumia 2 mmol/l

Ci-Ca® Dialysate K4

Ca-vapaa ulkoneste regionaaliseen sitraattiantikoagulaatioon,
5 litran kaksikammioinen pussi, sisältää kaliumia 4 mmol/l
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Tuote

Tiedot

Ci-Ca® Dialysate K2 Plus

Ca-vapaa ulkoneste regionaaliseen sitraattiantikoagulaatioon,
5 l kaksikammioinen pussi, sisältää kaliumia 2 mmol/l ja
epäorgaanista fosfaattia 1,25 mmol/l

Ci-Ca® Dialysate K4 Plus

Ca-vapaa ulkoneste regionaaliseen sitraattiantikoagulaatioon,
5 l kaksikammioinen pussi, sisältää kaliumia 4 mmol/l ja
epäorgaanista fosfaattia 1,25 mmol/l

multiPlus K+ 2 mmol/l

Fosfaattipitoinen bikarbonaattipuskuroitu ulkoneste,
5 l kaksikammioinen pussi, sisältää kaliumia 2 mmol/l ja
epäorgaanista fosfaattia 1 mmol/l

8.1.5

Sitraattiliuos

Tuote

Tiedot

4 % sitraattiliuos

Alkuperäinen Fresenius-liuos
Trinatriumsitraattiliuos regionaaliseen sitraattiantikoagulatioon,
1,5 litran pussi

8.1.6

Kertakäyttöruiskut

Tuote

Tiedot

Fresenius Medical Care 30 ml

Sisähalkaisija: 22,00 mm

Fresenius Injectomat 50 ml

Sisähalkaisija: 28,84 mm

B. Braun Perfusor 50 ml

Sisähalkaisija: 27,79 mm

Huomio
Seuraavassa mainitut koot on saatu eri malleista.
Fresenius Medical Caren ei voi kuitenkaan olettaa olevan vastuussa
mahdollisista ruiskukokojen muutoksista.
Tuote

Tiedot

B. Braun Omnifix 30 ml

Sisähalkaisija: 22,04 mm

B. Braun Omnifix 50 ml

Sisähalkaisija: 27,79 mm

BD Perfusion 50 ml

Sisähalkaisija: 27,79 mm

BD Plastipak 50 ml

Sisähalkaisija: 26,47 mm
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8.1.7

Muut kertakäyttötuotteet

Tuote

Tiedot

CAVH/D – CVVH/D -ulkonesteliitin

Alkuperäinen Fresenius-kertakäyttötuote
Adapteri korvausnesteletkuston yhdistämiseen (urosliittimellä)
dialysaattoriin, esim. hoitomuodon vaihdossa

Adapteri 2 x HF naaras / 4 x HF uros

Alkuperäinen Fresenius-kertakäyttötuote
4 nestepussin yhdistämiseen korvausneste- tai
ulkonesteletkustoon

PF-adapteri HF naaras /
Luer-Lock-naarasliitin

Alkuperäinen Fresenius-kertakäyttötuote
Adapteri infuusiolaitteiden yhdistämiseen HF-letkustoihin

Adapteri HF naaras / Luer-Lock-urosliitin

Alkuperäinen Fresenius-kertakäyttötuote
Nestepussien yhdistämiseen korvausnestejärjestelmään

HF naaras / adapteri kärjellä

Alkuperäinen Fresenius-kertakäyttötuote
Väliseinällisten nestepussien yhdistämiseen
korvausnestejärjestelmiin

Hansen-pikaliitin uros / Luer-Lock-urosliitin

Alkuperäinen Fresenius-kertakäyttötuote
Pre-post-CVVH-hoitomuotoon

Yhdistäjä kärjellä

Alkuperäinen Fresenius-kertakäyttötuote
Yhdistäjä kärjellä / Luer-Lock-naaras

Yhdistäjä kärjellä ja ilmastointiventtiilillä

Alkuperäinen Fresenius-kertakäyttötuote
Yhdistäjä kärjellä ja ilmastointiventtiilillä / Luer-Lock-naaras

SN-adapteri Luer-Lock-liitin

Alkuperäinen Fresenius-kertakäyttötuote
Kahta filtraattipussia käytettäessä

Y-letkunohjain filtraattipussi 2 x
Luer-Lock-naaras / 1 x Luer-Lock-uros

Alkuperäinen Fresenius-kertakäyttötuote
Kahta filtraattipussia käytettäessä

Adapteri Luer-Lock-naarasliitin

Alkuperäinen Fresenius-kertakäyttötuote
2 Luer-Lock-urosliittimen yhdistämiseen

Adapteri Luer-Lock-urosliitin

Alkuperäinen Fresenius-kertakäyttötuote
2 Luer-Lock-naarasliittimen yhdistämiseen

Tyhjä keräyspussi 2000 ml

Alkuperäinen Fresenius-kertakäyttötuote
2000 ml:n tyhjä keräyspussi, jossa on Luer-Lock-naarasliitin

Filtraattipussi 10 litraa

Alkuperäinen Fresenius-kertakäyttötuote
Filtraatin keräyspussi, valutushana, Luer-Lock-urosliitin

Filtraattipussi 10 litraa kertakäyttöinen

Alkuperäinen Fresenius-kertakäyttötuote
Filtraatin keräyspussi, Luer-Lock-urosliitin, kertakäyttöinen

Paineletku

Alkuperäinen Fresenius-kertakäyttötuote
Koko paineletku, sisältää filtterin, Luer-Lock-urosliittimen, 30 cm,
sininen

Saksipuristimet

Alkuperäinen Fresenius-kertakäyttötuote
Letkujen sulkemiseen
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Tuote

Tiedot

Freka-Flex-liitoskappale

Alkuperäinen Fresenius-kertakäyttötuote
Infuusioletkusto, rullasulkijalla ja tippakammiolla

Pidennys 75 cm

Alkuperäinen Fresenius-kertakäyttötuote
Letkun pidennys, Luer-Lock-uros-/naarasliitin

Resirkulaatioyhdistäjä

Alkuperäinen Fresenius-kertakäyttötuote
Letkuliitin, jossa 2 Luer-Lock-naarasliitintä ja läpivientirengas

8.2

Lisävarusteet

Tuote

Tiedot

Potentiaalintasauskaapeli

Alkuperäiset Fresenius-lisävarusteet
Pituus: 4 m

Potentiaalintasauskaapeli

Alkuperäiset Fresenius-lisävarusteet
Pituus: 8 m

Henkilökuntakutsujohto

Alkuperäiset Fresenius-lisävarusteet

Lisätarvikelaukku ilman sisältöä

Alkuperäiset Fresenius-lisävarusteet

LAN-kaapeli

Suojaus: CAT5 tai parempi
Pituus: 3 m

Virtajohto

Alkuperäiset Fresenius-lisävarusteet
Pituus: 3 m

Virtajohto

Alkuperäiset Fresenius-lisävarusteet
Pituus: 7 m

Plasmapussin pidike

Alkuperäiset Fresenius-lisävarusteet
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9

Asennus

9.1

Asennuksen edellytykset

9.1.1

Ympäröivä tila
Tilan osalta on otettava huomioon:
– ei roiskevettä
– katot, seinäpinnat, lattiat: tasaiset, nestetiiviit, hankausta kestävät,
märkädesinfiointi mahdollista
– lattioiden riittävä kantokyky
– tilantarve laitetta kohden noin 1 m2
– turvavalaistus (1 tunnin sähkökatkokselle)
– välimatka magneettikuvauslaitteisiin

9.1.2

Sähköverkko
Sähköverkolle asetetut vaatimukset:
– Standardin IEC 60364-7-710, tilaryhmän 1 asettamat vaatimukset
on otettava huomioon.
– Virtakatkokset < 20 ms
– Sääntöjenmukainen maadoitusjärjestelmä täytyy olla asennettu.
– Suojajohtimella varustetun verkkopistorasian täytyy olla
käytettävissä.
– Johdon poikkipinta-ala ja verkkopistokkeeseen menevä pituus
täytyy mitoittaa niin, että jännitetoleranssin säilyttäminen ja
turvalaitteiden toiminta on taattu kaikissa tapauksissa. Suositus
pistokkeeseen menevän johdon poikkipinta-alalle: vähintään
3 x 1,5 mm2 Cu, kun jännite on 220 V – 240 V, ja vähintään
3 x 2,5 mm2 Cu, kun jännite on < 220 V.
– Jokainen virtapiiri on suojattu sulakkeilla, jotka katkaisevat
virtapiirin automaattisesti ja riittävän nopeasti vian ilmetessä
(suositus: 16 A, 220 V – 240 V ja 20 A, jännite < 220 V).
– Korkeintaan 1 laite pistorasiaa ja virtapiiriä kohden.
– Monireikäisiä pistorasioita ja jatkojohtoja ei saa käyttää.
– Vikavirtasuojakytkimet (FI), jotka vikatapauksessa suojaavat
vaarallisilta sähköiskuvirroilta. Laitetta tai virtapiiriä kohden yksi
vikavirtasuojakytkin (FI pienempi tai sama kuin 30 mA).
– Ylijännite-/salamasuoja pää- ja varavirtalähteessä.
– Liitin toista potentiaalintasausjohdinta varten täytyy olla
käytettävissä.
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9.1.3

Sähkölaitteet

Varoitus
Sähköiskun aiheuttama loukkaantumisvaara
Suojajohtimen liitännän puuttuminen voi johtaa sähköiskuun.
 Liitä laite ainoastaan suojajohtimella varustettuun syöttöverkkoon.

9.2

Verkkovirran liitäntä

Laitetta verkkovirtaan liitettäessä on huomioitava erityiset kansalliset
määräykset.

Sähkömagneettinen
yhteensopivuus (EMC)

Huomioi asennuksen ja käyttöönoton aikana:
(katso luku 12.5 sivulla 296)

Suojamaadoitus

Suojaluokan I laitteita käytettäessä on asennuksen maadoitusjohdon
laatu tärkeä.

Virtajohto

Jos virtajohto vaihdetaan, saa käyttää vain varaosaluettelossa
mainittuja ja valmistajan hyväksymiä virtajohtoja. Jatkojohtoa tai
jatkopistorasiaa/-kytkintä ei saa käyttää.

Potentiaalintasaus

Potentiaalintasaus on liitettävä valmistajan hyväksymien
lisävarusteiden avulla laitteen takaosaan, mikäli asennuspaikalla
voimassa olevat lakisääteiset määräykset niin vaativat.

Vuotovirrat

Jos laitteeseen liitetään lisälaitteita, jotka eivät kuulu alkuperäisiin
varusteisiin, on olemassa vaara, että sallitut vuotovirrat ylittyvät.

Edellytykset asennukselle ja ensimmäiselle käyttöönotolle
Huomio
Vääränlaisten sitraatti- tai Ca-nesteiden käytön välttämiseksi olisi hyvä,
että koko sairaalassa tai organisaation yksiköissä käytettäisiin hoitoon
vain yhtä pussityyppiä (pussin kokoa ja pitoisuutta). Tämän
organisaation kaikkien laitteiden asetuksiin tulee laittaa samat
asetukset sitraatti- tai kalsiumpussien osalta.
Kun laite siirretään viileästä tilasta lämpimämpään tilaan, laitteen
lämpötilan täytyy antaa asettua noin 2 tuntia ennen käynnistämistä.
Sisäänrakennetun akun
lataaminen
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Uuden laitteen akku on ladattava seuraavasti:
– Liitä laite virtajohdolla sähköverkkoon.
– Kytke laite päälle virtakatkaisijasta.
– Anna laitteen olla päällekytkettynä 10 tuntia.
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9.3

Tärkeitä ensimmäistä käyttöönottoa koskevia tietoja
Vain ensimmäistä
käyttöönottoa varten

Seuraavat tiedot koskevat ainoastaan ensimmäistä käyttöönottoa.
Nämä tiedot eivät koske käytöstä poistettujen tai väliaikaisesti käytöstä
poistettujen laitteiden uudelleen käyttöönottoa.

Ympäristöolosuhteet

Kuljetuksen aikaisissa lämpötilavaihteluissa voi sähköä johtaviin osiin
kerääntyä kondenssivettä. Suurissa lämpötilaeroissa täytyy ennen
käyttöönottoa varmistaa riittävä aika laitteen sopeutumiseen uuteen
lämpötilaan.

Tarkastajalle asetetut
vaatimukset

Laitteen ensimmäisen käyttöönoton suorittaa valmistajan huolto tai
tämän valtuuttama henkilö.
Ensimmäisen käyttöönoton saavat suorittaa vain sellaiset henkilöt, joilla
on koulutuksensa, asiantuntemuksensa ja käytännön kokemuksensa
puolesta kyky suorittaa tällaisia tarkastuksia asianmukaisesti.
Tarkastuksia suorittavien henkilöiden on noudatettava
tarkastustoimissa asianmukaisia määräyksiä.

Tekniset tiedot

Noudata teknisissä tiedoissa annettuja ohjeita.

Asiakirjat

Ensimmäisestä käyttöönotosta laadittava raportti ja muut suoritusta
koskevat selitykset löytyvät huolto-ohjeista.
Raportit ovat saatavana pyynnöstä.
Ensimmäisestä käyttöönotosta on tehtävä merkintä
lääkintälaiterekisteriin.
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10 Kuljetus / varastointi
Varoitus
Laitteen kaatumisen aiheuttama loukkaantumisvaara
Kaatumisvaara työntämisen ja nojaamisen tai > 5°:n
kallistumisen seurauksena
Sivusuunnasta laitteeseen kohdistuva voima tai kallistuminen
> 5° voi johtaa laitteen kaatumiseen ja luistamiseen paikaltaan.
 Noudata siirtämistä ja kuljetusta koskevia ohjeita.
 Varmista, että laite seisoo tukevasti.
Huomio
Älä koskaan vedä tai työnnä laitetta vaa´oista.
Työntämiseen ja vetämiseen saa käyttää ainoastaan etu- ja
takapuolella olevia kahvoja.
Laite ei sovellu kannettavaksi. Jos laitetta täytyy siirtää eri korkeudelle,
on käytettävä hissiä, luiskaa tai vastaavaa.

10.1 Paikan vaihto
Laitteen paikkaa saa vaihtaa käyttöönoton jälkeen ainoastaan saman
rakennuksen tai osaston sisällä.
Siirtäminen

Laitteessa on kärry, joten paikan vaihtaminen käy ongelmitta.
Kärryssä on 4 pyörää ja jokaisessa pyörässä on jarru.
Takapyörät voidaan lukittaa työntämistä varten.
Etu- ja takapuolella olevien kahvojen avulla laitetta voi kääntää,
pyörittää tai työntää joka suuntaan.

Kuljetussuunta

Tartu laitteen etupuolella olevaan työntökahvaan ja työnnä sitä
takapuoli eteenpäin. Ota huomioon kuljetussuunnassa olevat esteet.

Esteiden ylittäminen

Enintään 1 cm:n korkuisten esteiden ylittäminen on mahdollista.
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Jotta laite ei vahingoitu tai kaadu, on otettava
huomioon seuraavaa:
 Tartu etupuolella olevaan työntökahvaan
ja vie laite hitaasti esteeseen.
 Aja esteen yli ja työnnä samalla jalalla
laitteen alaosassa olevasta tangosta.

Varmistaminen



Seuraava on otettava huomioon, jos laite on jo valmisteluvaiheessa
Paikan vaihdon
edellytykset
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Laite on varmistettava lopullisessa paikassa ja käytön aikana kaikilla
jarruilla.

–
–
–
–
–
–
–

Toimintatesti on valmis.
Letkustot (kasetti) ovat paikoillaan, täytetty ja huuhdeltu.
Hoitotiedot on syötetty.
Laite on "Kierrätys"-tilassa.
Käännä dialysaattoripidike eteen.
Käännä näyttö taakse.
Infuusiotankojen ja vaakojen painot eivät saa ylittää seuraavassa
mainittuja arvoja; infuusiotankojen takimmaisia koukkuja tulee
käyttää ensisijaisesti:

Infuusiotanko (vasemmalla)

5,5 kg

Korvausneste-/ulkonestevaakaa kohden

12 kg

Infuusiotanko (oikealla)

5,5 kg

Virransyötön katkaisu

Virransyöttö katkaistaan irrottamalla verkkopistoke. Laite näyttää
virtakatkoksen. Äänisignaalin voi vaimentaa 2 minuutiksi Ääni
vaimennettu -painikkeella. Paikan vaihto on suoritettava nopeasti,
koska virran saanti akusta on ajallisesti rajoitettu.

Tarkastukset paikan
vaihdon jälkeen

Erityisesti on noudatettava luvussa 4.1 kuvattuja käytön periaatteita.
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Varoitus
Letkuston sisältämän ilman aiheuttama ilmaemboliavaara
Verenhukan vaara väärin suljettujen liitoskohtien seurauksena
 Tarkista laitteen siirtämisen jälkeen:
– Kierreliitosten oikea tiukkuus.
– Filtraattipussin täytyy roikkua vapaasti eikä se saa koskettaa
mihinkään muuhun esineeseen.
– Letkustojen (kasetin) ja liuospussien tiiviys ja oikea asento
silmämääräisesti.

10.2 Kuljetus
Laite on yleisesti kuljetettava ilman varusteita tai kuormitettuja vaakoja.
Edellä kuvatun paikan vaihdon suorittamisen jälkeen on suoritettava
uusi käyttöönotto.
Laitteen kuljetuksessa on käytettävä alkuperäistä pakkausta, ja
kuljetuksen saa suorittaa vain valmistaja tai tämän valtuuttamat
henkilöt.

10.3 Varastointi
Huomio
Jotta sisäänrakennettu akku on aina ladattu ja käyttövalmis, laitteen
täytyy saada verkkojännitettä, ja verkkokatkaisijan täytyy olla kytkettynä
päälle.
Laite on varastoitava hyvin tuuletetussa tilassa, jossa lämpötila
vaihtelee vain vähän.
Sisäänrakennetun akun
huoltaminen

Uuden laitteen akku on ladattava seuraavasti:
– Liitä laite virtajohdolla sähköverkkoon.
– Kytke laite päälle virtakatkaisijasta.
– Anna laitteen olla päällekytkettynä 10 tuntia.
Tee näin kuuden kuukauden välein, jos laite ei ole käytössä.

10.3.1 Varastointiolosuhteet
Lämpötila

–20 °C – +60 °C

Suhteellinen ilmankosteus

30 % – 75 %, lyhytaikaisesti 95 %

Ilmanpaine

500 hPa – 1060 hPa
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10.4 Ympäristösopivuus / jätehuolto
Varoitus
Kontaminaatiovaara hygieniaa koskevien toimenpiteiden
noudattamatta jättämisen seurauksena
Laite saattaa olla kontaminoitunut kun se palautetaaan.
 Ennen hävittämistoimenpiteiden aloittamista vastuullisen
organisaation on ilmoitettava laitteen purkamisesta ja hävittämisestä
vastaavalle jätehuoltoyritykselle, että soveltuvien varotoimien,
noudattaminen on pakollista purkamistöiden yhteydessä,
esimerkiksi henkilösuojaimien käyttö.
Laite hävitetään EU:n jäsenvaltioissa sähkö- ja
elektroniikkalaiteromudirektiivin (Directive on waste electrical and
electronic equipment, WEEE) mukaisesti. Myös paikallista
lainsäädäntöä on noudatettava.
Vastuullisen organisaation on varmistettava ennen palauttamista tai
hävittämistä, että kaikki laitteeseen kiinnitetyt kulutustarvikkeet on
poistettu ja laite desinfioitu valmistajan antamien määräysten
mukaisesti (katso luku 6 sivulla 235).
Vastuullisen organisaation on lisäksi ilmoitettava laitteen purkamisesta
ja hävittämisestä vastaavalle jätehuoltolaitokselle seuraavat seikat
ennen hävittämistoimenpiteiden aloittamista:
– Tiedot käytetyistä paristoista ja materiaaleista löytyvät tästä
käyttöohjeesta (katso luku 12.12 sivulla 311).
– Paristot ja akut on hävitettävä asianmukaisesti paikallista
lainsäädäntöä noudattaen.
– Laitteessa on piirilevyjä ja LCD-näyttö.
– Valmistaja antaa lisätietoja jätehuoltolaitoksille pyydettäessä.
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11 Tekniset turvallisuustarkastukset /
kunnossapitotoimenpiteet
11.1 Tärkeitä tietoja teknisistä turvallisuustarkastuksista /
huoltotoimenpiteistä
Tekniset
turvallisuustarkastukset
(TTT)

Ensimmäiset tekniset turvallisuustarkastukset on suoritettava
viimeistään ennen 24. kuukauden umpeutumista tehtaalta toimitetun
laitteen ensimmäisen käyttöönoton jälkeen. Kaikki muut tekniset
turvallisuustarkastukset on suoritettava viimeistään ennen
24. kuukauden umpeutumista viimeisen suoritetun teknisen
turvallisuustarkastuksen jälkeen.

Huototoimenpiteet (HT)

Huoltotoimenpiteet ovat valmistajan suosituksia. Huoltotoimenpiteet on
tarkoitettu häiriöiden ehkäisemiseen, ja ne on suoritettava ensimmäisen
kerran viimeistään ennen 24. kuukauden umpeutumista tehtaalta
toimitetun laitteen ensimmäisen käyttöönoton jälkeen. Kaikki muut
huoltotoimenpiteet on suoritettava viimeistään ennen 24. kuukauden
umpeutumista viimeisten suoritettujen huoltotoimenpiteiden jälkeen.

Tarkastajalle asetetut
vaatimukset

Laitteen tarkastukset suorittaa valmistajan huolto-organisaatio tai
tämän valtuuttama henkilö.
Tarkastuksia saavat suorittaa vain sellaiset henkilöt, joilla on
koulutuksensa, asiantuntemuksensa ja käytännön kokemuksensa
puolesta kyky suorittaa tällaisia tarkastuksia asianmukaisesti.
Tarkastuksia suorittavien henkilöiden on noudatettava
tarkastustoimissa asianmukaisia määräyksiä.

Tekniset tiedot

Noudata teknisissä tiedoissa annettuja ohjeita.

Asiakirjat

Tekniset turvatarkastukset, huoltotoimenpiteet ja niiden suorittaminen
selostetaan huoltokäsikirjassa.
Raportit ovat saatavana pyynnöstä.
Teknisten turvatarkastusten suorittamisesta on tehtävä merkintä
lääkintälaiterekisteriin.
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12 Tekniset tiedot
12.1 Mitat ja paino
Mitat

Korkeus: n. 167 cm
Leveys: n. 65 cm
Syvyys: n. 69 cm (ilman dialysaattorinpidikettä)

Paino

Paino: n. 95 kg
Turvallinen työkuormitus: 45 kg
Maksimaalinen paino: n. 140 kg

12.2 Tyyppikilpi (laitetunniste)
12.2.1 Laitteen tyyppikilpi
Kuvassa esitetty tyyppikilpi toimii vain mallina. Laitetta koskevat tiedot
on ilmoitettu siihen kiinnitetyssä tyyppikilvessä.

15

14

1
2

13

3

12

4

11
10

5
9
6
7

8

Selitys
1
Tyyppimerkintä
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2
3

Sarjanumero
Maksimaalinen kokonaispaino
(paino tyhjänä plus turvallinen työkuormitus)
Käyttöolosuhteet
(lämpötila-alue, ilmanpaine, suhteellinen ilmankosteus)
Varastointilosuhteet
(lämpötila-alue, ilmanpaine, suhteellinen ilmankosteus)
Valmistuspäivämäärä
Valmistajan symboli
Valmistajan osoite
Yksilöllinen laitetunniste (UDI)
Lääkintälaite
Sovelletun osan tyyppi (potilassuojauksen aste): tyyppi B
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden merkintä
CE-merkintä
Suojausaste vierasesineitä ja nesteitä vastaan
2: Suojaus iskuja ja keskikokoisia kappaleita vastaan,
halkaisija vähintään 12,5 mm
1: Suojaus pystysuoraan tippuvilta vesipisaroilta
Laitekoodi (EC: Equipment Code)

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

12.2.2 Jännitekilpi
Kuvassa esitetty jännitekilpi toimii vain mallina. Laitetta koskevat tiedot
on ilmoitettu siihen kiinnitetyssä jännitekilvessä.

3

1

2

Selitys

1
2
3

Virtalähde luokitus
Virrankulutus
Käyttöosan tyyppi (potilassuojauksen aste)

12.3 Sähköturvallisuus
Luokitus standardin EN 60601-1, IEC 60601-1 mukaisesti
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Laitesuojaus sähköiskua
vastaan

Suojausluokka I

Käyttöosa

Riippuen hoitomenetelmästä käytettävä osa koostuu kehonulkoisesta
verenkierrosta, ulkoneste-, korvausneste- ja plasmakierrosta sekä
kaikista niiden kanssa jatkuvasti yhteydessä olevista komponenteista.
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Käyttöosan tyyppi
(potilassuojauksen aste)

200–230 V AC, 50 Hz pätee tyypille CF
100–127 V AC, 50 Hz pätee tyypille CF
100–127 V AC, 60 Hz pätee tyypille CF
240 V AC, 50 Hz pätee tyypille BF
200–240 V AC, 60 Hz pätee tyypille BF

Defibrillaatiosuojattu
käyttöosa

Käyttöosa on defibrillaatiosuojattu käytetystä kertakäyttötuotteesta
riippumatta

Suojaus vieraiden
esineiden ja nesteiden
sisääntunkeutumiselta

IP21, symboli: IP21
2: Suojaus iskuja ja keskikokoisia kappaleita vastaan,
halkaisija vähintään 12,5 mm
1: Suojaus pystysuoraan tippuvilta vesipisaroilta

Vuotovirrat

Standardin EN 60601-1 mukaan

12.4 Sähkönsyöttö
Verkkojännite

100–240 V AC, 50–60 Hz
(sovelletaan laitteen tyyppikilvessä mainittua verkkojännitettä,
ottovirtaa ja taajuutta)

Verkkoliitäntä

16 A 230 V:n kohdalla, määritys VDE 0100 -ohjesäännön osan
710 mukaan

Ottovirta

kork. 4,4 A (240 V AC)
kork. 12 A (100 V AC)

Teholähteet
(sisäiset)

+24 V DC ± 5 %, 35 A oikosulkusuojattu
800 W kokonaislähtöteho

Verkkokatkaisija

Kaikkinapainen, samanaikaisesti katkaiseva

Akku

Lyijyakku (ei tarvitse huoltoa)
2 x 12 V, ≥ 7,2 Ah
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12.5 Sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen liittyvät tiedot
(IEC 60601-1-2:2014)
Tiedot perustuvat standardin IEC 60601-1-2:2014 vaatimuksiin.
Nämä tiedot ovat voimassa laitteille, joiden valmistuspäivämäärä on
2019 ja sitä myöhemmin.

12.5.1 Vähimmäisetäisyydet säteilylähteen ja lääkinnällisen sähkölaitteen välillä
Lääkinnällisiä sähkölaitteita koskevat erityiset varotoimet
sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) suhteen.
Varoitus
Potilaan vaarantuminen laitteen virhetoiminnon seurauksena
Kannettavia radiotaajuudella toimivia viestintälaitteita (radiolaitteet ja
niiden varusteet, kuten esimerkiksi antennikaapelit ja ulkoiset antennit)
ei tule käyttää alle 30 cm (12 tuumaa) etäisyydellä laitteen osista ja
valmistajan määräämistä laitteen kaapeleista. Ohjeen noudattamatta
jättäminen voi johtaa laitteen toiminnan heikkenemiseen.
 Säilytä laitteen ja kannettavien ja siirrettävien radiotaajuudella
toimivien viestintälaitteiden välillä aina vähintään 30 cm:n etäisyys.
Kannettavat ja siirrettävät radiotaajuudella toimivat viestintälaitteet
voivat sisältää seuraavia säteilylähteitä (esimerkkilaitteet):
matkapuhelin, älypuhelin, tablettitietokone, langaton puhelin,
kannettava tietokone, langaton näppäimistö, langaton hiiri, langaton
kaiutin, langaton kaukosäädin (ei koske valmistajan toimittamaa
laitekohtaista langatonta kaukosäädintä).
Varoitus
Potilaan vaarantuminen laitteen virhetoiminnon seurauksena
Muiden kuin käyttöohjeessa mainittujen sähköisten lisävarusteiden ja
johtojen käyttäminen voi lisätä sähkömagneettista häiriösäteilyä tai
vähentää laitteen sähkömagneettista häiriönsietoa.
 Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä lisätarvikkeita ja
kaapeleita.
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Varoitus,
Potilaan vaarantuminen laitteiden sähkömagneettisen
yhteensopimattomuuden seurauksena
Toisen laitteen sähkömagneettinen säteily voi aiheuttaa laitteen
virhetoiminnon.
 Laitetta ei saa käyttää muiden laitteiden välittömässä läheisyydessä
eikä laitteiden ollessa päällekkäin.
Jos laitteen käyttö on välttämätöntä muiden laitteiden läheisyydessä tai
niiden ollessa päällekkäin:
 Seuraa laitteen toimintaa ja varmista määräystenmukainen toiminta.

12.5.2 Ohjeet ja valmistajan vakuutus – EMC


Sähkömagneettinen säteily

Ohjeet ja valmistajan vakuutus – Sähkömagneettinen säteily
multiFiltratePRO-laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavassa määritetyssä sähkömagneettisessa
ympäristössä. Asiakkaan tai multiFiltratePRO-laitteen käyttäjän on varmistettava, että sitä käytetään tällaisessa
ympäristössä.
Säteilytesti

Yhdenmukaisuus

Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeita

Radiotaajuinen säteily
CISPR 11

Ryhmä 1,
Luokka A

Harmoniset säteilyt
IEC 61000-3-2

Luokka A

multiFiltratePRO käyttää suurtaajuusenergiaa ainoastaan
sisäiseen toimintaansa. Sen vuoksi sen suurtaajuussäteily
on hyvin vähäistä ja on epätodennäköistä, että se häiritsee
lähellä olevia elektronisia laitteita.

Jännitteen
vaihtelu/välkyntä
IEC 61000-3-3

Täyttää

Fresenius Medical Care multiFiltratePRO

multiFiltratePRO sopii käytettäväksi kaikissa muissa tiloissa
kuin asuintilat ja tilat, jotka on liitetty suoraan yleiseen
pienjänniteverkkoon, josta asuinrakennukset saavat sähkön.
Tämän laitteen säteilyominaisuudet tekevät siitä sopivan
käytettäväksi teollisissa ympäristöissä ja sairaaloissa. Jos
laitetta käytetään asuinrakennusympäristössä, se ei ehkä
anna riittävää suojaa radiotaajuisilta viestintäpalveluilta.
Käyttäjän täytyy ehkä tehdä korjaavia toimenpiteitä, kuten
sijoittaa laite toiseen paikkaan tai suunnata laite uudelleen.
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Sähkömagneettinen häiriönsieto

Ohjesäännöt ja valmistajan vakuutus – sähkömagneettinen häiriönsieto
multiFiltratePRO-laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavassa määritetyssä sähkömagneettisessa
ympäristössä. Asiakkaan tai multiFiltratePRO-laitteen käyttäjän on varmistettava, että sitä käytetään tällaisessa
ympäristössä.
Häiriönsietotesti

IEC 60601 testitaso

Vaatimustenmukaisuustaso

Sähkömagneettinen ympäristö –
ohjeita

Sähköstaattinen
purkaus (ESD)
IEC 61000-4-2

±8 kV
kosketuspurkaus
±15 kV ilmapurkaus

±8 kV
kosketuspurkaus
±15 kV ilmapurkaus

Lattioiden on oltava puuta, betonia tai
keraamisia laattoja. Jos lattiat on
päällystetty synteettisellä materiaalilla,
suhteellisen kosteuden on oltava
vähintään 30 %.

Nopea sähköinen
transientti/purske
IEC 61000-4-4

±2 kV
verkkojohdoille
±1 kV tulo- ja
lähtöjohdoille

±2 kV
verkkojohdoille
±1 kV tulo- ja
lähtöjohdoille

Sähköverkkovirran tulisi olla laadultaan
liikehuoneisto- tai sairaalakäyttöön
sopivaa.

Syöksyjännite
IEC 61000-4-5

±1 kV kahden
vaiheen välinen
±2 kV vaiheen ja
maan välinen

±1 kV kahden
vaiheen välinen
±2 kV vaiheen ja
maan välinen

Sähköverkkovirran tulisi olla laadultaan
liikehuoneisto- tai sairaalakäyttöön
sopivaa.

Jännitteen laskut,
lyhyet katkokset ja
virransyöttölinjojen
jännitevaihtelu
IEC 61000-4-11

0 % UT 0,5 jakson
ajan 0, 45, 90, 135,
180, 225, 270 ja
315 asteessa

0 % UT 0,5 jakson
ajan 0, 45, 90, 135,
180, 225, 270 ja
315 asteessa

Virransyötön katketessa multiFiltratePRO
laitteen ladattava akku alkaa syöttää
ilman viivettä väliaikaisesti virtaa
järjestelmän osiin.

0 % UT 1 jakson
ajan

0 % UT 1 jakson
ajan

70 % UT 25 jakson
ajan

70 % UT 25 jakson
ajan

Sähköverkkovirran tulisi olla laadultaan
liikehuoneisto- tai sairaalakäyttöön
sopivaa.

0 % UT 250 jakson
ajan (5 s)

0 % UT 250 jakson
ajan (5 s)

30 A/m

30 A/m

Verkkotaajuuden
(50/60 Hz)
magneettikenttä
IEC 61000-4-8

Verkkotaajuuden magneettikenttien tulee
vastata tyypillisessä kaupallisessa tai
sairaalaympäristössä olevan tyypillisen
sijaintipaikan ominaistasoja.

Huomaa: UT on vaihtovirtajännite ennen testitason soveltamista.
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Ohjesäännöt ja valmistajan vakuutus – sähkömagneettinen häiriönsieto
multiFiltratePRO-laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavassa määritetyssä sähkömagneettisessa
ympäristössä. Asiakkaan tai multiFiltratePRO-laitteen käyttäjän on varmistettava, että sitä käytetään tällaisessa
ympäristössä.
Häiriönsietotesti

IEC 60601 testitaso

Vaatimustenmukaisuustaso

Johtuva RF
IEC 61000-4-6

3 Veff
150 kHz - 80 MHz

3 Veff

6 Veff
ISM-taajuusalueella
150 kHz – 80 MHz

6 Vrms
ISM-taajuusalueella

3 V/m
80 MHz - 2,7 GHz

3 V/m

Säteilevä RF
IEC 61000-4-3

Sähkömagneettinen ympäristö –
ohjeita

Huomautus: Nämä ohjeet eivät välttämättä sovellu kaikkiin tilanteisiin. Sähkömagneettisen kentän etenemiseen
vaikuttavat absorptio ja heijastuminen rakenteista, esineistä ja ihmisistä.

Testimääritykset koskien SUOJUSTEN HÄIRIÖNSIETOA suurtaajuisia langattomia
viestintälaitteita vastaan



Testitaajuus Taajuuskaista

Radiotaajuinen
viestintäpalvelu

W

m

Häiriönsietotestaustaso
V/m

Pulssimodulaatio
18 Hz

1,8

0,3

27

Pulssimodulaatio
18 Hz

2

0,3

28

0,2

0,3

9

Pulssimodulaatio
18 Hz

2

0,3

28

Pulssimodulaatio
GSM 1800;
217 Hz
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
LTE-kaista 1, 3, 4,
25; UMTS

2

0,3

28

MHz

MHz

385

380–390

TETRA 400

450

430–470

GMRS 460,
FRS 460

710

704–787

745

Modulaatio

LTE-kaista 13, 17 Pulssimodulaatio
217 Hz

Maksimiteho Etäisyys

780
810

800–960

870
930
1720
1845
1970

1700–1990

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820,
CDMA 850,
LTEHkaista 5
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Testitaajuus Taajuuskaista
MHz

MHz

2450

2400–2570

5240

5100–5800

5500

Radiotaajuinen
viestintäpalvelu

Modulaatio

Maksimiteho Etäisyys
W

m

Häiriönsietotestaustaso
V/m

Bluetooth, WLAN Pulssimodulaatio
217 Hz
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTEHkaista 7

2

0,3

28

WLAN 802.11 a/n Pulssimodulaatio
217 Hz

0,2

0,3

9

5785

12.6 Käyttöolosuhteet
Käyttölämpötila

+15–+35 °C

Ilmanpaine

700–1060 hPa

Suhteellinen ilmankosteus

30 % – 75 %, lyhytaikaisesti 95 %

Sijoituskorkeus

Suositeltu maksimisijoituskorkeus 3000 m
Todellinen maksimisijoituskorkeus riippuu ilmanpaineesta ja voi
vaihdella sen mukaan. Suurimman sallitun ilmanpaineen alittaminen voi
aiheuttaa järjestelmän toiminnan rajoitusta ja viiveitä paineen
mittausyksiköiden avaamisessa.

Kallistus käytön aikana

Maksimaalinen kallistuskulma käytössä: 5°

Kuormitus infuusiotankoa
kohti

Enintään: 5,5 kg

Vaakojen kuormitus

Enintään: 12 kg vaa'assa 1 ja vaa'assa 2
Enintään: 24 kg yhteensä vaa'assa 3 ja vaa'assa 4

Plasmapussin pidikkeen
kantavuus

Maksimi: 8 plasmapussia, joista jokaisen koko 320 ml
Koukun maksimikuormitus: 2 plasmapussia, joista jokaisen koko 320 ml

12.7 Varastointiolosuhteet
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Lämpötila

–20 °C – +60 °C

Suhteellinen ilmankosteus

30 % – 75 %, lyhytaikaisesti 95 %

Ilmanpaine

500 hPa – 1060 hPa
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12.8 Ulkoiset liitäntämahdollisuudet
Varoitus
Sähköiskun aiheuttama loukkaantumisvaara
Jos potilas joutuu suoraan tai käyttäjän kautta kosketukseen laitteen
pistokekontaktien tai liitäntäkontaktien kanssa, seurauksena voi olla
sähköisku.
 Hoidon aikana ei saa koskea laitteen pistokekontakteihin eikä
liitäntäkontakteihin.
Muiden tähän laitteeseen liitettävien lisälaitteiden on oltava
todistettavasti voimassa olevien IEC- tai ISO-standardien mukaisia
(esim. IEC 60950-1 tietotekniikan laitteiden turvallisuudesta).
Lisäksi kaikkien laiteasetusten tulee olla terveydenhuollon laitteiden
turvallisuusstandardin EN 60601-1:2006 luvun 16 ja liitteen I
vaatimusten mukaisia.
Jos laite liitetään sellaisia komponentteja sisältävään IT-verkkoon, joita
valmistaja ei ole asentanut ja validoinut, seurauksena voi olla
tuntemattomia riskejä potilaille, käyttäjille tai kolmansille osapuolille.
Vastuullisen organisaation on tunnistettava, analysoitava, evaluoitava
ja hallittava nämä riskit. Apuna ovat standardi IEC 80001-1:2010 ja
standardin EN 60601-1:2006 liitteet H6 ja H7.
Laitevalmistajan asentamaan ja validoimaan IT-verkkoon tehdyt
muutokset voivat aiheuttaa uusia riskejä, ja ne on analysoitava
uudelleen. Erikseen mainitaan:
– Muutokset IT-verkon asetuksissa
– Lisäkomponenttien ja -laitteiden liitäntä IT-verkkoon
– Komponenttien ja laitteiden poistaminen IT-verkosta
– IT-verkossa olevien komponenttien ja laitteiden päivitys
Paikallisella lainsäädännöllä on suurempi merkitys kuin yllä mainittujen
standardien vaatimuksilla. Kysymyksiin vastaa paikallinen
huoltopalvelu.
Verkkoliitäntään liittyvä dokumentaatio on saatavilla pyynnöstä.
LAN

Tiedonsiirtoon käytettävä liitäntä.
Galvaanisesti erotettu muuntajan avulla.
Liitäntä: RJ 45
Suojaus: CAT5 tai parempi
Pituus: 3 m

RS 232 -portti

Tämä sarjaliitäntä on passivoitu hoidon aikana normaalikäytössä.
Galvaanisesti erotettu optoerottimen avulla.
Liitäntä: D-Sub 9-napainen
Sarjajohdon pituus: maks. 3 m, suojattu
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Huolto/diagnoosi

Sarjaliitäntä diagnoosia varten.
Avaaminen ja käyttö sallittu vain huollolle.
Liitäntä: D-Sub 15-napainen

Hälytys-ulostulo

Tähän voi liittää ulkoisen hälytysnäytön, esim. henkilökunnan kutsun
(jännitteetön hälytyslähtö, vaihtokosketin korkeintaan 24 V / 24 W).
Liitäntä: 5-napainen diodipistoke suojatussa johdossa, suojaus on
maadoitettu molemmissa päissä.
Laitteessa saa käyttää ainoastaan valmistajan hyväksymiä varusteita ja
johtoja.
Laite ei valvo signaalinsiirron onnistumista ulkoiseen
hälytysilmoitukseen. Ulkoisen hälytysilmoituksen liittäminen ei vaikuta
näkyvien ja akustisten hälytysten syntymiseen laitteessa.
Varoitus
Potilaan vaarantuminen havaitsematta jääneiden
hälytyssignaalien vuoksi
Koska hälytyssignaalien siirto ulkoisiin hälytysnäyttöihin ei ole varmaa,
tämä ulkoinen hälytysjärjestelmä voi vikaantua häiriön yhteydessä.
 Poistu laitteelta vain niin etäälle, että pystyt aina havaitsemaan
laitteen hälytyssignaalit.

12.9 Käyttöohjelmat
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Toimintatesti

Automaattinen testi käyttö- ja suojajärjestelmien tarkastukseen.
Toimintatesti on tehtävä ehdottomasti käynnistyksen (ei virtakatkoksen)
jälkeen.

Valmistelu

Venaletkussa venakammion alapuolella olevan optisen tunnistimen
määrittämä. Valmistelu on päättynyt, kun optinen tunnistin havaitsee
ensimmäisen kerran verta letkustossa.

Letkuston täyttäminen

Letkustojen automaattinen täyttö ja ilmanpoisto. Täyttö päättyy
automaattisesti.

Huuhtelu

Huuhtelumäärä: 300–5000 ml, asetettavissa järjestelmäparametreissa.
UF-huuhtelu: 300–2000 ml, asetettavissa järjestelmäparametreissa.

Kierrätys

Huuhtelun jälkeen kehonulkoinenkierto voidaan pitää kierrätyksessä
kunnes potilas yhdistetään.

Potilaan yhdistäminen

Potilaan yhdistäminen

Hoito

Hoito käynnistyy, kun optinen tunnistin havaitsee verta letkustossa.
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Hoidon keskeytys

Potilaan voi irrottaa laitteesta hoidon aikana Hoidon keskeytys toiminnolla.
– Hoidon lyhytaikainen keskeytys ilman veren palautusta
– Hoidon keskeytys veren palautuksella

Hoidon lopetus /
veren palautuksella

Veren palautus jatkuu, kunnes optinen tunnistin ei havaitse enää verta,
sen jälkeen pidennettävissä lyhyeksi ajaksi.

Järjestelmäparametrit

Toimintatestin ja hoidon valinnan jälkeen asetuksista voidaan asettaa
äänenvoimakkuus, näytön kirkkaus, näppäinäänet ja hoidon
oletusarvot.

12.10 Balansointi-/ulkonestekierto ja turvajärjestelmät
Verivuoto-/
hemolyysivalvoja
(keltainen)

Optinen absorptiomenetelmä (punainen/vihreä-suhde).
Filtraatin virtausnopeudesta riippuva toimintakynnys, kun verenvuoto
on ≤ 0,5 ml / minuutti (sisältäen mittaustoleranssin).
Toimintakynnys on mitoitettu maksimaaliseen filtraattivirtaukseen ja
32 prosentin hematokriittiin. Se vastaa mahdollista verenvuotoa, joka
on korkeintaan 0,5 ml/min.
Mittaustarkkuus periaatteessa ±0,1 ml/min.
Pediatrisille hoidoille ja niiden mahdollista maksimaalista filtraatin
virtausta varten toimintakynnys on asetettu siten, että hematokriitin
ollessa 32 % havaitaan verihukka, joka on ≥ 0,1 ml/min.

Virtausnopeudet

Riippuen hoitomuodosta:
Verenvirtaus*

0 / 10–500 ml/min ±10 %

Korvausnesteen virtaus*

0 / 10–80 ml/min

Ulkonesteen virtaus*

0 / 6,3–80 ml/min

Sitraatin virtaus*

0 / 10–600 ml/h

Kalsiumin virtaus*

0 / 1–100 ml/h

Ultrafiltraationopeus (UF-nopeus) 0 / 10–180 ml/min
Filtraatin virtaus

0 / 10–180 ml/min

Netto-UF-nopeus

0 / 10–990 ml/h

Pumpputyyppi: letkun pumput, jousikuormitetut rullat, täysin
sulkeutuvat
Pumppujen annostelutarkkuus ilman vaakojen tekemää säätöä on
± 10 %. Säädetyssä tilassa (vaakabalansointia käyttävät hoitotavat)
yksittäinen annostelutarkkuus on sama kuin vaa'an tarkkuus.
Kokonaisannostelutarkkuus on tässä tapauksessa sama kuin annettu
balansointitarkkuus.
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Ultrafiltraatio* /
nettonesteenpoisto

Kokonaisultrafiltraatio lasketaan UF-nopeutena automaattisesti
seuraavista asetetuista parametreista: korvausnesteen virtaus,
netto-UF-nopeus ja antikoagulaation virtaus.
Potilaan nettonesteenpoisto voidaan valita netto-UF-nopeuden avulla.
UF-nopeuden / todellisen verenvirtauksen (UF/verenvirtaus) suhdetta
tarkkaillaan hoidon aikana enimmäisraja-arvon suhteen. Epäsuhdan
kohdalla (korkean hemokonsentraation vaara) annetaan varoitus noin
5 sekunnin kuluttua.

Balansointi-/
ulkonestekierto

Määrävirhe < 1 % koskien annosteltuja kokonaismääriä (riippuu
hoitotavasta) laitteen ollessa kallistettuna korkeintaan 5°.
Vakiokäyttöparametreilla ja -olosuhteissa HDF-hoitojen maksimaalinen
balansointitarkkuus on noin 30 ml/h.
Ci-Ca-käytössä, voi esiintyä lisäksi yksi poikkeama riippuen
annostelluista määristä (katso sitraatti- ja Ca-pumpun tarkkuus
sivulta 12-12).

Maksimaalinen
balansointivirhe
hoidon aikana

500 g aikuisten kohdalla
50 g pediatristen hoitojen aikana
Kun tämä maksimaalinen balansointivirhe saavutetaan tai havaitaan
tunnistettujen yksittäispoikkeamien summana tai balansointivalvonnan
virhetoimintona, toinen balansointi estetään automaattisesti.
Tavallisen toiminnan (vaakabalansointi virheettömästi aktiivinen) jo
muutamien grammojen painopoikkeamat (virtauksesta riippuvainen)
asetetusta arvosta aiheuttavat balansointivaroituksia. Suuremmat
poikkeamat ovat mahdollisia vikatapauksessa (vaakavika tai
pienemmät vuodot).
– Maksimaalinen balansointipoikkeama < 100 ml/h
– Suuremmat poikkeamat tunnistetaan aikuisilla 500 gramman ja
pediatrisilla potilailla 50 g maksimaalisen virhevolyymin puitteissa
(vaakojen toimintatesti)
– Kun maksimaalinen balansointivirheiden määrä on saavutettu,
balansointi estetään automaattisesti.

Balansointivirhe

F = FUF + FSUB + FAntikoagulaatio (katso myös balansointi-/ulkonestekierto)
F = balansointi virhe
FUF = ultrafiltraatiovirhe
FSUB = korvausnestevirhe
FAntik = antikoagulaatiovirhe hepariini tai Ci-Ca

Vaakajärjestelmä
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Maksimaalinen kuormitettavuus: 12 kg vaakaa kohden
Punnitusalue: 0–12 kg
Erotuskyky: 1 g
Maksimaalinen lineaarisuuspoikkeama (tarkkuus): ≤ ±1 % tai 1 g
(voimassa on aina suurempi arvo)
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Korvausnesteen/
ulkonesteen lämpötila*

Hoitovaihtoehdot: kaikki hoitomuodot TPE- ja pediat. CVVHD -hoitoa
lukuun ottamatta
– Säätöalue: pois; 35–39 °C
– Erotuskyky: 0,5 °C
– Kun ympäristön lämpötila on ≥ 20 °C ja kun käytettävien liuosten
lämpötila vastaa ympäristön lämpötilaa, asetettu lämpötila
saavutetaan normaalissa käytössä (aktiivinen balansointi / ei
hälytyksiä) tarkkuudella, joka on +1,5 °C / -3 °C.
– Kun ympäristön lämpötila on < 20 °C, suuremmat laskevat
poikkeamat ovat mahdollisia lämpöhävikin vuoksi. Tässä
tapauksessa on tarvittaessa käytettävä ulkoisia toimenpiteitä.
Hälytyskynnyksiä on kaksi. Kun 42 °C:n annostelulämpötila ylittyy
lyhyeksi aikaa, virtauksen hidastus käynnistyy ilman välitöntä hälytystä.
Kun 120 ml ylittyy tai 46 °C:n annostelulämpötila saavutetaan,
annetaan hälytys ja nesteen syöttö loppuu. Tämä on vahvistettava.
Automaattinen uudelleenkäynnistys tapahtuu vasta, kun lämpötilan
hälytysraja alittuu.
Hoitovaihtoehto: pediat. CVVHD
– Säätöalue: pois; 35–39 °C
– Erotuskyky: 0,5 °C
– Kun ympäristön lämpötila on ≥ 20 °C ja kun käytettävien liuosten
lämpötila vastaa ympäristön lämpötilaa ulkonesteen
virtausnopeuden ollessa ≥ 600 ml/h, asetettu lämpötila saavutetaan
normaalissa käytössä (aktiivinen balansointi / ei hälytyksiä)
tarkkuudella, joka on +1,5 °C / -3 °C.
Kun ulkonesteen virtausnopeus on < 600 ml/h, annostelukohdassa
(ulkonesteletkun ja dialysaattorin välinen liitäntäkohta) saavutetaan
vähintään 33 °C_n lämpötila.
– Kun ympäristön lämpötila on < 20 °C ja/tai kun paikassa vetää,
suuremmat laskevat poikkeamat ovat mahdollisia lämpöhävikin
vuoksi. Tässä tapauksessa on tarvittaessa käytettävä ulkoisia
toimenpiteitä.

Luovuttajaplasma lämpötila* (Jääplasma)

Hoitovaihtoehto: TPE

Ympäristön lämpötilan
anturi

Lämpötila-anturi ympäristön lämpötilan mittaukseen.
Tulolämpötila säätää sisäänrakennettuja lämmittimiä. Ulkoinen
lisälämmitin on tästä riippumaton.
Tarkkuus ±1 °C

Lämmityksen mikrokytkin

Lämmitinpussin paineen aiheuttaman laajenemisen tai virheellisen
asettamisen valvonta.

Ympäristön 20 °C:n – 35 °C:n lämpötiloissa annostelukohdassa
saavutetaan 25 °C – 38 °C, kun korvausneste- tai plasmalämmittimet
(aktiivinen balansointi / ei hälytyksiä) kytketään päälle.

(* = olennainen ominaisuus IEC 60601-1 mukaan)
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12.11 Kehonulkoinen verenkierto ja turvajärjestelmät
Venaletkun paineen
mittaus

Täysin kostunut hydrofobinen filtteri venapaineletkussa tunnistetaan
siitä, että venapaineanturi (sininen) ei enää havaitse painevaihteluja.

Arteriapaine

Näyttöalue: –300 – +300 mmHg
Erotuskyky: 5 mmHg
Tarkkuus: 10 mmHg
Verta ei havaittu:
Arteriapaineen hälytysrajan ikkunan koko: –300 – +300 mmHg
Verta havaittu:
Arteriapaineen hälytysrajan ikkunan koko: +40 – +200 mmHg
Oletusarvo asetettavissa käyttäjäasetuksissa,
Tehdasasetus: +200 mmHg
Kun arteriapaineen alempi alaraja alittuu, arterialetkun sulkija ei
sulkeudu, jotta paine pääsee pois järjestelmästä. Sulkija sulkeutuu
jokaisen muun painehälytyksen yhteydessä.

Venapaine
(suojajärjestelmä ulkoista
verenvuotoa vastaan)

Näyttöalue: –100 – +500 mmHg
Erotuskyky: 5 mmHg
Tarkkuus: 10 mmHg
Verta ei havaittu:
Venapaineen hälytysrajan ikkunan koko: –100 – +500 mmHg
Verta havaittu:
Venapaineen hälytysrajan ikkunan koko: +40 – +200 mmHg
Oletusarvo asetettavissa käyttäjäasetuksissa,
tehdasasetus +100 mmHg
Ikkuna asetettavissa alueella +10 – +500 mmHg
(hälytystapauksessa kytkettävissä arvoon –100 – +500 mmHg, jos
huoltoasetuksissa on sallittu venapaineen alarajan alueen laajennus)
Tehdasasetus: venapaineen alarajan alueen laajennus ei ole käytössä.

Pre-filtteripaine

Näyttöalue: –50 – +750 mmHg
Erotuskyky: 5 mmHg
Tarkkuus: 10 mmHg
Verta ei havaittu:
Pre-filtteri paineen hälytysrajan ikkunan koko: –50 – +750 mmHg
Verta havaittu:
Pre-filtteri paineen hälytysrajan ikkunan koko: +40 – +200 mmHg
Oletusarvo asetettavissa käyttäjäasetuksissa,
Tehdasasetus: +200 mmHg
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TMP (CRRT)

Näyttöalue: –300 – +500 mmHg
Alempi hälytysraja: –60 mmHg
Ylempi hälytysraja: +520 mmHg
Tarkkuus: 20 mmHg
Näyttö vain hoitonäytössä/painehistoriassa
Transmembraanipaine lasketaan ja näytetään seuraavan kaavan
mukaisesti:
TMP = ((Pven + PpräF) / 2) – PFil + Offset
TMP = transmembraanipaine
Pven = venapaine
PpräF = pre-filtteripaine
PFil = filtraattipaine
Offset = 20 mmHg (hydrostaattisten paine-erojen korjaus)

TMP (TPE)

Näyttöalue: -60 – +270 mmHg
Raja-arvoikkuna
Alempi hälytysraja: –60 mmHg
Ylempi hälytysraja: +50 mmHg ylimpään maksimihälytysrajaan
Ylempi maksimihälytysraja voidaan määrittää käyttäjäasetuksena
välille +50 – +100 mmHg
Tarkkuus: 20 mmHg
Transmembraanipaine lasketaan ja näytetään seuraavan kaavan
mukaisesti:
TMP = ((Pven + PpräF) / 2) – PFil + Offset
TMP = transmembraanipaine
Pven = venapaine
PpräF = pre-filtteripaine
PFil = filtraattipaine
Offset = 20 mmHg (hydrostaattisten paine-erojen korjaus)

Veripumppu

Jousitetut rullat, täysin okklusiivinen, paine rajoitettu 2 baariin
vakiopumppusegmenttiletkussa 6,4 x 1,8 (sisältää vaaditut letkustot).
Varoitus
Potilaan vaarantuminen puutteellisen detoksikaation seurauksena
Jos arteriapaine saavuttaa ennen veripumppua äärimmäisen
negatiivisia arvoja, verenvirtaus voi vähentyä ja siten hoidon tehokkuus
voi heikentyä.
 Estä äärimmäisen negatiivinen arteriapaine asianmukaisin
toimenpitein arteriapuolella.
Annostelunopeus:
CRRT: 10–500 ml/min
CRRT sitraattiantikoagulaatiolla: 10–200 ml/min
TPE: 10–300 ml/min
Erotuskyky: 10 ml/min
Annostelunopeus:
Pediat. CVVHD 8 kg - 16 kg: 10 - 100 ml/min
Pediat. CVVHD 16 kg - 40 kg: 10 - 200 ml/min
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Tarkkuus:
Annostelunopeudet 10 ml/min - 50 ml/min voidaan asettaa 1 ml/min
tarkkuudella.
Annostelunopeudet 50 ml/min - 100 ml/min voidaan asettaa 5 ml/min
tarkkuudella.
Annostelunopeudet 100 ml/min - 200 ml/min voidaan asettaa
tarkkuudella, joka on 10 ml/min.
Virtaustarkkuus
Painealue ≥ –300 mmHg ≤ 10 %
Vakiopumppusegmenttiletku 6,4 x 1,8 mm
Siirretyn verimäärän järjestelmätarkkuus: ±10 % hoidon koko keston
aikana ja voimassa tyypillisissä hoitotilanteissa.
Veripumpun pysäytyshälytys
Aikaperusteinen seisonta-ajan monitorointi turvajärjestelmänä
hyytymisen aiheuttamaa veren menetystä vastaan.
Hälytysviive veripumpun ollessa pysähdyksissä:
1 minuutti (hoidon aikana)
3 minuuttia (potilaan liitännän ja irrottamisen aikana)
Hälytyksen toisto veripumpun pysähtyessä uudelleen: 60 s välein
Pinnantason valvoja

Menetelmä:
kapasitiivinen mittaus
Kytkentäpiste 13 mm, ±4 mm yläreunasta

Optinen tunnistin

Menetelmä: infrapuna-lähetys
Erottaa seuraavan:
– Verta ei havaittu (NaCl-liuosta tai ilmaa letkustossa)
– Verta havaittu (verta letkustossa)

Ilmavalvoja

Menetelmä:
Ultraäänimittaus letkussa
Tunnistus:
– ilmakuplat
– mikrokuplat
Ilmahälytys:
– mikrokuplat
– verenvirtaus < 100 ml/min:
ilmakupla: koko ≥ 20 µl
– verenvirtaus ≥ 100 ml/min:
10 ilmakuplaa, joista jokaisen koko on ≥ 20 µl - < 50 µl
tai 1 ilmakupla, jonka koko on ≥ 50 µl
Annetut tiedot koskevat huonointa tapausta verenvirtauksessa, joka on
0–500 ml/min, kun laitetta käytetään hyväksytyillä letkustoilla.
Täysi herkkyys maksimaalisessa verenvirtauksessa, kun potilaan paino
> 45 kg.
Jotta pahimmassa tapauksessa (venakammion pinnan taso laskenut)
voidaan varmistaa samanlainen herkkyys potilailla, jotka painavat alle
45 kg, valitse veripumpun pienempi maksimi nopeus seuraavasta
taulukosta.
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Yleinen raja-arvo: 0,03 (ml/min) / kg
Potilaan paino

Maksimaalinen
ilmamäärä
pienimmällä
vaararajalla

Maksimaalisen
verenvirtauksen
rajoitus (tark.: kosteus)

8 kg

0,24 ml/min

91,6 ml/min

9 kg

0,27 ml/min

100 ml/min

16 kg

0,48 ml/min

183,2 ml/min

18 kg

0,54 ml/min

200 ml/min

40 kg

1,2 ml/min

458 ml/min

45 kg:sta lähtien

≥ 1,35 ml/min

≥ 500 ml/min

Hepariinipumppu

Pumpputyyppi: ruiskupumppu
Annostelunopeus: 0,5–25 ml/h
Erotuskyky: 0,1 ml/min
Tarkkuus: ±5 % annostelunopeudelle 1–25 ml/h, mittausaika 2 tuntia,
1,2 baarin vastapaineeseen saakka. Annostelunopeuden ollessa
< 1,0 ml/h toleranssi voi olla suurempi kuin ±5 %.
Boluksen anto: 0,1–5 ml 0,1 ml:n välein (esiasetettu boluksen
maksimaalinen antomäärä on 5 ml. Tämän parametrin voi asettaa
pienemmäksi järjestelmäparametreissa).
Bolusnopeus: 30 ml/min

Äänimerkki

Äänihälytyksen äänenpainetason asetusalue:
Äänenvoimakkuusalue: 50–80 dB ±5 dB
Tehdasasetus: ≥ 65 dB
Suuren prioriteetin hälytys 60–80 dB ±5 dB
Keskitason prioriteetin hälytys 60–80 dB ±5 dB

Ci-Ca-tipanlaskija

Mittausalue: 0–4 tippaa/sekunti (sitraatille ja kalsiumille, toisistaan
riippumatta)
Mittausperiaate: optinen
Nestepinnan täytyy olla merkin kohdalla tai alapuolella tippojen
kunnollista tunnistamista varten.

Sitraattipumppu

Pumpputyyppi: rullapumppu
Annostelutarkkuus: ±10 %
Annostelunopeus: 10–600 ml/h riippuen sitraatin ja veren suhteesta.
Asetettava annos;
Sitraattipitoisuus toimitettua verilitraa kohden: 2–6 mmol/l 0,1 mmol/l:n
välein
Oletusarvo: 4,0 mmol/l
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Ca-pumppu

Pumpputyyppi: rullapumppu
Annostelutarkkuus: ±10 %; annostelunopeuden ollessa < 6 ml/h
poikkeama voi olla ±20 %
Annostelunopeus: pois; 1–100 ml/h riippuen kalsiumin ja filtraatin
suhteesta.
Asetettava annos;
Kalsiumpitoisuus toimitettua filtraattilitraa kohden: 0–3 mmol/l
0,1 mmol/l:n välein
Oletusarvo: 1,7 mmol/l
Ci-Ca-pumppusegmenttien asettamisen/poistamisen sekä
Ci-Ca-letkujen täytön aikana Ci-Ca-pumput pyörivät suuremmilla
annostelunopeuksilla (400 ml/h).

Ci-Ca-pinnantason valvoja

Toiminta: Täyden tai tyhjän Ci-Ca-tippakammion havaitseminen ja
erottaminen (toisistaan riippumattomasti sitraatille ja kalsiumille).
Mittausperiaate: optinen
Nestepinnan täytyy olla merkkien alueella tai yläpuolella täyttötilan
automaattista tunnistamista varten.

Kasetin tunnistin

Erottaa kasetit Ci-Ca-järjestelmän kanssa tai ilman sitä värit
tunnistavilla antureilla ja kasetissa olevan värimerkin perusteella.
Kasetti ilman Ci-Ca (potilas, jonka paino 40 kg tai enemmän): sininen
merkintä
Ci-Ca-kasetti: keltainen merkki
Pediat. kasetti ilman Ci-Ca (potilas, jonka paino 8 kg - 40 kg):
purppura merkintä
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12.12 Käytetyt materiaalit


Muovit ja valuhartsit

Fresenius Medical Care multiFiltratePRO

Lyhenne

Materiaali

ABS

(PBT+ABS)-GF20 ALTECH PBT+ABS A
2020/620 GF20 UV Albis RAL 9001-GL,
kermanvalkoinen WT1028-08, Albis
(PC+ABS)-GF8 FR ROMILOY 9035 GF8
UV Romira RAL 9001-GL,
kermanvalkoinen 16882, Romira
ABS-SE Osstyrol Hagedorn Plastirol
RAL 9001-GL, kermanvalkoinen MB
Hacoplast HP 45427-1, Habich’s Söhne

Vinyyli

ERT-SOAF-VSGN-10046
ERT-SOAF-VW-10635

Duplobond

Duplobond 360.2 Plus,
polyetyleenipaperi, puhdas akrylaatti,
polyesterikalvo

Eastar

Eastar DN011

EPDM

EPDM Shore 70 A
EPDM-XPP Shore 64 A

GV

GV-4H (Grivory) luonnonvärinen
GV-5H (Grivory) luonnonvärinen

HY/ EPDM keskitaso

Vaahtomuovi

Iglidur

Iglidur J
Iglidur W300

Kapton-kalvo

Polyimidikalvo tyyppi MT50SK

LD-PE

Polyetyleeni LD-PE (SK-03)

Lupolen

Lupolen 1800 H väritön

NBR

N7LM (70 Shore A)

PA6.6

PA6.6 luonnonvärinen
PA6.6 musta

PA6

PA6 GF15
PA6 GF10/GK20 (Frianyl)
PA6 G musta
PA6-(GF10+GB20) NILAMID B3
GFB1020 WT 9001/F Celanese RAL
9001-GL, kermanvalkoinen

PA66

GF30 Ultramid A3EG6 musta
Ultramid A3K

PBT

PBT lasikuituvahvisteinen muovi

PEEK

Polyeetterieetteriketoni
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Lyhenne

Materiaali

PET

PET (P) luonnonvärinen kerma
valkoinen

PETG

Polyetyleenitereftalaatti
kermanvalkoinen

POM

Hostaform C 13021
Polyasetaali luonnonvärinen
Polyasetaali kermanvalkoinen RAL 9001
POM -C GF 25

PP

Hostacom G2UO2

Polyesteri

Polyesteri 100 %, Cu+Ni

PU

8052 valkoinen
(vastaavanlainen kuin RAL 9001)
MG 804 GR musta
MG 804 GF musta
GM959 valkoinen
(vastaavanlainen kuin RAL 9001)
PX 515 kermanvalkoinen RAL 9001
SG95 läpinäkyvä

PT

PT WN1452 VZ

PVC kova

PVC kova

PVC pehmeä

PVC pehmeä 65 + / - Shore A

PVC U

PVC U

Pocan

Pocan KU2-7125

Santoprene

Santoprene 271-80 R
RAL_7038_akaatinharmaa
Santoprene 271-73, 73 +-5 Shore A
RAL_7038_akaatinharmaa

Elastosil-silikoni

LR 3003-50 45° Shore A akaatinharmaa
RAL7038
LR 3003-70 Shore luonnonvärinen,
läpinäkyvä
LR 3003-70, akaatinharmaa RAL 7038
LR 3003-60 Shore A kermanvalkoinen
RAL 9001-GL
P60 (MVQ)
WEHA-SI 5250 akaatinharmaa 7038

Silikoni

Silikoni-kumi-eristysletkut kudokseton
tyyppi SIL (F163.900)
Silikoni-kumi-eristysletkut
Silikonipäällysteinen paperi

TPE

Alruna W50 RAL 9001
Alruna W60 RAL 9001

Kuitukangas

Kuitukangas, akryylikopolymeeri

Zytel

Zytel (nailon)
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Metallit, lasi, grafiitti, keramiikka

Fresenius Medical Care multiFiltratePRO

Lyhenne

Materiaali

Al

Alumiini
Al Cu Mg Pb anodisoitu E6 EV1 väritön
Al Mg3 F25 DIN 1784
Al Mg Si 0,5 F22
Al Mg 1 F21
Al Mg 1 F21 nauha-anodisoitu E6 EV1
Al Mg 3 DIN EN ISO 9445
Al Mg 4.5 Mn
Al Mg Si1 F28, RD EN 755-3
Al Mg Si1 W28

Kaksoismetallinauha

Kaksoismetallinauha

Cu

Kupari

EP GC

Epoksi-lasikuitu EPGC 202 DIN 7735,
tyyppi.2372.1 vahvuus 0,5 mm

Jousiteräs

Jousiteräs kirkas, DIN471 muoto A

Float-lasi

Float-lasi

Messinki 58

CuZn39Pb3

Messinki

CuZn39Pb3 F44
Messinki DIN 9021

Teräs

Teräs 8 zp. sininen passivoitu, DIN 985
1.3541 (X47Cr14 DIN EN ISO 683-17)
1.0330 (ST12), pelti DIN EN ISO 10131
1.0330 (ST12ZE), sinkitty
elektrolyyttisesti
sinkitty, kromattu
Sinistetty teräs 5 µ, stanssattu
Lujuusluokka 5.8, sinistetty,
pintakarkaistu 0,2–0,4 mm
Teräs 45H A2-2, DIN 914
Teräs 9 S MnPb 28 K
Teräs 8.8, ISO 7380m galv. sinkitty
Teräs 8.8, sinkitty, DIN 7985

Ruostumaton teräs

1.4021
1.4037 (X65Cr13)
1.4122
1.4301 (V2A, X5CrNi18-10)
1.4305
1.4310 (X10CrNi18-8)
1.4401 (V4A)
1.4404
1.4568 (jousilanka)
A1, A2, A4 DIN 965-TX

Tinattu pelti

1.0375
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Sähköosat
Rakenneryhmätyyppi

Materiaali

Termistori

Pii
Kupari
Hopea
PTFE
Epoksihartsi

Tasainen punnituslaite

Alumiini, silikonikumi, PVC

Verkkokatkaisija

Kestomuovikotelo
Kupari
Tina
Kosketinpronssi
Lasikuituvahvisteinen kovamuovi

Virtalähde

Alumiini
FR-4 (LP-perusmateriaali)
Kupari
Tina
Pii
Polyesteri
Polyuretaani
Rautasydämet
Ferriittisydämet
PVC

Häiriösuodatin

Rautasydämet
Ferriittisydämet
Kupari
Tina
PVC
Polyesteri

Pistoliittimet

Kupari + tina
Lasikuituvahvisteinen kovamuovi

Kaapelit

Kupari
PVC
Teflon
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Rakenneryhmätyyppi

Materiaali

Elektroniikka

Elektroniikkalevyt
LCD-näyttö
Lasikuituvahvisteinen kovamuovi
Ferriittisydämet
Kupari
Tina
Pii
Litiumakut
Lyijyakut

Käyttökoneisto

Ferrite rubber magnet
Polyesteri / PTZTR (Avery Dennisen)
Micares X 1087 GY (Micafil)
Delrin 500 (DuPont)
RNF-100 (Raychem)
Magnesol U-180 (Lacroix + Kress)
PA Ultramid A3HG7nc (BASF)
Lasiepoksi FR4
Polyesteri / PTWTR (Avery Dennisen)
Loctite 603
Hardloc punainen 903686 (Denka)
Hardloc vihreä 906245 (Denka)
PA66

Moottorin vaihdeyksikkö

Polyamidi, vahvistettu
Teräs
Esteri+polyalfaolefiiniöljy, litiumsaippua
Messinki
Perfluorinoitu polyeetteri,
polytetrafluorietyleeni (PTFE)
Uretaanimetakrylaatti,
butyylisykloheksyylimetakrylaatti,
akryylihappo, butyyliglykolimetakrylaatti,
hydroksipropyylimetakrylaatti,
asetyylifenyylihydratsiini,
oktyylifenoksipoly (etoksi) etanoli,
kumeenihydroperoksidi
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Apuaineet

Apuaineryhmä

Materiaali

Huopa

Villa, viskoosi karbonoitu

Vaihteistoöljy

Molykote L-1122

Silikoniliima

DOW Corning 794F Aloxy Sealant

Silikonikumi

Materiaali 70105070, Wacker Silicones
E 41 läpinäkyvä alumiiniputki 10 gr
neutraali

Kaksipuolinen
liimanauha

Liima-aine: akrylaatti -A 20- välittäjäaine:
Polyuretaanivaahto (avosoluinen)

Liima

Araldite 2021-1
metakryylihappoesteripohjainen sitkeän
elastinen kaksikomponenttiliima

Liima

Araldite 2029
metakryylihappoesteripohjainen sitkeän
elastinen kaksikomponenttiliima

Liima

Araldite 2048-1
metakryylihappoesteripohjainen sitkeän
elastinen kaksikomponenttiliima

Liima

Loctite 243
(akrylaatti, metakrylaattiesteri)

Liima

Loctite 401

Liima

Loctite 406
(syanoakrylaati, etyylisyanoakrylaatti)

Liima

Loctite 454
(syanoakrylaati, etyylisyanoakrylaatti)

Liima

Cyanolit

Liima

Hysol 3421

Liima

Polysiloksaani

Pohjuste

Loctite 770 (polyolefiini)

Voiteluöljy

Paraliq P460: parafiini. Mineraaliöljy,
öljyhiilivety, väritön – vaaleankeltainen
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Maalit

Fresenius Medical Care multiFiltratePRO

Apuaineryhmä

Materiaali

Pintamaali (jauhemaali)

Pintamaali DURAMix 331 RAL 9006,
valkoinen alumiini
Pintamaali Freopox PB3012A
RAL 9001 - GL, kermanvalkoinen
Pintamaali FREOPOX PB1031A
RAL 7035, vaaleanharmaa

Märkämaali, pohjustus

Pohjustus Alexit 484, signaaliharmaa
Pohjustus Alexit 484, valkoinen
Alexit 342-67

Märkämaali, peitemaali

Pintamaali Alexit 5300 RAL 7035,
vaaleanharmaa
Pintamaali Alexit 5300 RAL 9001 - GL,
kermanvalkoinen
Alexit 346-18
Freopox PB 10 13 A

Painovärit

Painatus TD RAL 9005, syvä musta
Painatus TD RAL 9003,
signaalivalkoinen
Painatus TD RAL 9029, mintunvihreä

Painoväri, peitemaali

TP-218 / 65-HD NT
TP-218 / 60
TP-218 / C-MIX 2000
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13 Määritelmiä
13.1 Määritelmät ja käsitteet
Tässä käyttöohjeessa käytetyt käsitteet vastaavat DIN 58352
-standardin määrityksiä. Seuraavassa on selitetty vain selvitystä
vaativat käsitteet.
Akku

Sisäinen varavirta ajallisesti rajoitettuun hätäkäyttöön sähkökatkoksen
aikana.

Arterialetkusto

Arterialetkusto on osa kehonulkoista verenkiertoa potilaasta
dialysaattorin sisääntuloon saakka.

Arteriapaine

Arteriapaine on arterialetkustossa oleva paine veritien ja veripumpun
välissä.

Ca-pumppu

Ca-pumpulla infusoidaan kalsiumliuosta potilaan vereen
kehonulkoisessakierrossa.

Dialysaattorin käyttöikä

Dialysaattorin käyttöikä näyttää, kuinka kauan verta on kulkenut
letkuston läpi. Se on pääosin sama kuin hoitoaika, mutta yleensä sitä
pidempi, sillä hoitoajasta poiketen dialysaattorin käyttöikä etenee myös
balansoinnin keskeytyksen aikana.

Diffuusio

Hemodialyysissa diffuusio on aineen pitoisuusgradientista aiheutuva
aineen kuljetusmenetelmä.

Filtraatio

Filtraatio on liuosten, esim. veden, konvektiivinen virtaus kalvon läpi
hydrostaattisen ja/tai osmoottisen paine-eron mukaan. Liuonneet
ainesosat kulkeutuvat mukana (aineen konvektiivinen kuljetus), jos ne
eivät jää kalvoon.

Filtraatti / filtraatin virtaus

Filtraatti tai filtraattivirtaus on ulkonesteen, korvausnesteen,
netto-UF-nopeuden, hepariinin virtauksen, sitraatti- ja Ca-virtauksen
yhteenlaskettu summa. Filtraattia tai filtraattivirtausta käytetään
Ca-annoksen laskennan perusteena, ja järjestelmä laskee sen.

Filtraattipussi

Filtraattipussi on filtraatin (ultrafiltraatin) keräyspussi.

Hemodialyysi

Hemodialyysi on diffusiivinen vaihtoprosessi ulkonesteen a veren välillä
kehonulkoisessa verenkierrossa.

Hemofiltraatio

Hemofiltraatio on plasmaveden ja siihen liuenneiden aineiden
ultrafiltraatiota endogeenisten ja eksogeenisten toksiinien ja veden
eliminoimiseksi samalla kun ultrafiltraatti korvataan kokonaan tai
osittain elektrolyyttiliuoksella.

Hepariinipumppu
(antikoagulanttipumppu)

Hepariinipumpulla lisätään antikoagulanttia potilaan vereen
kehonulkoisessa kierrossa.
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Hoitoaika

Todellinen hoitoaika ilman viestejä ja aikoja, joiden aikana balansointi
on pois päältä.

Hoitopaketin käyttöikä

Hoitopaketin käyttöikä osoittaa, kuinka kauan letkustoa voidaa käyttää.
Se käynnistyy täyttövaiheen aloituksesta ja antaa toistuvan hälytyksen
maksimi käyttöajan tai maksimi verimäärän ylittyessä. Tässä
tapauksessa paketti on vaihdettava mahdollisimman pian.

Huoltokortti

Teknikkokortti

Hälytysraja-arvo

Hälytysraja-arvo on mittausarvo, jonka saavutettua annetaan hälytys.

Hälytystoiminnon
tarkistus

Hälytystoiminnon tarkistus tarkistaa hälytyslaitteiden toimivuuden.

Kehonulkoinen
verenkierto

Kehonulkoinen verenkierto on verenkierron osa, joka tapahtuu kehon
ulkopuolella.

Kalsiumin virtaus

Potilaan vereen annettu määrä kalsiumliuosta aikayksikköä kohden.

Konvektio

Konvektio on liuenneiden aineiden kuljetusta yhdessä liuoksen kanssa
(vetovaikutus, esim. hemofiltraatio).

Korttipaikka

Korttipaikkaan asetetaan Käyttäjäkortti / Huoltokortti.

Korvausneste

Korvausneste on hemofiltraatiossa käytetty korvausliuos.

Käyttäjäkortti

Käyttäjän kortti

Letkunohjain

Letkunohjain on sitraatti- ja Ca-pumpun alustassa. Järjestelmä
tunnistaa letkunohjaimen avulla, onko Ci-Ca-pumppusegmentti
asetettu oikein.

Netto ultrafiltraatiomäärä

Potilaan verestä suodatettu nestemäärä, jota ei ole palautettu
potilaalle, käytetään esim. potilaan painon hallintaan (poiston
nopeus (netto-UF-nopeus) annetaan yksikössä ml/h).

Prediluutio

Korvausnesteen antopaikka on ennen dialysaattoria.

Post-filtteri Ca-pitoisuus

Dialysaattorin jälkeisellä kalsiumpitoisuudella voidaan tarkkailla ja
ohjata regionaalisen sitraattiantikoagulaation tehoa.

Postdiluutio

Korvausnesteen antopaikka on dialysaattorin jälkeen.

Sitraatin virtaus

Potilaan vereen annettu määrä sitraattiliuosta aikayksikköä kohden.

Sitraattiannos

Potilaan vereen annettu määrä sitraattiliuosta. Annos on määritelty
millimooleina verilitraa kohden.

Sitraattipumppu

Sitrattipumppu infusoi sitraattiliuosta potilaan vereen.

Systeeminen Ca-pitoisuus

Tällä tarkoitetaan systeemisesti ionisoitua kalsiumpitoisuutta
potilaassa. Tällä mittausarvolla tarkkaillaan ja ohjataan kalsiumin
korvausta.
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Toimintotesti

Toimintotesti tarkistaa painemittausten oikeanlaisen toiminnan
paineenmittauskupujen kautta. Letkusto tarkistetaan myös.

Ulkoneste

Ulkonesteen avulla hemodialyysissä verestä poistetaan ylimääräistä
nestettä ja kuona-aineita. Dialysaattorissa ulkonesteja veri virtaavat
vastakkaisiin suuntiin, veren ja ulkonesteen erottaa ainoastaan
puoliläpäisevä kalvo.

Vaihtomäärä

Vaihtomäärä on verestä suodattaen saatu nestemäärä, joka korvataan
korvausnesteellä suhteessa 1:1 (nopeus annetaan yksiköissä ml/h tai
ml/min). Vaihtomäärä määrittää oleellisesti hoidon tehokkuuden.
Nopeus on mittayksikkö sille, millä nopeudella vaihto suoritetaan.

Valmisteluaika

Valmisteluaika käynnistyy täyttövaiheen aloituksesta ja päättyy veren
tunnistukseen potilaan yhdistämisen aikana. Jos maksimi
valmisteluaika ylittyy, annetaan kertaluontoinen varoitus. Valmistelua
voidaan jatkaa viestin vahvistamisen jälkeen. Valmisteluaika lasketaan
jo hoitopaketin käyttöikään.

Venaletkusto

Venaletkusto on osa kehonulkoista verenkiertoa dialysaattorin
ulostulopäästä potilaaseen.

Venapaine

Venapaine on venaletkussa oleva paine (esim. venakammiossa).

Veren korvausneste

Korvausnesteet, kuten esimerkiksi albumiininesteet fysiologisilla,
kolloidisilla konsentraatioilla tai sopivasti laimennetut punasolujen
konsentraatit

Verivuotovalvoja

Verivuotovalvojalla todetaan, onko filtraatissa tai plasmassa verta.

13.2 Lyhenteet
AC

Alternating current (vaihtovirta)

AV

Arteria-vena (valtimo-laskimo)

BF

Blood flow (verenvirtaus)

Ca

Calcium (kalsium)

Ci

Citrate (sitraatti)

CO2

Hiilidioksidi

CRRT

Continuous Renal Replacement Therapy
(jatkuva munuaisten vajaatoiminnan korvaushoito

CVVH

Continuous Veno-Venous Hemofiltration
(jatkuva vena-vena hemofiltraatio)

CVVHD

Continuous Veno-Venous Hemodialysis
(jatkuva vena-vena hemodialyysi)
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CVVHDF

Continuous Veno-Venous Hemodiafiltration
(jatkuva vena-vena hemodiafiltraatio)

DC

Direct current (tasavirta)

ECCO2R

Extracorporeal carbon dioxide reduction
(kehonulkoinen hiilidioksidin vähentäminen)

ECG

Electrocardiography (elektrokardiografia)

FFP

Fresh frozen plasma (jääplasma)

HD

Hemodialyysi

HF

Hemofiltraatio

HIT

Heparin-induced thrombocytopenia
(hepariinin aiheuttama trombosytopenia

HP

Haemoperfusion (hemoperfuusio)

HUS

Haemolytic-uraemic syndrome (hemolyyttis-ureeminen oireyhtymä)

iCa

Ionised calcium (ionisoitunut kalsium)

IEC

International Electrotechnical Commission
(sähköalan kansainvälinen standardisointijärjestö)

IMDRF

International Medical Device Regulation Forum
(kansainvälinen lääkinnällisten laitteiden säätelyelin)

Kuva

Kuva

LED

Light-emitting diode (valodiodi)

P

Paine

Pre-post-CVVH

High-volume continuous venovenous haemofiltration
(high-volume jatkuva vena-vena hemofiltraatio)

RCA

Regional citrate anticoagulants (regionaaliset sitraattiantikoagulantit)

REACH

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
(kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset)

TTT

Tekniset turvallisuustarkastukset

SVHC

Substance of Very High Concern (erityistä huolta aiheuttava aine)

TMP

Transmembraanipaine

TPE

Terapeuttinen plasmanvaihto
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TTP

Thrombotic thrombocytopenic purpura
(tromboottinen trombosytopeeninen purppura)

UF

Ultrafiltraatio

KP

Huoltotoimenpiteet

13.3 Kuvasymbolit

Kuvasymboli

Kuvaus
Käyttöosan tyyppi (potilassuojauksen aste):
Tyyppi B
Käyttöosan tyyppi (potilassuojauksen aste):
Tyyppi BF
Käyttöosan tyyppi (potilassuojauksen aste):
BF-tyyppi, defibrillaattorisuojattu
Käyttöosan tyyppi (potilassuojauksen aste):
Tyyppi CF
Käyttöosan tyyppi (potilassuojauksen aste):
CF-tyyppi, defibrillaattorisuojattu
Suojaus vieraiden esineiden ja nesteiden sisääntunkeutumiselta
2: Suojaus iskuja ja keskikokoisia kappaleita vastaan, halkaisija vähintään
12,5 mm
1: Suojaus pystysuoraan tippuvilta vesipisaroilta
Vaihtovirta

Suojamaadoitus

Toimintamaadoitus

Potentiaalintasaus

Vaarallinen sähköjännite

Vaarallinen sähköjännite

Fresenius Medical Care multiFiltratePRO

IFU-FI 13A-2021

323

Luku 13: Määritelmiä

Kuvasymboli

Kuvaus
PÄÄLLE

POIS

PÄÄLLE/POIS

Päälle/pois

0123

CE-merkintä ilmoittaa nykyisten eurooppalaisten lääkintälaitteita koskevien
säädösten noudattamisen.
Ilmoitettu laitos: TÜV SÜD Product Service GmbH (0123)
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden merkintä
(Älä hävitä laitetta kotitalousjätteen mukana.)
Syövyttävästä aineesta ilmoittava varoitus

Veripumppu

LAN (local area network) -verkkoliitäntä

Huoltoportti

Hälytys-ulostulo

Hälytys-ulostulo

Ionisoimaton sähkömagneettinen säteily

Maksimaalinen kokonaispaino

Varoitus kuumasta pinnasta

Valmistaja ja valmistuspäivämäärä
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Kuvasymboli

Kuvaus
Sarjanumero


8',

Lääkintälaite

Yksilöllinen laitetunniste (UDI)

Noudata käyttöohjetta

Varoitus: kaatumisvaara työnnettäessä ja nojattaessa

Yleinen varoitus

Varoitus liian suuresta painokuormituksesta
(ota huomioon maksimaalinen kuormitus)
Käyttötuntilaskuri
1

2

3

Tulostinliitäntä

Vaaka

RS 232 -portti

Maks. käyttöaika ja maks. käsitelty määrä

Roottorin kiertosuuntaa osoittava nuoli

Ääni vaimennettu
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Kuvasymboli

Kuvaus
Merkintä vaaka 1 (vihreä)

Merkintä vaaka 2 (valkoinen)

Pyörien kiinnitys ajosuuntaan
Pyörät vapaasti käännettävissä
Pyörät lukittu

13.4 Sertifikaatit
Akuutti dialyysijärjestelmä on Euroopan unionin (EU) sisällä hyväksytty
lääkintälaitedirektiivin (MDR) puitteissa luokan IIb lääkintälaitteena.
Tarvittaessa paikallinen huolto toimittaa voimassaolevat EY-sertifikaatit.
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14 Optiot
14.1 multiFiltratePRO-HL7-connector
Konfigurointiohjelmisto


Sovelluksen kuvaus
Tässä asiakirjassa kuvattua konfigurointiohjelmistoa käytetään multiFiltratePRO-HL7-connector
asennukseen ja hallintaan sairaalaverkossa.



Yhteyshenkilö
Jos multiFiltratePRO-HL7-connector tai konfigurointiohjelmiston kanssa tulee ongelmia, pyydämme
ottamaan yhteyttä Freseniuksen vastuulliseen huoltoteknikkoon.



IT-turvallisuus
multiFiltratePRO-HL7-connector ei voi asentaa haittaohjelmien tai virusten torjuntaohjelmia. Laitteessa ei
myöskään ole omaa palomuuria. Siksi laitteen IT-turvallisuudesta on huolehdittava verkon kautta.
Huomio
On tarkistettava säännöllisin väliajoin, että IT-turvallisuuteen
vaikuttavat asetukset (TLS, SSL-varmenteet, käyttäjien hallinta) ovat
asianmukaiset ja täyttävät sisäisten turvallisuusstandardien
vaatimukset.



Tietosuoja
multiFiltratePRO-HL7-connector käsittelee ainoastaan multiFiltratePRO-laitteesta peräisin olevia tietoja.
Näiden lisäksi muita tietoja ei kerätä.



IT-vaatimukset
Toimintakuvaus
multiFiltratePRO-HL7-connector lähettää multiFiltratePRO-tiedot PEP- tai Hl7-muodossa
klinikkaverkkoon, johon se on yhdistetty. Se, missä määrin verkon muut laitteet tai sovellukset käsittelevät
näitä tietoja, riippuu näiden verkkoon yhdistettyjen laitteiden tai sovellusten asetuksista.
Ajan synkronointi
Klinikkaverkossa on oltava turvallinen ja luotettava NTP-palvelin, joka mahdollistaa
multiFiltratePRO-HL7-connector oikein ajoitetun kommunikoinnin verkossa.
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IP-hallinta ja DHCP
multiFiltratePRO-HL7-connector voidaan yhdistää verkkoon sille määritetyn kiinteän IP-osoitteen tai
DHCP:n avulla. Jos verkossa ei käytetä DHCP:tä, jokaiselle multiFiltratePRO-HL7-connector on
määritettävä oma IP-osoite. Jotta pääset käsiksi kulloiseenkin multiFiltratePRO-HL7-connector sinun on
tiedettävä sen IP-osoite.
Huomio
multiFiltratePRO-HL7-connector IP-osoite on kirjoitettava tähän:
______.______.______.______
MAC-osoite
multiFiltratePRO-HL7-connector MAC-osoite on merkitty multiFiltratePRO-HL7-liittimessä olevaan
tarraan. multiFiltratePRO-HL7-connector MAC-osoitteen lukemiseksi on avattava multiFiltratePRO
connector.



Esittely
multiFiltratePRO-HL7-connector konfigurointiohjelmisto koostuu useista välilehdistä, joita voi valita
navigointipalkin avulla. Nämä välilehdet kuvataan seuraavissa luvuissa.



Konfigurointiohjelmistoon kirjautuminen

 Yhdistä tietokone
multiFiltratePRO-HL7-connector:
– multiFiltratePRO-laitteen
Ethernet-yhteydellä LAN-kaapelia
käyttäen
Tai
– verkossa sairaalan verkkoa käyttäen
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 Avaa tietokoneen verkkoselain.
 Syötä sen
multiFiltratePRO-HL7-connector
IP-osoite, johon yhteys on muodostettava.
Näytölle tulee konfigurointiohjelmiston
kirjautumissivu.

Huomio
multiFiltratePRO-HL7-connector oletus-IP-osoite toimitushetkellä on
192.168.3.1.
Jos multiFiltratePRO-HL7-connector määritetään eri IP-osoite, se on
merkittävä asianmukaiseen dokumentaatioon, jotta se on tarvittaessa
saatavilla. Ilman IP-osoitetta et pääse käsiksi
multiFiltratePRO-HL7-connector tietoihin.
Huomio
Jos kirjautumissivu ei tule esiin, tarkista, onko IP-osoite syötetty oikein.

 Syötä käyttäjänimi ja salasana.
 Napsauta sitten Login-painiketta.
Näytölle tulee verkon konfiguroinnin
Home-välilehti.

Huomio
Kun konfigurointiohjelmaan kirjaudutaan ensimmäisen kerran, on
käytettävä Freseniuksen huoltoteknikon määrittämiä kirjautumistietoja.

Fresenius Medical Care multiFiltratePRO

IFU-FI 13A-2021

329

Luku 14: Optiot

Huomio
Jos kirjautumistiedot syötetään virheellisesti yli 10 kertaa, käyttäjätili
lukittuu viideksi minuutiksi.
Jos salasana on nollattava, sen voi tehdä vain käyttäjä, jolla on
vähintään samat käyttöoikeudet.
Huomio
Jos salasana on varastettu tai kadonnut, se on välittömästi vaihdettava
laitteen IT-turvallisuuden takaamiseksi.

Asetuksesta riippuen ensimmäisen
kirjautumisen jälkeen näytölle tulee kehotus
vaihtaa salasana.
Uutta salasanaa koskevat vaatimukset:
– vähintään 10 merkkiä
– vähintään yksi iso kirjain
– vähintään yksi erikoismerkki (esim. ?)
 Syötä uusi salasana.



Kirjautuminen ulos konfigurointiohjelmistosta

 Voit kirjautua ulos
konfigurointiohjelmistosta napsauttamalla
kohtaa Logout näytön oikeassa
yläkulmassa.
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Home-välilehti

Home-välilehdessä näkyy niiden kolmen järjestelmän tämänhetkinen tila, joita tarvitaan verkkoyhteyden
muodostamiseen. Tässä välilehdessä ei voi määrittää asetuksia.
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Versions (Versiot) -välilehti

Versions (Versiot)-välilehdessä näkyvät niiden multiFiltratePRO-HL7-connector asennettujen
ohjelmistokomponenttien versiot, joilla yhteys on muodostettu. Tässä välilehdessä ei voi määrittää asetuksia.
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Network-välilehti

Network-välilehti jakautuu LAN- ja WAN-osioihin.

LAN-osio:
LAN-osiossa ei voi tehdä muutoksia. Välilehdessä näkyvät seuraavat tiedot:
Asetus

Kuvaus

LAN gateway IP

Syötä sen multiFiltratePRO-HL7-connector LAN-puolen IP-osoite, jolla
yhteys on muodostettu.

LAN gateway mask

Määrittää verkon IP-osoitealueen, jonka kanssa
multiFiltratePRO-L7-connector tulisi kommunikoida. Tämän kohdan
arvoksi tulisi asettaa 255.255.255.0.

MFP IP

IP-osoite, jota multiFiltratePRO-HL7-connector odottaa
multiFiltratePROlta.

MFP Port

Portti, jota multiFiltratePRO-HL7-connector odottaa multiFiltratePRO:lta
yhteyden muodostamiseksi multiFiltratePRO:hon.
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Huomio
Jos multiFiltratePRO:ta ei ole konfiguroitu kuvassa näkyvällä tavalla, on
otettava yhteyttä vastuulliseen huoltoteknikkoon. Huoltoteknikko voi
konfiguroida multiFiltratePRO:n siten, että WAN-konfigurointi onnistuu.
WAN-osio:
WAN-osio sisältää parametrit, joita voidaan käyttää multiFiltratePRO-HL7-connector verkkoyhteyden
konfigurointiin.
Asetus

Kuvaus

WAN Gateway IP

Vaihtoehto a)
Syötä kiinteä IP-osoite multiFiltratePRO-HL7-connector.
Vaihtoehto b)
Syötä arvo 0.0.0.0 WAN Gateway IP -kenttään ja WAN Subnet Mask kenttään DHCP:n käyttöä varten. Tällä asetuksella
multiFiltratePRO-HL7-connector määritetään IP-osoite sairaalan
verkosta.

WAN Subnet Mask

Määrittää verkon IP-osoitealueen, jonka kautta
multiFiltratePRO-HL7-connector kommunikoi. Tämä arvo on tyypillisesti
255.255.255.0. Sairaalan verkon vaatimuksista riippuen tämä arvo voi
kuitenkin poiketa oletuksesta.

Default Gateway address

Syötä sen laitteen (esimerkiksi reitittimen) osoite sairaalan verkossa,
jonka pitäisi yhdistää multiFiltratePRO-HL7-connector
multiFiltratePRO-laitteeseen sairaalan verkossa.

WAN PDMS IP/HOSTNAME

Syötä PDMS:n IP-osoite tai isäntänimi.
Huomio:
Isäntänimi tässä kentässä toimii vain, jos DNS-palvelin on syötetty DNS
server (DNS-palvelin) -kenttään.

WAN PDMS Mode

Valitse joko Host Mode tai Client Mode.
Host Mode: multiFiltratePRO-HL7-connector muodostaa aktiivisesti
yhteyden PDMS:ään.
Client Mode: multiFiltratePRO-HL7-connector odottaa yhteyspyyntöä
PDMS:ltä.

WAN PDMS Port
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Asetus

Kuvaus

DNS server (DNS-palvelin)

Huomio:
Tarpeen vain jos
a) WAN PDMS IP/HOSTNAME -kenttään on IP-osoitteen sijaan syötetty
isäntänimi.
Tai
b) Isäntänimi NTP-palvelinta varten on syötetty Operation (Operaatio) välilehdessä.
Syötä sen DNS-palvelimen osoite, jonka kautta
multiFiltratePRO-HL7-connector tulisi määrittää isäntänimeä vastaava
IP-osoite.

TLS On/Off

Kytke TLS-salaus (Transport Layer Security) päälle ja pois päältä. TLS on
oletusarvoisesti poissa käytöstä.
Poista TLS-salaus käytöstä, jos PDMS ei tarjoa tätä toimintoa.
Huomio:
Kun TLS-salaus poistetaan käytöstä, poistuu automaattisesti käytöstä
myös TLS-todentaminen. Mutta jos otat TLS-salauksen jälleen käyttöön,
TLS-todentaminen ei palaudu automaattisesti käyttöön.
Huomio:
Tämän asetuksen muutoksia ei hyväksytä, ennen kuin käynnistät
multiFiltratePRO-HL7-connector uudelleen.

TLS authentication
(TLS-todentaminen) päälle/pois

Kytke TLS-todentaminen (Transport Layer Security) päälle ja pois päältä.
TLS on oletusarvoisesti poissa käytöstä.
Poista TLS-todentaminen käytöstä, jos PDMS ei tarjoa tätä toimintoa.
Huomio:
Tämän asetuksen muutoksia ei hyväksytä, ennen kuin käynnistät
multiFiltratePRO-HL7-connector uudelleen.



Operation (Operaatio) -välilehti

Tämän välilehden avulla määritetään, miten multiFiltratePRO-HL7-connector asettaa tämänhetkisen ajan.
multiFiltratePRO-HL7-connector ei ole sisäistä ajanlähdettä. Siksi kellonaika on määritettävä sille joka kerta, kun
se kytketään päälle.
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Asetus

Kuvaus

NTP Usage (NTP-käyttö)

Valitse menetelmä, jolla multiFiltratePRO-HL7-connector tulisi asettaa
sisäinen aika.
Only internally (Vain sisäisesti)
multiFiltratePRO-HL7-connector käyttää NTP-palvelinta sisäisen aikansa
asettamiseen. Tämä on vakioasetus.
Internally and for multiFiltrate time synch
(Sisäisesti ja multiFiltrate-ajan synkronointia varten)
multiFiltratePRO-HL7-connector käyttää NTP-palvelinta sisäisen aikansa
ja multiFiltratePROn ajan asettamiseen.
No NTP (Ei NTP)
multiFiltratePRO-HL7-connector ei käytä NTP-palvelinta, mutta se
käyttää multiFiltratePRO:lta saamiensa viestien aikaleimoja sisäisen
aikansa asettamiseen.

NTP Server (NTP-palvelin)
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Asetus

Kuvaus

Enable periodic data sending
(Ota käyttöön säännöllinen
tietojen lähettäminen)

Jos Periodic data sending (Säännöllinen tietojen lähettäminen) on
aktiivisena, multiFiltratePRO-HL7-connector lähettää PEP-viestejä
multiFiltratePRO-laitteelle säännöllisin väliajoin tiedustellakseen kaikkien
parametrien uusimpia arvoja. Kun multiFiltratePRO-HL7-connector saa
nämä arvot multiFiltratePRO-laitteelta, multiFiltratePRO-HL7-connector
lähettää ne PDMS:lle asetetussa muodossa (PEP tai HL7).
Huomio:
Koska multiFiltratePRO käyttää samoja viestejä sekä tähän toimintoon
että ajan synkronointiin, toiminto voi aiheuttaa ajan synkronointiin liittyviä
ongelmia.

Periodic data sending
(Säännöllinen tietojen
lähettäminen)

Määritä aikavälit (tunteina ja minuutteina), joiden kuluessa PEP-viestit
tulisi lähettää.

Convert to HL7 (Muunna HL7:ksi)

Jos tämä toiminto on aktiivisena, kaikki PDMS:lle lähetettävät viestit
lähetetään PEP-muodon sijaan HL7-muodossa.



Huomio:
Tämä kenttä ei ole aktiivinen, ellei Periodic data sending (Säännöllinen
tietojen lähettäminen) -toimintoa ole kytketty päälle.

SSL Certificates (SSL-sertifikaatit) -välilehti

Käytä tätä välilehteä niiden SSL-sertifikaattien hallintaan, joita multiFiltratePRO-HL7-connector käyttää
muodostaessaan yhteyksiä muihin laitteisiin sairaalan verkossa.
multiFiltratePRO-HL7-connector on SSL-sertifikaatit valmiiksi esiasennettuina. multiFiltratePRO-HL7-connector voi
kuitenkin ladata myös sairaalan omia sertifikaatteja.
multiFiltratePRO-HL7-connector hallitsee erilaisia yksityisiä ja julkisia avainpareja SSL-tiedonsiirtoa varten:
– verkkopalvelin
– PDMS Client (Asiakas) -tilassa
– PDMS Server (Palvelin) -tilassa
Näiden parien yksityinen avain ei koskaan poistu multiFiltratePRO-HL7-connector, ja vakiomekanismia tulee
käyttää julkisten avainten allekirjoittamiseen PKI CA -sertifikaateilla:
– Lataa vastaava CSR
– Allekirjoita CSR käyttäen haluttua CA:ta (näin syntyy uusi sertifikaatti)
– Lataa uusi sertifikaatti konfigurointiohjelmiston avulla
Jos TLS-toiminto on aktiivisena, multiFiltratePRO-HL7-connector on lisäksi hyväksyttävä joko palvelimen
luottamusankkuri tai asiakkaan luottamusankkuri lataamalla sertifikaatti SSL-tiedonsiirtoon PDMS:n kanssa (katso
lisätietoja Wikipedian kuvauksesta: https://en.wikipedia.org/wiki/Trust_anchor).
Luottamusankkuri voi olla joko CA-sertifikaatti tai itse allekirjoitettu sertifikaatti.
Valittu PDMS-tila Network (Verkko) -välilehdessä ratkaisee, tarvitaanko palvelimen luottamusankkuri vai
asiakkaan luottamusankkuri.
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Huomio
multiFiltratePRO-HL7-connector on käynnistettävä uudelleen
sertifikaattien muutosten ottamiseksi käyttöön.
Huomio
Sertifikaattien voimassaolo on tarkistettava säännöllisin väliajoin. Jos
sertifikaatti on vanhentunut, on luotava uusi sertifikaatti tämän
konfigurointiohjelmiston avulla.
Huomio
Jos sertifikaatti on varastettu, se on välittömästi uusittava laitteen
It-turvallisuuden takaamiseksi.
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Painike

Kuvaus

Download Certificate
(Lataa sertifikaatti)

Lataa sertifikaatti multiFiltratePRO-HL7-connector tietokoneelle.

Download CSR (Lataa CSR)

Lataa CSR (sertifikaatin allekirjoituspyyntö)
multiFiltratePRO-HL7-connector tietokoneelle.

Regenerate Certificate
(Uudista sertifikaatti)

Jos sertifikaatti on vanhentunut, on luotava tämän toiminnon avulla uusi
sertifikaatti, jonka päivämäärä ja kellonaika ovat ajan tasalla.
Koska tämä on uusi sertifikaatti, voi olla tarpeen säätää järjestelmiä,
joiden kanssa multiFiltratePRO-HL7-connector kommunikoi.
Huomio:
Tätä toimintoa varten multiFiltratePRO-HL7-connector sisäisen ajan on
oltava ajan tasalla (katso Operations (Operaatio)-välilehti).

Upload Certificate
(Lataa sertifikaatti)

Lataa sertifikaatti tietokoneelta multiFiltratePRO-HL7-connector
korvataksesi yhden olemassa olevista sertifikaateista.
Tässä yhteydessä on valittava, mitä sertifikaattia käytetään Client
(Asiakas) -tilassa- tai Server (Palvelin) -tilassa tai verkkopalvelimenWeb
Serverin yhteydessä.



Users Management (Käyttäjien hallinta) -välilehti

Tässä välilehdessä hallinnoidaan konfigurointiohjelmiston käyttäjiä. Tässä voidaan lisätä uusia käyttäjiä, poistaa
käyttäjiä ja muuttaa käyttäjien asetuksia.
Huomio
Jos konfigurointiohjelmisto on käynnistetty ensimmäisen kerran, sillä on
vain yksi normaali käyttäjä, jonka käyttäjärooli on Fresenius Service
Technician (Fresenius-huoltoteknikko). Vastuullinen huoltoteknikko
voi luoda lisää käyttäjiä, jotka voivat kirjautua konfigurointiohjelmistoon
ja hallita käyttäjiä itse.
Huomio
Fresenius Service Technician (Fresenius-huoltoteknikko) käyttäjärooli voi luoda uusia käyttäjiä, joilla on tämä sama rooli, tai
käyttäjiä, joiden rooli on Hospital IT Technician (Sairaalan
IT-teknikko). Hospital IT Technician (Sairaalan IT-teknikko) käyttäjärooli voi luoda vain käyttäjiä, joilla on tämä sama rooli.
Huomio
Käyttäjät on luotava erikseen jokaiselle
multiFiltratePRO-HL7-connector. Konfigurointiohjelmisto ei tarjoa
minkäänlaista laitteiden välistä käyttäjien hallintaa.
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Painike

Kuvaus

Add user (Lisää käyttäjä)

Lisää uusi käyttäjä. Tähän on syötettävä seuraavat tiedot:
– Käyttäjätunnus
– Salasana (salasanassa on oltava vähintään 10 merkkiä, joista ainakin
yksi on iso kirjain ja yksi erikoismerkki)
– Hospital IT Technician (Sairaalan IT-teknikko) -roolin valinta
kaikille käyttäjille sairaalassa

Edit (Muokkaa)

Seuraavia asetuksia voi muuttaa:
– User role (Käyttäjän rooli) (Fresenius Service Technician
(Fresenius-huoltoteknikko) tai Hospital IT Technician (Sairaalan
IT-teknikko)
– Ensimmäisen kirjautumisen jälkeen pyydetään vaihtamaan salasana

Delete (Poista)

Poista käyttäjä.
Tätä toimintoa on käytettävä myös, jos käyttäjää luotaessa sattuu virhe
(esimerkiksi annetaan virheellinen käyttäjätunnus). Käyttäjän
poistamisen jälkeen voidaan luoda uusi käyttäjä.



Logs (Loki) -välilehti

Tässä välilehdessä näkyvät kaikki konfigurointiohjelmistossa suoritetut toimenpiteet.
Jokaisen toimenpiteen tiedot saa näkyviin napsauttamalla merkintää lokitiedostossa.
Koko lokitiedoston voi myös ladata esim. virheanalyysiä, virheiden poistoa yms. varten.
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Painike

Kuvaus

Download (Lataa)

Lataa kopio koko lokitiedostosta JSON-muodossa tietokoneelle.



Tools (Työkalut) -välilehti

Tämä välilehti sisältää työkaluja, joita voidaan käyttää vianmääritykseen. Nykyisessä versiossa voit tehdä
”ping-testin” IP-osoitteelle tai isäntänimelle.
Jos verkkoyhteyden määritykset eivät toimineet, voit kokeilla tehdä ”ping-testin” verkossa oleville laitteille (kuten
multiFiltratePRO, PDMS). Tähän tarkoitukseen on käytettävä osoitteita, joita käytettiin Network (Verkko) välilehdessä.
Huomio
PDMS:ää ei voi testata, ellei yhteyttä multiFiltratePRO-HL7-connector
ole muodostettu sairaalan verkon kautta.
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Tehtävä

Kuvaus

Ping-testi

Syötä laitteen IP-osoite tai isäntänimi tehdäksesi sille ”ping-testin”
verkossa.



Software Update (Ohjelmistopäivitys) -välilehti

Tässä välilehdessä voit päivittää multiFiltratePRO-HL7-connector ohjelmiston. Näet uuden ohjelmiston version
tämän jälkeen Versions (Versiot) -välilehdessä.
Huomio
Älä poistu Software Update (Ohjelmistopäivitys) -välilehdestä uuden
ohjelmiston lataamisen aikana.
Huomio
multiFiltratePRO-HL7-connector on käynnistettävä uudelleen, kun uusi
ohjelmisto on ladattu. Uusi ohjelmisto on käytettävissä vasta
uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Ennen uudelleenkäynnistystä
multiFiltratePRO-HL7-connector jatkaa vanhan ohjelmiston käyttöä.
Huomio
Lisäkonfigurointeja ei saa tehdä ohjelmiston lataamisen ja
multiFiltratePRO-HL7-connector uudelleenkäynnistyksen välillä.
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Painike

Kuvaus

Choose file (Valitse tiedosto)

Etsi tiedosto, jota tulisi käyttää ohjelmiston päivittämiseen.

Upload (Lataa)

Lataa tiedosto ohjelmistopäivitystä varten
multiFiltratePRO-HL7-connector.

Cancel (Peruuta)

Peru tiedoston lataaminen.



Gateway Reboot -välilehti

Tässä välilehdessä voit käynnistää multiFiltratePRO-HL7-connector uudelleen.
multiFiltratePRO-HL7-connector on käynnistettävä uudelleen konfigurointiohjelmiston muutosten siirtämiseksi
multiFiltratePRO-HL7-connector.

Painike

Kuvaus

Reboot

Käynnistä multiFiltratePRO-HL7-connector uudelleen.
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15 Liite
15.1 ”Vapaan ohjelmiston” käyttöä koskevia ohjeita
Sisällys
A.

Laite – ”Vapaa ohjelmisto”

B.

Lääkintälaitelainsäädännön mukainen huomautus

C.

Laitteen sisältämää vapaata ohjelmistoa koskevia tietoja ja huomautuksia

D.

Lisenssitekstit

Fresenius Medical Care multiFiltratePRO

IFU-FI 13A-2021

345

Luku 15: Liite

A. Laite – ”Vapaa ohjelmisto”
Muun ohjelmiston lisäksi laite sisältää kutsutun ”vapaan ohjelmiston”, jota koskevat Fresenius Medical Caren ja sen
lisenssinantajien patentoiman ohjelmiston lisenssiehdoista poikkeavat lisenssiehdot.
Osassa vapaan ohjelmiston lisenssiehdoista on määrätty, että Fresenius Medical Carella on lupa myydä laite vain,
kun sen mukana toimitettava dokumentaatio sisältää määrättyjä tietoja ja ohjeita, toimittaa lisenssiehdot ja/tai antaa
käyttöön kyseisen vapaan ohjelmiston lähdekoodin. Fresenius Medical Care täyttää nämä vaatimukset osioissa C.
ja D. annettujen tekijänoikeusilmoitusten, huomautusten ja lisenssitekstien avulla. Näiden ollessa painettuna
kahdella kielellä on huomioitava, että englanninkielinen versio on aina määräävä.
Osion C. mukaisen tekijänoikeuden ja osion D. sisältämien vapaata ohjelmistoa koskevien lisenssitekstien
perusteella myönnetyt oikeudet eivät kuitenkaan oikeuta tekemään muutoksia laitteeseen tai käyttämään laitetta
tällaisten muutosten jälkeen. Päinvastoin Saksan lääkintälaitelainsäädäntö (Medizinproduktegesetz; MPG) kieltää
käyttämästä laitetta, mikäli siihen sisältyvää ohjelmistoa on muutettu, koska lääkintälaitetta saa käyttää vain
sertifioidussa muodossa. Osassa B on siksi annettu tätä koskeva huomautus. Tällaisessa tapauksessa Fresenius
Medical Care lopettaa myös kaiken muun teknisen tuen kyseislle laitteelle. Tällaiset muutokset ja/tai manipuloinnit
voivat johtaa lisäksi Fresenius Medical Carea tai laitteen muita myyjiä kohtaan esitettyjen
vahingonkorvausvaatimusten raukeamiseen, jos vahinko on aiheutunut tai mahdollisesti aiheutunut tällaisesta
syystä. Laitteen sisältämän vapaan ohjelmiston kaikenlainen muu kuin laitteen asianmukaiseksi käytöksi katsottava
käyttö tapahtuu täysin omalla vastuulla.
Huomaa lisäksi myös, että osiossa C. esiin tuodut valtuudet koskevat yksinomaan siinä mainittua ”vapaata
ohjelmistoa”. Laitteeseen sisältyvä muu ohjelmisto on suojattu Freseniuksen ja sen lisenssinantajien omistamalla
tekijänoikeudella, ja sitä saa käyttää vain laitteen määräystenmukaisessa käytössä.
Kaikki käytetyt lisenssit toimitetaan tämän tuotteen mukana. Seuraavat lisenssiehdot voidaan ladata myös internetistä.
GPLv2
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.en.html
LGPLv2
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.0.en.html
LGPLv2.1
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.en.html
B. Lääkintälaitelainsäädännön mukainen huomautus
Tämä lääkintälaite on sertifioitu yhdessä ElinOS 5.1-käyttöjärjestelmäohjelmiston kanssa. Kaikenlaiset muutokset
tähän lääkintälaitteeseen sisältyvään ohjelmistoon sekä käyttöjärjestelmäohjelmistoon voivat johtaa siihen, että
lääkintälaite menettää yhdenmukaisuutensa lääkintälaitelainsäädännön määräysten kanssa eikä sitä saa varustaa
enää CE-merkinnällä. Lääkintälaitteen käyttö ilman lääkintälaitedirektiivin 93/42/ETY mukaista voimassaolevaa
CE-merkintää on rangaistava teko. Siitä voidaan tuomita Saksan lääkintälaitelain (Medizinproduktegesetz) 41.
pykälän mukaan joko sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Henkilöä, joka muuttaa tähän
lääkintälaitteeseen sisältyvää ohjelmistoa tai sallii tällaisen muutoksen tekemisen, koskee lisäksi tuotevastuu
vahingon kärsinyttä kolmatta osapuolta kohtaan.
C. Laitteen sisältämää vapaata ohjelmistoa koskevia tietoja ja huomautuksia
Tarjous:
Toimitamme käyttöösi postitse DVD-levyllä täydellisen konekielisen kopion lähdetekstistä tai muista käytetyistä ja
GPL- tai LGPL-lisensoiduista vapaista ohjelmistopaketeista kolmen vuoden ajaksi siitä ajankohdasta alkaen, jolloin
tämä laite saatettiin markkinoille (ts. laitteen ostoajankohdasta). Veloitamme ainoastaan tavalliset kopiointi- ja
toimituskulut. Jos haluat saada tämän CD:n käyttöösi, ilmoita siitä meille sähköpostitse, faksilla tai postitse
käyttöohjeessa annettuun osoitteeseen. Älä unohda ilmoittaa järjestelmätyyppiä ja järjestelmänumeroa.
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Luettelo vapaista ohjelmistopaketeista:
Seuraava luettelo sisältää kaikki käyttöjärjestelmässä käytetyt avoimen lähteen ohjelmistopaketit ja lisenssit,
joilla ohjelmisto on tuotu markkinoille, sekä vastaavat tekijänoikeusilmoitukset. Ohjelmistopakettien nimet
vastaavat käytetyn Linux-jakelijan pakkausluettelossa olevia tietoja, ”ElinOS 5.1”. Tarkat lisenssitekstit luetellaan
seuraavassa luvussa.
Lyhenteiden selitykset:
BSD

Berkeley Software Distribution (lisenssin on myöntänyt University of
California, Berkeley (UCB))

BZIP2

Erikoislisenssi bzip2 library

GPL

GNU General Public License

LGPL

GNU Lesser General Public License (erikoislisenssi kirjastoille)

MIT

Massachusetts Institute of Technology

PD

Public Domain (ohjelmisto ei vaadi lisenssiä)

PNG

Portable Network Graphics (erikoislisenssi tälle kirjastolle)

ash:
Lisenssit: BSD
busybox:
Lisenssit: GPL 2
bzip2:
Lisenssit: BSD
e2fsprogs:
Lisenssit: GPL 2
fbset:
Lisenssit: GPL 2
gawk:
Lisenssit: GPL 2
gdbserver:
Lisenssit: GPL 2
glibc:
Lisenssit: LGPL
grub:
Lisenssit: GPL 2
hdparm:
Licenses: BSD, Mark Lord
Kernel:
Lisenssit: GLP 2
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libnano-X:
Lisenssit: MPL, GPL 2
libpng12:
Lisenssit: libpng license
libstdc++:
Lisenssit: GPL 3 poikkeuksin
libxml2:
Lisenssit: MIT
libz:
Lisessi: muu ei-kriittinen OpenSource-lisenssi
ltt-control:
Lisenssit: GPL 2
microwindows-0.92:
Lisenssit: MPL, GLP 2
module-init-tools:
Lisenssit: GPL 2
nano:
Lisenssit: GPL 2
openssh:
Lisenssit: BSD
Openssl:
Lisenssit: dual OpenSSL, SSLeay license jaApache-style
stunnel:
Lisenssit: GLP 2
tinylogin:
Lisenssit: GPL 2
util-linux:
Lisenssi: GPL 2, LGPL 2, BSD, PD (check source)
vim:
Lisenssi: Charityware
D. Lisenssitekstit
1.GPL 2
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright © 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
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The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee
your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software
Foundation`s software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser
General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to
distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software
or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to
certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure
that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the
software.
Also, for each author`s protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is
modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not
reflect on the original authors` reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent
licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone`s free use or not licensed
at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this
General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative
work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language.
(Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted,
and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program).
Whether that is true depends on what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program`s source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately
publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any
warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications
or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a
whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary
way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty)
and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is
interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered
independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But
when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License,
whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the
distribution of derivative or collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or
distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above
provided that you also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium
customarily used for software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source
distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium
customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial
distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)
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The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source
code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However,
as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components
(compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from
the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify,
sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights,
from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its
derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on
the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based
on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy,
distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients` exercise of the rights granted
herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you
(whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you
cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute
the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly
through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a
whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the
sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous
contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide
if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places
the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among
countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit
to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have
the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not
specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For
software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be
guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM
"AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS
WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO
MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL,
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE
PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone
can redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty;
and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
one line to give the program`s name and an idea of what it does.
Copyright © yyyy name of author
This program is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU General Public License
as published by the Free Software Foundation; either version 2
of the License, or (at your option) any later version.
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This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright © year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details
type `show w`. This is free software, and you are welcome
to redistribute it under certain conditions; type `show c`
for details.
The hypothetical commands `show w` and `show c` should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be
called something other than `show w` and `show c`; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a
sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the program `Gnomovision`
(which makes passes at compilers) written
by James Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more
useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.
2. LGPL 2
GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright © 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the library GPL. It is numbered 2 because it goes with version 2 of the ordinary GPL.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to
guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.
This license, the Library General Public License, applies to some specially designated Free Software Foundation software, and to any other libraries whose authors
decide to use it. You can use it for your libraries, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to
distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software
or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to
certain responsibilities for you if you distribute copies of the library, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that
they, too, receive or can get the source code. If you link a program with the library, you must provide complete object files to the recipients so that they can relink
them with the library, after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.
Our method of protecting your rights has two steps: (1) copyright the library, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or
modify the library.
Also, for each distributor's protection, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free library. If the library is modified by
someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original version, so that any problems introduced by others will not reflect
on the original authors' reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that companies distributing free software will individually obtain
patent licenses, thus in effect transforming the program into proprietary software. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for
everyone's free use or not licensed at all.
Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License, which was designed for utility programs. This license, the
GNU Library General Public License, applies to certain designated libraries. This license is quite different from the ordinary one; be sure to read it in full, and don't
assume that anything in it is the same as in the ordinary license.
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The reason we have a separate public license for some libraries is that they blur the distinction we usually make between modifying or adding to a program and
simply using it. Linking a program with a library, without changing the library, is in some sense simply using the library, and is analogous to running a utility program
or application program. However, in a textual and legal sense, the linked executable is a combined work, a derivative of the original library, and the ordinary General
Public License treats it as such.
Because of this blurred distinction, using the ordinary General Public License for libraries did not effectively promote software sharing, because most developers did
not use the libraries. We concluded that weaker conditions might promote sharing better.
However, unrestricted linking of non-free programs would deprive the users of those programs of all benefit from the free status of the libraries themselves. This
Library General Public License is intended to permit developers of non-free programs to use free libraries, while preserving your freedom as a user of such programs
to change the free libraries that are incorporated in them. (We have not seen how to achieve this as regards changes in header files, but we have achieved it as
regards changes in the actual functions of the Library.) The hope is that this will lead to faster development of free libraries.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a
"work that uses the library". The former contains code derived from the library, while the latter only works together with the library.
Note that it is possible for a library to be covered by the ordinary General Public License rather than by this special one.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed
under the terms of this Library General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".
A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions
and data) to form executables.
The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library
or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated
straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)
"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all
modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library
is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool
for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and
appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence
of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or
work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
a) The modified work must itself be a software library.
b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument
passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the
facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d
requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still
compute square roots.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered
independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But
when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License,
whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the
distribution of derivative or collective works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution
medium does not bring the other work under the scope of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all
the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than
version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these
notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative
works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2
above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and
2 above on a medium customarily used for software interchange.
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If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same
place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.
5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work
that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.
However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library),
rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.
When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library
even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The
threshold for this to be true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length),
then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library
will still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that
work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also compile or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the
Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse
engineering for debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply
a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference
directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:
a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which
must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the
Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library.
(It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified
definitions.)
b) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more
than the cost of performing this distribution.
c) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same
place.
d) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.
For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it.
However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major
components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.
It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a
contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License,
and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted,
and provided that you do these two things:
a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under
the terms of the Sections above.
b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined
form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify,
sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or
rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its
derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the
Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy,
distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights
granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you
(whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you
cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute
the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through
you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a
whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the
sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous
contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide
if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.
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This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.
12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places
the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among
countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Library General Public License from time to time. Such new versions will be similar
in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have
the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify
a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for
permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our
decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software
generally.
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS
IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS
WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO
MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL,
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS
OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO
OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute
and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of
warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
one line to give the library's name and an idea of what it does.
Copyright © year name of author
This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Library General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Library General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Library General Public
License along with this library; if not, write to the
Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor,
Boston, MA 02110-1301, USA.
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample;
alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written
by James Random Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
That's all there is to it!
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3. LGPL 2.1
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999
Copyright © 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts
as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence
the version number 2.1.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to
guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and
other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is
the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.
When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom
to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software
and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate
to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that
they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink
them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute
and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on,
the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author`s reputation will not be affected by problems that might be
introduced by others.
Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of
a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be
consistent with the full freedom of use specified in this license.
Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies
to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those
libraries into non-free programs.
When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of
the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General
Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.
We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user`s freedom than the ordinary General Public License. It also provides
other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public
License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To
achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries.
In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.
In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example,
permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux
operating system.
Although the Lesser General Public License is Less protective of the users` freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the
freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a
"work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying
it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".
A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions
and data) to form executables.
The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library
or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated
straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)
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"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all
modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library
is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool
for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library`s complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and
appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence
of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or
work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
a) The modified work must itself be a software library.
b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument
passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the
facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d
requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still
compute square roots.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered
independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But
when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License,
whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the
distribution of derivative or collective works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution
medium does not bring the other work under the scope of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all
the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than
version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these
notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative
works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2
above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and
2 above on a medium customarily used for software interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same
place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.
5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work
that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.
However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library),
rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.
When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library
even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The
threshold for this to be true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length),
then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library
will still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that
work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the
Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer`s own use and reverse
engineering for debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply
a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference
directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:
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a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which
must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the
Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library.
(It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified
definitions.)
b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present
on the user`s computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the
user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more
than the cost of performing this distribution.
d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same
place.
e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.
For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it.
However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major
components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.
It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a
contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License,
and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted,
and provided that you do these two things:
a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under
the terms of the Sections above.
b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined
form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify,
sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or
rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its
derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the
Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy,
distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients` exercise of the rights
granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you
(whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you
cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute
the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through
you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a
whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the
sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous
contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide
if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.
12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places
the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among
countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar
in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have
the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify
a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for
permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our
decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software
generally.
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRTING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS
IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS
WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
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16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO
MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL,
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS
OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO
OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute
and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of
warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
one line to give the library`s name and an idea of what it does.
Copyright © year name of author
This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample;
alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in
the library `Frob` (a library for tweaking knobs) written
by James Random Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
That`s all there is to it!
4. GPL 3 with GCC exception
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 3, 29 June 2007
Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/>
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of works.
The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to share and change the works. By contrast, the GNU General
Public License is intended to guarantee your freedom to share and change all versions of a program--to make sure it remains free software for all its users. We, the
Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most of our software; it applies also to any other work released this way by its authors. You can
apply it to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to
distribute copies of free software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use
pieces of it in new free programs, and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you to surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if
you distribute copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of others.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the same freedoms that you received. You
must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.
Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License giving you legal permission
to copy, distribute and/or modify it.
For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this free software. For both users' and authors' sake, the GPL
requires that modified versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed erroneously to authors of previous versions.
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Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software inside them, although the manufacturer can do so. This is
fundamentally incompatible with the aim of protecting users' freedom to change the software. The systematic pattern of such abuse occurs in the area of products
for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those products.
If such problems arise substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as needed to protect
the freedom of users.
Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents to restrict development and use of software on general-purpose
computers, but in those that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to a free program could make it effectively proprietary. To prevent this, the
GPL assures that patents cannot be used to render the program non-free.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
TERMS AND CONDITIONS
0. Definitions.
"This License" refers to version 3 of the GNU General Public License.
"Copyright" also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor masks.
"The Program" refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is addressed as "you". "Licensees" and "recipients" may be individuals
or organizations.
To "modify" a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright permission, other than the making of an exact copy. The
resulting work is called a "modified version" of the earlier work or a work "based on" the earlier work.
A "covered work" means either the unmodified Program or a work based on the Program.
To "propagate" a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright
law, except executing it on a computer or modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making available to the
public, and in some countries other activities as well.
To "convey" a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through a computer network,
with no transfer of a copy, is not conveying.
An interactive user interface displays "Appropriate Legal Notices" to the extent that it includes a convenient and prominently visible feature that (1) displays an
appropriate copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the work (except to the extent that warranties are provided), that licensees may convey
the work under this License, and how to view a copy of this License. If the interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a prominent item
in the list meets this criterion.
1. Source Code.
The "source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. "Object code" means any non-source form of a work.
A "Standard Interface" means an interface that either is an official standard defined by a recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for a
particular programming language, one that is widely used among developers working in that language.
The "System Libraries" of an executable work include anything, other than the work as a whole, that (a) is included in the normal form of packaging a Major
Component, but which is not part of that Major Component, and (b) serves only to enable use of the work with that Major Component, or to implement a Standard
Interface for which an implementation is available to the public in source code form. A "Major Component", in this context, means a major essential component
(kernel, window system, and so on) of the specific operating system (if any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, or an object
code interpreter used to run it.
The "Corresponding Source" for a work in object code form means all the source code needed to generate, install, and (for an executable work) run the object code
and to modify the work, including scripts to control those activities. However, it does not include the work's System Libraries, or general-purpose tools or generally
available free programs which are used unmodified in performing those activities but which are not part of the work. For example, Corresponding Source includes
interface definition files associated with source files for the work, and the source code for shared libraries and dynamically linked subprograms that the work is
specifically designed to require, such as by intimate data communication or control flow between those subprograms and other parts of the work.
The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically from other parts of the Corresponding Source.
The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.
2. Basic Permissions.
All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License
explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program. The output from running a covered work is covered by this License only if the output, given
its content, constitutes a covered work. This License acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law.
You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions so long as your license otherwise remains in force. You may convey
covered works to others for the sole purpose of having them make modifications exclusively for you, or provide you with facilities for running those works, provided
that you comply with the terms of this License in conveying all material for which you do not control copyright. Those thus making or running the covered works for
you must do so exclusively on your behalf, under your direction and control, on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material outside
their relationship with you.
Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.
3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.
No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright
treaty adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of such measures.
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When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of technological measures to the extent such circumvention is effected by
exercising rights under this License with respect to the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or modification of the work as a means of
enforcing, against the work's users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of technological measures.
4. Conveying Verbatim Copies.
You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each
copy an appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the code;
keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License along with the Program.
You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or warranty protection for a fee.
5. Conveying Modified Source Versions.
You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the Program, in the form of source code under the terms of section 4, provided
that you also meet all of these conditions:
a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant date.
b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any conditions added under section 7. This requirement modifies the
requirement in section 4 to "keep intact all notices".
c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession of a copy. This License will therefore apply, along with
any applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how they are packaged. This License gives no permission to license
the work in any other way, but it does not invalidate such permission if you have separately received it.
d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices; however, if the Program has interactive interfaces that do not display
Appropriate Legal Notices, your work need not make them do so.
A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their nature extensions of the covered work, and which are not
combined with it such as to form a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the compilation and its resulting
copyright are not used to limit the access or legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work in an
aggregate does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate.
6. Conveying Non-Source Forms.
You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source
under the terms of this License, in one of these ways:
a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by the Corresponding Source fixed on a
durable physical medium customarily used for software interchange.
b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at least three
years and valid for as long as you offer spare parts or customer support for that product model, to give anyone who possesses the object code either (1) a copy of
the Corresponding Source for all the software in the product that is covered by this License, on a durable physical medium customarily used for software interchange,
for a price no more than your reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding Source from a network
server at no charge.
c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the Corresponding Source. This alternative is allowed only occasionally and
noncommercially, and only if you received the object code with such an offer, in accord with subsection 6b.
d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to the Corresponding Source in the same
way through the same place at no further charge. You need not require recipients to copy the Corresponding Source along with the object code. If the place to copy
the object code is a network server, the Corresponding Source may be on a different server (operated by you or a third party) that supports equivalent copying
facilities, provided you maintain clear directions next to the object code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of what server hosts the
Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is available for as long as needed to satisfy these requirements.
e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other peers where the object code and Corresponding Source of the work are being
offered to the general public at no charge under subsection 6d.
A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying the
object code work.
A "User Product" is either (1) a "consumer product", which means any tangible personal property which is normally used for personal, family, or household purposes,
or (2) anything designed or sold for incorporation into a dwelling. In determining whether a product is a consumer product, doubtful cases shall be resolved in favor
of coverage. For a particular product received by a particular user, "normally used" refers to a typical or common use of that class of product, regardless of the status
of the particular user or of the way in which the particular user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product is a consumer product regardless
of whether the product has substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses represent the only significant mode of use of the product.
"Installation Information" for a User Product means any methods, procedures, authorization keys, or other information required to install and execute modified
versions of a covered work in that User Product from a modified version of its Corresponding Source. The information must suffice to ensure that the continued
functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with solely because modification has been made.
If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which
the right of possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is characterized),
the Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor
any third party retains the ability to install modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in ROM).
The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue to provide support service, warranty, or updates for a work that has
been modified or installed by the recipient, or for the User Product in which it has been modified or installed. Access to a network may be denied when the modification
itself materially and adversely affects the operation of the network or violates the rules and protocols for communication across the network.
Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this section must be in a format that is publicly documented (and with an
implementation available to the public in source code form), and must require no special password or key for unpacking, reading or copying.
7. Additional Terms.
"Additional permissions" are terms that supplement the terms of this License by making exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that
are applicable to the entire Program shall be treated as though they were included in this License, to the extent that they are valid under applicable law. If additional
permissions apply only to part of the Program, that part may be used separately under those permissions, but the entire Program remains governed by this License
without regard to the additional permissions.
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When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional permissions from that copy, or from any part of it. (Additional permissions
may be written to require their own removal in certain cases when you modify the work.) You may place additional permissions on material, added by you to a covered
work, for which you have or can give appropriate copyright permission.
Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, you may (if authorized by the copyright holders of that material)
supplement the terms of this License with terms:
a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16 of this License; or
b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works containing
it; or
c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified versions of such material be marked in reasonable ways as different from the
original version; or
d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; or
e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or service marks; or
f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys the material (or modified versions of it) with contractual assumptions
of liability to the recipient, for any liability that these contractual assumptions directly impose on those licensors and authors.
All other non-permissive additional terms are considered "further restrictions" within the meaning of section 10. If the Program as you received it, or any part of it,
contains a notice stating that it is governed by this License along with a term that is a further restriction, you may remove that term. If a license document contains
a further restriction but permits relicensing or conveying under this License, you may add to a covered work material governed by the terms of that license document,
provided that the further restriction does not survive such relicensing or conveying.
If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant source files, a statement of the additional terms that apply to those
files, or a notice indicating where to find the applicable terms.
Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately written license, or stated as exceptions; the above requirements apply
either way.
8. Termination.
You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will
automatically terminate your rights under this License (including any patent licenses granted under the third paragraph of section 11).
However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright
holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to
60 days after the cessation.
Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means,
this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after
your receipt of the notice.
Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights
have been terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same material under section 10.
9. Acceptance Not Required for Having Copies.
You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program. Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a
consequence of using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not require acceptance. However, nothing other than this License grants you
permission to propagate or modify any covered work. These actions infringe copyright if you do not accept this License. Therefore, by modifying or propagating a
covered work, you indicate your acceptance of this License to do so.
10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.
Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original licensors, to run, modify and propagate that work, subject to
this License. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
An "entity transaction" is a transaction transferring control of an organization, or substantially all assets of one, or subdividing an organization, or merging
organizations. If propagation of a covered work results from an entity transaction, each party to that transaction who receives a copy of the work also receives
whatever licenses to the work the party's predecessor in interest had or could give under the previous paragraph, plus a right to possession of the Corresponding
Source of the work from the predecessor in interest, if the predecessor has it or can get it with reasonable efforts.
You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under this License. For example, you may not impose a license fee,
royalty, or other charge for exercise of rights granted under this License, and you may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit)
alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Program or any portion of it.
11. Patents.
A "contributor" is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program or a work on which the Program is based. The work thus licensed is called
the contributor's "contributor version".
A contributor's "essential patent claims" are all patent claims owned or controlled by the contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be
infringed by some manner, permitted by this License, of making, using, or selling its contributor version, but do not include claims that would be infringed only as a
consequence of further modification of the contributor version. For purposes of this definition, "control" includes the right to grant patent sublicenses in a manner
consistent with the requirements of this License.
Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale,
import and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version.
In the following three paragraphs, a "patent license" is any express agreement or commitment, however denominated, not to enforce a patent (such as an express
permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement). To "grant" such a patent license to a party means to make such an agreement or
commitment not to enforce a patent against the party.
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If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding Source of the work is not available for anyone to copy, free of charge
and under the terms of this License, through a publicly available network server or other readily accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding
Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with
the requirements of this License, to extend the patent license to downstream recipients. "Knowingly relying" means you have actual knowledge that, but for the patent
license, your conveying the covered work in a country, or your recipient's use of the covered work in a country, would infringe one or more identifiable patents in that
country that you have reason to believe are valid.
If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent
license to some of the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then the patent
license you grant is automatically extended to all recipients of the covered work and works based on it.
A patent license is "discriminatory" if it does not include within the scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or
more of the rights that are specifically granted under this License. You may not convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third party that is
in the business of distributing software, under which you make payment to the third party based on the extent of your activity of conveying the work, and under which
the third party grants, to any of the parties who would receive the covered work from you, a discriminatory patent license (a) in connection with copies of the covered
work conveyed by you (or copies made from those copies), or (b) primarily for and in connection with specific products or compilations that contain the covered work,
unless you entered into that arrangement, or that patent license was granted, prior to 28 March 2007.
Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other defenses to infringement that may otherwise be available to you under
applicable patent law.
12. No Surrender of Others' Freedom.
If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the
conditions of this License. If you cannot convey a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations,
then as a consequence you may not convey it at all. For example, if you agree to terms that obligate you to collect a royalty for further conveying from those to whom
you convey the Program, the only way you could satisfy both those terms and this License would be to refrain entirely from conveying the Program.
13. Use with the GNU Affero General Public License.
Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any covered work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero
General Public License into a single combined work, and to convey the resulting work. The terms of this License will continue to apply to the part which is the covered
work, but the special requirements of the GNU Affero General Public License, section 13, concerning interaction through a network will apply to the combination as
such.
14. Revised Versions of this License.
The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU General Public License from time to time. Such new versions will be similar in
spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a certain numbered version of the GNU General Public License "or any later
version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that numbered version or of any later version published by the Free Software
Foundation. If the Program does not specify a version number of the GNU General Public License, you may choose any version ever published by the Free Software
Foundation.
If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General Public License can be used, that proxy's public statement of acceptance
of a version permanently authorizes you to choose that version for the Program.
Later license versions may give you additional or different permissions. However, no additional obligations are imposed on any author or copyright holder as a result
of your choosing to follow a later version.
15. Disclaimer of Warranty.
THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING
THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR
IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE
ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME
THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. Limitation of Liability.
IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO
MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL,
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS
OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO
OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
17. Interpretation of Sections 15 and 16.
If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal effect according to their terms, reviewing courts shall apply local law
that most closely approximates an absolute waiver of all civil liability in connection with the Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a copy
of the Program in return for a fee.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone
can redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively state the exclusion of warranty; and
each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
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<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
Copyright © <year> <name of author>
This program is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program does terminal interaction, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:
<program> Copyright © <year> <name of author>
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type `show c' for details.
The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, your program's commands might
be different; for a GUI interface, you would use an "about box".
You should also get your employer (if you work as a programmer) or school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. For more information
on this, and how to apply and follow the GNU GPL, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
The GNU General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it
more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.
But first, please read <http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.html>.
GCC RUNTIME LIBRARY EXCEPTION
Version 3.1, 31 March 2009
General information:
http://www.gnu.org/licenses/gcc-exception.html
Copyright © 2009 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/>
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.
This GCC Runtime Library Exception ("Exception") is an additional permission under section 7 of the GNU General Public License, version 3 ("GPLv3"). It applies
to a given file (the "Runtime Library") that bears a notice placed by the copyright holder of the file stating that the file is governed by GPLv3 along with this Exception.
When you use GCC to compile a program, GCC may combine portions of certain GCC header files and runtime libraries with the compiled program. The purpose
of this Exception is to allow compilation of non-GPL (including proprietary) programs to use, in this way, the header files and runtime libraries covered by this
Exception.
0. Definitions.
A file is an "Independent Module" if it either requires the Runtime Library for execution after a Compilation Process, or makes use of an interface provided by the
Runtime Library, but is not otherwise based on the Runtime Library.
"GCC" means a version of the GNU Compiler Collection, with or without modifications, governed by version 3 (or a specified later version) of the GNU General Public
License (GPL) with the option of using any subsequent versions published by the FSF.
"GPL-compatible Software" is software whose conditions of propagation, modification and use would permit combination with GCC in accord with the license of GCC.
"Target Code" refers to output from any compiler for a real or virtual target processor architecture, in executable form or suitable for input to an assembler, loader,
linker and/or execution phase. Notwithstanding that, Target Code does not include data in any format that is used as a compiler intermediate representation, or used
for producing a compiler intermediate representation.
The "Compilation Process" transforms code entirely represented in non-intermediate languages designed for human-written code, and/or in Java Virtual Machine
byte code, into Target Code. Thus, for example, use of source code generators and preprocessors need not be considered part of the Compilation Process, since
the Compilation Process can be understood as starting with the output of the generators or preprocessors.
A Compilation Process is "Eligible" if it is done using GCC, alone or with other GPL-compatible software, or if it is done without using any work based on GCC. For
example, using non-GPL-compatible Software to optimize any GCC intermediate representations would not qualify as an Eligible Compilation Process.
1. Grant of Additional Permission.
You have permission to propagate a work of Target Code formed by combining the Runtime Library with Independent Modules, even if such propagation would
otherwise violate the terms of GPLv3, provided that all Target Code was generated by Eligible Compilation Processes. You may then convey such a combination
under terms of your choice, consistent with the licensing of the Independent Modules.
2. No Weakening of GCC Copyleft.
The availability of this Exception does not imply any general presumption that third-party software is unaffected by the copyleft requirements of the license of GCC.
5. LGPL 3
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 3, 29 June 2007
Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/>
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.
This version of the GNU Lesser General Public License incorporates the terms and conditions of version 3 of the GNU General Public License, supplemented by the
additional permissions listed below.
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0. Additional Definitions.
As used herein, "this License" refers to version 3 of the GNU Lesser General Public License, and the "GNU GPL" refers to version 3 of the GNU General Public
License.
"The Library" refers to a covered work governed by this License, other than an Application or a Combined Work as defined below.
An "Application" is any work that makes use of an interface provided by the Library, but which is not otherwise based on the Library. Defining a subclass of a class
defined by the Library is deemed a mode of using an interface provided by the Library.
A "Combined Work" is a work produced by combining or linking an Application with the Library. The particular version of the Library with which the Combined Work
was made is also called the "Linked Version".
The "Minimal Corresponding Source" for a Combined Work means the Corresponding Source for the Combined Work, excluding any source code for portions of the
Combined Work that, considered in isolation, are based on the Application, and not on the Linked Version.
The "Corresponding Application Code" for a Combined Work means the object code and/or source code for the Application, including any data and utility programs
needed for reproducing the Combined Work from the Application, but excluding the System Libraries of the Combined Work.
1. Exception to Section 3 of the GNU GPL.
You may convey a covered work under sections 3 and 4 of this License without being bound by section 3 of the GNU GPL.
2. Conveying Modified Versions.
If you modify a copy of the Library, and, in your modifications, a facility refers to a function or data to be supplied by an Application that uses the facility (other than
as an argument passed when the facility is invoked), then you may convey a copy of the modified version:
a) under this License, provided that you make a good faith effort to ensure that, in the event an Application does not supply the function or data, the facility still
operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful, or
b) under the GNU GPL, with none of the additional permissions of this License applicable to that copy.
3. Object Code Incorporating Material from Library Header Files.
The object code form of an Application may incorporate material from a header file that is part of the Library. You may convey such object code under terms of your
choice, provided that, if the incorporated material is not limited to numerical parameters, data structure layouts and accessors, or small macros, inline functions and
templates (ten or fewer lines in length), you do both of the following:
a) Give prominent notice with each copy of the object code that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License.
b) Accompany the object code with a copy of the GNU GPL and this license document.
4. Combined Works.
You may convey a Combined Work under terms of your choice that, taken together, effectively do not restrict modification of the portions of the Library contained in
the Combined Work and reverse engineering for debugging such modifications, if you also do each of the following:
a) Give prominent notice with each copy of the Combined Work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License.
b) Accompany the Combined Work with a copy of the GNU GPL and this license document.
c) For a Combined Work that displays copyright notices during execution, include the copyright notice for the Library among these notices, as well as a reference
directing the user to the copies of the GNU GPL and this license document.
d) Do one of the following:
0) Convey the Minimal Corresponding Source under the terms of this License, and the Corresponding Application Code in a form suitable for, and under terms that
permit, the user to recombine or relink the Application with a modified version of the Linked Version to produce a modified Combined Work, in the manner specified
by section 6 of the GNU GPL for conveying Corresponding Source.
1) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (a) uses at run time a copy of the Library already present
on the user's computer system, and (b) will operate properly with a modified version of the Library that is interface-compatible with the Linked Version.
e) Provide Installation Information, but only if you would otherwise be required to provide such information under section 6 of the GNU GPL, and only to the extent
that such information is necessary to install and execute a modified version of the Combined Work produced by recombining or relinking the Application with a
modified version of the Linked Version. (If you use option 4d0, the Installation Information must accompany the Minimal Corresponding Source and Corresponding
Application Code. If you use option 4d1, you must provide the Installation Information in the manner specified by section 6 of the GNU GPL for conveying
Corresponding Source.)
5. Combined Libraries.
You may place library facilities that are a work based on the Library side by side in a single library together with other library facilities that are not Applications and
are not covered by this License, and convey such a combined library under terms of your choice, if you do both of the following:
a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities, conveyed under the terms of this
License.
b) Give prominent notice with the combined library that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of
the same work.
6. Revised Versions of the GNU Lesser General Public License.
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The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be
similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Library as you received it specifies that a certain numbered version of the GNU Lesser General Public
License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that published version or of any later version published
by the Free Software Foundation. If the Library as you received it does not specify a version number of the GNU Lesser General Public License, you may choose
any version of the GNU Lesser General Public License ever published by the Free Software Foundation.
If the Library as you received it specifies that a proxy can decide whether future versions of the GNU Lesser General Public License shall apply, that proxy's public
statement of acceptance of any version is permanent authorization for you to choose that version for the Library.
6. MIT-license
Copyright © <year> <copyright holders>
(The appropriate copyright notice see in package listing above.)
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and
to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
7. BSD license
Copyright © The Regents of the University of California.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
8. bzip2 license
This program, "bzip2", the associated library "libbzip2", and all documentation, are copyright © 1996-2010 Julian R Seward. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an
acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
3. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
4. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
9. png license
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE:
If you modify libpng you may insert additional notices immediately following this sentence.
This code is released under the libpng license.
libpng versions 1.2.6, August 15, 2004, through 1.6.13, August 21, 2014, are
Copyright © 2004, 2006-2014 Glenn Randers-Pehrson,
and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.2.5 with the following individual added to the list of Contributing Authors
-Cosmin Truta
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libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.2.5 - October 3, 2002, are
Copyright © 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson, and are
distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.0.6 with the following individuals added to the list of Contributing Authors
-Simon-Pierre Cadieux
-Eric S. Raymond
-Gilles Vollant
and with the following additions to the disclaimer:
There is no warranty against interference with your enjoyment of the library or against infringement. There is no warranty that our efforts or the library will fulfill any
of your particular purposes or needs. This library is provided with all faults, and the entire risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is with the user.
libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are
Copyright © 1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are
distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.96, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:
-Tom Lane
-Glenn Randers-Pehrson
-Willem van Schaik
libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are
Copyright © 1996, 1997 Andreas Dilger
distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.88, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:
-John Bowler
-Kevin Bracey
-Sam Bushell
-Magnus Holmgren
-Greg Roelofs
-Tom Tanner
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are
Copyright © 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.
For the purposes of this copyright and license, "Contributing Authors" is defined as the following set of individuals:
-Andreas Dilger
-Dave Martindale
-Guy Eric Schalnat
-Paul Schmidt
-Tim Wegner
The PNG Reference Library is supplied "AS IS". The Contributing Authors and Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied, including, without
limitation, the warranties of merchantability and of fitness for any purpose. The Contributing Authors and Group 42, Inc. assume no liability for direct, indirect,
incidental, special, exemplary, or consequential damages, which may result from the use of the PNG Reference Library, even if advised of the possibility of such
damage.
Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this source code, or portions hereof, for any purpose, without fee, subject to the following
restrictions:
1. The origin of this source code must not be misrepresented.
2. Altered versions must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source.
3. This Copyright notice may not be removed or altered from any source or altered source distribution.
The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without fee, and encourage the use of this source code as a component to supporting the PNG file
format in commercial products. If you use this source code in a product, acknowledgment is not required but would be appreciated.
A "png_get_copyright" function is available, for convenient use in "about" boxes and the like:
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is supplied in the files "pngbar.png" and "pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source Software. OSI Certified Open Source is a certification mark of the Open Source Initiative.
Glenn Randers-Pehrson
glennrp at users.sourceforge.net
August 21, 2014
10. glibc license summary
This file contains the copying permission notices for various files in the
GNU C Library distribution that have copyright owners other than the Free
Software Foundation. These notices all require that a copy of the notice
be included in the accompanying documentation and be distributed with
binary distributions of the code, so be sure to include this file along
with any binary distributions derived from the GNU C Library.
All code incorporated from 4.4 BSD is distributed under the following
license:
Copyright © 1991 Regents of the University of California.
All rights reserved.
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Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. [This condition was removed.]
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
may be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
The DNS resolver code, taken from BIND 4.9.5, is copyrighted by UC
Berkeley, by Digital Equipment Corporation and by Internet Software
Consortium. The DEC portions are under the following license:
Portions Copyright © 1993 by Digital Equipment Corporation.
Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any
purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above
copyright notice and this permission notice appear in all copies, and
that the name of Digital Equipment Corporation not be used in
advertising or publicity pertaining to distribution of the document or
software without specific, written prior permission.
THE SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND DIGITAL EQUIPMENT CORP.
DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL
DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT,
INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING
FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
The ISC portions are under the following license:
Portions Copyright © 1996-1999 by Internet Software Consortium.
Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any
purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above
copyright notice and this permission notice appear in all copies.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND INTERNET SOFTWARE CONSORTIUM DISCLAIMS
ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL INTERNET SOFTWARE
CONSORTIUM BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL
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DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR
PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS
ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS
SOFTWARE.
The Sun RPC support (from rpcsrc-4.0) is covered by the following
license:
Copyright © 2010, Oracle America, Inc.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
* Neither the name of the "Oracle America, Inc." nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The following CMU license covers some of the support code for Mach,
derived from Mach 3.0:
Mach Operating System
Copyright © 1991,1990,1989 Carnegie Mellon University
All Rights Reserved.
Permission to use, copy, modify and distribute this software and its
documentation is hereby granted, provided that both the copyright
notice and this permission notice appear in all copies of the
software, derivative works or modified versions, and any portions
thereof, and that both notices appear in supporting documentation.
CARNEGIE MELLON ALLOWS FREE USE OF THIS SOFTWARE IN ITS ``AS IS''
CONDITION. CARNEGIE MELLON DISCLAIMS ANY LIABILITY OF ANY KIND FOR
ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE USE OF THIS SOFTWARE.
Carnegie Mellon requests users of this software to return to
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Software Distribution Coordinator
School of Computer Science
Carnegie Mellon University
Pittsburgh PA 15213-3890
or Software.Distribution@CS.CMU.EDU any improvements or
extensions that they make and grant Carnegie Mellon the rights to
redistribute these changes.
The file if_ppp.h is under the following CMU license:
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the University nor the names of its contributors
may be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY CARNEGIE MELLON UNIVERSITY AND
CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE UNIVERSITY OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The following license covers the files from Intel's "Highly Optimized
Mathematical Functions for Itanium" collection:
Intel License Agreement
Copyright © 2000, Intel Corporation
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Intel Corporation may not be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL INTEL OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
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EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The files inet/getnameinfo.c and sysdeps/posix/getaddrinfo.c are copyright
© by Craig Metz and are distributed under the following license:
/* The Inner Net License, Version 2.00
The author(s) grant permission for redistribution and use in source and
binary forms, with or without modification, of the software and documentation
provided that the following conditions are met:
0. If you receive a version of the software that is specifically labelled
as not being for redistribution (check the version message and/or README),
you are not permitted to redistribute that version of the software in any
way or form.
1. All terms of the all other applicable copyrights and licenses must be
followed.
2. Redistributions of source code must retain the authors' copyright
notice(s), this list of conditions, and the following disclaimer.
3. Redistributions in binary form must reproduce the authors' copyright
notice(s), this list of conditions, and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
4. [The copyright holder has authorized the removal of this clause.]
5. Neither the name(s) of the author(s) nor the names of its contributors
may be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ITS AUTHORS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
If these license terms cause you a real problem, contact the author. */
The file sunrpc/des_impl.c is copyright Eric Young:
Copyright © 1992 Eric Young
Collected from libdes and modified for SECURE RPC by Martin Kuck 1994
This file is distributed under the terms of the GNU Lesser General
Public License, version 2.1 or later - see the file COPYING.LIB for details.
If you did not receive a copy of the license with this program, please
see <http://www.gnu.org/licenses/> to obtain a copy.
The libidn code is copyright Simon Josefsson, with portions copyright
The Internet Society, Tom Tromey and Red Hat, Inc.:
Copyright © 2002, 2003, 2004, 2011 Simon Josefsson
This file is part of GNU Libidn.
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GNU Libidn is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
GNU Libidn is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
License along with GNU Libidn; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
The following notice applies to portions of libidn/nfkc.c:
This file contains functions from GLIB, including gutf8.c and
gunidecomp.c, all licensed under LGPL and copyright hold by:
Copyright © 1999, 2000 Tom Tromey
Copyright 2000 Red Hat, Inc.
The following applies to portions of libidn/punycode.c and
libidn/punycode.h:
This file is derived from RFC 3492bis written by Adam M. Costello.
Disclaimer and license: Regarding this entire document or any
portion of it (including the pseudocode and C code), the author
makes no guarantees and is not responsible for any damage resulting
from its use. The author grants irrevocable permission to anyone
to use, modify, and distribute it in any way that does not diminish
the rights of anyone else to use, modify, and distribute it,
provided that redistributed derivative works do not contain
misleading author or version information. Derivative works need
not be licensed under similar terms.
Copyright © The Internet Society (2003). All Rights Reserved.
This document and translations of it may be copied and furnished to
others, and derivative works that comment on or otherwise explain it
or assist in its implementation may be prepared, copied, published
and distributed, in whole or in part, without restriction of any
kind, provided that the above copyright notice and this paragraph are
included on all such copies and derivative works. However, this
document itself may not be modified in any way, such as by removing
the copyright notice or references to the Internet Society or other
Internet organizations, except as needed for the purpose of
developing Internet standards in which case the procedures for
copyrights defined in the Internet Standards process must be
followed, or as required to translate it into languages other than
English.
The limited permissions granted above are perpetual and will not be
revoked by the Internet Society or its successors or assigns.
This document and the information contained herein is provided on an
"AS IS" basis and THE INTERNET SOCIETY AND THE INTERNET ENGINEERING
TASK FORCE DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTY THAT THE USE OF THE INFORMATION
HEREIN WILL NOT INFRINGE ANY RIGHTS OR ANY IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
The file inet/rcmd.c is under a UCB copyright and the following:
Copyright © 1998 WIDE Project.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the project nor the names of its contributors
may be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.

Fresenius Medical Care multiFiltratePRO

IFU-FI 13A-2021

371

Luku 15: Liite

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
The file posix/runtests.c is copyright Tom Lord:
Copyright 1995 by Tom Lord
All Rights Reserved
Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its
documentation for any purpose and without fee is hereby granted,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that
both that copyright notice and this permission notice appear in
supporting documentation, and that the name of the copyright holder not be
used in advertising or publicity pertaining to distribution of the
software without specific, written prior permission.
Tom Lord DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE,
INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO
EVENT SHALL TOM LORD BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF
USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR
OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
The posix/rxspencer tests are copyright Henry Spencer:
Copyright 1992, 1993, 1994, 1997 Henry Spencer. All rights reserved.
This software is not subject to any license of the American Telephone
and Telegraph Company or of the Regents of the University of California.
Permission is granted to anyone to use this software for any purpose on
any computer system, and to alter it and redistribute it, subject
to the following restrictions:
1. The author is not responsible for the consequences of use of this
software, no matter how awful, even if they arise from flaws in it.
2. The origin of this software must not be misrepresented, either by
explicit claim or by omission. Since few users ever read sources,
credits must appear in the documentation.
3. Altered versions must be plainly marked as such, and must not be
misrepresented as being the original software. Since few users
ever read sources, credits must appear in the documentation.
4. This notice may not be removed or altered.
The file posix/PCRE.tests is copyright University of Cambridge:
Copyright © 1997-2003 University of Cambridge
Permission is granted to anyone to use this software for any purpose on any
computer system, and to redistribute it freely, subject to the following
restrictions:
1. This software is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
2. The origin of this software must not be misrepresented, either by
explicit claim or by omission. In practice, this means that if you use
PCRE in software that you distribute to others, commercially or
otherwise, you must put a sentence like this
Regular expression support is provided by the PCRE library package,
which is open source software, written by Philip Hazel, and copyright
by the University of Cambridge, England.
somewhere reasonably visible in your documentation and in any relevant
files or online help data or similar. A reference to the ftp site for
the source, that is, to
ftp://ftp.csx.cam.ac.uk/pub/software/programming/pcre/
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should also be given in the documentation. However, this condition is not
intended to apply to whole chains of software. If package A includes PCRE,
it must acknowledge it, but if package B is software that includes package
A, the condition is not imposed on package B (unless it uses PCRE
independently).
3. Altered versions must be plainly marked as such, and must not be
misrepresented as being the original software.
4. If PCRE is embedded in any software that is released under the GNU
General Purpose Licence (GPL), or Lesser General Purpose Licence (LGPL),
then the terms of that licence shall supersede any condition above with
which it is incompatible.
Files from Sun fdlibm are copyright Sun Microsystems, Inc.:
Copyright © 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
Developed at SunPro, a Sun Microsystems, Inc. business.
Permission to use, copy, modify, and distribute this
software is freely granted, provided that this notice
is preserved.
Part of stdio-common/tst-printf.c is copyright C E Chew:
© Copyright C E Chew
Feel free to copy, use and distribute this software provided:
1. you do not pretend that you wrote it
2. you leave this copyright notice intact.
Various long double libm functions are copyright Stephen L. Moshier:
Copyright 2001 by Stephen L. Moshier <moshier@na-net.ornl.gov>
This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Lesser General Public License for more details.
Tämän ohjelman mukana pitäisi tulla kopio GNU Lesser General Public
License -lisenssistä; jos näin ei ole, katso
<http://www.gnu.org/licenses/>. */
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