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1 skyrius. Abėcėlinė rodyklė
1 Abėcėlinė rodyklė

Numerics
1 svarstyklės (žalios) 40

2 svarstyklės (baltos) 40

A
Akumuliatorius 310, 343

Aliarmo išvestis 349

Antikoaguliacija 273

Antra signalų schema 223

Apibrėžimai 343

Aplinkos temperatūros daviklis 
328

Aptarnavimo kortelė 343, 344

Aptarnavimo prievadas 41

Aptikta mikroburbulų žemiau 
burbulų gaudyklės 242

Aptiktas oras 238

Atitiktis aplinkosaugos 
reikalavimams / išmetimas 311

Atsakingos organizacijos pareigos 
32

Atsakomybės atsisakymas 34

Aukšto prioriteto aliarmo sąlygos 
225

B
Balansavimas 198, 255

Balansavimo išjungimas/ 
įjungimas 185

Balansavimo paklaida 198, 327

Balanso duomenys 197

Balanso istorija 200

Bendroji veikimo koncepcija 53

Burbulų gaudyklė 173

Būsenos juosta 51

C
Ca maiš. keitimas 191

Ci-Ca antikoaguliacijos įjungimas 
193

Ci-Ca antikoaguliacijos išjungimas 
192

Ci-Ca lašų skaičiuotuvas 333

Ci-Ca pripildymo lygio detektorius 
333

Cirkuliacija 325

Citrato dozė 343

Citrato lašų skaičiuotuvas (žalias) 
50

Citrato maišelio keitimas 191

Citrato pripildymo lygio detektorius 
(žalias) 50

Citrato siurblys (žalias) 50, 333, 
343

Citrato srautas 343

Citrato tėkmės ir kraujo santykis 
234

Citrato tirpalas 299

CRRT Ci-Ca gydymo procedūros 
95

CRRT tipai 256

CVVHD 261

D
Darbinės programos 325

Darbinės sąlygos 322

Dezinfekavimas 251

Dezinfekavimo priemonės 253

Dializatas 299, 343

Dializato siurblys 50

Difuzija 343

E
Eigos juosta 51

Ekrano spalvos 53

Ekrano trikties jutiklis 44

Ekrano triktis 248

Ekrano valymas 252

Eksploatacinės medžiagos 297

Ekstrakorporinio kraujo kontūro 
modulis (CRRT) 50

Ekstrakorporinis kraujo kontūras 
255, 343

Ekstrakorporinis kraujo kontūras ir 
saugos sistemos 329

Ekvipotencialinis sujungimas 41

Elektromagnetinė spinduliuotė 
319

Elektromagnetinis atsparumas 
320

Elektros įrenginys 304

Elektros sauga 317

Elektros tiekimo triktis (maitinimo 
triktis) 247

Elektrostatinė iškrova 30

F
Filtrato maišelis 343

Filtrato maišo keitimas (TPE) 141

Filtrato siurblys 50

Filtrato slėgio matavimo blokas 
(geltonas) 50

Filtravimas 343

Filtro galiojimo laikas 198, 343

Filtro laikiklio padėties nustatymas 
47

Filtro laikiklis 43

Funkcijų aprašas 255

Funkcijų patikrinimas 255, 325

G
Galinis skiedimas 77, 156, 344

Garsiakalbis 45

Garsinis tonas 333

Garso pristabdymas 44

Gydymas 325

Gydymo duomenys, CVVH 259

Gydymo duomenys, CVVHD 263

Gydymo duomenys, CVVHDF 266

Gydymo duomenys, prieš/ po 
CVVH 261

Gydymo duomenys, TPE 269

Gydymo ekranai 172

Gydymo pabaiga/ kraujo reinfuzija 
325

Gydymo pauzė 325

Gydymo pauzė (cirkuliacija su 
NaCl tirpalu) 181
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Gydymo pauzė (cirkuliacija su 
recirkuliacijos jungtimi) 182

Gydymo pauzė be kraujo 
reinfuzijos 180

Gydymo terapijos ir taikymo sritys 
23

Gydymo trukmė 198, 344

Gnybtų juostelė 40, 41

Gryno UF tūris 344

Grįžtamasis slėgis 329, 344

Grįžtamoji sistema 344

Grįžtamojo slėgio jutiklis (mėlynas) 
50

H
Hemodializė 344

Hemofiltracija 344

Hemofiltracijos tirpalai 299

Hemofiltrai/ plazmos filtrai 298

Heparino siurblys 43, 48, 332, 344

I
Identifikavimo 40

Identifikavimo etiketė 40

Įjungimo / išjungimo mygtukas 58

Įspėjimai, elektra 35

Įspėjimai, susiję su 
eksploatacinėmis medžiagomis ir 
priedais 36

Įspėjimas dėl elektros saugos 35

Įspėjimo simbolis, svarba 18

Įstatymo jungiklis 344

Istorija 197

Išorinio prijungimo parinktys 323

Įvykiai 200

J
Jutiklinio ekrano skydelis 44

K
Kaip naudotis naudojimo 
instrukcijomis 17

Kalcio koncentracija po filtravimo 
344

Kalcio lašų skaičiuotuvas (baltas) 
50

Kalcio pripildymo lygio detektorius 
(baltas) 50

Kalcio siurblys (baltas) 50, 333, 
344

Kalcio srautas 344

Kasetės detektorius 50, 333

Keisti švirkštą 186

Kitas oper. veiksmas 172

Klaviatūra 57

Konkretaus konteksto informacija 
54

Kontraindikacijos 28

Konvekcija 344

Kortelė, skirta naudoti 
aptarnavimo inžinieriams 343

Kortelės lizdas 43, 45, 344

Kortelės lizdo naudojimas 47

Kraujo kontūro modulis 50

Kraujo nuotėkio detektorius 344

Kraujo nuotėkio detektorius 
(geltonas) 50

Kraujo nuotėkio/ hemolizės 
detektorius 326

Kraujo nuotėkis 245

Kraujo reinfuzija 248

Kraujo reinfuzija rankiniu būdu 248

Kraujo siurblys 50, 330, 344

Kraujo tėkmės ir filtrato tėkmės 
santykis 233

L
Laikymas 310

Laikymo sąlygos 310

LAN (tinklas) 349

LAN (vietinis tinklas) tinklo ryšys 
41

Lašelinės stovas (kairysis ir 
dešinysis) 39

Lygio nustatymas burbulų 
gaudyklėje 173

Linijos užspaudimo spaustukas 
(mėlynas) 50

Linijos užspaudimo spaustukas 
(raudonas) 50

M
Maišelio keitimas 189

Maišelio keitimas (substituto/ 
dializato/ filtrato) 189

Maitinimo etiketė 40

Maitinimo jungiklis 41

Maitinimo šaltinio jungtis 41

Maitinimo triktis (elektros tiekimo 
triktis) 247

Matmenys 315

Medžiagos 334

Meniu 173

Meniu juosta 52

Meniu skydelis 52

Mikroburbulai 242

Monitoriaus galas 45

Monitoriaus padėties nustatymas 
46

Monitoriaus rankena 45

Monitorius 39, 44

Monitorius / mygtukai 44

Montavimas 303

N
NaCl tirpalai 298

Naudotojo kortelė 344

Naudotojo sąsaja 51

Nemokama programinė įranga 
371

Nuolatinė pakaitinė inkstų terapija 
256

Nuorinimo procedūros 239

Nustatymų keitimas skaičių 
mygtukais 56

Nustatymų keitimas svirtinio 
jungiklio mygtukais 55

O
Operatoriaus atsakomybė 33

Optinis detektorius 50, 331

Oro burbulų detektorius 50, 332

P
Paciento prijungimas 325

Pagrindinės įvesties procedūros 
55

Pakeitimo tūris 345

Papildoma įranga 302
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1 skyrius. Abėcėlinė rodyklė
Paruošimas 325

Paruošimo atšaukimas 74, 99, 
126, 153

Paruošimo laikas 345

Pastabos simbolis, svarba 18

Patarimo simbolis, svarba 19

Paviršių valymas/ paviršių 
dezinfekavimas 251

Pirma signalų schema 223

Po CVVH 257

Pradinio paleidimo reikalavimai 
304

Pradinis paleidimas 305

Pradinis skiedimas 77, 155, 345

Pranešimai 230

Priedai 302

Priedas 371

Priedų dėklas 40

Prieiga prie kraujagyslių 256

Prieigos sistema 345

Prieigos slėgio matuoklis 
(raudonas) 50

Prieigos slėgis 329, 345

Prieš CVVH 257

Priešfiltrio slėgio matavimo blokas 
(raudonas) 50

Priešfiltrio slėgis 329

Prietaiso funkcijos 255

Prietaiso vaizdas iš dešiniojo šono 
43

Prietaiso vaizdas iš galo 40

Prietaiso vaizdas iš kairiojo šono 
42

Prietaiso vaizdas iš priekio 39

Priežiūros procedūros 313

Priežiūros režimas aktyvus 187

Prijungimo parinktys 323

Prijungimo patikrinimas 345

Pripildymo lygio detektorius 50, 
331

R
Rankena su įduba 45

Rankinis slėgio matavimo blokų 
atidarymas 249

Ratai su stabdžiais 42

Regioninė citrato antikoaguliacija 
275

Rekomenduojami atskyrimo 
atstumai 322

Ribinės vertės 61

Ribinių verčių stebėjimas 61

Rinkinio galiojimo trukmė 345

RS 232 prievadas 41

S
Santrumpos 346

Sertifikatai 351

Signalo funkcijos patikra 345

Signalo prioritetai 227

Signalo ribinė vertė 345

Signalų ribinių verčių langų 
atstatymas 235

Signalų schemos 222

Signalų sistema 226

Signalų valdymas 221

Simboliai 348

Sisteminė antikoaguliacija 273

Sisteminė kalcio koncentracija 345

Sistemos parametrai 202, 325

Skalavimas 325

Slaugytojo iškvietimo prievadas 41

Slėgio / aliarmų istorija 172

Slėgio ekranai 51

Slėgio matavimo blokai 41

Slėgio signalo langai 62

Slėgio signalo ribinių verčių 
nustatymas 62

Slėgio vertės 61

Specifikacijos 315

Srauto greičiai 326

Substitutas 345

Substituto prieš skiedimą siurblys 
50

Substituto siurblys 50

Svarbi informacija 17

Svarbi informacija apie pradinį 
paleidimą 305

Svarbi informacija apie technines 
saugos patikras / priežiūros 
procedūras 313

Svarstyklės 39

Svarstyklių sistema 327

Svirtinio jungiklio mygtukai 52

Svoris 315

Š
Šalutinis poveikis 23

Šildytuvas (baltas) 42

Šildytuvas (žalias) 42

Šildytuvo mikrojungiklis 328

T
Taikymo principai 63

Techninės saugos patikros / 
priežiūros procedūros 313

Temperatūra 82, 110, 132, 159

Terapijos apribojimai 31

Terapijos, aprašas 256

Terminai 343

Tikėtina galiojimo trukmė 32

Tikslinė grupė 31

Tinklas (LAN) 349

TMP 330

Transportavimas 310

U
UF kiekis 60

UF/BF 232

Ultrafiltracija 326

V
Valdikliai ir indikatoriai 44

Valymas 251

Valymo priemonės 253

Vamzdelių sistemos pildymas 325

Veikimo būsenos indikatorius 
(šviesoforas) 44

Vežimėlis su stabdžiais 39

Vienkartiniai švirkštai 300

Vietos pakeitimas 308
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2 skyrius. Svarbi informacija
2 Svarbi informacija

2.1 Kaip naudotis naudojimo instrukcijomis

Prietaiso tipas Jei nenurodyta kitaip, šiame dokumente žodis „prietaisas“ visada 
reiškia multiFiltratePRO prietaisą.

Identifikavimas Dokumentą galima identifikuoti pagal toliau nurodytą informaciją 
tituliniame puslapyje ir etiketėse, jei tokių yra.
– Prietaiso programinės įrangos versija
– Dokumento leidimas
– Dokumento išleidimo data
– Dokumento dalies numeris

Poraštė Poraštėje pateikiama toliau nurodyta informacija.
– Įmonės pavadinimas
– Prietaiso tipas
– Angliškas dokumento tipo trumpinys ir tarptautinis dokumento 

kalbos trumpinys, pvz., IFU-LT reiškia Instructions for Use lietuvių 
kalba.

– Leidimo identifikavimas, pvz., 13A-2020 reiškia 13A leidimą, išleistą 
2020 m.

– Puslapio identifikavimas

Skyrių išdėstymas Siekiant palengvinti naudojimąsi Fresenius Medical Care dokumentais, 
skyrių išdėstymo tvarka buvo standartizuota visuose vadovuose. Todėl 
šiame dokumente gali būti skyrių be jokio turinio. Skyriai be turinio yra 
atitinkamai pažymėti.

Dokumente naudojami 
stiliai

Dokumente gali būti naudojami toliau nurodyti teksto stiliai.

Stilius Aprašas 

Klavišai ir mygtukai Prietaiso klavišai ir mygtukai pavaizduoti 
pusjuodžiu šriftu.

Pavyzdys: mygtukas Gerai

Rodomi pranešimai Prietaiso pranešimai pavaizduoti 
pusjuodžiu šriftu.

Pavyzdys: pranešimas: Elektros tiekimo 
triktis

 Instrukcijos Instrukcijos nurodytos rodykle  . 
Instrukcijų laikytis būtina.

Pavyzdys:  paspauskite mygtuką Gerai, 
kad pritaikytumėte rodomus duomenis.
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2 skyrius. Svarbi informacija
Iliustracijos Dokumentuose naudojamos iliustracijos gali skirtis nuo originalių, jei tai 
neturi jokios įtakos prietaiso veikimui.

Instrukcijų svarba Naudojimo instrukcijos yra pridedamų dokumentų dalis ir yra būtina 
prietaiso dalis. Jos apima visą reikiamą informaciją apie prietaiso 
naudojimą.

Prieš bandant naudoti prietaisą, naudojimo instrukcijas būtina atidžiai 
išnagrinėti.

Pakeitimai Dokumentų pakeitimai bus išleisti kaip nauji leidimai arba priedai. 
Apskritai šis vadovas gali būti keičiamas be įspėjimo.

Dauginimas Dauginti (net dalimis) leidžiama tik gavus rašytinį sutikimą.

2.2 Įspėjimų svarba

Operatorius įspėjamas apie pavojus, susijusius su rimtų ar galimai 
gyvybei pavojingų asmens kūno sužalojimų rizika, nebent imamasi 
priemonių, kad aprašytos rizikos būtų išvengta.

Įspėjimai nuo pirmiau pateikto šablono gali skirtis toliau nurodytais 
atvejais.
– Jei įspėjimu apibūdinami keli pavojai
– Jei įspėjimu negalima išsamiai apibūdinti jokių konkrečių pavojų

2.3 Pastabų svarba

Įspėjimas 

Pavojaus ir rizikos tipas 

Galimos pasekmės kilus rizikai.

 Priemonės rizikai išvengti.

Pastaba 

Operatorius informuojamas, kad neatsižvelgiant į šią informaciją galima 
tikėtis toliau nurodyto poveikio.
– Prietaiso sugadinimas.
– Reikiamos funkcijos gali visiškai neveikti arba veikti netinkamai.
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2.4 Patarimų svarba

2.5 Trumpas aprašas

Naudojant prietaisą, galima atlikti ekstrakorporinio kraujo valymo 
procedūras. Juo valdomas ir stebimas ekstrakorporinis kraujo kontūras.

Monitoriuje yra keturi valdymo mygtukai. Gydymo parametrai įvedami ir 
operatoriaus valdymo veiksmai dažniausiai atliekami didelės 
skiriamosios gebos jutikliniame ekrane. Kol vyksta gydymas, rodomi 
gydymo parametrai.

Atsižvelgiant į procedūrą, kraujui, filtratui, dializatui, substitutui arba 
kraujo plazmai bei citrato ir kalcio tirpalams (jei naudojama citrato 
antikoaguliacija) perduoti naudojami vamzdiniai siurbliai. Didelio tūrio 
pakaitinių terapijų atveju balansavimas yra valdomas sunkio jėga 
naudojant svarstykles; jei reikia, atsižvelgiant į gydymo režimą, galima 
naudoti integruotus šildytuvus dializatui, substitutui arba pakaitinei 
plazmai pašildyti. 

Ekstrakorporiniame kraujo kontūre kraujas teka per filtrą arba 
adsorberį. Kraują galima nuolat antikoaguliuoti. Oro burbulų detektorius 
užkerta kelią oro infuzijai į paciento kraują. Nuo pavojingo kraujo 
netekimo saugo kraujo nuotėkio detektorius ir grįžtamojo slėgio 
stebėjimo funkcija. Prieigos slėgio stebėjimo blokas gali aptikti adatos 
arba kateterio okliuziją, pvz., dėl prisiurbimo prie kraujagyslės sienelės.

Patarimas 

Informacija, su kuria pateikiami naudingi lengvo naudojimo patarimai.
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2.6 Numatyta paskirtis ir susiję apibrėžimai

2.6.1 Numatyta paskirtis

Ekstrakorporinio gydymo valdymas, naudojimas ir stebėjimas.

2.6.2 Medicininė indikacija

– Ūminis inkstų funkcijos nepakankamumas, dėl kurio reikalinga 
nuolatinė pakaitinė inkstų terapija (CRRT).

– Skysčių perteklius organizme, dėl kurio reikalinga nuolatinė 
pakaitinė inkstų terapija (CRRT).

– Tam tikras apsinuodijimas, dėl kurio reikalinga nuolatinė pakaitinė 
inkstų terapija (CRRT).

– Ligos, dėl kurių reikia pakeisti kraujo plazmą taikant TPE.
– Ligos, dėl kurių reikalinga CRRT kartu su hemoperfuzija, kad iš 

kraujo būtų pašalinti papildomi patogenai.
– Ligos, dėl kurių reikalinga CRRT kartu su ECCO2R siekiant 

papildomai pašalinti CO2.
– Ligos, kurioms reikalingas CRRT, be ekstrakorporinio dujų mainų 

(prisotinimo deguonimi ir dekarboksilinimo), skirtas teikti 
ekstrakorporinį širdies ir (arba) plaučių palaikymą.

2.6.3 Numatyta pacientų populiacija

CVVHD, CVVHDF ir CVVH gydymo procedūros suaugusiųjų režimu 
skirtos taikyti visiems pacientams, kuriems reikalinga CRRT be arba su 
sistemine antikoaguliacija ir kurių kūno svoris yra 40 kg ir daugiau, 
nepaisant jų amžiaus.

Ci-Ca CVVHD ir Ci-Ca po CVVHDF gydymo procedūros skirtos taikyti 
suaugusiems pacientams, kuriems reikalinga CRRT-RCA, kurių kūno 
svoris yra 40 kg ir daugiau.

CVVHD gydymo procedūros pediatriniu režimu skirtos taikyti visiems 
pacientams, kuriems reikalinga CRRT be arba su sistemine 
antikoaguliacija, kurių kūno svoris yra 8–40 kg, nepaisant jų amžiaus.

TPE gydymo procedūra skirta taikyti pacientams, kurių kūno svoris yra 
40 kg ir daugiau, nepaisant jų amžiaus.

Kombinuota CRRT + ECCO2R gydymo procedūra skirta taikyti 
suaugusiems pacientams, kurių kūno svoris yra 40 kg ir daugiau. Be to, 
būtina atsižvelgti ir į paciento apribojimus, apibrėžtus atitinkamose 
naudojimo instrukcijose.

Kombinuota CRRT + hemoperfuzijos („Cytosorb“ arba „Seraph“) 
gydymo procedūra skirta taikyti suaugusiems pacientams, kurių kūno 
svoris yra 40 kg ir daugiau. Be to, būtina atsižvelgti ir į paciento 
apribojimus, apibrėžtus atitinkamose naudojimo instrukcijose.
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Kombinuota CRRT + ECMO (su iLA Membrane Ventilator / „iLA“ aktyviu 
„iLA“ rinkiniu (IPS), turinčiu CRRT jungtį) gydymo procedūra skirta 
taikyti suaugusiems pacientams, kurių kūno svoris yra 40 kg ir daugiau. 
Be to, būtina atsižvelgti ir į paciento apribojimus, apibrėžtus 
atitinkamose naudojimo instrukcijose.

Duomenų apie prietaiso naudojimą nėščiosioms ar krūtimi 
maitinančioms moterims nėra. Nėštumo ir žindymo laikotarpiais 
prietaiso naudoti negalima, nebent dėl moters klinikinės būklės būtinas 
gydymas šiuo prietaisu.

2.6.4 Numatyta naudotojų grupė ir numatyta aplinka 

Prietaisą įrengti, valdyti ir naudoti gali tik asmenys, išklausę atitinkamus 
mokymus, turintys atitinkamų žinių ir patirties bei turintys mokymų 
sertifikatą.

Naudojant prietaisą, gydymą galima taikyti intensyviosios priežiūros 
skyriuose arba panašiomis sąlygomis, kai jį reikia naudoti atidžiai 
prižiūrint gydytojui ir nuolat stebint taikomą gydymą. 

2.6.5 Veikimo charakteristikos ir klinikinė nauda

2.6.5.1 Veikimo charakteristikos

Išsamios informacijos apie veikimo charakteristikas rasite funkcinio 
gydymo aprašyme, 7 skyriuje.

2.6.5.2 Klinikinė nauda

Būdinga CRRT Klinikinė CRRT gydymo procedūros nauda sunkiai sergantiems 
pacientams, kuriems yra ūminis inkstų funkcijos nepakankamumas, 
skysčių perteklius organizme arba kurie yra apsinuodiję, gali apimti 
geresnius sergamumo ir išgyvenamumo rezultatus švelniai 
kontroliuojant skysčius. Be to, rūgščių-šarmų ir elektrolitų pusiausvyros, 
kuri taikoma kaip terapija, laiką galima pratęsti iki nuolatinio taikymo, 
apribojant paciento patiriamų pokyčių greitį (hemodinaminis stabilumas 
lėtai keičiant skysčių būseną ir mažesnė smegenų edemos rizika lėtai 
keičiant osmosinį slėgį).

Kombinuotas CRRT naudojimas ECMO grandinėje užtikrina 
pacientams abiejų gydymo būdų privalumus, naudojant vieną 
ekstrakorporinę jungtį. Kombinuota grandinė nekeičia CRRT (skysčių 
valdymo, ūminio inkstų nepakankamumo ir (arba) intoksikacijos kritinės 
būklės pacientams) ar ECMO klinikinės naudos. Klinikinė ECMO nauda 
priklauso nuo iLA įrenginio su CRRT jungtimi.

Būdinga kombinuotai 
terapijai su hemoperfuzija

Klinikinė hemoperfuzijos nauda priklauso nuo naudojamo adsorberio.

Būdinga kombinuotai 
terapijai su ECCO2R

Duomenų apie klinikinę ECCO2R derinimo su CRRT naudą yra 
nedaug. 
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Būdinga TPE Klinikinė TPE nauda gali apimti geresnius sergamumo ir 
išgyvenamumo rezultatus greitai pašalinant plazmoje esančias 
patologines medžiagas. Pavyzdinės indikacijos intensyviosios 
priežiūros skyriuje apima TTP, HUS ir apsinuodijimą.
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2.7 Šalutinis poveikis

Susiję su prietaisu 
ir gydymu

Papildomas šalutinis poveikis gali būti būdingas kitiems produktams 
ar vaistams, naudojamiems per terapiją (pvz., centrinės venos 
kateteriams, adsorberiams).

Organų sistemų klasė (IMDRF) Šalutinis poveikis

Nervų sistema Priepuoliai, smegenų edema, demielinizacija

Kraujo ir limfos sistema Anemija, krešėjimo sutrikimai (įsk. trombocitopeniją), hipovolemija ir 
hipovoleminis šokas (dėl kraujo netekimo, ultrafiltracijos pertekliaus), 
(ilgalaikė) hipervolemija ir edema, hemolizė (lemianti, pvz., 
karščiavimą ir šaltkrėtį, paraudimus, pilvo / pilvo šono skausmą)

Imuninė sistema Padidėjęs jautrumas / alerginė reakcija (lemiantys, pvz., dispnėją, 
hipotenziją, dilgėlinę, karščiavimą ir šaltkrėtį, paraudimus, sąmonės 
netekimą, pilvo / pilvo šono skausmą), heparino sukelta 
trombocitopenija (HIT)

Kraujagyslių sistema Kraujavimas / kraujo netekimas (taip pat susijęs su kateteriu), 
oro embolija, trombozė ir tromboembolija

Širdis Širdies aritmija, širdies sustojimas

Kvėpavimo sistema Bronchų spazmas, kvėpavimo sustojimas, skysčio kaupimasis 
pleuros ertmėje (TPE)

Skrandžio ir žarnyno sistema Pykinimas, vėmimas, pilvo skausmas

Metabolizmas ir maistinės medžiagos Maistinių medžiagų pašalinimas, acidozė (pvz., dėl citrato 
kaupimosi), alkalozė (pvz., dėl citrato pertekliaus), elektrolitų 
pusiausvyros sutrikimas (įskaitant hipokalemiją, kai naudojami mažai 
kalio turintys tirpalai, hipofosfatemiją, ypač kai naudojami tirpalai be 
fosfato, sisteminę hipokalcemiją arba hiperkalcemiją, hipernatremiją 
(ypač kai taikoma RCA), gliukozės pusiausvyros sutrikimas 
(pvz., cukriniu diabetu sergantiems pacientams)

Raumenų ir skeleto sistema Mėšlungis / raumenų spazmai, kaulų lūžiai

Infekcijos Bakterinė infekcija (taip pat susijusi su kateteriu), lemianti sepsį

Kiti / generalizuoti sutrikimai Hipotenzija, hipotermija, galvos skausmas
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2.7.1 Pranešimas apie rimtus incidentus

Įvykus bet kokiam rimtam incidentui, susijusiam su prietaisu, įskaitant 
nenurodytą šiame informaciniame lapelyje, būtina nedelsiant informuoti 
gydantį gydytoją. ES naudotojas apie visus rimtus incidentus, įvykusius 
dėl prietaiso, privalo pranešti gamintojui, vadovaudamasis etikete 
( ), ir kompetentingai ES valstybės narės, kurioje yra naudotojas, 
institucijai.

Rimtas incidentas gali būti bet koks incidentas, kuris tiesiogiai arba 
netiesiogiai sukelia paciento, naudotojo ar kito asmens mirtį, laikiną 
arba nuolatinį paciento, naudotojo ar kito asmens sveikatos būklės 
pablogėjimą arba kelia rimtą grėsmę visuomenės sveikatai.

2.7.2 Medicininė informacija ir atsargumo priemonės siekiant išvengti šalutinio 
poveikio

Visos gydymo procedūros – Taikant sisteminę antikoaguliaciją ir regioninės citratinės 
antikoaguliacijos atveju gydymo procedūros turi būti atliekamos 
vadovaujantis protokolu (žr. 7 skyrių). Nenaudojant antikoagulianto 
arba jį netinkamai dozuojant, gali pasireikšti ankstyvas užsikimšimas 
arba krešulių susidarymas (netenkant kraujo, jei reikia keisti 
ekstrakorporinę sistemą) arba kraujavimas, pavyzdžiui, dėl 
trombocitopenijos arba sisteminio antikoagulianto pertekliaus.

– Siekiant užtikrinti pakankamą kraujo tėkmę terapijos metu, turi būti 
užtikrinta tinkama prieiga prie paciento kraujagyslių (pvz., tinkamo 
dydžio centrinės venos dviejų spindžių kateteris – kaip pasirinkti 
tinkamą dydį, žr. naudojimo instrukcijas). Per CRRT gydymo 
procedūras naudojant jau esamą arterijų ir venų transplantatą arba 
fistulę (reikalingus lėtinio gydymo atveju), jie gali būti pažeisti. 
Taikant TPE, galima naudoti periferinę kraujagyslių prieigą arba AV 
fistulę, jei yra.

– Skysčio receptą pakoreguokite pagal esamas elektrolitų kiekio 
serume ir rūgščių-šarmų vertes arba pagal gydomo paciento 
indikaciją ir jo koaguliacijos būseną (TPE). Siekiant išvengti didelių 
trukdžių, prieš gydymo procedūrą ir per ją būtina reguliariai stebėti 
skysčių pusiausvyrą, rūgščių-šarmų pusiausvyrą, elektrolitų kiekį 
serume (pvz., Ca2+, Na+, K+, Mg2+, neorganinį fosfatą) bei 
gliukozės kiekį kraujyje. Jei reikia, receptas turi būti pakoreguotas. 
Bet koks didelis pusiausvyros sutrikimas turi būti pašalintas taikant 
nustatytas medicinines procedūras. Dideli trukdžiai dažniausiai 
pasitaiko naudojant didelio tūrio CRRT ir kelis plazmos tūrius taikant 
TPE.

– Kai kuriems pacientams gali būti įtariama padidėjusio kraujo 
krešėjimo būklė (pvz., COVID-19, HIT). Šiems pacientams gali būti 
padidėjęs intravaskulinio ir ekstrakorporinio krešėjimo polinkis. 
Tai gali lemti ankstyvą filtro užsikimšimą, prastą gydymo kokybę 
ir tromboembolinius reiškinius. Tokiu atveju gali reikėti tinkamo 
sisteminio antikoagulianto. Taip pat galima papildomai taikyti RCA 
siekiant dar labiau pagerinti filtro praeinamumą.

– Būtina nuolat stebėti paciento temperatūrą, kad būtų išvengta 
nepageidaujamos hipotermijos. Būtina atsižvelgti į aplinkos 
veiksnius, pvz., kambario temperatūrą, dializato ir substituto 
temperatūrą.
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Būdinga CRRT – Pernelyg didelis grynosios ultrafiltracijos greitis gali padidinti 
hipotenzinių reiškinių atsiradimą, lemiantį skysčių leidimą ir skysčių 
perteklių, bei širdies ritmo sutrikimų atsiradimą. Turimi duomenys 
rodo, kad nustatant grynosios ultrafiltracijos greitį reikia atsižvelgti 
į paciento svorį ir vertė turi būti maža.

Būdinga sisteminei 
antikoaguliacijai

– Sisteminė antikoaguliacija padidina kraujavimo pavojų. Taip pat kyla 
heparino sukeltos trombocitopenijos pavojus, ypač jei naudojamas 
nefrakcionuotas heparinas. Būtina atsižvelgti į naudojamų 
antikoaguliantų pacientų informacijos lapelį.

– Taikant sisteminę antikoaguliaciją, filtro našumo sumažėjimas 
(t. y. užsikimšimas, krešulių susidarymas) gali lemti (ilgalaikę) 
metabolinę acidozę ir elektrolitų pusiausvyros sutrikimą bei ribotą 
ureminių toksinų pašalinimą (CRRT) arba mažesnį patologinių 
medžiagų pašalinimą (TPE, HP). Gali būti nustatytas TMP 
padidėjimas. Tuomet reikia laiku pakeisti filtrą ir ekstrakorporinį 
kontūrą. Sunkiais atvejais kraujo reinfuzija gali būti neįmanoma, 
dėl ko galimas kraujo netekimas.

Būdinga CRRT su 
regionine citratine 
antikoaguliacija

– Prieš pradedant CRRT procedūrą gali reikėti gydyti esamą jonizuotą 
hipokalcemiją, siekiant sumažinti bet kokios kliniškai reikšmingos 
hipokalcemijos riziką pirmosiomis gydymo procedūros valandomis.

– Dėl sunkios disnatremijos paprastai reikia lėtai normalizuoti paciento 
natrio kiekį serume, nes priešingu atveju gali atsirasti sunkių 
komplikacijų, pvz., demielinizacija arba smegenų edema. 

– Pacientams, kuriems yra sumažėjusi citratų apykaita, pavyzdžiui, 
pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi, kuriems pasireiškia 
hipoksemija arba sutrikusi deguonies apykaita, regioninė citratinė 
antikoaguliacija gali lemti citratų kaupimąsi. Požymiai yra jonizuota 
hipokalcemija, padidėjęs kalcio substitucijos poreikis, didesnis nei 
2,25 bendro ir jonizuoto kalcio santykis arba metabolinė acidozė. 
Tada gali tekti padidinti Ci-Ca dializato tėkmę ir sumažinti kraujo 
tėkmę arba sustabdyti 4 % natrio citrato naudojimą taikant 
antikoaguliaciją ir naudoti kitą kraujo antikoaguliacijos medžiagą. 
Rekomenduojama intensyviai stebėti. 

– Taikant RCA, filtro našumo sumažėjimas (t. y. užsikimšimas) 
apriboja ureminių toksinų pašalinimą ir gali lemti citratų perteklių. 
Citratų pertekliaus požymiai yra metabolinė alkalozė, hipernatremija 
ir hiperkalcemija. Šiais atvejais reikia pakeisti ekstrakorporinį 
kontūrą.

– Pacientams, ilgai esantiems vienoje padėtyje ir nejudantiems, gali 
rekonstruotis / demineralizuotis kaulai, kas galiausiai nulemia kaulų 
lūžius. Taikant RCA, ankstyvą jonizuotos hiperkalcemijos požymį 
gali paslėpti sumažėjęs kalcio infuzijos greitis. Pacientams, kuriems 
RCA taikoma ilgiau nei 2 savaites arba kuriems kalcio infuzijos 
greitis palaipsniui mažėja, būtina atidžiai stebėti kaulinio audinio 
apykaitą.

– Veninio kraujo grąžinimo linijoje, esančioje žemiau kalcio įleidimo 
angos ir įeinančioje į kateterį, gali susidaryti fibrino siūlas. Tuomet 
gydymą reikia nutraukti ir reikia pakeisti kontūrą. Reikia reguliariai 
stebėti. Turimi duomenys rodo, kad fibrino siūlo susidarymo rizika 
yra didesnė, kai iCa vertė po filtro viršija rekomenduojamą 
diapazoną.
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Būdinga CRRT, atliekamai 
vaikams

– Prietaiso kraujo nuotėkio detektorius gali neaptikti taikomo filtro 
kraujo nuotėkio, kuris gali lemti iki 400 ml kraujo netekimą per 
12 valandų, o tai gali būti reikšminga pacientams vaikams. 
Rekomenduojama kas 2 valandas stebėti filtrato liniją ir maišelį dėl 
spalvos pasikeitimo į raudoną.

– Dėl palyginti didelio ECC paviršiaus ploto ir mažos dializato tėkmės 
gydant mažus vaikus galima kraujo atvėsimo rizika. Būtina 
atsižvelgti į prevencines priemones (kambario temperatūros 
padidinimas, išoriniai kraujo šildytuvai, elektrinė antklodė ir pan.).

– Gali reikėti kontūrą pripildyti atskiestų raudonųjų kraujo kūnelių ir 
(arba) ~5 % albumino tirpalo, kad būtų išvengta hemodiliucijos ir 
susijusio hemodinaminio nestabilumo, jei ekstrakorporinio kontūro 
tūris viršija 10 % paciento cirkuliuojančio kraujo tūrio, jei pacientas 
serga anemija ir (arba) jei paciento hemodinamika nestabili. 
Raudoniesiems kraujo kūneliams atskiesti paprastai geriau rinktis 
buferinį kristaloidą, o ne fiziologinį tirpalą. Be to, reikia atsižvelgti 
į tai, kad donoro eritrocitų koncentratuose gali būti padidėjusi 
tarpląstelinio kalio koncentracija (iki 50 mmol/l), kuri gali sukelti arba 
sustiprinti hiperkalemiją.

– Mažiems pacientams po procedūros gali pasireikšti skysčių 
perteklius, jei nutraukus gydymą ekstrakorporinio kraujo tūris 
infuzuojamas pakartotinai. Galimybės, kurias reikia apsvarstyti 
atsižvelgiant į paciento hematokritą ir klinikinę būklę, yra: 
– Bandymas pasiekti šiek tiek mažesnį paciento skysčių tūrį prieš 

gydymo nutraukimą. 
– Tik pradinio (tamsesnio raudono, neskiesto) ekstrakorporinio 

kraujo tūrio pakartotinis infuzavimas. 
– Jei reikia, joks ekstrakorporinio kraujo tūris pakartotinai 

neinfuzuojamas.

Būdinga CRRT 
kombinuotoms terapijoms 
su hemoperfuzija 

– Įsitikinkite, kad filtras ir viso kraujo adsorberis išdėstyti tinkama 
tvarka, kaip pateikiama susijusių rinkinių informaciniuose lapeliuose.

Būdinga CRRT 
kombinuotoms terapijoms 
su ECCO2R

– Taikant CRRT gydymo režimus, suaugusiųjų kraujo tėkmė apribota 
iki 500 ml/min. Taikant Ci-Ca gydymo režimą, tėkmė apribota iki 
200 ml/min., kad būtų apribota citrato apkrova. Norėdami išsiaiškinti, 
ar esant šioms kraujo tėkmėms prietaisas gali užtikrinti kliniškai 
reikšmingą CO2 pašalinimą, vadovaukitės ECCO2R filtro naudojimo 
instrukcijomis. Turimi duomenys rodo, kad ECCO2R su 
≤ 300 ml/min. kraujo tėkme gali neužtikrinti plaučius apsaugančio 
ventiliavimo.

– Įsitikinkite, kad filtrai išdėstyti tinkama tvarka, kaip pateikiama 
susijusio rinkinio informaciniame lapelyje.
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Būdinga terapiniam 
plazmos pakeitimui

– Reikalinga nuolatinė pasirinkto sisteminio antikoagulianto 
(pvz., heparino) infuzija po pradinio boliuso gali būti didesnė nei 
CRRT atveju dėl praradimo į atskirtą plazmą. Šis praradimas 
priklauso nuo plazmos filtravimo greičio. Būtina atitinkamai pritaikyti 
antikoagulianto protokolą.

– Taikant TPE, reikalingas tikslus izovoleminis pakeitimas koloidų 
turinčiu tirpalu, pvz., albuminu, atskiestu tinkamu kristaloidu 
(iki ~5 %) arba šviežia užšaldyta plazma (FFP). Jei atskiestas 
albuminas nepakeičia, pvz., plazmos krešėjimo faktorių, pastarieji 
pacientui gali kelti perpylimo reakcijų pavojų. Jei paciento plazmos 
tūris pakeičiamas nepakeitus plazmos krešėjimo veiksnių, gali 
smarkiai padidėti tiek PT (INR), tiek aPTT. 
– Ši koagulopatija yra laikina sveikiems asmenims, kuriems 

trūkumas gali normalizuotis kitą dieną, net po daugybės 
pakeitimo procedūrų. Šiems pacientams sisteminė 
antikoaguliacija gali būti atitinkamai sumažinta gydymui einant 
į pabaigą, kad būtų išvengta nereikalingo kraujavimo pavojaus.

– Nors paprastai FFP reikalinga tik itin retais atvejais (pvz., TTP), 
ypač intensyviosios priežiūros skyriuje, pacientams, kuriems 
atlikta operacija ar biopsija, gali būti didesnis kraujavimo pavojus. 
Šiems pacientams gali būti stvarstoma galimybė naudoti FFP 
arba krioprecipitatus, ypač galutinių pakeitimo tūrių atvejais. 
Rekomenduojama intensyviai stebėti pacientus, kuriems yra 
didesnis kraujavimo pavojus.

Papildoma medicininė informacija gali būti būdinga kitiems per terapiją 
naudojamiems produktams ar vaistams.
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2.8 Kontraindikacijos

2.8.1 Produktui būdingos ir su terapija susijusios kontraindikacijos

Visos gydymo procedūros – Negalėjimas sudaryti reikalingos kraujagyslių prieigos.

Būdinga CRRT – Gydymas normalaus kalio kiekio (K4) tirpalais esant sunkiai 
hiperkalemijai.

– Gydymas mažo kalio kiekio (K0 / K2) tirpalais esant hipokalemijai.
– Gydymas fosfato turinčiais tirpalais esant sunkiai hiperfosfatemijai.
– Didelės molekulinės masės ribinių hemofiltrų, pvz., Ultraflux EMiC2 

naudojimas taikant CVVHDF arba CVVH.

Būdinga heparinui, 
kaip sisteminiam 
antikoaguliantui arba 
naudojamam pildymo 
tikslais

– Žinoma heparino sukelta II tipo trombocitopenija (HIT-II).

Būdinga CRRT su 
regionine citratine 
antikoaguliacija

– Žinoma smarkiai sutrikusi citratų apykaita (žr. medicininę informaciją 
ir atsargumo priemones, kad išvengtumėte šalutinio poveikio).

Būdinga kombinuotoms 
terapijoms su 
hemoperfuzija arba 
ECCO2R

– ECCO2R: poreikis, be CO2 pašalinimo, užtikrinti ekstrakorporinės 
membranos prisotinimą deguonimi.

Būdinga terapiniam 
plazmos pakeitimui

– Nežinoma.
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2.8.2 Susijusios kontraindikacijos 

Prognozuojamas prastas gydymo rezultatas – gydymo sprendimas 
priimamas individualiai.

Visos gydymo procedūros – Nepagydoma liga be pagrįstų lūkesčių pasveikti.

Būdinga CRRT – Poreikis gydymo poveikį pasiekti greičiau, pvz., tam tikro 
apsinuodijimo atvejais, nei galima pasiekti CRRT gydymu. 
Šiais atvejais tinkamesnė gali būti HD su pertrūkiais.

– Prieiga per esamą arterijų ir venų transplantatą arba fistulę, 
reikalingus taikant lėtinį gydymą.

Būdinga sisteminei 
antikoaguliacijai

– Pacientai, kuriems pasireiškia aktyvus kraujavimas arba kuriems yra 
didelis kraujavimo pavojus.

– Heparinas, kaip sisteminis antikoaguliantas, esant žinomai heparino 
sukeltai I tipo trombocitopenijai (HIT-I).

Būdinga regioninei 
citratinei antikoaguliacijai

– Mitochondrijų funkcijos sutrikimas, galimai lemiantis sutrikusią 
citratų apykaitą (pvz., apsinuodijimą paracetamoliu ir metforminu).

– Sunki disnatremija gali būti geriau gydoma taikant kitą 
antikoaguliacinį metodą, kuris užtikrina paprastesnį poveikio natrio 
koncentracijai serume keitimą.

– Poreikis nepertraukiamai pratęsti gydymą ilgiau nei 4 savaites.

Būdinga kombinuotoms 
terapijoms su 
hemoperfuzija

– Poreikis greičiau pašalinti patologinę medžiagą, negu tai galima 
padaryti kartu taikant CRRT gydymą.

Būdinga kombinuotoms 
terapijoms su ECCO2R

– Poreikis nustatyti didesnę kraujo tėkmę, kad būtų greičiau pašalintas 
CO2, negu tai galima padaryti kartu taikant CRRT gydymą.

Būdinga terapiniam 
plazmos pakeitimui

– Aktyvus kraujavimas arba stipriai padidėjęs polinkis kraujuoti 
(pvz., dėl trombocitopenijos), kai gydymas atliekamas ne 
intensyviosios priežiūros skyriuje ar specializuotame skyriuje, 
kur nėra galimybės atidžiai ir nuolat stebėti gydytojui.

Papildomos kontraindikacijos gali būti būdingos kitiems per terapiją 
naudojamiems produktams ar vaistams.
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2.9 Sąveika su kitomis sistemomis

Sąveika su kitais 
medicinos prietaisais / 
medicinos aplinka

– Naudojant linijinius ritininius siurblius, gali pasireikšti minimali 
elektrostatinė iškrova į vamzdelių sistemą dėl trinties siurblio 
segmente. Kadangi įkrova yra labai maža, šios iškrovos nekelia 
tiesioginio pavojaus pacientams ar operatoriams. Jei tuo pačiu metu 
naudojami EKG įrenginiai, šios iškrovos retais atvejais gali sukelti 
periodiniu EKG signalo trukdžius. Siekiant sumažinti šiuos trukdžius, 
rekomenduojama laikytis EKG prietaiso gamintojo rekomendacijų, 
pvz.:
– Tinkama elektrodų padėtis.
– Specialių elektrodų su maža kontaktine varža naudojimas.

Būtina užtikrinti, kad kraujo dujų analizatorius galėtų išmatuoti jonizuotą 
kalcį reikiamame diapazone žemiau filtro. Ci-Ca protokolui patvirtinti 
naudotas „Radiometer“ prietaisas.

Sąveika su vaistais / 
maistinėmis medžiagomis

– Intensyviosios medicininės priežiūros atveju paprastai skiriamos 
kristaloidų, (par)enteralinių maistinių medžiagų ir kitos infuzijos. 
Galima tikėtis sąveikos su medicininiais produktais, kurių paskirtis 
arba šalutinis poveikis yra paciento elektrolitų kiekio kraujyje, 
rūgščių-šarmų pusiausvyros arba skysčių būsenos keitimas.

– CRRT gali sumažinti tam tikrų vaistinių preparatų ir maistinių 
medžiagų (ypač tų, kurios pasižymi mažu baltymų surišimo 
pajėgumu, mažu pasiskirstymo tūriu ir mažesne už hemofiltro ribinę 
vertę molekuline mase) koncentraciją kraujyje. Gali reikėti tinkamai 
pakeisti tokių vaistinių preparatų dozę. Svarbių maistinių medžiagų 
pašalinimas turi būti kompensuojamas pritaikytomis 
(par)enteralinėmis maistinėmis medžiagomis. Šių infuzijų geriau 
neskirti per ECC paėmimo liniją; parenteralinės lipidų turinčios 
maistinės medžiagos gali užkimšti naudojamą membraną ir 
sumažinti jos efektyvumą.

– TPE gali pakeisti beveik visų vartojamų vaistinių preparatų ir 
maistinių medžiagų koncentraciją kraujo plazmoje. Gali reikėti 
tinkamai pakeisti tokių vaistinių preparatų dozę ir vaistus pacientui 
geriau skirti pasibaigus gydymui. Svarbių maistinių medžiagų 
pašalinimas turi būti kompensuojamas pritaikytomis 
(par)enteralinėmis maistinėmis medžiagomis. Prieš gydymą 
vartojamos daug lipidų turinčios parenteralinės maistinės 
medžiagos gali užkimšti naudojamą plazmos membraną ir sumažinti 
jos efektyvumą.

– Šalinant hiperkalemiją, hipermagnezemiją arba hipokalcemiją, gali 
padidėti širdies glikozidų, ypač digoksino, toksiškumas bei išsivystyti 
hiponatremija arba alkalozė.

– Kai kurie vaistai ir gydymas gali lemti ištakio spalvos pasikeitimą 
į raudoną, kuris gali suaktyvinti klaidingai teigiamą kraujo aliarmą 
(atsirandantį dėl optinės absorbcijos metodo matavimo principo 
(raudonos / žalios spalvos santykio)). Šį poveikį reikia įsidėmėti prieš 
pradedant hemodializę. Vienas tokį poveikį turintis vaistinis 
preparatas yra hidroksokobalaminas, naudojamas apsinuodijimui 
cianidu gydyti.
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2.10 Terapijos apribojimai

Regioninė citrato 
antikoaguliacija

Citrato antikoaguliacija galima suaugusiems pacientams, taikant 
CVVHD ir CVVHDF. 

2.10.1 Tikslinė grupė

Prietaisą įrengti, valdyti ir naudoti gali tik asmenys, išklausę atitinkamus 
mokymus, turintys atitinkamų žinių ir patirties bei turintys mokymų 
sertifikatą.

2.11 Dirbdami su prietaisu, atkreipkite dėmesį į toliau pateiktą 
informaciją

Daugiau informacijos apie įrengimą (žr. 9 skyrių, 303 psl.).

Daugiau informacijos apie technines saugos patikras ir priežiūros 
procedūras (žr. 11 skyrių, 313 psl.).

Naudokite tik gamintojo patvirtintas atsargines dalis.

Norėdami identifikuoti ir užsisakyti atsarginių dalių, tikrinimo įrangos ir 
įrankių, visada naudokitės elektroniniu atsarginių dalių katalogu.

Papildoma informacija apie transportavimą ir laikymą, (žr. 10 skyrių, 
307 psl.).

Įspėjimas 

Pavojus sužaloti pacientą ir operatorių dėl netinkamai atliktos 
prietaiso techninės priežiūros 

Netinkamai atlikus techninę priežiūrą, galima pakenkti saugiam 
prietaiso veikimui.

 Pasirūpinkite, kad paleidimo, ilginimo, reguliavimo, kalibravimo ir 
priežiūros procedūras bei modifikavimo arba remonto darbus atliktų 
tik gamintojas arba jo įgalioti asmenys.
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2.12 Tikėtina galiojimo trukmė

Jei techninės saugos patikros atliekamos visa nurodyta apimtimi ir 
nurodytais intervalais, garantuojama, kad tarp šių intervalų prietaisas 
veiks saugiai. 
Be to, gamintojas rekomenduoja priežiūros procedūras atlikti tais 
pačiais laiko intervalais, kad būtų išvengta prietaiso gedimų, kuriuos 
sukelia nusidėvėjimas. 
Todėl atlikus kiekvieną techninę saugos patikrą, tikėtina galiojimo 
trukmė pagal IEC 60601-1 bus pratęsta iki kitos nurodytos techninės 
saugos patikros.

2.13 Atsakingos organizacijos pareigos

Specifikacija
Atsakinga organizacija yra atsakinga už tai, kad būtų laikomasi toliau 
nurodytų specifikacijų.
– Atitiktis nacionalinėms arba vietos taisyklėms dėl prietaiso įrengimo, 

valdymo, naudojimo ir priežiūros.
– Atitiktis nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklėms.
– Tinkamos ir saugios prietaiso būklės užtikrinimas.
– Nuolatinio naudojimo instrukcijų pasiekiamumo užtikrinimas.
– Prietaisą galima naudoti tik gamintojo nurodytomis darbinėmis 

sąlygomis.

Norint pagerinti gydymo kokybę ir padidinti paciento saugą, gamintojas 
rekomenduoja laikytis IEC/TR 62653 „Guideline for safe operation of 
medical devices used for haemodialysis treatment“ („Saugaus 
medicinos prietaisų, naudojamų hemodializės procedūrų metu, 
naudojimo gairių“). Gairėse pateikiami reikalavimai dėl saugaus 
hemodializės sistemų naudojimo pagal jų numatytąją paskirtį.

Mokymai ir instrukcijos Kad atsakinga organizacija galėtų pradėti naudoti prietaisą, už 
naudojimą atsakingas asmuo privalo iš gamintojo gauti prietaiso 
naudojimo instrukcijas ir instrukcijų gavimo sertifikatą bei turi būti 
nuodugniai susipažinęs su naudojimo instrukcijų turiniu.
Prietaisą naudoti gali tik išmokyti ir sertifikuoti asmenys, gebantys 
tinkamai naudoti ir valdyti prietaisą.

Gamintojas rengia su šiuo prietaisu susijusius mokymus.

Susisiekus su vietine priežiūros tarnyba, galima gauti atsakymus į visus 
vėliau iškylančius klausimus (žr. 2.18 skyrių, 37 psl.).

Pranešimas apie 
incidentus

ES valstybėse narėse apie visus rimtus incidentus, įvykusius dėl 
produkto, naudotojas turi pranešti gamintojui, vadovaudamasis etikete 
( ), ir kompetentingai valstybės narės, kurioje atliekamas gydymas, 
institucijai.

Informacija apie terapiją Būdą, kuriuo pacientui teikiama aktuali informacija apie terapiją, savo 
nuožiūra pasirenka gydantis gydytojas.
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2.14 Operatoriaus atsakomybė

Naudojantis čia pateiktu adresu, būtina pranešti gamintojui apie bet kokį 
netikėtą prietaiso veikimą arba kitus incidentus (žr. 2.18 skyrių, 
37 psl.).

Esant bet kuriam iš toliau nurodytų atvejų, prietaisą galima laikyti 
turinčiu defektą.
– Prietaisas turi mechaninių defektų
– Maitinimo laidas yra pažeistas
– Prietaisas nereaguoja taip, kaip turėtų
– Pablogėjusios prietaiso veikimo charakteristikos

Įvedant parametrus, būtina atsižvelgti į toliau nurodytus punktus.
– Operatorius turi patikrinti įvestus parametrus, t. y. operatorius turi 

patikrinti, ar įvestos vertės yra teisingos. 
– Jei atlikus šią patikrą aptinkamas nuokrypis tarp pageidaujamų ir 

prietaise rodomų parametrų, prieš suaktyvinant funkciją nustatymą 
reikia ištaisyti.

– Faktines rodomas vertes reikia palyginti su nurodytomis tikslinėmis 
vertėmis.

– Kilus su prietaisu, procedūra ar sveikata susijusiems sunkumams, 
būtina pasikonsultuoti su gydančiu gydytoju.

Įspėjimas 

Sužalojimo pavojus dėl prietaiso defekto 

Defektą turinčiu prietaisu gydymo negalima atlikti tinkamai ir saugiai.

 Nevykdykite gydymo defektą turinčiu prietaisu.

 Nustokite naudoti prietaisą ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.

 Jei gydymas tuo metu vykdomas, pradėkite kraujo reinfuziją ir 
nutraukite gydymą. Jei reikia, atlikite kraujo reinfuziją rankiniu būdu 
(žr. 5.19 skyrių, 248 psl.).

 Praneškite atsakingai organizacijai arba priežiūros tarnybai.

 Pakeiskite visus pažeistus priedus.
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2.15 Atsakomybės atsisakymas

Įspėjimas 

8 skyriuje (žr. 8 skyrių, 295 psl.) pateikiamas eksploatacinių medžiagų 
ir priedų, kurie yra tinkami naudoti su šiuo prietaisu ir kurie gali būti 
saugiai su juo naudojami, sąrašas.

Gamintojas negali garantuoti, kad kitos šiame skyriuje nenurodytos 
eksploatacinės medžiagos ir priedai bus tinkamos naudoti su šiuo 
prietaisu. Gamintojas negali garantuoti, kad prietaiso sauga ir našumas 
nepablogės, jei bus naudojamos kitos šiame skyriuje nenurodytos 
eksploatacinės medžiagos ir priedai.

Prieš naudojant kitas eksploatacines medžiagas ir priedus, reikia 
patikrinti jų tinkamumą. Tai padaryti galima pasitelkus informaciją, 
pateiktą prie tokių eksploatacinių medžiagų ir priedų pridėtose 
instrukcijose.

Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už prietaiso sugadinimą dėl 
netinkamų eksploatacinių medžiagų arba priedų naudojimo.
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2.16 Įspėjimai

Toliau pateikiamas įspėjimų sąrašas tėra ištrauka. Kad prietaisas būtų 
naudojamas saugiai, būtina žinoti visus šiose naudojimo instrukcijose 
minimus įspėjimus.

2.16.1 Įspėjimai dėl elektros saugos

Įspėjimas 

Sužalojimo pavojus dėl elektros smūgio 

Be apsauginio įžeminimo jungties kyla elektros smūgio pavojus.

 Prietaisą visada junkite prie maitinimo tiekimo tinklo su apsauginiu 
įžeminimu.

Įspėjimas 

Sužalojimo pavojus dėl elektros smūgio 

Pacientui prisilietus prie prietaiso kištukinių jungčių arba jungčių 
kontaktų, nesvarbu, tiesiogiai ar netiesiogiai per operatorių, kyla 
elektros smūgio pavojus.

 Saugokitės, kad per gydymo procedūrą neprisiliestumėte prie 
kištukinių jungčių arba jungčių kontaktų.

Įspėjimas 

Sužalojimo pavojus dėl elektros smūgio 

Jei per gydymą, kai naudojamas centrinės venos kateteris, jo galiuko 
padėtis nustatyta paciento dešiniajame prieširdyje, būtina atsižvelgti 
į toliau nurodytus perspėjimus.

 Įsitikinkite, kad prietaisas (multiFiltratePRO) prijungtas prie 
įžemintos ekvipotencialinės įrengimo zonos.

 Visą nemedicininę ir medicininę elektrinę įrangą su liesties srove 
arba paciento nuotėkio srove, viršijančia CF tipo su pacientais 
besiliečiančių dalių ribines vertes, perkelkite į pacientams 
nepasiekiamą vietą (daugiau nei 1,5 m kiekviena kryptimi).
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Nemedicininės arba medicininės elektrinės įrangos liesties srovė arba 
paciento nuotėkio srovė gali būti praleidžiama į žemę per paciento 
centrinės venos kateterį ir per B arba BF tipo su pacientu besiliečiančią 
paciento dalį (multiFiltratePRO).

CF tipo su pacientais besiliečiančių dalių paciento nuotėkio srovės 
ribos:
– 10 µA AC / DC (įprasta būsena, t. y. būsena be jokių trikčių)
– 50 µA AC / DC (vienos trikties būsena)

Jei turite bet kokių užklausų, pateikite jas vietinei priežiūros tarnybai.

2.16.2 Įspėjimai, susiję su eksploatacinėmis medžiagomis ir priedais

multiFiltratePRO
(medicininė elektrinė 

įranga)

Pacientas per 
kraują ir dializatą 

elektra prijungiamas 
prie žemės (B tipo 

su pacientu 
besiliečiančios 
dalies atveju – 

tiesiogiai, o BF tipo 
su pacientu 

besiliečiančios 
dalies atveju – 
talpiniu būdu).

Kita elektrinė įranga
(Nemedicininė 

elektrinė įranga arba 
medicininė elektrinė 

įranga)

Intraatrialinis centrinės venos 
kateteris

Įspėjimas 

Užteršimo pavojus dėl netinkamo prijungimo vietų naudojimo 

Į ekstrakorporinį kraujo kontūrą gali patekti patogenų.

 Visoms kraujo sistemos jungtims ir visoms ketinamų naudoti sterilių 
tirpalų jungtims taikykite aseptinį metodą.

Įspėjimas 

Kryžminio užteršimo pavojus dėl užterštų eksploatacinių 
medžiagų 

Kyla mikrobų plitimo pavojus.

 Eksploatacines medžiagas po gydymo reikia išmesti laikantis 
galimai užterštų medžiagų išmetimo taisyklių.
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2.17 SVHC (REACH)

Jei reikia informacijos apie SVHC pagal Reglamento (EB) 1907/2006 
(REACH) 33 straipsnį, apsilankykite šioje svetainėje:

www.freseniusmedicalcare.com/en/svhc

2.18 Adresai

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

Priežiūros tarnyba,
tarptautinė

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

Priežiūros tarnyba, vietinė 
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3 Konstrukcija

3.1 Prietaiso vaizdai

3.1.1 Vaizdas iš priekio

Sutartiniai ženklai

1 6

2

3

4

5

1 Kairysis lašelinės stovas 4 3 ir 4 svarstyklės

2 Monitorius 5 Vežimėlis su stabdžiais

3 Ekstrakorporinio kraujo 
kontūro modulis

6 Dešinysis lašelinės stovas
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3.1.2 Vaizdas iš galo

Sutartiniai ženklai 1 2 svarstyklės (baltos)
2 Stūmimo rankena
3 Gnybtų juostelė
4 Priedų dėklas
5 Maitinimo etiketė
6 Identifikavimo etiketė
7 1 svarstyklės (žalios)

2

6

3

4

5

1 7
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3.1.2.1 Gnybtų juostelė

Sutartiniai ženklai 1 Ekvipotencialinio sujungimo jungtis
2 Maitinimo šaltinio jungtis
3 Luerio užrakto jungtis, skirta slėgio matavimo blokams rankiniu 

būdu atidaryti
4 LAN (vietinis tinklas) tinklo jungtis
5 Slaugytojo iškvietimo prievadas
6 1-asis RS 232 nuoseklusis prievadas su 5 V maitinimo šaltiniu
7 2-asis RS 232 nuoseklusis prievadas
8 Aptarnavimo prievadas (skirtas tik aptarnavimo inžinieriams)
9 Maitinimo jungiklis

3

2

1

4 5 6 7 8

9
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3.1.3 Vaizdas iš kairiojo šono

Sutartiniai ženklai 1 Šildytuvas (žalias)
2 Ratai su stabdžiais
3 Šildytuvas (baltas)
4 Stūmimo rankenos

1

4

3

2
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3.1.4 Vaizdas iš dešiniojo šono

Sutartiniai ženklai 1 Kortelės lizdas
2 Filtro laikiklis
3 Heparino siurblys

1

2

3
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3.2 Valdikliai ir indikatoriai

3.2.1 Monitoriaus priekis

Sutartiniai ženklai 1 Ekrano trikties jutiklis (paslėptas)
2 LED / mygtukas garsui pristabdyti (raudonas)

LED mirksi – perduodamas pranešimas / signalas su garsiniu tonu
LED šviečia – garsinis dabartinio pranešimo tonas / signalas nuslopintas 
paspaudus garso pristabdymo mygtuką
LED išjungtas – jokio pranešimo / signalo

3 LED / mygtukas siurbliams sustabdyti (raudonas)
LED šviečia – kraujo siurblys sustabdytas
LED išjungtas – kraujo siurblys veikia

4 LED / mygtukas siurbliams paleisti (žalias)
LED mirksi – kraujo siurblys sustabdytas siurblių sustabdymo mygtuku
LED šviečia – kraujo siurblys veikia
LED išjungtas – prietaisas sustabdė kraujo siurblį

5 LED / mygtukas įjungti / išjungti (žalias)
LED lėtai mirksi – prietaisas išjungtas, akumuliatorius įkraunamas
LED greitai mirksi – prietaisas įjungtas / išjungtas, akumuliatorius 
neįkraunamas
LED šviečia – prietaisas įjungtas, akumuliatorius įkraunamas
LED išjungtas – prietaisas išjungtas, akumuliatorius neįkraunamas

6 Jutiklinio ekrano skydelis
7 Veikimo būsenos indikatorius (šviesoforas)

Papildoma informacija: (žr. 5.2 skyrių, 222 psl.)

1

2

7

3 4 5

6
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3.2.2 Monitoriaus galas

Sutartiniai ženklai 1 Kortelės lizdas
2 Rankena su įduba
3 Monitoriaus rankena
4 Garsiakalbis

1 4

3

2
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3.2.3 Monitoriaus padėties nustatymas

Nustatykite monitoriaus padėtį naudodami 
abiejose pusėse esančias rankenas su 
įdubomis.

Monitoriaus padėties nustatymas:
monitorių į norimą padėtį nustatyti galima 
reguliuojant dviem ašimis (1) ir (2).

1

2
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3 skyrius. Konstrukcija
3.2.4 Kortelės lizdo naudojimas

3.2.5 Filtro laikiklio padėties nustatymas

Įstatykite kortelę į kortelės lizdą.

Atidarykite svirtį (1) link kairės pusės 
ir įstatykite filtrą.

Sukite filtro laikiklį, kol filtras atsidurs 
reikiamoje padėtyje (2).

Įstatykite vamzdelių sistemas į joms skirtus 
linijų laikiklius (3).

1

2

3
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3 skyrius. Konstrukcija
3.2.6 Heparino siurblys

Sutartiniai ženklai 1 Būgnų laikikliai su švirkšto detektoriumi
2 Laikiklis
3 Spyruoklinio spaustuko gnybtai
4 Atrama
5 Spyruoklinis spaustukas

5

1

2

3

4
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3 skyrius. Konstrukcija
3.2.7 Šildytuvas

Sutartiniai ženklai 1 Mikrojungiklis
2 Temperatūros jutikliai
3 Šildymo elementas
4 Linijos laikiklis (žalias arba baltas)
5 Įspėjamoji etiketė: įkaitęs paviršius

1

2

3

4

5
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3 skyrius. Konstrukcija
3.2.8 Ekstrakorporinio kraujo kontūro modulis

Sutartiniai ženklai 1 Grįžtamojo slėgio jutiklis (mėlynas)
2 Dializato siurblys / substituto prieš skiedimą siurblys 

(priklauso nuo gydymo režimo)
3 Citrato siurblys (žalias)
4 Citrato lašų skaičiuotuvas / citrato pripildymo lygio detektorius 

(žalias)
5 Pripildymo lygio detektorius
6 Substituto siurblys
7 Oro burbulų detektorius / optinis detektorius
8 Kalcio siurblys (baltas)
9 Kalcio lašų skaičiuotuvas / kalcio pripildymo lygio detektorius 

(baltas)
10 Kraujo nuotėkio detektorius (geltonas)
11 Linijos užspaudimo spaustukas (raudonas)
12 Filtrato slėgio matavimo blokas (geltonas)
13 Linijos užspaudimo spaustukas (mėlynas)
14 Filtrato siurblys
15 Prieigos slėgio matuoklis (raudonas)
16 Kraujo siurblys
17 Kasetės detektorius
18 Priešfiltrio slėgio matavimo blokas (raudonas)

1

10

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18
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3 skyrius. Konstrukcija
3.3 Naudotojo sąsaja

Sutartiniai ženklai A Būsenos juosta
1 Gydymo režimas
2 Antikoaguliacijos metodas
3 Dabartinis meniu
4 Balansavimo būsena / plazmos gydymo būsenos indikatorius

žalias: balansavimas / plazmos gydymas įjungtas
geltonas: balansavimas / plazmos gydymas išjungtas

5 Eigos juosta:
laikas, likęs iki kito operatoriaus veiksmo / 
likęs vykdomų procesų laikas

B Slėgio ekranai
6 Prieigos slėgis
7 Grįžtamasis slėgis
8 Priešfiltrio slėgis

A

C

B
D

1

9

2 3 4 5

10

11

6

7

8

12
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3 skyrius. Konstrukcija
C Meniu juosta
Prietaisui veikiant, kiekvienas meniu atsidarys automatiškai 
(pagal poreikį). Arba galite paspausti bet kurį iš pasiekiamų meniu 
mygtukų, kad atidarytumėte susijusį meniu.
Monitoriaus simbolis ant meniu mygtuko PARUOŠIMAS 
(išjungiamas / vėl įjungiamas monitorius, kad prietaisui veikiant 
būtų galima atlikti valymo procedūrą).

D Meniu skydelis
Pagrindinėje ekrano dalyje rodomi atitinkami 
aktyvaus meniu duomenų laukai. 

9 Rodinio / įvesties laukas
10 Svirtinio jungiklio mygtukai
11 Informacijos sritis

Rodomi pranešimai ir grafikai
12 Greitosios prieigos mygtukai

Meniu parinktims nustatyti
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3 skyrius. Konstrukcija
3.4 Bendroji veikimo koncepcija

3.4.1 Prietaiso ir vienkartinių gaminių spalvų kodai

Klaidų patikrinimas Spalvų kodai ant prietaiso ir vienkartinių gaminių padeda teisingai 
identifikuoti jungtis ir įstatyti gaminius į jų reikiamas vietas. 

3.4.2 Ekrano spalvos

Sutartiniai ženklai 1 MĖLYNA reiškia: galima pasirinkti 
Pavyzdžiai: laukas Heparinas ir mygtukas MENIU

2 ŽALIA reiškia: aktyvu 
Pavyzdžiai: informacijos skirtukas „Slėgio / aliarmų istorija“ 
ir mygtukas GYDYMAS

3 PILKA reiškia: neaktyvu / negalima pasirinkti 
Pavyzdys: mygtukas PARUOŠIMAS

1

13

2

2
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3 skyrius. Konstrukcija
3.4.3 Konkretaus konteksto informacija

Rodinio / įvesties laukų įvesties languose, skaičių mygtukų kairėje, 
rodoma papildoma, svarbi informacija.

 Paspauskite lauką Ca dozė.
Atidaromas įvesties langas.
Skaičių mygtukų kairėje rodoma papildoma, konkretaus 
konteksto informacija.

 Paspauskite mygtuką Ca konkretaus konteksto informacijos srityje.
Rodomas kalcio dozavimo tikslinis diapazonas ir 
koregavimo veiksmai.
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3 skyrius. Konstrukcija
3.5 Pagrindinės įvesties procedūros

3.5.1 Nustatymų keitimas svirtinio jungiklio mygtukais

 Naudokite + / – svirtinio jungiklio mygtukus (A), kad nustatytumėte 
reikiamą srautą.

A
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3 skyrius. Konstrukcija
3.5.2 Nustatymų keitimas skaičių mygtukais

 Paspauskite atitinkamą rodinio / įvesties lauką.
Atidaromas įvesties langas.

 Skaičių mygtukais įveskite naują vertę.
Pilki mygtukai neleidžia įvesti neteisingų verčių.

 Patikrinkite naują vertę, lygindami su tiksline verte.

 Norėdami ištaisyti įvestą vertę, paspauskite mygtuką C.
Bus rodoma paskutinė aktyvi vertė.

 Paspauskite mygtuką OK, kad pritaikytumėte rodomą vertę.
Uždaromas įvesties langas.

 Patikrinama pritaikyta vertė.
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3 skyrius. Konstrukcija
3.5.3 Duomenų įvedimas naudojant klaviatūrą

 Paspauskite atitinkamą rodinio / įvesties lauką.
Atidaromas įvesties langas.

 Klaviatūros klavišais įveskite reikiamus duomenis.
(A) Perjunkite didžiąsias ir mažąsias raides naudodami 
rodyklių (aukštyn / žemyn) mygtukus.
(B) Paspauskite mygtuką 1 poz., kad perkeltumėte 
žymeklį į eilutės pradžią.
(C) Perkelkite žymeklį į kitą eilutės padėtį naudodami 
rodyklių (kairėn / dešinėn) mygtukus.
(D) Paspauskite mygtuką Įterpti, kad perjungtumėte 
keitimo režimą ir įterpimo režimą.

 Patikrinkite įvestus duomenis.

 Norėdami ištaisyti įvestą vertę, paspauskite mygtuką C.

 Paspauskite mygtuką OK, kad pritaikytumėte rodomus duomenis.
Uždaromas įvesties langas.

A

B C D
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3 skyrius. Konstrukcija
3.5.4 Įjungimo / išjungimo mygtukas

 Paspauskite lauką Heparinas.
Atidaromas įvesties langas.

 Paspauskite mygtuką I/O.
Suaktyvinamas įvesties langas (skaičių mygtukai).
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3 skyrius. Konstrukcija
 Skaičių mygtukais įveskite reikiamą heparino srautą.
Pilki mygtukai neleidžia įvesti neteisingų verčių.

 Patikrinkite naują vertę, lygindami su tiksline verte.

 Norėdami ištaisyti įvestą vertę, paspauskite mygtuką C.
Bus rodoma paskutinė aktyvi vertė.

 Paspauskite mygtuką OK, kad pritaikytumėte rodomą vertę.
Uždaromas įvesties langas.

 Patikrinama pritaikyta vertė.
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3 skyrius. Konstrukcija
3.5.5 UF greičio ir kraujo tėkmės greičio santykio peržiūra

UF/BF santykis rodomas lauke tarp kraujo siurblio svirtinio jungiklio 
mygtukų bei toliau nurodytų laukų įvesties languose kaip konkretaus 
konteksto informacija.

Substitutas (veikiant skiedimo po filtro režimui)
Grynasis UF kiekis
Kr. tėkmė
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3 skyrius. Konstrukcija
3.5.6 Slėgio verčių peržiūra

Prietaisas apima automatinę ribinių verčių stebėjimo sistemą. Ji padeda 
išvengti nereikalingų klaidų pranešimų, kurie priešingu atveju būtų 
rodomi, pvz., kai pacientas pakeičia padėtį.

Asimetrinės grįžtamojo slėgio ribinės vertės nustatomos pagal 
numatytuosius nustatymus, kad būtų užtikrintas greitas reagavimas į 
slėgio kritimą.

Slėgio vertės visada rodomos kairėje ekrano pusėje ir priklauso nuo 
gydymo tipo.

(A) Paėmimo slėgis (raudona rodyklė)
(B) Grąžinimo slėgis (mėlyna rodyklė)
(C) Priešfiltrio slėgis (Pre-F)
(D) Transmembraninis slėgis (TMP rodomas tik TPE 
atveju)

Faktinės vertės rodomos kaip skaitinės vertės; jas kiekvienu atveju 
nurodo žalia linija virš slėgio signalo lango.

Slėgio signalo langas kiekvienu atveju rodomas stačiakampės plytelės 
pavidalu.

A

B

C

D

Fresenius Medical Care multiFiltratePRO IFU-LT 13A-2021 61



3 skyrius. Konstrukcija
3.5.7 Slėgio signalo ribinių verčių nustatymas

 Paspauskite reikiamą slėgio rodinio lauką.
Atidaromas įvesties langas.

 Pasirinkite norimo atlikti pakeitimo tipą.
(A) Pakeiskite slėgio signalo lango dydį
(B) Perkelkite slėgio signalo lango padėtį

 Naudodami + / – svirtinio jungiklio mygtukus, atitinkamai pakeiskite 
ribinių parametrų vertes.

 Patikrinkite nustatytus ribinius parametrus.

 Paspauskite mygtuką OK, kad pritaikytumėte naujus ribinius 
parametrus.

Uždaromas įvesties langas.

 Norėdami ištaisyti įvestą vertę, paspauskite mygtuką C.
Bus pritaikytas paskutinis aktyvus slėgio signalo langas.

Paspausdami mygtuką Autom., galite automatiškai atstatyti visų slėgio 
tipų slėgio signalo langus pagal dabartines vertes.

Slėgio signalo langų dydis taip nepakeičiamas.

A B
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4 skyrius. Naudojimas
4 Naudojimas

4.1 Taikymo principai

Pastaba 

Naudojimo instrukcijose pavaizduoti ekranai gali skirtis nuo prietaise 
rodomų ekranų.

Prietaise dabartinis gydymo režimas visada rodomas viršutiniame 
kairiajame ekrano kampe, užduočių juostoje. Dėl techninių priežasčių 
naudojimo instrukcijose pavaizduoti ekranai ne visada atspindi 
pasirinktą gydymo režimą.

Momentiniuose vaizduose nurodytos vertės yra tik iliustracinio 
pobūdžio. Visus gydymo parametrus reikia įvesti taip, kaip nurodė 
gydytojas.

Prietaisą reikia naudoti pagal ekrane pateikiamas instrukcijas.

Įspėjimas 

Pavojus esant pernelyg didelei lašelinės stovo apkrovai 
(atsižvelkite į didžiausią apkrovą) 

Esant pernelyg didelio svorio lašelinės stovų apkrovai, prietaisas gali 
apvirsti.

 Neviršykite maksimalios leistinos 5,5 kg lašelinės stovo apkrovos.

Įspėjimas 

Embolijos pavojus dėl dalelių reinfuzijos 

 Dializatą ir substitutą naudokite pagal gamintojo instrukcijas.

Įspėjimas 

Užkrėtimo pavojus dėl netinkamų tirpalų, kurie neatitinka 
pasirinkto gydymo režimo, infuzijos 

 Pakeitę gydymo režimą, jei reikia, pakeiskite tirpalus, kad jie atitiktų 
pasirinktą gydymo režimą ir antikoaguliaciją.

 Taikant CVVHDF ir CVVH gydymo režimus, galima naudoti tik 
infuzijai tinkamus tirpalus.
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4 skyrius. Naudojimas
Įspėjimas 

Pavojus pacientui dėl elektrolitų pusiausvyros sutrikimo, kuris 
pasireiškia dėl netinkamai pasirinkto dializato ir substituto

 Pakoreguokite tirpalų tėkmės santykius vienas kito ir kraujo tėkmės 
atžvilgiu.

Įspėjimas 

Kryžminio užteršimo pavojus dėl vamzdelių sistemų be 
hidrofobinių filtrų 

Kyla mikrobų plitimo pavojus.

 Naudokite tik tokias vamzdelių sistemas, kurios turi hidrofobinius 
filtrus slėgio linijose.

Įspėjimas 

Kryžminio užteršimo pavojus dėl netinkamos procedūros esant 
šlapiam arba sugedusiam hidrofobiniam filtrui 

Kyla mikrobų plitimo pavojus.

 Niekada nebandykite švirkštu sulaikyti jokių skysčių (pažeidžiamas 
hidrofobinis filtras).

 Įsitikinkite, kad slėgio linija gerai užsandarinta.

 Pakeiskite paveiktą vamzdelių sistemą. Jei slėgio linija yra su šlapiu 
hidrofobiniu filtru, naudokite pakaitinę slėgio liniją (priedą galima 
įsigyti iš gamintojo).

Jei negalite atmesti tikimybės, kad prietaisas galėjo būti užterštas, 
atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 Baigę gydymą, prietaiso nebenaudokite.

 Pasirūpinkite, kad prietaisą patikrintų priežiūros tarnyba.

Jei prietaisas užterštas, priežiūros tarnybos darbuotojai turi dezinfekuoti 
arba pakeisti visas paveiktas dalis.

Įspėjimas 

Sužalojimo pavojus dėl įkaitusių paviršių 

Palietus šildytuvų vidų, galima nusideginti.

 Vykstant gydymui, nelieskite šildytuvų vidaus.

Įspėjimas 

Pavojus susižaloti prisispaudus slėgio matavimo bloku, 
jį uždarant 

 Pirštus laikykite atokiai nuo atidarytų slėgio matavimo blokų.
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4 skyrius. Naudojimas
Paruošimo laikas taip pat skaičiuojamas kaip galiojimo trukmės dalis. 
Galiojimo trukmės informacija išspausdinta ant vamzdelių sistemų 
pakuočių. Riziką, susijusią su bet kokių nurodytų ribinių verčių arba 
prietaiso įspėjamųjų pranešimų nepaisymu prisiima operatorius.

Įspėjimas 

Pavojus susižaloti prisispaudus, uždarant linijos užspaudimo 
spaustuką 

 Pirštus laikykite atokiai nuo atidarytų linijos užspaudimo spaustukų.

Įspėjimas 

Pavojus pacientui dėl sugadintų duomenų 

Ant pakreipto monitoriaus viršaus uždėjus kokių nors objektų, gydymo 
duomenys gali būti negrįžtamai pakeisti.

 Nedėkite jokių objektų ant monitoriaus viršaus.

Įspėjimas 

Užteršimo pavojus dėl netinkamo vienkartinių gaminių ir 
eksploatacinių medžiagų naudojimo 

Vienkartiniai gaminiai ir eksploatacinės medžiagos gali kontaktuoti 
su mikrobais, juos išėmus iš jų išorinės pakuotės.

 Vienkartinius gaminius ir eksploatacines medžiagas išpakuokite 
ir įstatykite tik prieš pat gydymo pradžią.

Įspėjimas 

Pavojus netekti kraujo dėl pažeistų vamzdelių sistemų 

Kraujotakos sutrikimo pavojus dėl skysčių praradimo 

Kyla pavojus netekti kraujo ir plazmos.

 Ilgesnės trukmės gydymo atvejais vamzdelių sistemas pakeiskite 
prieš baigiantis jų galiojimo trukmei, nurodytai gamintojo, arba 
prietaise pasirodžius įspėjamajam pranešimui.

Įspėjimas 

Pavojus netekti kraujo dėl neaptinkamos dislokacijos 

Pavojus netekti kraujo dėl neaptinkamo nuotėkio 

Dėl nuotėkio vamzdelių sistemoje ir (arba) grįžtamosios linijos 
dislokacijos pacientas gali netekti daug kraujo.

 Apatinė grįžtamojo slėgio ribinė vertė turi būti nustatyta taip, 
kad ji būtų kuo panašesnė į faktinę grįžtamojo slėgio vertę.
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4 skyrius. Naudojimas
Įspėjimas 

Pavojus pacientui dėl netinkamo eksploatacinių medžiagų 
naudojimo 

Jei eksploatacinės medžiagos naudojamos netinkamai, gydymo 
negalima atlikti tinkamai ir saugiai.

 Laikykitės instrukcijų, pateikiamų su naudojamomis 
eksploatacinėmis medžiagomis.

Įspėjimas 

Užteršimo pavojus dėl pažeistų vamzdelių sistemų 

Oro embolijos pavojus dėl oro vamzdelių sistemoje 

Pavojus netekti kraujo dėl pažeistų vamzdelių sistemų 

Pavojus netekti kraujo dėl netinkamai uždarytų sujungimo vietų 

Hemolizės pavojus dėl susisukusios ir suspaustos vamzdelių 
sistemos 

Kraujotakos sutrikimo pavojus dėl skysčių praradimo 

 Įstatydami vamzdelių sistemą, atsižvelkite į toliau nurodytus 
punktus.

– Naudokite tik pasirinktam gydymo režimui nurodytą vamzdelių 
sistemą.

– Eksploatacines medžiagas galima naudoti tik tada, jei pakuotė ir pati 
eksploatacinė medžiaga, įskaitant visus apsauginius dangtelius 
arba kaiščius, nepažeisti. Apsauginiai dangteliai ir kaiščiai turi būti 
savo vietoje ir negali būti nukritę.

– Prieš prijungdami pacientą, įsitikinkite, kad vamzdelių sistemoje 
nėra oro.

– Vamzdelių sistemas įstatykite lygiai, kad jos nesusisuktų ir kad linija 
nebūtų įtempta ar iškreipta. Naudokite pateiktus linijos laikiklius.

– Įsitikinkite, kad vamzdelių sistemų nebus galima prispausti ar 
prignybti.

– Prietaiso saugos sistemos (paėmimo ir grąžinimo slėgio stebėjimas) 
ne visada gali aptikti visus vamzdelių susisukimus, susiaurėjimus ar 
suspaudimą.

– Įsitikinkite, kad visos varžtais fiksuojamos jungtys tinkamai 
priveržtos, ypač paciento, dializatoriaus ir prietaiso jungtys. Imkitės 
atitinkamų taisomųjų priemonių (pvz., priveržkite Luerio užrakto 
jungtis arba pakeiskite vamzdelių sistemą, jei reikia).

– Prieš prijungdami tirpalų maišelius prie vamzdelių sistemos, visada 
patikrinkite, ar nematyti jų nuotėkio požymių.
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4 skyrius. Naudojimas
Įspėjimas 

Oro embolijos pavojus dėl oro vamzdelių sistemoje 

Hemolizės pavojus dėl susisukusios ir suspaustos vamzdelių 
sistemos 

Pavojus netekti kraujo dėl netinkamai uždarytų sujungimo vietų 

Kraujotakos sutrikimo pavojus dėl skysčių praradimo 

 Prieš pradėdami gydymą, patikrinkite toliau nurodytus punktus.

– Visos vamzdelių sistemos jungtys tvirtai prijungtos
– Nematyti akivaizdžių vamzdelių sistemos nuotėkio požymių, 

nei pildant, nei po to
– Pagal poreikį priveržkite jungtis arba, jei reikia, pakeiskite visą 

vamzdelių sistemą
– Vamzdelių sistemoje nėra oro, ji įstatyta lygiai, nesusukta, linija 

neįtempta ir neiškreipta ir visi skysčių lygiai yra tinkami

Įspėjimas 

Oro embolijos pavojus dėl oro vamzdelių sistemoje 

Hemolizės pavojus dėl susisukusios ir suspaustos vamzdelių 
sistemos 

Pavojus netekti kraujo dėl netinkamai uždarytų sujungimo vietų 

Kraujotakos sutrikimo pavojus dėl skysčių praradimo 

 Vykstant gydymui, atitinkamais intervalais patikrinkite toliau 
nurodytus punktus.

– Paciento būklė.
– Tūrio balansavimo ir skysčio pašalinimo stebėjimo sistemos.
– Tinkamas prietaiso ir ekstrakorporinio kraujo kontūro veikimas. 

Siekiant apsaugoti pacientą nuo pavojingo kraujo netekimo, 
naudojama ekstrakorporinio kraujo kontūro grįžtamojo slėgio 
stebėjimo funkcija kaip apsaugos nuo išorinio kraujo nuotėkio 
sistema. Tačiau slėgio stebėjimo funkcija išorinį kraujo nuotėkį 
aptikti gali ne visais atvejais. Ypač kritiniai atvejai yra grįžtamosios 
linijos dislokacija arba nedideli nuotėkiai ekstrakorporinio kraujo 
kontūro aukšto slėgio komponentuose. Dėl šios priežasties būtina 
reguliariai tikrinti ekstrakorporinį kraujo kontūrą siekiant įsitikinti, kad 
vykstant gydymui nėra nuotėkių, ypatingą dėmesį atkreipiant į visas 
vamzdelių sistemos jungtis ir prie kateterių jungiamas jungtis.

– Vamzdelių sistema; galimų nuotėkių, oro patekimo arba 
atsilaisvinusių jungčių stebėjimas. Ypač jungtyse žemiau oro 
detektoriaus neigiamas slėgis gali leisti į ekstrakorporinį kraujo 
kontūrą patekti orui. Tai gali būti problema, jei naudojami centrinės 
venos kateteriai.

– Patikrinkite, ar vamzdelių sistema nesusisukusi, neįtempta 
ir neiškreipta.

– Prietaiso saugos sistemos (paėmimo ir grąžinimo slėgio stebėjimas) 
ne visada gali aptikti visus vamzdelių susisukimus, susiaurėjimus ar 
suspaudimą.

– Filtrato ir dializato kontūrai; nuotėkių stebėjimas.
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Įspėjimas 

Pavojus pacientui dėl hemolizės arba kraujo netekimo dėl apeito 
kraujo nuotėkio detektoriaus

Pavojus pacientui dėl hemolizės arba kraujo netekimo dėl 
netinkamai į kraujo nuotėkio detektorių įstatyto vamzdelio

Jei kraujo nuotėkio saugos sistema apeinama arba vamzdelis 
netinkamai įstatomas į kraujo nuotėkio detektorių, nei hemolizės, 
nei kraujo praradimo stebėjimo funkcijos veikti negali.

 Per gydymo procedūrą reguliariai tikrinkite, ar nepakito filtrato 
maišelio spalva dėl kraujo praradimo.

Įspėjimas 

Užteršimo pavojus dėl netinkamo prijungimo vietų naudojimo 

Į ekstrakorporinį kraujo kontūrą gali patekti patogenų.

 Visoms kraujo sistemos jungtims ir visoms ketinamų naudoti sterilių 
tirpalų jungtims taikykite aseptinį metodą.

Įspėjimas 

Kraujo netekimo pavojus dėl perteklinės heparinizacijos 

Perteklinės heparino dozės arba neskiesto heparino naudojimas gali 
sukelti vidinį kraujavimą arba sunkų antrinį kraujavimą.

 Reikia nustatyti tokią heparino dozę, kokią skyrė gydytojas.

 Naudokite tik atskiestą hepariną.

Įspėjimas 

Kraujo netekimo pavojus dėl nepakankamos heparinizacijos 

Jei heparino tiekimo greitis per mažas, tai gali lemti kraujo krešėjimą 
kraujo vamzdelių sistemoje.

 Įstatydami heparino švirkštą, atsižvelkite į toliau nurodytus punktus.
Tinkamai įstatykite heparino švirkštą į heparino siurblį. Vadovaukitės 
aprašymu ir iliustracija.
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Per gydymą dirbdami su vamzdelių sistema, atsižvelkite į toliau 
nurodytus punktus.

Jei bet kurią vamzdelių sistemos dalį reikia perkelti, prieš tęsdami 
gydymą pasirūpinkite, kad būtų atkurtas tinkamas visos vamzdelių 
sistemos išdėstymas, ypatingą dėmesį atkreipdami į tinkamą padėties 
nustatymo įtaisų vietą.

Įspėjimas 

Kraujo netekimas / pavojus netekti kraujo išjungus dinaminio 
slėgio stebėjimo funkciją
Plazmos netekimas / pavojus netekti plazmos išjungus dinaminio 
slėgio stebėjimo funkciją

Išjungus dinaminio slėgio stebėjimo saugos sistemą, išjungiamas 
paciento linijų dislokacijos stebėjimas.

 Tokiu atveju operatorius yra atsakingas už paciento saugą

 Kraujo tėkmės didinimas

 Grąžinamo slėgio linijos keitimas

 Lygio didinimas burbulų gaudyklėje

Pastaba 

Svarstyklės: 
negalima viršyti maksimalios 12 kg apkrovos vienoms svarstyklėms. 
Svėrimo elementą nepataisomai sugadinti gali net trumpalaikė perkrova 
(pvz., traukiant arba keliant prietaisą už svarstyklių); tokiu atveju 
prietaiso naudoti nebegalima.

Pastaba 

Kraujo siurblio rotorius: 
kraujo siurblio rotorius turi raudonas žymas, įskaitant rodyklę, 
nurodančią sukimo kryptį; jį įmontuoti galima tik į kraujo siurblį, 
pažymėtą atitinkančiu raudonu tašku.

Pastaba 

Kraujo nuotėkio / hemolizės stebėjimas: 
filtrato linija visą gydymo laikotarpį turi likti kraujo nuotėkio detektoriuje 
(geltonas).

 

Pastaba 

Leisdami vaistus arba jungdami infuzijos linijas per prieigos liniją, 
įsitikinkite, kad naudojamos medžiagos atlaikys dializatorių.
Nuo to gali priklausyti ketinamo atlikti gydymo efektyvumas.
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4.2 CRRT gydymo procedūros

Bendras CVVH, CVVHD, CVVHDF ir prieš / po CVVH procedūrų 
aprašas su informacija apie atskirų terapijų skirtumus.

4.2.1 Prietaiso įjungimas ir funkcijų patikrinimo pradėjimas

Svarstyklėms neturi būti taikoma jokia 
apkrova.

 Įjunkite prietaisą Įj./Išj. mygtuku.
Bus rodoma programinės įrangos 
versija, data ir laikas.

 Paspauskite mygtuką Pradėti, kad 
pradėtumėte funkcijų patikrinimą.
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4.2.2 Gydymo parinkties pasirinkimas

4.2.3 Ankstesnio gydymo tęsimas

 Pasirinkite gydymo parinktį.

Paspauskite mygtuką Tęsti, kad tęstumėte 
ankstesnį gydymą.

 Paspauskite mygtuką Išlaikyti, kad 
patvirtintumėte ankstesnius balanso 
duomenis.

Arba

 Paspauskite mygtuką Trinti, kad 
atstatytumėte ankstesnius balanso 
duomenis į 0.

Paciento ID ir Bylos ID nebus ištrinti.

 Tada paspauskite mygtuką OK, kad 
patvirtintumėte ankstesnį pasirinkimą 
(„Išlaikyti“ arba „Trinti“).
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4.2.4 Reikalavimai pradedant 

4.2.5 Kasetės tvirtinimas

 Patikrinkite tirpalų maišelių turinį, 
lygindami jį su ekrane rodoma informacija.

 Paspauskite OK, kad patvirtintumėte 
pradėjimo reikalavimus.

Paspauskite mygtuką Atgal, kad grįžtumėte 
į gydymo parinkčių ekraną.

Kasetei tvirtinti galite naudoti toliau nurodytus 
mygtukus.

Paspauskite , kad pereitumėte prie kito 
veiksmo.

Paspauskite , kad peršoktumėte 
į sąrankos instrukcijų pabaigą.

Paspauskite , kad grįžtumėte prie 
ankstesnio veiksmo.

Paspauskite , kad peršoktumėte atgal 
į sąrankos instrukcijų pradžią.

Pastaba 

Atliekant CVVH, CVVHD, CVVHDF ir prieš / po CVVH procedūras, 
naudojamas multiFiltratePRO Kit HDF. Taikant visus šiuos gydymo 
režimus, būtina pritvirtinti ir pripildyti substituto sistemą ir dializato 
sistemą. Per CVVHD procedūrą substituto siurblys sustabdomas. 
Per CVVH procedūrą dializato siurblys sustabdomas.
72 Fresenius Medical Care multiFiltratePRO IFU-LT 13A-2021



4 skyrius. Naudojimas
4.2.5.1 Grįžtamosios sistemos tvirtinimas

 Vadovaudamiesi instrukcijomis, 
pakabinkite kasetę.

 Pritvirtinkite filtrą filtro laikiklyje.

 Paspauskite , kad pereitumėte prie kito 
veiksmo.

Įspėjimas 

Oro embolijos pavojus dėl oro detektoriaus funkcijų praradimo 

Kraujo krešuliai vamzdelių sistemoje, užteršimas ir (arba) drėgmė oro 
burbulų detektoriuje gali pakenkti tinkamam oro burbulų detektoriaus 
veikimui.

 Įsitikinkite, kad oro burbulų detektorius švarus ir sausas.

 Su oro burbulų detektoriumi nenaudokite jokių ultragarso spindulius 
praleidžiančių objektų arba terpės.

Įspėjimas 

Oro embolijos pavojus dėl oro vamzdelių sistemoje 

Jei vamzdelių sistema įstatoma netinkamai, oro aptikimo sistema gali 
neveikti.

 Kai vamzdelių sistema įstatyta į oro burbulų detektorių / optinį 
detektorių, vamzdelis turi būti nutiestas palei visą vamzdelio laikiklio 
ilgį.

Įspėjimas 

Oro embolijos pavojus dėl oro vamzdelių sistemoje 

 Tinkamai įstatykite vamzdelių sistemą į linijos užspaudimo 
spaustuką.

 Vykstant gydymui, neišimkite vamzdelių sistemos iš linijos 
užspaudimo spaustuko.
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4.2.5.2 Prieigos sistemos tvirtinimas

 Vadovaudamiesi instrukcijomis, 
pritvirtinkite grįžtamąją sistemą.

 Paspauskite , kad pereitumėte prie kito 
veiksmo.

 Vadovaudamiesi instrukcijomis, 
pritvirtinkite prieigos sistemą.

Patikrinkite, ar pritvirtinta kasetė yra 
tinkama pasirinktai gydymo parinkčiai.

 Paspauskite , kad pereitumėte prie kito 
veiksmo.

Pastaba 

Įstačius pirmąjį padėties kreipiklį, kasetės sistemą išimti ir pakeisti 
galima tik atšaukus paruošimą (Meniu / Atšaukti paruošimą 
(žr. 4.7.2 skyrių, 173 psl.)).
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4.2.5.3 Filtrato sistemos tvirtinimas

Įspėjimas 

Užteršimo pavojus dėl pažeistų maišelių 

Numetus maišelius, jie gali sprogti.

 Filtrato maišelius kiek įmanoma labiau nustumkite atgal ant apatinių 
svarstyklių kablių.

 Vadovaudamiesi instrukcijomis, 
pritvirtinkite filtrato sistemą.

Dalyje „Sistemos parametrai“ galima 
nustatyti filtrato maišo stebėjimo funkciją 
nuo 5 l iki 20 l.
Nustačius daugiau nei 10 l, reikia 
prijungti du 10 litrų talpos maišelius, 
naudojant Y formos adapterį.

 Paspauskite , kad pereitumėte prie kito 
veiksmo.
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4.2.5.4 Tirpalų maišelių uždėjimas

Pastaba 

Uždėdami tirpalų maišelius ant svarstyklių, įsitikinkite, kad jungtys yra 
nukreiptos į vidų ir į galą.

 Vadovaudamiesi instrukcijomis, uždėkite 
tirpalų maišelius ant svarstyklių.

Maksimali vienų svarstyklių apkrova 
yra 12 kg.
Atsižvelkite į jungčių spalvų kodus.

 Paspauskite , kad pereitumėte prie kito 
veiksmo.
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4.2.5.5 Dializato / substituto sistemų tvirtinimas

 Pradinis skiedimas (CVVHDF / CVVH)

 Galinis skiedimas (CVVHDF / CVVH / CVVHD)

Pastaba 

Įstatydami šildytuvo maišelius, atsižvelkite į tinkamus spalvų kodus.

 Vadovaudamiesi instrukcijomis, 
pritvirtinkite dializato / substituto sistemas.

 Paspauskite , kad pereitumėte prie kito 
veiksmo.

 Vadovaudamiesi instrukcijomis, 
pritvirtinkite dializato / substituto sistemas.

 Paspauskite , kad pereitumėte prie kito 
veiksmo.
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 Substituto skiedimo prieš filtrą / skiedimo po filtro sistema (prieš / po CVVH)

4.2.5.6 Heparino švirkšto įstatymas

 Vadovaudamiesi instrukcijomis, 
pritvirtinkite substituto pradinio skiedimo / 
galinio skiedimo sistemą.

 Prijunkite prieš / po CVVH adapterį su 
dializato sistemos filtro jungtimi (žalia) 
ir skiedimo prieš filtrą jungtimi (raudona).

 Paspauskite , kad pereitumėte prie kito 
veiksmo.

Pastaba 

Naudokite tik sąrankos dalyje pasirinkto ir ekrane rodomo tipo švirkštą.

Pastaba 

Įstatydami heparino švirkštą, atsižvelkite į toliau nurodytus punktus.
– Švirkšto sparneliai turi būti tarp būgnų laikiklių ir atramos.
– Nykščiui atremti skirta švirkšto stūmoklio dalis turi būti tarp 

spyruoklinio spaustuko gnybtų ant atramos.

Patarimas 

Heparino švirkštą galima įstatyti bet kuriuo metu po gydymo pradžios, 
pasirinkus MENIU / Keisti švirkštą (tik jei suaktyvintas heparino 
siurblys).
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4.2.5.7 Kasetės tvirtinimas baigtas

 Vadovaudamiesi instrukcijomis, įstatykite 
heparino švirkštą.

 Paspauskite , kad pereitumėte prie kito 
veiksmo.

 Įstatykite visą kasetę.
Jei mygtuko OK pasirinkti negalima 
(jis yra pilkos spalvos), patikrinkite 
pritvirtintą vamzdelių sistemą, 
vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis 
instrukcijomis.

 Norėdami patvirtinti, kad vamzdelių 
sistema iki galo pritvirtinta, paspauskite 
mygtuką OK.

Jei pasirinkta heparino antikoaguliacija, 
patvirtinus heparino linija bus pildoma 
automatiškai.
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4.2.6 Kasetės pildymas ir skalavimas

4.2.6.1 Vamzdelių sistemos pildymas

4.2.6.2 Paciento ID ir bylos ID įvedimas

Reikalavimai Pradėjus pildymą, meniu Pacientas atidaromas automatiškai, jei 
suaktyvinta parinktis Peršokti į paciento meniu. Priešingu atveju 
pradėjus pildymą, automatiškai atsidarys meniu Gydymo parametrai 
(žr. 4.2.6.3 skyrių, 82 psl.).

 Paspauskite mygtuką Pradėti, kad 
pradėtumėte pildyti vamzdelių sistemą.

Skalavimas pradedamas automatiškai, kai tik 
burbulų gaudyklėje aptinkamas tinkamas 
pripildymo lygis.

Skalavimo srautą galima pakeisti +/– svirtinio 
jungiklio mygtukais.

 Patikrinkite rodomą Paciento ID ir 
Bylos ID.

Jei jokie duomenys nebuvo įvesti,
laukai bus tušti.
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 Norėdami pakeisti arba įvesti Paciento ID 
ir Bylos ID, paspauskite atitinkamą lauką.

 Klaviatūros klavišais įveskite reikiamą 
Paciento ID ir Bylos ID.

 Paspauskite mygtuką OK, kad 
pritaikytumėte rodomą vertę.

 Patikrinkite įvestą Paciento ID ir 
Bylos ID.
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4.2.6.3 Gydymo parametrų įvedimas

Pastaba 

Jei reikia suleisti pradinio heparino boliuso, galima naudoti boliuso 
funkciją.

Antikoaguliacijos skysčių infuzija pakoreguojama automatiškai pagal 
bendrąjį balansą.

 Patikrinkite iš anksto nustatytus gydymo 
parametrus. Jei reikia, pakoreguokite 
gydymo parametrus.

– Temperatūra:
įveskite dializato ir substituto temperatūrą 
(°C). Šildytuvui įjungti ir išjungti galima 
naudoti mygtuką Temperatūra.
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4.2.6.4 UF skalavimas

4.2.7 Cirkuliacija

Pastaba 

Jei naudojate NaCl maišelius tik su viena jungtimi, įsitikinkite, kad NaCl 
tirpalo yra pakankamai.

Jei naudojamas NaCl maišelis su dviem 
jungtimis: 

 atjunkite grįžtamąją liniją nuo tuščio 
maišelio ir prijunkite prie NaCl tirpalo.

 paspauskite mygtuką Pradėti, kad 
pradėtumėte UF skalavimą.

Jei naudojamas NaCl maišelis su viena 
jungtimi: 

 palikite esamas jungtis taip, kaip yra.

 paspauskite mygtuką Pradėti, kad 
pradėtumėte UF skalavimą.

Kai UF skalavimas bus baigtas, lygis burbulų 
gaudyklėje bus nustatytas automatiškai.

Įspėjimas 

Užteršimo pavojus dėl higienos sąlygų nesilaikymo 

Kyla mikrobų plitimo pavojus.

 Pasirūpinkite, kad paruošimo ir cirkuliacijos laikas prieš gydymą 
būtų kuo trumpesnis.

Pastaba 

Jei paciento prijungimą reikia atidėti, ekstrakorporinis kontūras tam tikrą 
laiką po paruošimo gali likti veikti cirkuliacijos režimu.

Kad vamzdelių sistema nebūtų pernelyg ilgai įtempta, stebint rinkinio 
galiojimo trukmę atsižvelgiama ir į cirkuliacijos laiką.

Pastaba 

Sąrankos dalyje galima nustatyti, kad cirkuliacija prasidėtų automatiškai 
arba kad naudotojui reikėtų tai patvirtinti.

Gamyklinis nustatymas yra Patvirtinti, nes automatiškai pakeisti 
į cirkuliacijos režimą galima tik tuo atveju, jei naudojamas NaCl tirpalo 
maišelis su dviem jungtimis.
Fresenius Medical Care multiFiltratePRO IFU-LT 13A-2021 83



4 skyrius. Naudojimas
 Sustabdymas prieš cirkuliaciją

 Automatinė cirkuliacija

Baigus skalavimą, kraujo siurblys sustos.
Skleidžiamas garsinis tonas.

 Prijunkite prieigos ir grįžtamąją linijas prie 
recirkuliacijos jungties.

 Paspauskite mygtuką Pradėti, kad 
pradėtumėte cirkuliaciją.

Arba

 Paspauskite mygtuką Paruošimas, kad 
pradėtumėte paciento prijungimą.

Baigus skalavimą, cirkuliacija prasidės 
automatiškai.

 Pasiruoškite prijungti pacientą.

 Paspauskite mygtuką Paruošimas, 
kad sustabdytumėte kraujo siurblį.
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4.2.8 Paciento prijungimas

Kraujo siurblys sustabdomas.

 Paspauskite mygtuką Pradėti, 
kad paleistumėte kraujo siurblį.

Kraujo siurblys veiks tol, kol optinis 
detektorius aptiks kraujo.
Jei reikia, suleiskite heparino boliusą.

Paspauskite mygtuką Tęsti, kad tęstumėte 
cirkuliaciją.

Optinis detektorius aptiko kraujo.
Kraujo siurblys sustabdomas.

 Paspauskite mygtuką Pradėti, 
kad pradėtumėte gydymą.
Fresenius Medical Care multiFiltratePRO IFU-LT 13A-2021 85



4 skyrius. Naudojimas
4.2.9 Gydymas

4.2.9.1 Gydymo ekranas

4.2.9.2 Meniu

Gydymo ekranas rodomas per visą gydymo 
procesą.

Informacijos srityje rodomi svarbūs gydymo 
duomenys:

Slėgio / aliarmų istorija
Kitas oper. veiksmas

Galima pasirinkti toliau nurodytas meniu 
parinktis.
– Svirtinio jungiklio mygtukai lygiui burbulų 

gaudyklėje nustatyti:
padidinamas arba sumažinamas lygis 
burbulų gaudyklėje.

– Atšaukti paruošimą:
per paruošimo procedūrą išardoma 
(naudotojas) / išstumiama (prietaisas) 
vamzdelių sistema.

– Gydymas pertrauktas:
pristabdomas gydymas.

– Išjunkite / Įjunkite balansą:
išjungiamas ir vėl įjungiamas 
balansavimas.

– Keisti švirkštą:
pakeičiamas heparino švirkštas.

– Priežiūra:
paleidžiamas Priežiūros režimas.

– Perjunkite į skiedimą prieš filtrą / po filtro:
pradinio skiedimo metodo pakeitimas 
galinio skiedimo metodu ir atvirkščiai.

– Maišelio keitimas:
pakeičiami substituto ir dializato 
maišeliai ir ištuštinamas filtrato maišelis.

Išsamus rodomų meniu parinkčių aprašas 
(žr. 4.7 skyrių, 173 psl.).
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4.2.9.3 Istorija

4.2.9.4 Sistemos parametrai

Galima pasirinkti toliau nurodytus skirtukus.
– Balanso duomenys
– Balanso istorija
– Įvykiai

(žr. 4.8 skyrių, 197 psl.)

Paspaudus mygtuką Atst. balanso duom., 
visa bendra iki šiol įrašyta tūrio informacija 
bus atstatyta iki nulio. Gydymo trukmė ir filtro 
galiojimo trukmė atstatyta nebus.

Ekrane Sistemos parametrai galima naudoti 
tik mėlynus (suaktyvintus) mygtukus 
atitinkamoms parinktimis atidaryti 
(žr. 4.9 skyrių, 202 psl.).

Norint suaktyvinti bet kuriuos pilkus 
mygtukus, reikalinga aptarnavimo kortelė 
arba naudotojo kortelė.
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4 skyrius. Naudojimas
4.2.10 Gydymo režimo keitimas

Įspėjimas 

Užkrėtimo pavojus dėl netinkamų tirpalų, kurie neatitinka 
pasirinkto gydymo režimo, infuzijos 

 Pakeitę gydymo režimą, jei reikia, pakeiskite tirpalus, kad jie atitiktų 
pasirinktą gydymo režimą ir antikoaguliaciją.

 Taikant CVVHDF ir CVVH gydymo režimus, galima naudoti tik 
infuzijai tinkamus tirpalus.

Įspėjimas 

Pavojus pacientui dėl elektrolitų pusiausvyros sutrikimo, kuris 
pasireiškia dėl netinkamai pasirinkto dializato ir substituto

 Pakoreguokite tirpalų tėkmės santykius vienas kito ir kraujo tėkmės 
atžvilgiu.

Įspėjimas 

Užteršimo pavojus dėl higienos sąlygų nesilaikymo 

Kyla mikrobų plitimo pavojus.

 Atsižvelkite į atidarytų maišelių galiojimo trukmę, nurodytą 
gamintojo.

 Jei galiojimo trukmė viršyta, palikite substitutą arba dializatą išjungtą 
arba inicijuokite gydymo pabaigą.

Pastaba 

Gydymo režimą visada galima pakeisti išjungus / įjungus substituto 
srautą arba dializato srautą.

Tokiu būdu pakeistas gydymo režimas gali būti anuliuotas. Gydymo 
režimo pakeitimas rodomas būsenos juostoje pilkomis raidėmis.

Atsižvelgiant į parinktį, į kurią pakeičiate, gali reikėti pritaikyti įvairius 
srautus, santykius ir jungtis. Atsižvelkite į ekrane pateikiamas 
instrukcijas ir jas vykdykite.

Pastaba 

Iš prieš / po CVVH gydymo režimo galima pakeisti tik į prieš CVVH 
arba po CVVH.
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4 skyrius. Naudojimas
4.2.10.1 Gydymo režimo iš CVVHDF į CVVH keitimas

 Pasirinkite Dializatas ir išjunkite srautą 
I/O mygtuku.

 Paspauskite mygtuką OK, kad 
pritaikytumėte pakeitimą.

Gydymo režimo pakeitimas rodomas 
būsenos juostoje.

Norėdami anuliuoti šį pakeitimą, tiesiog vėl 
įjunkite dializato srautą I/O mygtuku.
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4 skyrius. Naudojimas
4.2.10.2 Gydymo režimo iš CVVHDF į CVVHD keitimas

Pastaba 

Naudojant CVVHD gydymo režimą substituto boliusas negalimas.

 Pasirinkite Substitutas ir išjunkite srautą 
I/O mygtuku.

 Paspauskite mygtuką OK, kad 
pritaikytumėte pakeitimą.

Gydymo režimo pakeitimas rodomas 
būsenos juostoje.

Norėdami anuliuoti šį pakeitimą, tiesiog vėl 
įjunkite substituto srautą I/O mygtuku.
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4 skyrius. Naudojimas
4.2.11 Gydymo pabaiga

4.2.11.1 Pasiruošimas gydymo pabaigai

4.2.11.2 Gydymo pabaiga su kraujo reinfuzija

 Meniu juostoje pasirinkite GYDYMO 
PABAIGA.

 Norėdami pasirinkti kraujo reinfuziją, 
paspauskite mygtuką Patvirtinti.

Norėdami tęsti gydymą, paspauskite 
mygtuką Tęsti.

Paspauskite mygtuką Patvirtinti, esantį 
tolesnio ekrano dalyje Be kraujo reinfuzijos 
ir Kraujo siurblys Sustabdyti, ir pereikite 
tiesiai į ekraną Atjunkite pacientą! 
(žr. 4.2.11.5 skyrių, 93 psl.).

 Paspauskite mygtuką Sustabdyti, 
kad sustabdytumėte kraujo siurblį.

Balansavimas išjungtas.

Paspauskite mygtuką Atgal, kad grįžtumėte 
į ekraną „Pasiruoškite gydymo pabaigai“.
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4 skyrius. Naudojimas
4.2.11.3 Kraujo reinfuzijos pradžia

 Atjunkite prieigos liniją nuo paciento 
ir prijunkite prie NaCl tirpalo maišelio.

 Paspauskite mygtuką Pradėti, kad 
pradėtumėte kraujo reinfuziją.

Kraujo srautas apribotas iki 100 ml/min.

Kraujo reinfuzija baigiasi automatiškai, kai tik 
optinis detektorius aptinka NaCl tirpalą.

Paspauskite mygtuką Pauzė, kad 
sustabdytumėte kraujo reinfuziją.

Paspauskite mygtuką Išeiti, kad 
nutrauktumėte kraujo reinfuziją.
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4 skyrius. Naudojimas
4.2.11.4 Aptiktas NaCl tirpalas

4.2.11.5 Paciento atjungimas

 Paspauskite mygtuką Išeiti, kad 
nutrauktumėte kraujo reinfuziją.

Paspauskite mygtuką Tęsti, kad atliktumėte 
papildomų 100 ml NaCl tirpalo reinfuziją.

Jei reikia, šį procesą galima pakartoti.

 Atjunkite pacientą.

 Paspauskite mygtuką Išstumti, kad 
pradėtumėte vamzdelių sistemos 
išstūmimą.
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4 skyrius. Naudojimas
4.2.11.6 Vamzdelių sistemos išardymas

Įspėjimas 

Kryžminio užteršimo pavojus dėl užterštų eksploatacinių 
medžiagų 

Kyla mikrobų plitimo pavojus.

 Eksploatacines medžiagas po gydymo reikia išmesti laikantis 
galimai užterštų medžiagų išmetimo taisyklių.

 Išardykite vamzdelių sistemą.

Meniu Istorija galite peržiūrėti gydymo 
duomenis ir įvykius.

 Išjunkite prietaisą mygtuku Išjungti.
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4 skyrius. Naudojimas
4.3 CRRT Ci-Ca gydymo procedūros

Bendrasis Ci-Ca CVVHD ir Ci-Ca po CVVHDF procedūrų aprašas 
su informacija apie atskirų terapijų skirtumus.

4.3.1 Prietaiso įjungimas ir funkcijų patikrinimo pradėjimas

Svarstyklėms neturi būti taikoma jokia 
apkrova.
Į Ci-Ca siurblius negali būti įstatyta jokių 
vamzdelių sistemų.

 Įjunkite prietaisą Įj./Išj. mygtuku.
Bus rodoma programinės įrangos 
versija, data ir laikas.

 Paspauskite mygtuką Pradėti, kad 
pradėtumėte funkcijų patikrinimą.
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4 skyrius. Naudojimas
4.3.2 Gydymo parinkties pasirinkimas

4.3.3 Ankstesnio gydymo tęsimas

 Pasirinkite gydymo parinktį.

Paspauskite mygtuką Tęsti, kad tęstumėte 
ankstesnį gydymą.

 Paspauskite mygtuką Išlaikyti, kad 
patvirtintumėte ankstesnius balanso 
duomenis.

Arba

 Paspauskite mygtuką Trinti, kad 
atstatytumėte ankstesnius balanso 
duomenis į 0.

Paciento ID ir bylos ID nebus ištrinti.

 Tada paspauskite mygtuką OK, kad 
patvirtintumėte ankstesnį pasirinkimą 
(„Išlaikyti“ arba „Trinti“).
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4 skyrius. Naudojimas
4.3.4 Reikalavimai pradedant 

4.3.5 Kasetės tvirtinimas

Pastaba

Primygtinai rekomenduojama per visas Ci-Ca gydymo procedūras 
ligoninėje naudoti fiksuotą Ca tirpalą. Be to, vėliau atliekant bet kokius 
pakeitimus reikės atlikti suderintus prietaiso nustatymų ir naudojamo 
kalcio tirpalo pakeitimus, kad būtų išvengta saugos problemų dėl kalcio 
koncentracijų neatitikimo. 

 Patikrinkite tirpalų maišelių turinį, 
lygindami jį su ekrane rodoma informacija.

 Paspauskite Gerai, kad patvirtintumėte 
pradėjimo reikalavimus.

Paspauskite mygtuką Atgal, kad grįžtumėte 
į gydymo parinkčių ekraną.

Kasetei tvirtinti galite naudoti toliau nurodytus 
mygtukus.

Paspauskite , kad pereitumėte prie kito 
veiksmo.

Paspauskite , kad peršoktumėte 
į sąrankos instrukcijų pabaigą.

Paspauskite , kad grįžtumėte prie 
ankstesnio veiksmo.

Paspauskite , kad peršoktumėte atgal 
į sąrankos instrukcijų pradžią.
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4 skyrius. Naudojimas
4.3.5.1 Grįžtamosios sistemos tvirtinimas

 Vadovaudamiesi instrukcijomis, 
pakabinkite kasetę.

 Pritvirtinkite filtrą filtro laikiklyje.

 Paspauskite , kad pereitumėte prie kito 
veiksmo.

Įspėjimas 

Oro embolijos pavojus dėl oro detektoriaus funkcijų praradimo 

Kraujo krešuliai vamzdelių sistemoje, užteršimas ir (arba) drėgmė oro 
burbulų detektoriuje gali pakenkti tinkamam oro burbulų detektoriaus 
veikimui.

 Įsitikinkite, kad oro burbulų detektorius švarus ir sausas.

 Su oro burbulų detektoriumi nenaudokite jokių ultragarso spindulius 
praleidžiančių objektų arba terpės.

Įspėjimas 

Oro embolijos pavojus dėl oro vamzdelių sistemoje 

Jei vamzdelių sistema įstatoma netinkamai, oro aptikimo sistema 
gali neveikti.

 Kai vamzdelių sistema įstatyta į oro burbulų detektorių / 
optinį detektorių, vamzdelis turi būti nutiestas palei visą 
vamzdelio laikiklio ilgį.

Įspėjimas 

Oro embolijos pavojus dėl oro vamzdelių sistemoje 

 Tinkamai įstatykite vamzdelių sistemą į linijos užspaudimo 
spaustuką.

 Vykstant gydymui, neišimkite vamzdelių sistemos iš linijos 
užspaudimo spaustuko.
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4 skyrius. Naudojimas
4.3.5.2 Prieigos sistemos tvirtinimas

 Vadovaudamiesi instrukcijomis, 
pritvirtinkite grįžtamąją sistemą.

 Paspauskite , kad pereitumėte prie 
kito veiksmo.

 Vadovaudamiesi instrukcijomis, 
pritvirtinkite prieigos sistemą.

Patikrinkite, ar pritvirtinta kasetė yra 
tinkama pasirinktai gydymo parinkčiai.

 Paspauskite , kad pereitumėte prie kito 
veiksmo.

Pastaba 

Įstačius pirmąjį padėties kreipiklį, kasetės sistemą išimti ir pakeisti 
galima tik atšaukus paruošimą (Meniu / Atšaukti paruošimą 
(žr. 4.7.2 skyrių, 173 psl.)).
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4 skyrius. Naudojimas
4.3.5.3 Filtrato sistemos tvirtinimas

4.3.5.4 Tirpalų maišelių uždėjimas

 CVVHDF

Įspėjimas 

Užteršimo pavojus dėl pažeistų maišelių

Numetus maišelius, jie gali sprogti.

 Filtrato maišelius kiek įmanoma labiau nustumkite atgal ant apatinių 
svarstyklių kablių.

 Vadovaudamiesi instrukcijomis, 
pritvirtinkite filtrato sistemą.

Dalyje „Sistemos parametrai“ galima 
nustatyti filtrato maišo stebėjimo funkciją 
nuo 5 l iki 20 l.
Nustačius daugiau nei 10 l, reikia 
prijungti du 10 litrų talpos maišelius, 
naudojant Y formos adapterį.

 Paspauskite , kad pereitumėte prie kito 
veiksmo.

Pastaba 

Uždėdami tirpalų maišelius ant svarstyklių, įsitikinkite, kad jungtys 
yra nukreiptos į vidų ir į galą.

Įspėjimas 

Pavojus netekti kraujo dėl krešulių susidarymo 

Pavojus pacientui dėl elektrolitų pusiausvyros sutrikimo, kuris 
pasireiškia dėl netinkamai pasirinkto dializato 

Per Ci-Ca gydymą naudojant kalcio turintį dializatą, gali susidaryti 
kraujo krešulių ir (arba) pasireikšti hiperkalcemija.

 Vykdydami gydymo procedūras su citrato antikoaguliacija, 
naudokite tik kalcio neturintį dializatą.
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4 skyrius. Naudojimas
 CVVHD

Įspėjimas 

Pavojus pacientui dėl elektrolitų pusiausvyros sutrikimo, 
kuris pasireiškia dėl netinkamai pasirinkto substituto 

Per Ci-Ca gydymą naudojant netinkamo kalcio lygio substitutą, 
pacientui gali pasireikšti elektrolitų pusiausvyros sutrikimas.

 Vykdydami gydymo procedūras su citrato antikoaguliacija, 
naudokite tik kalcio turintį substitutą.

 Patikrinkite, ar naudojamas citrato tirpalas atitinka tipą, pasirinktą 
sąrankos dalyje ir rodomą ekrane.

 Vadovaudamiesi instrukcijomis, uždėkite 
tirpalų maišelius ant svarstyklių.

Maksimali vienų svarstyklių apkrova 
yra 12 kg.
Įsitikinkite, kad tirpalus uždėjote ant 
tinkamų svarstyklių.
Atsižvelkite į jungčių spalvų kodus.

 Paspauskite , kad pereitumėte prie kito 
veiksmo.

Įspėjimas 

Pavojus netekti kraujo dėl krešulių susidarymo

Pavojus pacientui dėl elektrolitų pusiausvyros sutrikimo, kuris 
pasireiškia dėl netinkamai pasirinkto dializato 

Per Ci-Ca gydymą naudojant kalcio turintį dializatą, gali susidaryti 
kraujo krešulių ir (arba) pasireikšti hiperkalcemija.

 Vykdydami gydymo procedūras su citrato antikoaguliacija, 
naudokite tik kalcio neturintį dializatą.
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4 skyrius. Naudojimas
4.3.5.5 Dializato / substituto sistemų tvirtinimas

 CVVHDF

 Vadovaudamiesi instrukcijomis, uždėkite 
tirpalų maišelius ant svarstyklių.

Maksimali vienų svarstyklių apkrova 
yra 12 kg.
Atsižvelkite į jungčių spalvų kodus.

 Paspauskite , kad pereitumėte prie kito 
veiksmo.

Pastaba 

Įstatydami šildytuvo maišelius, atsižvelkite į tinkamus spalvų kodus.

Pastaba 

Taikant Ci-Ca po CVVHDF gydymą, substituto linija visada turi būti 
prijungta prie galinio skiedimo prievado.

 Vadovaudamiesi instrukcijomis, 
pritvirtinkite dializato / substituto sistemas.

 Paspauskite , kad pereitumėte prie kito 
veiksmo.
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4 skyrius. Naudojimas
 CVVHD

4.3.5.6 Ci-Ca sistemos tvirtinimas

 Vadovaudamiesi instrukcijomis, 
pritvirtinkite dializato sistemą.

 Paspauskite , kad pereitumėte prie kito 
veiksmo.

Įspėjimas 

Pavojus pacientui dėl netinkamos Ci-Ca antikoaguliacijos 
ir paciento rūgšties-bazės pusiausvyros pokyčių 

Pavojus pacientui dėl elektrolitų pusiausvyros sutrikimo 

 Patikrinkite, ar naudojami citrato ir kalcio tirpalai atitinka tipus, 
pasirinktus sąrankos dalyje ir rodomus ekrane.

Įspėjimas 

Pavojus pacientui dėl netinkamos Ci-Ca antikoaguliacijos 
ir paciento rūgšties-bazės pusiausvyros pokyčių 

Pavojus pacientui dėl elektrolitų pusiausvyros sutrikimo 

 Tvirtindami Ci-Ca sistemą, įsitikinkite, kad siurblio segmentai 
tinkamai pritvirtinti, ir atsižvelkite į tinkamus Ci-Ca linijų spalvų 
kodus.

 Įsitikinkite, kad tinkamai prijungėte citrato ir kalcio tirpalų linijas.
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4 skyrius. Naudojimas
Įspėjimas 

Pavojus pacientui dėl kūno temperatūros sumažėjimo 

Jei citrato ir kalcio tirpalų temperatūra per žema, pacientui gali 
pasireikšti hipotermija.

 Naudojami tirpalai turi būti kambario temperatūros.

 Pasirinkite tinkamą laikymo temperatūrą arba prieš naudodami 
pašildykite maišelius iki reikiamos temperatūros.

 Vadovaudamiesi instrukcijomis, 
pritvirtinkite Ci-Ca sistemą.

 Paspauskite , kad pereitumėte prie kito 
veiksmo.

 Patikrinkite Ci-Ca sistemą.

 Paspauskite mygtuką Pradėti, kad 
pradėtumėte Ci-Ca siurblio segmentų 
įstatymą.
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4 skyrius. Naudojimas
4.3.5.7 Heparino švirkšto įstatymas

Jei be Ci-Ca antikoaguliacijos reikalinga heparinizacija, galima įstatyti 
heparino švirkštą.

Pastaba 

Naudokite tik sąrankos dalyje pasirinkto ir ekrane rodomo tipo švirkštą.

Pastaba 

Įstatydami heparino švirkštą, atsižvelkite į toliau nurodytus punktus.
– Švirkšto sparneliai turi būti tarp būgnų laikiklių ir atramos.
– Nykščiui atremti skirta švirkšto stūmoklio dalis turi būti tarp 

spyruoklinio spaustuko gnybtų ant atramos.

Patarimas 

Heparino švirkštą galima įstatyti bet kuriuo metu po gydymo 
pradžios, pasirinkus MENIU / Keisti švirkštą (tik jei suaktyvintas 
heparino siurblys).

 Vadovaudamiesi instrukcijomis, įstatykite 
heparino švirkštą.

 Paspauskite , kad pereitumėte prie kito 
veiksmo.
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4 skyrius. Naudojimas
4.3.5.8 Kasetės tvirtinimas baigtas

4.3.6 Kasetės pildymas ir skalavimas

4.3.6.1 Ci-Ca sistemos pildymas

 Įstatykite visą kasetę.
Jei mygtuko OK pasirinkti negalima 
(jis yra pilkos spalvos), patikrinkite 
pritvirtintą vamzdelių sistemą, 
vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis 
instrukcijomis.

 Norėdami patvirtinti, kad vamzdelių 
sistema iki galo pritvirtinta, paspauskite 
mygtuką OK.

Jei pasirinkta heparino antikoaguliacija, 
patvirtinus heparino linija bus pildoma 
automatiškai.

 Paspauskite mygtuką Pradėti, kad 
pradėtumėte pildyti Ci-Ca sistemą.

Tikrinamas lygis Ci-Ca pripildymo lygio 
detektoriuose. 

 Jei reikia, lygio detektorių lygį 
pakoreguokite rankiniu būdu, kol jis bus 
tarp žymų.
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4 skyrius. Naudojimas
4.3.6.2 Ci-Ca linijų tikrinimas

4.3.6.3 Vamzdelių sistemos pildymas

 Apžiūrėkite, ar Ci-Ca linijose nėra oro.

 Paspauskite mygtuką Gerai, kad 
patvirtintumėte, jog patikrinote Ci-Ca 
linijas.

Jei Ci-Ca linijose vis dar yra oro, atlikite toliau 
nurodytus veiksmus.

 Paspauskite mygtuką Citratas, kad 
tęstumėte citrato linijos pildymą.

 Paspauskite mygtuką Ca, kad tęstumėte 
kalcio linijos pildymą.

 Paspauskite mygtuką Pradėti, kad 
pradėtumėte pildyti vamzdelių sistemą.

Skalavimas pradedamas automatiškai, kai tik 
burbulų gaudyklėje aptinkamas tinkamas 
pripildymo lygis.

Skalavimo srautą galima pakeisti +/– svirtinio 
jungiklio mygtukais.
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4 skyrius. Naudojimas
4.3.6.4 Paciento ID ir Bylos ID įvedimas

Reikalavimai Pradėjus pildymą, meniu Pacientas atidaromas automatiškai, jei 
suaktyvinta parinktis Peršokti į paciento meniu. Priešingu atveju 
pradėjus pildymą, automatiškai atsidarys meniu Gydymo parametrai 
(žr. 4.3.6.5 skyrių, 109 psl.).

 Patikrinkite rodomą Paciento ID ir 
Bylos ID.

Jei jokie duomenys nebuvo įvesti,
laukai bus tušti.

 Norėdami pakeisti arba įvesti Paciento ID 
ir Bylos ID, paspauskite atitinkamą lauką.

 Klaviatūros klavišais įveskite reikiamą 
Paciento ID ir Bylos ID.

 Paspauskite mygtuką Gerai, kad 
pritaikytumėte rodomą vertę.
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4 skyrius. Naudojimas
4.3.6.5 Gydymo parametrų įvedimas

 Patikrinkite įvestą Paciento ID ir 
Bylos ID.

Pastaba 

Kaip nustatyti gydymo parametrus (citrato dozę, Ca dozę, kraujo tėkmė 
ir dializato tėkmė), aprašyta atskirame skyriuje (žr. 7.3.2 skyrių, 
275 psl.).

Svarbu nustatyti tinkamą kraujo srauto ir dializato srauto / substituto 
srauto santykį.

Pastaba 

Antikoaguliaciją reikia nustatyti taip, kaip nurodė gydytojas!
Jei reikia suleisti pradinio heparino boliuso, galima naudoti boliuso 
funkciją.

Antikoaguliacijos skysčių infuzija pakoreguojama automatiškai pagal 
bendrąjį balansą.
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4 skyrius. Naudojimas
4.3.6.6 UF skalavimas

 Patikrinkite iš anksto nustatytus gydymo 
parametrus. Jei reikia, pakoreguokite 
gydymo parametrus.

– Temperatūra:
įveskite dializato ir substituto temperatūrą 
(°C). Šildytuvui įjungti ir išjungti galima 
naudoti mygtuką Temperatūra.

– Ca dozė, Citrato dozė:
įveskite kalcio ir citrato dozę.

Pastaba 

Jei naudojate NaCl maišelius tik su viena jungtimi, įsitikinkite, kad NaCl 
tirpalo yra pakankamai.

Jei naudojamas NaCl maišelis su dviem 
jungtimis: 

 atjunkite grįžtamąją liniją nuo tuščio 
maišelio ir prijunkite prie NaCl tirpalo.

 paspauskite mygtuką Pradėti, kad 
pradėtumėte UF skalavimą.

Jei naudojamas NaCl maišelis su viena 
jungtimi: 

 palikite esamas jungtis taip, kaip yra.

 paspauskite mygtuką Pradėti, kad 
pradėtumėte UF skalavimą.

Kai UF skalavimas bus baigtas, lygis burbulų 
gaudyklėje bus nustatytas automatiškai.
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4 skyrius. Naudojimas
4.3.7 Cirkuliacija

Įspėjimas 

Užteršimo pavojus dėl higienos sąlygų nesilaikymo 

Kyla mikrobų plitimo pavojus.

 Pasirūpinkite, kad paruošimo ir cirkuliacijos laikas prieš gydymą 
būtų kuo trumpesnis.

Pastaba 

Jei paciento prijungimą reikia atidėti, ekstrakorporinis kontūras tam tikrą 
laiką po paruošimo gali likti veikti cirkuliacijos režimu.

Kad vamzdelių sistema nebūtų pernelyg ilgai įtempta, stebint rinkinio 
galiojimo trukmę atsižvelgiama ir į cirkuliacijos laiką.

Pastaba 

Sąrankos dalyje galima nustatyti, kad cirkuliacija prasidėtų automatiškai 
arba kad naudotojui reikėtų tai patvirtinti.

Gamyklinis nustatymas yra Patvirtinti, nes automatiškai pakeisti 
į cirkuliacijos režimą galima tik tuo atveju, jei naudojamas NaCl tirpalo 
maišelis su dviem jungtimis.
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4 skyrius. Naudojimas
 Sustabdyti prieš cirk.

 Automatinė cirkuliacija

Baigus skalavimą, kraujo siurblys sustos.
Skleidžiamas garsinis tonas.

 Prijunkite prieigos ir grįžtamąją linijas prie 
recirkuliacijos jungties.

 Paspauskite mygtuką Pradėti, 
kad pradėtumėte cirkuliaciją.

Arba

 Paspauskite mygtuką Paruošimas, 
kad pradėtumėte paciento prijungimą.

Baigus skalavimą, cirkuliacija prasidės 
automatiškai.

 Pasiruoškite prijungti pacientą.

 Paspauskite mygtuką Paruošimas, 
kad sustabdytumėte kraujo siurblį.
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4 skyrius. Naudojimas
4.3.8 Paciento prijungimas

Pastaba 

Paspaudus Kraujo siurblio mygtuką Pradėti, taip pat pradedama citrato 
antikoaguliacija. Jei kraujo siurblys tiekia 300 ml ir neaptinkama jokio 
kraujo, rodomas pranešimas ir sustabdomi visi siurbliai. Jei paciento 
aptikimo funkcija veikia ilgiau nei 10 minučių ir neaptinkama jokio 
kraujo, Ci-Ca siurbliai sustos. Kalcio siurblys paleidžiamas prasidėjus 
gydymui ir balansavimui.

Kraujo siurblys sustabdomas.

 Paspauskite mygtuką Pradėti, 
kad paleistumėte kraujo siurblį.

Kraujo siurblys veiks tol, kol optinis 
detektorius aptiks kraujo.
Jei reikia, suleiskite heparino boliusą.

Paspauskite mygtuką Tęsti, kad tęstumėte 
cirkuliaciją.

Optinis detektorius aptiko kraujo.
Kraujo siurblys sustabdomas.

 Paspauskite mygtuką Pradėti, 
kad pradėtumėte gydymą.
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4 skyrius. Naudojimas
4.3.9 Gydymas

Laikykitės mėginio paėmimo instrukcijų (žr. 7.3.2 skyrių, 275 psl.).

Įspėjimas

Pavojus pacientui dėl elektrolitų pusiausvyros sutrikimo 

Sumaišius tirpalą, gali pasireikšti hipokalcemija / hiperkalcemija.

 Praėjus 5 minutėms po Ci-Ca antikoaguliacijos režimo įjungimo, 
o vėliau reguliariais intervalais reikia tikrinti kalcio koncentraciją 
po filtravimo.

Įspėjimas 

Pavojus pacientui dėl netinkamos Ci-Ca antikoaguliacijos 
ir paciento rūgšties-bazės pusiausvyros pokyčių 

Pavojus pacientui dėl elektrolitų pusiausvyros sutrikimo 

 Laikykitės mėginio paėmimo instrukcijų.

 Jei elektrolitų ir rūgšties-bazės pusiausvyros matavimo vertės labai 
varijuoja, kreipkitės į gydytoją.

Pastaba 

Jei per Ci-Ca po CVVHDF gydymą naudojamas kalcio turintis 
substitutas, tai reiškia, kad atliekama kalcio substitucija. Jei meniu 
parinktyje Naudotojo sąranka koncentracijos duomenys įvedami 
teisingai, į tai automatiškai atsižvelgiama nustatant kalcio dozę.

Pradėjus gydymą, rodomas pranešimas, 
kuriuo operatorius raginamas po 5 minučių 
patikrinti kalcio koncentraciją po filtravimo.
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4 skyrius. Naudojimas
4.3.9.1 Gydymo ekranas

Gydymo ekranas rodomas per visą gydymo 
procesą.

Informacijos srityje rodomi svarbūs gydymo 
duomenys:

Slėgio / aliarmų istorija
Kitas oper. veiksmas
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4 skyrius. Naudojimas
4.3.9.2 Meniu

Galima pasirinkti toliau nurodytas meniu 
parinktis.
– Svirtinio jungiklio mygtukai lygiui burbulų 

gaudyklėje nustatyti:
padidinamas arba sumažinamas lygis 
burbulų gaudyklėje.

– Atšaukti paruošimą:
per paruošimo procedūrą išardoma 
(naudotojas) / išstumiama (prietaisas) 
vamzdelių sistema.

– Gydymas pertrauktas:
pristabdomas gydymas.

– Išjunkite / Įjunkite balansą:
išjungiamas ir vėl įjungiamas 
balansavimas.

– Keisti švirkštą:
pakeičiamas heparino švirkštas.

– Priežiūra:
paleidžiamas Priežiūros režimas.

– Maišelio keitimas:
pakeičiamas dializato maišelis ir 
ištuštinamas filtrato maišelis.

– Ci-Ca informacija:
peržiūrima papildoma informacija apie 
Ci-Ca antikoaguliaciją.

– Ca maiš. keitimas:
pakeičiamas kalcio maišelis.

– Citrato maišelio keitimas:
pakeičiamas citrato maišelis.

– Išjungti / Įjunkite Ci-Ca antikoaguliacijos:
išjungiama ir vėl įjungiama citrato 
antikoaguliacija.

Išsamus rodomų meniu parinkčių aprašas 
(žr. 4.7 skyrių, 173 psl.).
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4 skyrius. Naudojimas
4.3.9.3 Istorija

4.3.9.4 Sistemos parametrai

Galima pasirinkti toliau nurodytus skirtukus.
– Balanso duomenys
– Balanso istorija
– Įvykiai

(žr. 4.8 skyrių, 197 psl.)

Paspaudus mygtuką Atst. balanso duom., 
visa bendra iki šiol įrašyta tūrio informacija 
bus atstatyta iki nulio. Gydymo trukmė ir filtro 
galiojimo trukmė atstatyta nebus.

Ekrane Sistemos parametrai galima naudoti 
tik mėlynus (suaktyvintus) mygtukus 
atitinkamoms parinktimis atidaryti 
(žr. 4.9 skyrių, 202 psl.).

Norint suaktyvinti bet kuriuos pilkus 
mygtukus, reikalinga aptarnavimo kortelė 
arba naudotojo kortelė.
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4 skyrius. Naudojimas
4.3.10 Gydymo pabaiga

4.3.10.1 Pasiruošimas gydymo pabaigai

4.3.10.2 Gydymo pabaiga su kraujo reinfuzija

 Meniu juostoje pasirinkite GYDYMO 
PABAIGA.

 Norėdami pasirinkti kraujo reinfuziją, 
paspauskite mygtuką Patvirtinti.

Norėdami tęsti gydymą, paspauskite 
mygtuką Tęsti.

Paspauskite mygtuką Patvirtinti, esantį 
tolesnio ekrano dalyje Be kraujo reinfuzijos 
ir Kraujo siurblys Sustabdyti, ir pereikite 
tiesiai į ekraną Atjunkite pacientą! 
(žr. 4.3.10.5 skyrių, 120 psl.).

 Paspauskite mygtuką Sustabdyti, kad 
sustabdytumėte kraujo siurblį.

Balansavimas išjungtas.

Paspauskite mygtuką Atgal, kad grįžtumėte 
į ekraną „Pasiruoškite gydymo pabaigai“.
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4 skyrius. Naudojimas
4.3.10.3 Kraujo reinfuzijos pradžia

 Atjunkite prieigos liniją nuo paciento 
ir prijunkite prie NaCl tirpalo maišelio.

 Paspauskite mygtuką Pradėti, 
kad pradėtumėte kraujo reinfuziją.

Kraujo srautas apribotas iki 100 ml/min.
Ci-Ca antikoaguliacija sustabdoma.

Kraujo reinfuzija baigiasi automatiškai, kai tik 
optinis detektorius aptinka NaCl tirpalą.

Paspauskite mygtuką Pauzė, kad 
sustabdytumėte kraujo reinfuziją.

Paspauskite mygtuką Išeiti, kad 
nutrauktumėte kraujo reinfuziją.
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4 skyrius. Naudojimas
4.3.10.4 Aptiktas NaCl tirpalas

4.3.10.5 Paciento atjungimas

 Paspauskite mygtuką Išeiti, kad 
nutrauktumėte kraujo reinfuziją.

Paspauskite mygtuką Tęsti, kad atliktumėte 
papildomų 100 ml NaCl tirpalo reinfuziją.

Jei reikia, šį procesą galima pakartoti.

Įspėjimas 

Pavojus netekti kraujo dėl netinkamai uždarytų sujungimo vietų

Pavojus pacientui dėl elektrolitų pusiausvyros sutrikimo 

Jei Ci-Ca sistemos siurblio segmentai neįstatyti, kyla kraujo netekimo 
arba hiperkalcemijos pavojus.

 Draudžiama rankiniu būdu ištraukti Ci-Ca vamzdelių sistemą prieš 
atjungiant pacientą.

 Atjunkite pacientą.

 Paspauskite mygtuką Išstumti, kad 
pradėtumėte vamzdelių sistemos 
išstūmimą.
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4 skyrius. Naudojimas
4.3.10.6 Vamzdelių sistemos išardymas

Įspėjimas 

Kryžminio užteršimo pavojus dėl užterštų eksploatacinių 
medžiagų 

Kyla mikrobų plitimo pavojus.

 Eksploatacines medžiagas po gydymo reikia išmesti laikantis 
galimai užterštų medžiagų išmetimo taisyklių.

Pastaba 

Naudodami padėties nustatymo įtaisą, kiekvienu atveju ištraukite 
vamzdelius iš Ci-Ca siurblių statorių. Tada siurblio rotorius pradės 
išstumti siurblio segmentus. Siurblio segmentų išstūmimo procesą 
galite palengvinti šiek tiek patraukdami padėties nustatymo įtaisus.

Pastaba

Prietaiso užteršimą citrato arba kalcio tirpalais būtina pašalinti 
naudojant vienkartinį popierinį rankšluostį, sudrėkintą alkoholio turinčia 
dezinfekavimo priemone.

 Išardykite vamzdelių sistemą.

Meniu Istorija galite peržiūrėti gydymo 
duomenis ir įvykius.

 Išjunkite prietaisą mygtuku Išjungti.
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4 skyrius. Naudojimas
4.4 TPE gydymo procedūros

4.4.1 Prietaiso įjungimas ir funkcijų patikrinimo pradėjimas

Svarstyklėms neturi būti taikoma jokia 
apkrova.

 Įjunkite prietaisą Įj./Išj. mygtuku.
Bus rodoma programinės įrangos 
versija, data ir laikas.

 Paspauskite mygtuką Pradėti, kad 
pradėtumėte funkcijų patikrinimą.
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4 skyrius. Naudojimas
4.4.2 Gydymo parinkties pasirinkimas

4.4.3 Reikalavimai pradedant 

 Pasirinkite skirtuką TPE.

 Pasirinkite gydymo parinktį TPE.

 Patikrinkite heparino švirkšto tipą, filtrato 
maišų skaičių ir filtrato maišo dydį bei 
palyginkite su ekrane pateikiama 
informacija.

 Paspauskite Gerai, kad patvirtintumėte 
pradėjimo reikalavimus.

Paspauskite mygtuką Atgal, kad grįžtumėte 
į gydymo parinkčių ekraną.
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4 skyrius. Naudojimas
4.4.4 Kasetės tvirtinimas

Kasetei tvirtinti galite naudoti toliau nurodytus 
mygtukus.

Paspauskite , kad pereitumėte prie kito 
veiksmo.

Paspauskite , kad peršoktumėte 
į sąrankos instrukcijų pabaigą.

Paspauskite , kad grįžtumėte prie 
ankstesnio veiksmo.

Paspauskite , kad peršoktumėte atgal 
į sąrankos instrukcijų pradžią.

 Vadovaudamiesi instrukcijomis, 
pakabinkite kasetę.

 Pritvirtinkite plazmos filtrą filtro laikiklyje.

 Paspauskite , kad pereitumėte prie kito 
veiksmo.
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4 skyrius. Naudojimas
4.4.4.1 Grįžtamosios sistemos tvirtinimas

Įspėjimas 

Oro embolijos pavojus dėl oro vamzdelių sistemoje 

Kraujo krešuliai vamzdelių sistemoje, užteršimas ir (arba) drėgmė oro 
burbulų detektoriuje gali pakenkti tinkamam oro burbulų detektoriaus 
veikimui.

 Oro burbulų detektorius turi būti švarus ir sausas.

 Nenaudokite jokių ultragarso spindulius praleidžiančių objektų arba 
terpės.

Įspėjimas 

Oro embolijos pavojus dėl oro vamzdelių sistemoje 

Jei vamzdelių sistema įstatoma netinkamai, oro aptikimo sistema 
gali neveikti.

 Kai vamzdelių sistema įstatyta į oro burbulų detektorių / optinį 
detektorių, vamzdelis turi būti nutiestas palei visą vamzdelio 
laikiklio ilgį.

Įspėjimas 

Oro embolijos pavojus dėl oro vamzdelių sistemoje 

 Tinkamai įstatykite vamzdelių sistemą į linijos užspaudimo 
spaustuką.

 Vykstant gydymui, neišimkite vamzdelių sistemos iš linijos 
užspaudimo spaustuko.

 Vadovaudamiesi instrukcijomis, 
pritvirtinkite grįžtamąją sistemą.

 Paspauskite , kad pereitumėte prie kito 
veiksmo.
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4 skyrius. Naudojimas
4.4.4.2 Prieigos sistemos tvirtinimas

 Vadovaudamiesi instrukcijomis, 
pritvirtinkite prieigos sistemą.

Patikrinkite, ar pritvirtinta kasetė yra 
tinkama pasirinktai gydymo parinkčiai.

 Paspauskite , kad pereitumėte prie kito 
veiksmo.

Pastaba 

Įstačius pirmąjį padėties kreipiklį, kasetės sistemą išimti ir pakeisti 
galima tik atšaukus paruošimą (Meniu / Atšaukti paruošimą 
(žr. 4.7.2 skyrių, 173 psl.)).
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4 skyrius. Naudojimas
4.4.4.3 Filtrato sistemos tvirtinimas

Įspėjimas 

Užteršimo pavojus dėl pažeistų maišelių 

Numetus maišelius, jie gali sprogti.

 Filtrato maišelius kiek įmanoma labiau nustumkite atgal ant apatinių 
svarstyklių kablių.

 Vadovaudamiesi instrukcijomis, 
pritvirtinkite filtrato sistemą.

Dalyje „Sistemos parametrai“ galima 
nustatyti filtrato maišo stebėjimo funkciją 
nuo 5 l iki 20 l.
Nustačius daugiau nei 10 l, reikia 
prijungti du 10 litrų talpos maišelius, 
naudojant Y formos adapterį.

 Paspauskite , kad pereitumėte prie kito 
veiksmo.
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4 skyrius. Naudojimas
4.4.4.4 Tirpalų maišelių uždėjimas

4.4.4.5 Plazmos sistemos tvirtinimas

Pastaba 

Uždėdami tirpalų maišelius ant svarstyklių, įsitikinkite, kad jungtys yra 
nukreiptos į vidų ir į galą.

 Vadovaudamiesi instrukcijomis, uždėkite 
NaCl tirpalą ant 1 svarstyklių.

 Jei reikia, ant 2 svarstyklių uždėkite 
plazmos maišelio laikiklį.

Maksimali vienų svarstyklių apkrova 
yra 12 kg

 Paspauskite , kad pereitumėte prie kito 
veiksmo.

Pastaba 

Įstatydami šildytuvo maišelius, atsižvelkite į tinkamus spalvų kodus.

 Vadovaudamiesi instrukcijomis, 
pritvirtinkite plazmos sistemą.

 Paspauskite , kad pereitumėte prie kito 
veiksmo.
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4.4.4.6 Heparino švirkšto įstatymas

Pastaba 

Naudokite tik sąrankos dalyje pasirinkto ir ekrane rodomo tipo švirkštą.

Pastaba 

Įstatydami heparino švirkštą, atsižvelkite į toliau nurodytus punktus.
– Švirkšto sparneliai turi būti tarp būgnų laikiklių ir atramos.
– Nykščiui atremti skirta švirkšto stūmoklio dalis turi būti tarp 

spyruoklinio spaustuko gnybtų ant atramos.

Patarimas 

Jei gydymas buvo pradėtas be heparino, heparino švirkštą galima 
įstatyti bet kada, pasirinkus MENIU / Keisti švirkštą (tik jei suaktyvintas 
heparino siurblys).

 Vadovaudamiesi instrukcijomis, įstatykite 
heparino švirkštą.

 Paspauskite , kad pereitumėte prie kito 
veiksmo.
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4 skyrius. Naudojimas
4.4.4.7 Kasetės tvirtinimas baigtas

4.4.5 Kasetės pildymas ir skalavimas

4.4.5.1 Vamzdelių sistemos pildymas

 Įstatykite visą kasetę.
Jei mygtuko OK pasirinkti negalima 
(jis yra pilkos spalvos), patikrinkite 
pritvirtintą vamzdelių sistemą, 
vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis 
instrukcijomis.

 Norėdami patvirtinti, kad vamzdelių 
sistema iki galo pritvirtinta, paspauskite 
mygtuką OK.

Jei pasirinkta heparino antikoaguliacija, 
patvirtinus heparino linija bus pildoma 
automatiškai.

 Paspauskite mygtuką Pradėti, kad 
pradėtumėte pildyti vamzdelių sistemą.

Skalavimas pradedamas automatiškai, kai tik 
burbulų gaudyklėje aptinkamas tinkamas 
pripildymo lygis.

Skalavimo srautą galima pakeisti +/– svirtinio 
jungiklio mygtukais.
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4 skyrius. Naudojimas
4.4.5.2 Paciento ID ir bylos ID įvedimas

Reikalavimai Pradėjus pildymą, meniu Pacientas atidaromas automatiškai, jei 
suaktyvinta parinktis Peršokti į paciento meniu. Priešingu atveju 
pradėjus pildymą, automatiškai atsidarys meniu Gydymo parametrai 
(žr. 4.3.6.5 skyrių, 109 psl.)

 Patikrinkite rodomą Paciento ID / 
Bylos ID.

Jei jokie duomenys dar neįvesti, laukai 
bus tušti.

 Norėdami pakeisti arba įvesti Paciento 
ID / Bylos ID, paspauskite atitinkamą 
lauką.

 Klaviatūros klavišais įveskite reikiamą 
Paciento ID / Bylos ID.

 Paspauskite mygtuką Gerai, kad 
pritaikytumėte rodomą vertę.
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4 skyrius. Naudojimas
4.4.5.3 Gydymo parametrų įvedimas

 Patikrinkite įvestą Paciento ID / Bylos ID.

Pastaba 

Jei reikia suleisti pradinio heparino boliuso, galima naudoti boliuso 
funkciją.

Antikoaguliacijos skysčių infuzija pakoreguojama automatiškai pagal 
bendrąjį balansą.

 Patikrinkite iš anksto nustatytus gydymo 
parametrus. Jei reikia, pakoreguokite 
gydymo parametrus.

 Temperatūra:
Įjunkite substituto arba plazmos šildytuvą.
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4.4.5.4 UF skalavimas

Įspėjimas

Pavojus pacientui dėl šilumos praradimo per ekstrakorporinį 
kraujo kontūrą, jei plazmos pakaitinio tirpalo temperatūra per 
žema

Hemodinaminis nestabilumas dėl sumažėjusios bazinės kūno 
temperatūros

 Prieš gydymo procedūrą pašildykite plazmos pakaitinį tirpalą bent iki 
20 °C temperatūros.

 Gydymo procedūrą vykdykite bent 20 °C kambario temperatūroje.

 Įjunkite šildytuvą.

 Vykstant gydymo procedūrai, venkite skersvėjo.

 Reguliariai stebėkite paciento temperatūrą.

 Jei reikia, imkitės priemonių paciento temperatūrai išlaikyti, 
pvz., naudokite elektrines antklodes.

Pastaba

Kad nebūtų pažeisti donoro plazmoje esantys baltymai, TPE gydymo 
procedūrų šilumingumas sumažintas. Temperatūra įstatymo vietoje 
priklauso nuo įvairių veiksnių, įskaitant aplinkos temperatūrą 
(žr. 12 skyrių, 315 psl.).

Pastaba 

Jei naudojate NaCl maišelius tik su viena jungtimi, įsitikinkite, kad NaCl 
tirpalo yra pakankamai.

Jei naudojamas NaCl maišelis su dviem 
jungtimis: 

 atjunkite grįžtamąją liniją nuo tuščio 
maišelio ir prijunkite prie NaCl tirpalo.

 paspauskite mygtuką Pradėti, kad 
pradėtumėte UF skalavimą.

Jei naudojamas NaCl maišelis su viena 
jungtimi: 

 palikite esamas jungtis taip, kaip yra.

 paspauskite mygtuką Pradėti, kad 
pradėtumėte UF skalavimą.

Kai UF skalavimas bus baigtas, lygis burbulų 
gaudyklėje bus nustatytas automatiškai.
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4.4.6 Cirkuliacija

 Sustabdyti prieš cirk.

Įspėjimas 

Užteršimo pavojus dėl higienos sąlygų nesilaikymo 

Kyla mikrobų plitimo pavojus.

 Pasirūpinkite, kad paruošimo ir cirkuliacijos laikas prieš gydymą 
būtų kuo trumpesnis.

Pastaba 

Jei paciento prijungimą reikia atidėti, ekstrakorporinis kontūras tam tikrą 
laiką po paruošimo gali likti veikti cirkuliacijos režimu.

Kad vamzdelių sistema nebūtų pernelyg ilgai įtempta, stebint rinkinio 
galiojimo trukmę atsižvelgiama ir į cirkuliacijos laiką.

Pastaba 

Sąrankos dalyje galima nustatyti, kad cirkuliacija prasidėtų automatiškai 
(be recirkuliacijos jungties) arba kad naudotojui reikėtų tai patvirtinti (su 
recirkuliacijos jungtimi).

Gamyklinis nustatymas yra Patvirtinti, nes automatiškai pakeisti 
į cirkuliacijos režimą galima tik tuo atveju, jei naudojamas NaCl tirpalo 
maišelis su dviem jungtimis.

Baigus skalavimą, kraujo siurblys sustos.
Skleidžiamas garsinis tonas.

 Prijunkite prieigos ir grįžtamąją linijas prie 
recirkuliacijos jungties.

 Paspauskite mygtuką Pradėti, kad 
pradėtumėte cirkuliaciją.

Arba

 Paspauskite mygtuką Paruošimas, kad 
pasiruoštumėte pildyti plazmos sistemą.
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 Automatinė cirkuliacija

4.4.7 Plazmos sistemos pildymas

Baigus skalavimą, cirkuliacija prasidės 
automatiškai.

 Paspauskite mygtuką Paruošimas, kad 
pasiruoštumėte pildyti plazmos sistemą.

Kraujo siurblys sustabdomas.

Pastaba 

Paspaudus mygtuką Pildymas plazma Pradėti, neįmanoma grįžti prie 
cirkuliacijos. Pildymas plazma baigiamas sustojus kraujo siurbliui; po to 
atliekamas veiksmas Paciento prijungimas.

Kraujo siurblys sustabdomas.

 Uždarykite spaustuką (baltas), esantį 
linijoje, prijungtoje prie NaCl maišelio ant 
1 svarstyklių.

 Uždėkite plazmos maišelį ant 2 svarstyklių 
arba pakabinkite jį ant plazmos maišelio 
laikiklio ir prijunkite plazmos liniją.

 Įveskite atidarytų plazmos maišelių tūrį 
(žr. antrąjį ekraną).

 Paspauskite mygtuką Pradėti, kad 
pradėtumėte pildyti plazmos sistemą.

Substituto siurblys tiekia 270 ml

Paspauskite mygtuką Tęsti, kad tęstumėte 
cirkuliaciją.
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4.4.8 Paciento prijungimas

Kraujo siurblys sustabdomas.

 Paspauskite mygtuką Pradėti, kad 
paleistumėte kraujo siurblį.

Kraujo siurblys veiks tol, kol optinis 
detektorius aptiks kraujo.
Jei reikia, suleiskite heparino boliusą.

Optinis detektorius aptiko kraujo.
Kraujo siurblys sustabdomas.

 Paspauskite mygtuką Pradėti, kad 
pradėtumėte ruoštis plazmos filtravimui.
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4.4.9 Ruošimasis plazmos filtravimui

Filtro paruošimas krauju
Substituto siurblys ir filtrato siurblys 
sustabdyti.

Perėjimas prie filtro paruošimo plazma vyksta 
automatiškai.

Filtro paruošimas plazma
Substituto siurblys valdomas 
automatiškai, kol pasiekiamas tikslinis 
greitis.
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4.4.10 Gydymas

4.4.10.1 Gydymo ekranas

4.4.10.2 Meniu

Gydymo ekranas rodomas per visą gydymo 
procesą.

Informacijos srityje rodomi svarbūs gydymo 
duomenys:

Slėgio / aliarmų istorija
Kitas oper. veiksmas

Galima pasirinkti toliau nurodytas meniu 
parinktis.
– Svirtinio jungiklio mygtukai lygiui burbulų 

gaudyklėje nustatyti:
padidinamas arba sumažinamas lygis 
burbulų gaudyklėje.

– Atšaukti paruošimą:
per paruošimo procedūrą išardoma 
(naudotojas) / išstumiama (prietaisas) 
vamzdelių sistema.

– Gydymas pertrauktas: 
pristabdomas gydymas.

– Išjunkite / Įjunkite balansą:
išjungiamas ir vėl įjungiamas 
balansavimas.

– Keisti švirkštą:
pakeičiamas heparino švirkštas.

– Maišelio keitimas:
pakeičiamas plazmos maišelis.

– Plazmos skaičiuotuvas:
skaičiuojama ketinama pakeisti plazma.

– Išjungti / Įjungti kraujo nuotėkio stebėjimą:
išjungiamas ir vėl įjungiamas kraujo 
nuotėkio stebėjimas.

Išsamus rodomų meniu parinkčių aprašas 
(žr. 4.7 skyrių, 173 psl.).
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4.4.10.3 Istorija

4.4.10.4 Sistemos parametrai

Galima pasirinkti toliau nurodytus skirtukus.
– Balanso duomenys
– Balanso istorija
– Įvykiai

(žr. 4.8 skyrių, 197 psl.)

Ekrane Sistemos parametrai galima naudoti 
tik mėlynus (suaktyvintus) mygtukus 
atitinkamoms parinktimis atidaryti 
(žr. 4.9 skyrių, 202 psl.).

Norint suaktyvinti bet kuriuos pilkus 
mygtukus, reikalinga aptarnavimo kortelė 
arba naudotojo kortelė.
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4.4.10.5 Plazmos maišelio keitimas

Skirtuke Kitas oper. veiksmas nurodoma, 
jei plazmos maišelį reikia pakeisti per mažiau 
nei 3 minutes.

 Pasirinkite meniu parinktį Maišelio 
keitimas (žr. 4.7.8 skyrių, 189 psl.).

Arba

 Palaukite, kol bus rodomas pranešimas 
Tuščias plazmos maišelis.

Kai plazmos maišelis yra tuščias, ekrane 
rodomas pranešimas.

 Paspauskite mygtuką Pradėti, kad 
atidarytumėte maišelio keitimo meniu.
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4.4.10.6 Filtrato maišo keitimas (TPE)

 Vadovaudamiesi instrukcijomis, 
pakeiskite maišelius.

Balansavimas išjungtas.
Įsitikinkite, kad tirpalus uždėjote ant 
tinkamų svarstyklių.

 Įveskite naują atidarytų plazmos 
maišelių tūrį.

 Paspauskite mygtuką Patvirtinti, 
kad grįžtumėte į gydymo ekraną.

Balansavimas paleidžiamas 
automatiškai.

Paspauskite mygtuką Atšaukti, kad 
atšauktumėte plazmos maišelio keitimą.

Įvestas plazmos tūris nepritaikomas.

Rodomas filtrato maišo keitimas.

 Vadovaudamiesi instrukcijomis, 
pakeiskite maišelius.

Balansavimas išjungtas.

 Palaukite, kol bus rodomas pranešimas 
Filtrato maišelis pilnas.

 Paspauskite mygtuką Patvirtinti, 
kad grįžtumėte į gydymo ekraną.

Gydymas tęsiamas su dabartiniu
kiekvieno pakeisto maišelio svoriu. 
Balansavimas
paleidžiamas automatiškai.
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4.4.11 Gydymo pabaiga

4.4.11.1 Pasiruošimas gydymo pabaigai

4.4.11.2 Likutinės plazmos pakeitimas

 Meniu juostoje pasirinkite GYDYMO 
PABAIGA.

 Pasirinkite Pakeitimas, kad užbaigtumėte 
gydymą su likutinės plazmos pakeitimu.

Norėdami tęsti gydymą, paspauskite 
mygtuką Tęsti.

Paspauskite mygtuką Atmesti, kad 
perjungtumėte tiesiai į meniu Gydymas 
baigtas be likutinės plazmos pakeitimo 
(žr. 4.4.11.3 skyrių, 144 psl.).

Pastaba

Esant tam tikroms sąlygoms likutinės plazmos pakeitimas yra išjungtas.

 Paspauskite mygtuką Sustabdyti, 
kad sustabdytumėte substituto siurblį.

Balansavimas išjungtas.

Paspauskite mygtuką Atgal, kad grįžtumėte 
į ekraną Pasiruoškite gydymo pabaigai.
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 Uždėkite ir prijunkite NaCl maišelį prie 
1 svarstyklių.

 Uždarykite spaustuką (baltas), esantį 
plazmos linijoje, prijungtoje prie plazmos 
maišelio ant 2 svarstyklių.

 Paspauskite mygtuką Pradėti, kad 
pradėtumėte likutinės plazmos pakeitimą.

Rodomas likęs tūris.
Substituto siurblys tiekia 270 ml

Paspauskite mygtuką Išeiti, kad 
nutrauktumėte likutinės plazmos pakeitimą.
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4.4.11.3 Kraujo reinfuzijos pasirinkimas

 Gydymo pabaiga be likutinės plazmos pakeitimo

 Norėdami pasirinkti kraujo reinfuziją, 
paspauskite mygtuką Patvirtinti.

Paspauskite mygtuką Patvirtinti, esantį 
tolesnio ekrano dalyje Be kraujo reinfuzijos 
ir Kraujo siurblys Sustabdyti, ir pereikite 
tiesiai į ekraną Atjunkite pacientą! 
(žr. 4.4.11.5 skyrių, 147 psl.).

 Norėdami pasirinkti kraujo reinfuziją, 
paspauskite mygtuką Patvirtinti.

Paspauskite mygtuką Atgal, kad grįžtumėte 
į ekraną „Pasiruoškite gydymo pabaigai“.

Paspauskite mygtuką Patvirtinti, esantį 
tolesnio ekrano dalyje Be kraujo reinfuzijos 
ir Kraujo siurblys Sustabdyti, ir pereikite 
tiesiai į ekraną Atjunkite pacientą! 
(žr. 4.4.11.5 skyrių, 147 psl.).
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4.4.11.4 Gydymo pabaiga su kraujo reinfuzija

 Paspauskite mygtuką Sustabdyti, 
kad sustabdytumėte kraujo siurblį.

Paspauskite mygtuką Atgal, kad grįžtumėte 
į kraujo reinfuzijos pasirinkimo ekraną.

 Atjunkite prieigos liniją nuo paciento 
ir prijunkite prie NaCl tirpalo maišelio.

 Paspauskite mygtuką Pradėti, 
kad pradėtumėte reinfuziją.

Kraujo srautas apribotas iki 100 ml/min.
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Kraujo reinfuzija baigiasi automatiškai, kai tik 
optinis detektorius aptinka NaCl tirpalą.

Paspauskite mygtuką Pauzė, kad 
sustabdytumėte kraujo reinfuziją.

Paspauskite mygtuką Išeiti, kad 
nutrauktumėte kraujo reinfuziją.

 Paspauskite mygtuką Išeiti, kad 
nutrauktumėte kraujo reinfuziją.

Paspauskite mygtuką Tęsti, kad atliktumėte 
papildomų 100 ml NaCl tirpalo reinfuziją.

Jei reikia, šį procesą galima pakartoti.
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4.4.11.5 Paciento atjungimas

4.4.11.6 Vamzdelių sistemos išardymas

 Atjunkite pacientą.

 Paspauskite mygtuką Išstumti, kad 
pradėtumėte vamzdelių sistemos 
išstūmimą.

Įspėjimas 

Kryžminio užteršimo pavojus dėl užterštų eksploatacinių 
medžiagų 

Kyla mikrobų plitimo pavojus.

 Eksploatacines medžiagas po gydymo reikia išmesti laikantis 
galimai užterštų medžiagų išmetimo taisyklių.

 Išardykite vamzdelių sistemą.

Meniu Istorija galite peržiūrėti gydymo 
duomenis ir įvykius.

 Išjunkite prietaisą mygtuku Išjungti.
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4.5 Pediatrinės CRRT gydymo procedūros

Bendrasis Vaik. CVVHD 8–16 kg ir Vaik. CVVHD 16–40 kg procedūrų 
aprašymas su pastabomis apie atskirų gydymo parinkčių skirtumus.

4.5.1 Prietaiso įjungimas ir funkcijų patikrinimo pradėjimas

Svarstyklėms neturi būti taikoma jokia 
apkrova.

 Įjunkite prietaisą Įj./Išj. mygtuku.
Bus rodoma programinės įrangos 
versija, data ir laikas.

 Paspauskite mygtuką Pradėti, kad 
pradėtumėte funkcijų patikrinimą.
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4.5.2 Gydymo parinkties pasirinkimas

4.5.3 Ankstesnio gydymo tęsimas

 Pasirinkite gydymo parinktį.

Paspauskite mygtuką Tęsti, kad tęstumėte 
ankstesnį gydymą.

 Paspauskite mygtuką Išlaikyti, kad 
patvirtintumėte ankstesnius balanso 
duomenis.

Arba

 Paspauskite mygtuką Trinti, kad 
atstatytumėte ankstesnius balanso 
duomenis į 0.

Paciento ID ir bylos ID nebus ištrinti.

 Tada paspauskite mygtuką OK, kad 
patvirtintumėte ankstesnį pasirinkimą 
(„Išlaikyti“ arba „Trinti“).
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4.5.4 Reikalavimai pradedant 

 Patikrinkite tirpalų maišelių turinį, 
lygindami jį su ekrane rodoma informacija.

 Paspauskite Gerai, kad patvirtintumėte 
pradėjimo reikalavimus.

Paspauskite mygtuką Atgal, kad grįžtumėte 
į gydymo parinkčių ekraną.

Įspėjimas 

Pavojus pacientui dėl šilumos praradimo per ekstrakorporinį 
kraujo kontūrą dėl žemos aplinkos temperatūros ir mažos 
dializato / substituto tėkmės 

Jei aplinkos temperatūra per žema arba dializato / substituto tėkmė per 
maža, pacientui gali pasireikšti hipotermija.

 Gydymo procedūrą vykdykite bent 20 °C kambario temperatūroje.

 Gydymo procedūras atlikite esant < 600 ml/h dializato / substituto 
tėkmei ≥ 25 °C kambario temperatūroje.

 Įjunkite šildytuvą.

 Vykstant gydymo procedūrai, venkite skersvėjo.

 Reguliariai stebėkite paciento temperatūrą.

 Jei reikia, imkitės priemonių paciento temperatūrai išlaikyti, 
pvz., naudokite elektrines antklodes.
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4.5.5 Kasetės tvirtinimas

Kasetei tvirtinti galite naudoti toliau nurodytus 
mygtukus.

Paspauskite , kad pereitumėte prie kito 
veiksmo.

Paspauskite , kad peršoktumėte 
į sąrankos instrukcijų pabaigą.

Paspauskite , kad grįžtumėte prie 
ankstesnio veiksmo.

Paspauskite , kad peršoktumėte atgal 
į sąrankos instrukcijų pradžią.

Pastaba 

Taikant Vaik. CVVHD 8–16 kg ir Vaik. CVVHD 16–40 kg gydymo 
režimus, naudojamas multiFiltratePRO rinkinys Vaik. CVVHD.

 Vadovaudamiesi instrukcijomis, 
pakabinkite kasetę.

 Pritvirtinkite filtrą filtro laikiklyje.

 Paspauskite , kad pereitumėte prie kito 
veiksmo.
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4.5.5.1 Grįžtamosios sistemos tvirtinimas

Įspėjimas 

Oro embolijos pavojus dėl oro detektoriaus funkcijų praradimo 

Kraujo krešuliai vamzdelių sistemoje, užteršimas ir (arba) drėgmė oro 
burbulų detektoriuje gali pakenkti tinkamam oro burbulų detektoriaus 
veikimui.

 Įsitikinkite, kad oro burbulų detektorius švarus ir sausas.

 Su oro burbulų detektoriumi nenaudokite jokių ultragarso spindulius 
praleidžiančių objektų arba terpės.

Įspėjimas 

Oro embolijos pavojus dėl oro vamzdelių sistemoje 

Jei vamzdelių sistema įstatoma netinkamai, oro aptikimo sistema 
gali neveikti.

 Kai vamzdelių sistema įstatyta į oro burbulų detektorių / 
optinį detektorių, vamzdelis turi būti nutiestas palei visą 
vamzdelio laikiklio ilgį.

Įspėjimas 

Oro embolijos pavojus dėl oro vamzdelių sistemoje 

 Tinkamai įstatykite vamzdelių sistemą į linijos užspaudimo 
spaustuką.

 Vykstant gydymui, neišimkite vamzdelių sistemos iš linijos 
užspaudimo spaustuko.

 Vadovaudamiesi instrukcijomis, 
pritvirtinkite grįžtamąją sistemą.

 Paspauskite , kad pereitumėte prie kito 
veiksmo.
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4.5.5.2 Prieigos sistemos tvirtinimas

 Vadovaudamiesi instrukcijomis, 
pritvirtinkite prieigos sistemą.

Patikrinkite, ar pritvirtinta kasetė yra 
tinkama pasirinktai gydymo parinkčiai.

 Paspauskite , kad pereitumėte prie kito 
veiksmo.

Pastaba 

Įstačius pirmąjį padėties kreipiklį, kasetės sistemą išimti ir pakeisti 
galima tik atšaukus paruošimą (Meniu / Atšaukti paruošimą 
(žr. 4.7.2 skyrių, 173 psl.)).
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4.5.5.3 Filtrato sistemos tvirtinimas

Įspėjimas 

Užteršimo pavojus dėl pažeistų maišelių 

Numetus maišelius, jie gali sprogti.

 Filtrato maišelius kiek įmanoma labiau nustumkite atgal ant apatinių 
svarstyklių kablių.

 Vadovaudamiesi instrukcijomis, 
pritvirtinkite filtrato sistemą.

Dalyje „Sistemos parametrai“ galima 
nustatyti filtrato maišo stebėjimo funkciją 
nuo 5 l iki 10 l.

 Paspauskite , kad pereitumėte prie kito 
veiksmo.
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4.5.5.4 Tirpalų maišelių uždėjimas

4.5.5.5 Dializato sistemos tvirtinimas

Pastaba 

Uždėdami tirpalų maišelius ant svarstyklių, įsitikinkite, kad jungtys yra 
nukreiptos į vidų ir į galą.

 Vadovaudamiesi instrukcijomis, uždėkite 
tirpalų maišelius ant svarstyklių.

Maksimali vienų svarstyklių apkrova yra 
12 kg.

 Paspauskite , kad pereitumėte prie kito 
veiksmo.

Pastaba 

Įstatydami šildytuvo maišelius, atsižvelkite į tinkamus spalvų kodus.

 Vadovaudamiesi instrukcijomis, 
pritvirtinkite dializato sistemą.

 Paspauskite , kad pereitumėte prie kito 
veiksmo.
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4 skyrius. Naudojimas
4.5.5.6 Heparino švirkšto įstatymas

Įspėjimas 

Per didelės arba per mažos heparinizacijos pavojus

Mažas tiekimo greitis gali lemti per didelę arba per mažą heparinizaciją 
dėl heparino švirkšto siurblio netikslumų.

Kad būtų užtikrintas tikslus heparino švirkšto siurblio tiekimo greitis,

 jis turi būti nustatytas į didesnį nei 1 ml/h

 heparino koncentracija švirkšte turi būti pakoreguota pagal tiekimo 
greitį

Pastaba 

Naudokite tik sąrankos dalyje pasirinkto ir ekrane rodomo tipo švirkštą.

Pastaba 

Įstatydami heparino švirkštą, atsižvelkite į toliau nurodytus punktus.
– Švirkšto sparneliai turi būti tarp būgnų laikiklių ir atramos.
– Nykščiui atremti skirta švirkšto stūmoklio dalis turi būti tarp 

spyruoklinio spaustuko gnybtų ant atramos.

Patarimas 

Heparino švirkštą galima įstatyti bet kuriuo metu po gydymo pradžios, 
pasirinkus MENIU / Keisti švirkštą (tik jei suaktyvintas heparino 
siurblys).

 Vadovaudamiesi instrukcijomis, įstatykite 
heparino švirkštą.

 Paspauskite , kad pereitumėte prie kito 
veiksmo.
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4 skyrius. Naudojimas
4.5.5.7 Kasetės tvirtinimas baigtas

4.5.6 Kasetės pildymas ir skalavimas

4.5.6.1 Vamzdelių sistemos pildymas

 Įstatykite visą kasetę.
Jei mygtuko OK pasirinkti negalima 
(jis yra pilkos spalvos), patikrinkite 
pritvirtintą vamzdelių sistemą, 
vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis 
instrukcijomis.

 Norėdami patvirtinti, kad vamzdelių 
sistema iki galo pritvirtinta, paspauskite 
mygtuką OK.

Jei pasirinkta heparino antikoaguliacija, 
patvirtinus heparino linija bus pildoma 
automatiškai.

 Paspauskite mygtuką Pradėti, kad 
pradėtumėte pildyti vamzdelių sistemą.

Skalavimas pradedamas automatiškai, kai tik 
burbulų gaudyklėje aptinkamas tinkamas 
pripildymo lygis.

Skalavimo srautą galima pakeisti +/– svirtinio 
jungiklio mygtukais.
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4 skyrius. Naudojimas
4.5.6.2 Paciento ID ir Bylos ID įvedimas

Reikalavimai Pradėjus pildymą, meniu Pacientas atidaromas automatiškai, jei 
suaktyvinta parinktis Peršokti į paciento meniu. Priešingu atveju 
pradėjus pildymą, automatiškai atsidarys meniu Gydymo parametrai 
(žr. 4.5.6.3 skyrių, 159 psl.).

 Patikrinkite rodomą Paciento ID ir 
Bylos ID.

Jei jokie duomenys nebuvo įvesti,
laukai bus tušti.

 Norėdami pakeisti arba įvesti Paciento ID 
ir Bylos ID, paspauskite atitinkamą lauką.

 Klaviatūros klavišais įveskite reikiamą 
Paciento ID ir Bylos ID.

 Paspauskite mygtuką Gerai, kad 
pritaikytumėte rodomą vertę.
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4 skyrius. Naudojimas
4.5.6.3 Gydymo parametrų įvedimas

 Patikrinkite įvestą Paciento ID ir 
Bylos ID.

Pastaba 

Jei reikia suleisti pradinio heparino boliuso, galima naudoti boliuso 
funkciją.

Antikoaguliacijos skysčių infuzija pakoreguojama automatiškai pagal 
bendrąjį balansą.

 Patikrinkite iš anksto nustatytus gydymo 
parametrus. Jei reikia, pakoreguokite 
gydymo parametrus.

– Temperatūra:
Įveskite dializato temperatūrą (°C). 
Šildytuvui įjungti ir išjungti galima naudoti 
mygtuką Temperatūra.
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4 skyrius. Naudojimas
4.5.6.4 UF skalavimas

4.5.7 Cirkuliacija

Pastaba 

Jei naudojate NaCl maišelius tik su viena jungtimi, įsitikinkite, kad NaCl 
tirpalo yra pakankamai.

Jei naudojamas NaCl maišelis su dviem 
jungtimis: 

 atjunkite grįžtamąją liniją nuo tuščio 
maišelio ir prijunkite prie NaCl tirpalo.

 paspauskite mygtuką Pradėti, kad 
pradėtumėte UF skalavimą.

Jei naudojamas NaCl maišelis su viena 
jungtimi: 

 palikite esamas jungtis taip, kaip yra.

 paspauskite mygtuką Pradėti, kad 
pradėtumėte UF skalavimą.

Kai UF skalavimas bus baigtas, lygis burbulų 
gaudyklėje bus nustatytas automatiškai.

Įspėjimas 

Užteršimo pavojus dėl higienos sąlygų nesilaikymo 

Kyla mikrobų plitimo pavojus.

 Pasirūpinkite, kad paruošimo ir cirkuliacijos laikas prieš gydymą 
būtų kuo trumpesnis.

Pastaba 

Jei paciento prijungimą reikia atidėti, ekstrakorporinis kontūras tam tikrą 
laiką po paruošimo gali likti veikti cirkuliacijos režimu.

Kad vamzdelių sistema nebūtų pernelyg ilgai įtempta, stebint rinkinio 
galiojimo trukmę atsižvelgiama ir į cirkuliacijos laiką.

Pastaba 

Sąrankos dalyje galima nustatyti, kad cirkuliacija prasidėtų automatiškai 
arba kad naudotojui reikėtų tai patvirtinti.

Gamyklinis nustatymas yra Patvirtinti, nes automatiškai pakeisti 
į cirkuliacijos režimą galima tik tuo atveju, jei naudojamas NaCl 
tirpalo maišelis su dviem jungtimis.
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4 skyrius. Naudojimas
 Sustabdyti prieš cirk.

 Automatinė cirkuliacija

Baigus skalavimą, kraujo siurblys sustos.
Skleidžiamas garsinis tonas.

 Prijunkite prieigos ir grįžtamąją linijas prie 
recirkuliacijos jungties.

 Paspauskite mygtuką Pradėti, kad 
pradėtumėte cirkuliaciją.

Arba

 Paspauskite mygtuką Paruošimas, 
kad pradėtumėte paciento prijungimą.

Baigus skalavimą, cirkuliacija prasidės 
automatiškai.

 Pasiruoškite prijungti pacientą.

 Paspauskite mygtuką Paruošimas, 
kad sustabdytumėte kraujo siurblį.
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4 skyrius. Naudojimas
4.5.8 Paciento prijungimas, kai ekstrakorporinis kraujo kontūras užpildytas kraujo 
substitutu

Nurodžius gydytojui, ekstrakorporinį kraujo kontūrą galima pripildyti 
kraujo substituto. Kad būtų užtikrintas saugus prietaiso naudojimas, 
veiksmus būtina atlikti nurodyta tvarka.

Ekstrakorporinio kraujo tūrio skaičiavimo pavyzdys, naudojant vaik. 
CVVHD rinkinį:
vamzdelių sistemos kraujo tūris 61 ml + AV400S vamzdelių sistemos 
kraujo tūris 52 ml = 113 ml ekstrakorporinio kraujo tūris

Gydantis gydytojas gali nukrypti nuo šių reikalavimų, atsižvelgdamas 
į klinikinę būklę.

Įspėjimas 

Heparino perdozavimo pavojus

Pripildžius kraujo substituto, pradinė recirkuliacija neįmanoma.

 Pacientą reikia visiškai kaniuliuoti.

 Pacientas turi būti paruoštas CRRT gydymo procedūrai.

 Prijunkite pacientą iš karto pasibaigus pildymui kraujo substitutu.

Įspėjimas 

Tūrio trūkumas dėl ekstrakorporinio kraujo tūrio

Siekiant pašalinti tūrio trūkumą, ekstrakorporinį kraujo kontūrą galima 
užpildyti kraujo substitutu. Tokiu atveju reikia atkreipti dėmesį į toliau 
išvardytus punktus.

 Ekstrakorporinio kraujo tūrį sudaro naudojamos vamzdelių sistemos 
ir filtro kraujo tūris. Atitinkami tūriai turi būti naudojami atsižvelgiant 
į atitinkamas naudojimo instrukcijas.

 Užpildykite ekstrakorporinį kraujo kontūrą kraujo substitutu.

Įspėjimas 

Skysčio boliusas per kraujo reinfuziją

Taikant gydymo procedūras, kai ekstrakorporinis kraujo kontūras 
pripildomas kraujo substituto tirpalo, kraujo reinfuzija lemia teigiamą 
skysčių balansą.

 Pristabdykite gydymą be kraujo reinfuzijos.

 Užbaikite gydymą be kraujo reinfuzijos.
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4 skyrius. Naudojimas
Kraujo siurblys sustabdomas.

 Paruoškite kraujo substituto tirpalą.

 Pakabinkite paruoštą kraujo substituto 
tirpalą ant dešiniojo lašinės stovo.

 Prijunkite paėmimo liniją (raudoną) prie 
kraujo substituto tirpalo, atidarykite 
spaustuką.

 Paspauskite mygtuką Pradėti, 
kad paleistumėte kraujo siurblį.

Kraujo siurblys veiks tol, kol optinis 
detektorius aptiks kraujo.

 Jei aptinkama kraujo (rodomas 
pranešimas 2404 arba 7401), prijunkite 
paėmimo liniją ir grąžinimo liniją prie 
paciento.

 Jei naudojami kraujo substituto tirpalai, 
kurie nesuaktyvina kraujo aptikimo, 
vėl sustabdykite kraujo siurblį, kai 
ekstrakorporinis kontūras bus pilnas 
kraujo substituto tirpalo. Prijunkite 
prieigos ir grįžtamąją linijas prie paciento.

 Paspauskite mygtuką Pradėti, kad 
pradėtumėte gydymą.
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4 skyrius. Naudojimas
4.5.9 Paciento prijungimas nepildant ekstrakorporinio kraujo kontūro kraujo substitutu

Kraujo siurblys sustabdomas.

 Paspauskite mygtuką Pradėti, 
kad paleistumėte kraujo siurblį.

Kraujo siurblys veiks tol, kol optinis 
detektorius aptiks kraujo.
Jei reikia, suleiskite heparino boliusą.

Paspauskite mygtuką Tęsti, kad tęstumėte 
cirkuliaciją.

Optinis detektorius aptiko kraujo.
Kraujo siurblys sustabdomas.

 Paspauskite mygtuką Pradėti, 
kad pradėtumėte gydymą.
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4 skyrius. Naudojimas
4.5.10 Gydymas

4.5.10.1 Gydymo ekranas

Gydymo ekranas rodomas per visą gydymo 
procesą.

Informacijos srityje rodomi svarbūs gydymo 
duomenys:

Slėgio / aliarmų istorija
Kitas oper. veiksmas

Prasidėjus gydymo procedūrai, kraujo tėkmę 
galima reguliuoti svirtiniu jungikliu:
– Nuo 10 ml/min. iki 50 ml/min. tiekimo greitį 

galima nustatyti su 1 ml/min. skiriamąja 
geba.

– Nuo 50 ml/min. iki 100 ml/min. tiekimo 
greitį galima nustatyti su 5 ml/min. 
skiriamąja geba.

– Nuo 100 ml/min. iki 200 ml/min. tiekimo 
greitį galima nustatyti su 10 ml/min. 
skiriamąja geba (tik pasirinkus gydymo 
parinktį Vaik. CVVHD 16–40 kg)
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4 skyrius. Naudojimas
4.5.10.2 Meniu

4.5.10.3 Istorija

Galima pasirinkti toliau nurodytas meniu 
parinktis.
– Svirtinio jungiklio mygtukai lygiui burbulų 

gaudyklėje nustatyti:
lygiui burbulų gaudyklėje padidinti.
lygiui burbulų gaudyklėje sumažinti.

– Atšaukti paruošimą:
per paruošimo procedūrą išardoma 
(naudotojas) / išstumiama (prietaisas) 
vamzdelių sistema.

– Gydymas pertrauktas:
pristabdomas gydymas.

– Išjunkite / Įjunkite balansą:
išjungiamas ir vėl įjungiamas 
balansavimas.

– Keisti švirkštą:
pakeičiamas heparino švirkštas.

– Priežiūra:
paleidžiamas Priežiūros režimas.

– Maišelio keitimas:
pakeičiamas dializato maišelis 
ir ištuštinamas filtrato maišelis.

Išsamus rodomų meniu parinkčių aprašas 
(žr. 4.7 skyrių, 173 psl.).

Galima pasirinkti toliau nurodytus skirtukus.
– Balanso duomenys
– Balanso istorija
– Įvykiai

(žr. 4.8 skyrių, 197 psl.)

Paspaudus mygtuką Atst. balanso duom., 
visa bendra iki šiol įrašyta tūrio informacija 
bus atstatyta iki nulio. Gydymo trukmė ir filtro 
galiojimo trukmė atstatyta nebus.
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4 skyrius. Naudojimas
4.5.10.4 Sistemos parametrai

4.5.11 Gydymo pabaiga

4.5.11.1 Pasiruošimas gydymo pabaigai

Ekrane Sistemos parametrai galima naudoti 
tik mėlynus (suaktyvintus) mygtukus 
atitinkamoms parinktimis atidaryti 
(žr. 4.9 skyrių, 202 psl.).

Norint suaktyvinti bet kuriuos pilkus 
mygtukus, reikalinga aptarnavimo kortelė 
arba naudotojo kortelė.

 Meniu juostoje pasirinkite GYDYMO 
PABAIGA.

 Norėdami pasirinkti kraujo reinfuziją, 
paspauskite mygtuką Patvirtinti.

Norėdami tęsti gydymą, paspauskite 
mygtuką Tęsti.

Paspauskite mygtuką Patvirtinti, esantį 
tolesnio ekrano dalyje Be kraujo reinfuzijos 
ir Kraujo siurblys Sustabdyti, ir pereikite 
tiesiai į ekraną Atjunkite pacientą! 
(žr. 4.5.11.5 skyrių, 170 psl.).
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4 skyrius. Naudojimas
4.5.11.2 Gydymo pabaiga su kraujo reinfuzija

Įspėjimas 

Teigiamas skysčių balansas didėjant kraujo reinfuzijos tūriui 
gydymo pabaigoje

Jei kraujo reinfuzijos tūris gydymo pabaigoje padidėjęs (dėl kraujo 
reinfuzijos tęsimo aptikus NaCl tirpalą), tai gali lemti teigiamą skysčių 
balansą.

 Nustatant ultrafiltracijos kiekį, būtina atsižvelgti į kraujo 
reinfuzijos tūrį.

Įspėjimas 

Skysčio boliusas per kraujo reinfuziją

Taikant gydymo procedūras, kai ekstrakorporinis kraujo kontūras 
pripildomas kraujo substituto tirpalo, kraujo reinfuzija lemia teigiamą 
skysčių balansą.

 Pristabdykite gydymą be kraujo reinfuzijos.

 Užbaikite gydymą be kraujo reinfuzijos.

 Paspauskite mygtuką Sustabdyti, 
kad sustabdytumėte kraujo siurblį.

Balansavimas išjungtas.

Paspauskite mygtuką Atgal, kad grįžtumėte 
į ekraną „Pasiruoškite gydymo pabaigai“.
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4 skyrius. Naudojimas
4.5.11.3 Kraujo reinfuzijos pradžia

 Atjunkite prieigos liniją nuo paciento 
ir prijunkite prie NaCl tirpalo maišelio.

 Paspauskite mygtuką Pradėti, 
kad pradėtumėte kraujo reinfuziją.

Kraujo srautas apribotas iki 100 ml/min.

Kraujo reinfuzija baigiasi automatiškai, kai tik 
optinis detektorius aptinka NaCl tirpalą.

Paspauskite mygtuką Pauzė, kad 
sustabdytumėte kraujo reinfuziją.

Paspauskite mygtuką Išeiti, kad 
nutrauktumėte kraujo reinfuziją.
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4 skyrius. Naudojimas
4.5.11.4 Aptiktas NaCl tirpalas

4.5.11.5 Paciento atjungimas

 Paspauskite mygtuką Išeiti, kad 
nutrauktumėte kraujo reinfuziją.

Paspauskite mygtuką Tęsti, kad atliktumėte 
papildomų 15 ml NaCl tirpalo reinfuziją.

Tai galima pakartoti penkis kartus.

 Atjunkite pacientą.

 Paspauskite mygtuką Išstumti, kad 
pradėtumėte vamzdelių sistemos 
išstūmimą.
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4 skyrius. Naudojimas
4.5.11.6 Vamzdelių sistemos išardymas

Įspėjimas 

Kryžminio užteršimo pavojus dėl užterštų eksploatacinių 
medžiagų 

Kyla mikrobų plitimo pavojus.

 Eksploatacines medžiagas po gydymo reikia išmesti laikantis 
galimai užterštų medžiagų išmetimo taisyklių.

 Išardykite vamzdelių sistemą.

Meniu Istorija galite peržiūrėti gydymo 
duomenis ir įvykius.

 Išjunkite prietaisą mygtuku Išjungti.
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4 skyrius. Naudojimas
4.6 Gydymo ekranai

4.6.1 Slėgio / aliarmų istorija

4.6.2 Kitas oper. veiksmas

Skirtuke Slėgio / aliarmų istorija rodomi 
skirtingi slėgiai, įrašyti per laiką. Ekraną 
„Slėgio / aliarmų istorija“ galima konfigūruoti 
meniu parinktyje „Sistemos parametrai“.

Norėdami pakeisti rodomą skirtąjį laiką, 
naudokite mygtukus  .

Skirtuke Kitas oper. veiksmas pateikiamas 
užduočių, kurias vis dar reikia atlikti per 
gydymą, sąrašas chronologine tvarka.

Jei kitai užduočiai atlikti skirtas laikas yra 
mažiau nei už 15 minučių, skirtukas Kitas 
oper. veiksmas peršoks į priekinį planą 
(gydymo ekrano).
172 Fresenius Medical Care multiFiltratePRO IFU-LT 13A-2021



4 skyrius. Naudojimas
4.7 Meniu

4.7.1 Lygio nustatymas burbulų gaudyklėje

4.7.2 Paruošimo atšaukimas

 Norėdami rankiniu būdu nustatyti lygį 
burbulų gaudyklėje, naudokite svirtinio 
jungiklio Lygis mygtukus.

 Pasirinkite meniu parinktį Atšaukti 
paruošimą.

 Paspauskite mygtuką Pradėti, kad 
pradėtumėte vamzdelių sistemos 
išstūmimą.

Paspauskite mygtuką Atgal, kad tęstumėte 
vamzdelių sistemos tvirtinimą.
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4 skyrius. Naudojimas
4.7.3 Gydymo pauzė

Funkcija Gydymo pauzė leidžia per gydymo procedūrą trumpam 
atjungti pacientą nuo prietaiso.

Įspėjimas 

Pavojus pacientui dėl kryžminio užteršimo / imuninio atsako 

Po gydymo pauzės pacientą prijungus prie netinkamo prietaiso, gali kilti 
kryžminis užteršimas ir imuninis atsakas.

 Po gydymo pauzės gerai įsitikinkite, kad prie prietaiso vėl prijungiate 
tą patį pacientą.

Įspėjimas 

Užteršimo pavojus dėl netinkamo prijungimo vietų naudojimo 

Į ekstrakorporinį kraujo kontūrą gali patekti patogenų.

 Visoms kraujo sistemos jungtims ir visoms ketinamų naudoti sterilių 
tirpalų jungtims taikykite aseptinį metodą.

 Pasirinkite meniu parinktį Gydymas 
pertrauktas.

 Paspauskite mygtuką Su kraujo reinf., 
kad pristabdytumėte gydymą su kraujo 
reinfuzija (negalima pasirinkti taikant 
TPE).

Arba

 Paspauskite mygtuką Be kraujo 
reinfuzijos, kad pristabdytumėte gydymą 
be kraujo reinfuzijos.

Norėdami tęsti gydymą, paspauskite 
mygtuką Tęsti.
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4 skyrius. Naudojimas
4.7.3.1 Gydymo pauzė su kraujo reinfuzija (tik CRRT)

Įspėjimas 

Skysčio boliusas per kraujo reinfuziją

Taikant gydymo procedūras, kai ekstrakorporinis kraujo kontūras 
pripildomas kraujo substituto tirpalo, kraujo reinfuzija lemia teigiamą 
skysčių balansą.

 Pristabdykite gydymą be kraujo reinfuzijos.

 Užbaikite gydymą be kraujo reinfuzijos.

Įspėjimas 

Užteršimo pavojus dėl ilgo skysčių buvimo vamzdelių sistemoje 
laiko 

 Dėl higienos priežasčių ir atsižvelgiant į vietines taisykles bei 
reikalavimus, gydymo pauzė turi būti kuo trumpesnė.

Pastaba 

Gydymo pauzė su kraujo reinfuzija taip pat gali būti pasiekiama 
tiesiogiai, jei optinis detektorius per gydymą nebeaptinka kraujo 
ir paleidžiama funkcija Gydymo pauzė su kraujo reinfuzija.

 Paspauskite mygtuką Sustabdyti, 
kad sustabdytumėte kraujo siurblį.
Gydymo pauzė dabar turi būti baigta!

Kraujo siurblys sustabdomas.
Balansavimas išjungtas.
Antikoaguliacija išjungta.
Stebimos viršutinės slėgio ribinės 
vertės.

Paspauskite mygtuką Atgal, kad grįžtumėte 
į ekraną „Pasiruoškite gydymo pauzei“.
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 Prijunkite prieigos liniją prie NaCl tirpalo 
maišelio.

 Paspauskite mygtuką Pradėti, 
kad pradėtumėte kraujo reinfuziją.

Kraujo srautas automatiškai apribotas iki 
100 ml/min., jei gydymo tikslais jis buvo 
nustatytas didesnis nei 100 ml/min.
Balansavimas lieka išjungtas.
Antikoaguliacija lieka išjungta.

Kraujo reinfuzija baigiasi automatiškai, kai tik 
optinis detektorius aptinka NaCl tirpalą.

Paspauskite mygtuką Pauzė, kad 
pertrauktumėte kraujo reinfuziją.
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 Prijunkite grįžtamąją liniją prie NaCl tirpalo 
maišelio.

 Paspauskite mygtuką Pradėti, 
kad pradėtumėte gydymo pauzę.

Kraujo srautas automatiškai apribotas iki 
100 ml/min., jei gydymo tikslais jis buvo 
nustatytas didesnis nei 100 ml/min.
Balansavimas lieka išjungtas.
Antikoaguliacija lieka išjungta.

Veikia gydymo pauzės parinktis.
Rodomas praėjęs laikas.

 Paspauskite mygtuką Paruošimas, 
kad pradėtumėte paciento prijungimą.
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 Pasiruoškite prijungti pacientą

 Paspauskite mygtuką Patvirtinti, 
kad patvirtintumėte tinkamą paciento 
tapatybę.

Paspauskite mygtuką Tęsti, kad tęstumėte 
gydymo pauzę.

 Prijunkite prieigos liniją prie paciento.

 Paspauskite mygtuką Pradėti, kad 
pradėtumėte paciento prijungimą.

Kraujo siurblys veiks tol, kol optinis 
detektorius aptiks kraujo.

Paspauskite mygtuką Tęsti, kad tęstumėte 
gydymo pauzę.
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Optinis detektorius aptiko kraujo.
Kraujo siurblys sustabdomas.

 Prijunkite grįžtamąją liniją prie paciento.

 Paspauskite mygtuką Pradėti, 
kad pradėtumėte gydymą.

Balansavimas įjungtas.
Antikoaguliacija įjungta.
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4.7.3.2 Gydymo pauzė be kraujo reinfuzijos

Trumpa gydymo pauzė apibrėžiama kaip trunkanti ne ilgiau nei 
10 minučių. Gydymo pauzę galima pratęsti dar 10 minučių, tačiau tik 
po operatoriaus patvirtinimo.
Jei tikimasi, kad gydymo pauzė truks ilgiau, vietoj to reikia pasirinkti 
gydymo pauzę su kraujo reinfuzija.

Įspėjimas 

Užteršimo pavojus dėl ilgo kraujo buvimo vamzdelių sistemoje 
laiko 

Hemolizės pavojus dėl suspaustos vamzdelių sistemos 

Pavojus netekti kraujo dėl krešulių susidarymo 

 Atsižvelgiant į vietines taisykles ir reikalavimus, gydymo pauzė 
be kraujo reinfuzijos turi būti kuo trumpesnė.

 Paspauskite mygtuką NaCl tirpalas, kad 
pradėtumėte gydymo pauzę naudodami 
NaCl tirpalą.

Arba

 Paspauskite mygtuką Recirk. jungtis, 
kad pradėtumėte gydymo pauzę 
naudodami recirkuliacijos jungtį.

Paspauskite mygtuką Atgal, kad grįžtumėte 
į ekraną „Pasiruoškite gydymo pauzei“.
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 Cirkuliacija su NaCl tirpalu

 Paspauskite mygtuką Sustabdyti, 
kad sustabdytumėte kraujo siurblį.

Kraujo siurblys sustabdomas.
Balansavimas išjungtas.
Antikoaguliacija išjungta.

Paspauskite mygtuką Atgal, kad grįžtumėte 
į ekraną „Pasiruoškite gydymo pauzei be 
kraujo reinfuzijos“.

 Prijunkite prieigos ir grįžtamąją linijas prie 
NaCl tirpalo maišelio.

 Paspauskite mygtuką Pradėti, 
kad pradėtumėte gydymo pauzę.

Kraujo srautas automatiškai apribotas iki 
100 ml/min., jei gydymo tikslais jis buvo 
nustatytas didesnis nei 100 ml/min.
Balansavimas lieka išjungtas.
Antikoaguliacija lieka išjungta.
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 Cirkuliacija su recirkuliacijos jungtimi

 Paspauskite mygtuką Sustabdyti, 
kad sustabdytumėte kraujo siurblį.

Kraujo siurblys sustabdomas.
Balansavimas išjungtas.
Antikoaguliacija išjungta.

Paspauskite mygtuką Atgal, kad grįžtumėte 
į ekraną „Pasiruoškite gydymo pauzei be 
kraujo reinfuzijos“.

 Prijunkite prieigos ir grįžtamąją linijas prie 
recirkuliacijos jungties.

 Paspauskite mygtuką Pradėti, 
kad pradėtumėte gydymo pauzę.

Kraujo srautas automatiškai apribotas iki 
100 ml/min., jei gydymo tikslais jis buvo 
nustatytas didesnis nei 100 ml/min.
Balansavimas lieka išjungtas.
Antikoaguliacija lieka išjungta.
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Slėgio patikra, skirta recirkuliacijos jungtims 
patikrinti, prasidės automatiškai.

Jei slėgio patikra užbaigiama sėkmingai, 
gydymo pauzė prasidės automatiškai.

Veikia gydymo pauzės parinktis.
Rodomas praėjęs laikas.

 Paspauskite mygtuką Paruošimas, 
kad pradėtumėte paciento prijungimą.
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 Pasiruoškite prijungti pacientą

 Paspauskite mygtuką Patvirtinti, 
kad patvirtintumėte tinkamą paciento 
tapatybę.

Paspauskite mygtuką Tęsti, kad tęstumėte 
gydymo pauzę.

 Prijunkite prieigos ir grįžtamąją linijas prie 
paciento.

 Paspauskite mygtuką Pradėti, 
kad pradėtumėte gydymą.

Balansavimas įjungtas.
Antikoaguliacija įjungta.

Paspauskite mygtuką Tęsti, kad tęstumėte 
gydymo pauzę.
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4.7.4 Balansavimo išjungimas / įjungimas

Pastaba 

Jei balansavimas išjungtas, substituto boliusas negalimas.

Jei balansavimas lieka išjungtas ilgiau nei 10 minučių, atsiranda 
įspėjimas.

Pastaba 

Jei per gydymą su Ci-Ca antikoaguliacija balansavimas yra 
išjungiamas, kalcio substitucija sustabdoma. Citrato tiekimas toliau 
vykdomas, kol parodomas pranešimas „Balansas išjungtas“.

Jei balansavimas lieka išjungtas, citrato tiekimas po kitų 6 minučių bus 
sustabdytas.

Kai balansavimas įjungtas, Ci-Ca antikoaguliacija pradedama 
automatiškai.

 Norėdami išjungti balansavimą, 
pasirinkite meniu parinktį Išjunkite 
balansą.

Balansavimo svarstyklės būsenos 
juostoje taps geltonos spalvos.

 Norėdami įjungti balansą, pasirinkite 
meniu parinktį Įjungti balansą.

Balansavimo svarstyklės būsenos 
juostoje taps žalios spalvos.
Fresenius Medical Care multiFiltratePRO IFU-LT 13A-2021 185



4 skyrius. Naudojimas
4.7.5 Keisti švirkštą

Pastaba 

Jei švirkšto keitimas užtrunka ilgiau nei 5 minutes, rodomas 
pranešimas.

 Pasirinkite meniu parinktį Keisti švirkštą.

 Vadovaudamiesi instrukcijomis, 
pakeiskite švirkštą.

Balansavimas išjungtas.

 Paspauskite mygtuką Išeiti, 
kad grįžtumėte į gydymo ekraną.

Gydymas bus tęsiamas su nustatytu 
heparino kiekiu. Balansavimas 
paleidžiamas automatiškai.
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4.7.6 Priežiūros režimas aktyvus

Įjungus priežiūros režimą, laikinai sumažinamas kraujo srautas 
ir išplečiami signalų ribinių verčių langai, kad būtų galima atlikti 
paciento priežiūros procedūras.

 Pasirinkite meniu parinktį Priežiūra.
Kraujo srautas sumažinamas iki 
40 ml/min.
Balansavimas išjungtas.
Antikoaguliacija įjungta.
Stebimos viršutinės slėgio ribinės 
vertės.

 Norėdami tęsti gydymą, paspauskite 
Tęsti.

Gydymas tęsiamas, esant anksčiau 
nustatytam gydymo kraujo srauto 
greičiui.

Suleidus 200 ml kraujo, ekrane rodomas 
raginimas.

 Norėdami pakartoti priežiūros režimo 
procedūrą, paspauskite Pakartoti.

 Norėdami tęsti gydymą, paspauskite 
Tęsti.

Gydymas tęsiamas, esant anksčiau 
nustatytam gydymo kraujo srauto 
greičiui.

Pastaba 

Taikant Vaik. CVVHD 8–16 kg gydymo režimą, kraujo tūris, kuriam 
esant rodomas raginimas ekrane, yra 30 ml.

Taikant Vaik. CVVHD 16–40 kg gydymo režimą, kraujo tūris, kuriam 
esant rodomas raginimas ekrane, yra 60 ml.
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4.7.7 Pradinio skiedinio perjungimas į galinį skiedimą ir atvirkščiai

Pastaba 

Ci-Ca po CVVHDF gydymo parinktis yra visiško pradinio skiedimo 
gydymo parinktis. Vykstant Ci-Ca po CVVHDF gydymui, perjungti 
į pradinį skiedimą draudžiama. Taikant šią gydymo parinktį, perjungti 
į pradinį skiedimą galima tik tuo atveju, jei pirmiausia išjungiama citrato 
antikoaguliacija. Tačiau šiuo atveju citrato antikoaguliacijos negalima 
suaktyvinti pakartotinai, nebent gydymo režimas pirmiausia iš pradinio 
skiedimo perjungiamas atgal į galinį skiedimą.

 Pasirinkite meniu parinktį Perjunkite 
į skiedimą prieš filtrą / po filtro.

 Vadovaudamiesi instrukcijomis, iš naujo 
prijunkite substituto liniją.

Balansavimas sustabdomas.

 Paspauskite mygtuką Patvirtinti, 
kad patvirtintumėte perjungimą.

Norėdami atšaukti procesą, paspauskite 
Atšaukti.
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4.7.8 Maišelio keitimas (substituto / dializato / filtrato)

Įspėjimas 

Kraujotakos sutrikimo pavojus dėl pernelyg didelio skysčio kiekio 
pašalinimo 

 Ištuštinę filtrato maišelį, įsitikinkite, kad išleidimo vožtuvas sandariai 
uždarytas ir iš jo nelaša skystis.

Pastaba 

Maišelius pakeisti galima tik pasirinkus meniu parinktį Maišelio 
keitimas.

Jei maišelio keitimas užtrunka ilgiau nei 10 minučių, rodomas 
pranešimas.

 Pasirinkite meniu parinktį Maišelio 
keitimas.

 Vadovaudamiesi instrukcijomis, 
pakeiskite maišelius.

Balansavimas išjungtas.
Įsitikinkite, kad tirpalus uždėjote ant 
tinkamų svarstyklių.
Atsižvelkite į jungčių spalvų kodus.

 Apžiūrėkite, ar vamzdelių sistemose 
nėra oro.

Jei bet kurioje vamzdelių sistemoje vis dar 
yra oro, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 Paspauskite atitinkamų vamzdelių 
sistemų mygtuką Nuorinti.

 Paspauskite mygtuką Išeiti, 
kad grįžtumėte į gydymo ekraną.

Gydymas tęsiamas esant dabartiniam 
kiekvieno pakeisto maišelio svoriui. 
Balansavimas paleidžiamas 
automatiškai.

Pastaba 

Naudojant Vaik. CVVHD 8–16 kg ir Vaik. CVVHD 16–40 kg gydymo 
parinktis, nuorinimo funkcija nepasiekiama.
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4.7.9 Ci-Ca informacija

 Pasirinkite meniu parinktį Ci-Ca 
informacija.

Galima pasirinkti toliau nurodytus skirtukus. 
– Tirpalai
– Rūgščių-šarmų pusiausvyra

Skirtuke Tirpalai pateikiama informacija apie 
reikiamus tirpalus.

 Paspauskite mygtuką Atgal, 
kad grįžtumėte į ekraną Meniu.

Skirtuke Rūgščių-šarmų pusiausvyra 
pateikiama informacija apie poveikį 
rūgšties-bazės pusiausvyrai.

 Paspauskite mygtuką Atgal, kad 
grįžtumėte į ekraną Meniu.
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4.7.10 Ca maiš. keitimas

4.7.11 Citrato maišelio keitimas

Pastaba 

Jei maišelio keitimas užtrunka ilgiau nei 2 minutes, rodomas 
pranešimas.

 Pasirinkite meniu parinktį Ca maiš. 
keitimas.

 Vadovaudamiesi instrukcijomis, 
pakeiskite maišelius.

Balansavimas sustabdomas 
automatiškai.
Kalcio siurblys sustabdomas.
Citrato siurblys ir toliau veikia.

 Paspauskite mygtuką Išeiti, kad 
grįžtumėte į gydymo ekraną.

Gydymas tęsiamas su nauju pakeisto 
maišelio tūriu.

Paspauskite mygtuką Atgal, kad 
atšauktumėte maišelio keitimą.

Kai tik ekranas uždaromas, balansavimas 
automatiškai įjungiamas ir paleidžiamas 
kalcio siurblys.

Pastaba 

Jei maišelio keitimas užtrunka ilgiau nei 2 minutes, rodomas 
pranešimas.

 Pasirinkite meniu parinktį Citrato 
maišelio keitimas.

 Vadovaudamiesi instrukcijomis, 
pakeiskite maišelius.

Balansavimas sustabdomas 
automatiškai.
Ci-Ca siurbliai sustabdomi.

 Paspauskite mygtuką Išeiti, kad 
grįžtumėte į gydymo ekraną.

Gydymas tęsiamas su nauju pakeisto 
maišelio tūriu.

Paspauskite mygtuką Atgal, kad 
atšauktumėte maišelio keitimą.

Kai tik ekranas uždaromas, balansavimas 
automatiškai įjungiamas ir paleidžiami Ci-Ca 
siurbliai.
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4.7.12 Ci-Ca antikoaguliacijos išjungimas

Kai Ci-Ca antikoaguliacija yra išjungta, būtina atsižvelgti į toliau 
nurodytus punktus.

– Būtina pakeisti tirpalo maišelius
– Operatorius privalo pasirinkti alternatyvų antikoaguliacijos metodą
– Ci-Ca linijų negalima ištraukti iš siurblių, kol nesibaigė gydymas ir 

pacientas nebuvo visiškai atjungtas

Įspėjimas 

Pavojus pacientui dėl netinkamos tirpalų sudėties 

Kyla hipokalcemijos pavojus.

 Jei Ci-Ca antikoaguliacija yra išjungta, CVVHD arba CVVHDF 
gydymą tęsti arba atlikti galima tik su kalcio turinčiu tirpalu.

 Pasirinkite meniu parinktį Išjungti Ci-Ca 
antikoaguliaciją.

 Paspauskite Taip, kad išjungtumėte 
citrato antikoaguliaciją.

Paspauskite Ne, kad tęstumėte gydymą.

 Paspauskite mygtuką Patvirtinti, kad 
pereitumėte į meniu Maišelio keitimas 
ekraną.

 Vadovaudamiesi instrukcijomis, 
pakeiskite maišelius ir išeikite.
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4.7.13 Ci-Ca antikoaguliacijos įjungimas

Įspėjimas 

Pavojus pacientui dėl netinkamos tirpalų sudėties 

Kyla hiperkalcemijos pavojus.

 Jei Ci-Ca antikoaguliacija yra įjungta, CVVHD gydymą tęsti arba 
atlikti galima tik su kalcio neturinčiu tirpalu.

 Jei Ci-Ca antikoaguliacija yra įjungta, CVVHDF gydymą tęsti arba 
atlikti galima tik su kalcio neturinčiu dializatu ir kalcio turinčiu 
substitutu.

Įspėjimas 

Pavojus pacientui dėl elektrolitų pusiausvyros sutrikimo 

Sumaišius tirpalą, gali pasireikšti hipokalcemija / hiperkalcemija.

 Praėjus 5 minutėms po Ci-Ca antikoaguliacijos režimo įjungimo, 
o vėliau reguliariais intervalais reikia tikrinti kalcio koncentraciją po 
filtravimo.

Pastaba 

Kiekvienu atveju patikrinkite, ar citrato ir kalcio tirpalų koncentracija 
tinkama.

Įsitikinkite, kad citrato ir kalcio lašų surinkimo kamerų lygiai patenka 
tarp žymų.

 Pasirinkite meniu parinktį Įjungti Ci-Ca 
antikoaguliaciją.

 Paspauskite Taip, kad įjungtumėte citrato 
antikoaguliaciją.

Paspauskite Ne, kad tęstumėte gydymą.
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4.7.14 Plazmos tūrio skaičiavimas / tikslinio tūrio įvestis (tik TPE)

 Paspauskite mygtuką Patvirtinti, kad 
pereitumėte į meniu Maišelio keitimas 
ekraną.

 Vadovaudamiesi instrukcijomis, 
pakeiskite maišelius ir išeikite.

 Pasirinkite meniu parinktį Plazmos tūris.

 Įveskite paciento duomenis plazmos tūriui 
(PT) apskaičiuoti.

Apskaičiuojamas ir rodomas plazmos tūris 
gydymui (PT faktorius).

Apskaičiuotas plazmos tūris rodomas 
konkretaus konteksto informacijos dalyje 
įvedant tikslinį tūrį.

 Paspauskite mygtuką Atgal, 
kad grįžtumėte į ekraną Meniu.
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4.7.15 Kraujo nuotėkio stebėjimo išjungimas (tik TPE)

Įspėjimas

Pavojus pacientui dėl hemolizės arba kraujo netekimo / kraujo 
netekimo pavojus dėl apeito kraujo nuotėkio detektoriaus

Apėjus kraujo nuotėkio saugos sistemą, hemolizės arba kraujo 
netekimo stebėjimo funkcija laikinai arba visam gydymo laikotarpiui 
išjungiama.

 Šiuo atveju operatorius yra atsakingas už paciento saugą.

 Ypač apdorodami visam laikui hemolizuotą plazmą, plazmos 
kontūre ieškokite papildomos tamsios spalvos, atsirandančios 
kraujo nuotėkio atveju.

Pastaba

Jei yra laukiantis pranešimas Aptiktas kraujo nuotėkis, gydymo 
parinktis TPE leidžia išjungti saugos sistemą. Tai reiškia, kad hemolizės 
ir kraujo nuotėkių stebėjimas atšaukiamas esamo gydymo laikotarpiui. 
Saugos sistema iš naujo suaktyvinama vėl įjungus prietaisą.

Pastaba

Jei per stebėjimo etapą, kai kraujo nuotėkio detektorius yra išjungtas, 
pastebima, jog hemolizės nebėra, primygtinai rekomenduojama vėl 
įjungti kraujo nuotėkio stebėjimą.

Pastaba

Jei per gydymą aptinkamas kraujo nuotėkis, kai saugos sistema yra 
išjungta, vis tiek reikia patvirtinti pranešimą Aptiktas kraujo nuotėkis.
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Laukiantis kraujo nuotėkio pranešimas.

 Meniu pasirinkite Išjungti kraujo 
nuotėkio stebėjimą.

 Paspauskite Patvirtinti, kad išjungtumėte 
kraujo nuotėkio stebėjimą.

Gydymo ekrane rodoma, kad kraujo nuotėkio 
stebėjimas išjungtas.

Ieškokite papildomos tamsios spalvos 
plazmos linijoje, pasireiškiančios kraujo 
nuotėkio atveju!

Stebėjimą galima bet kada įjungti iš naujo 
meniu „Gydymas“.
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4.8 Istorija

4.8.1 Balanso duomenys

Prietaise rodomi balanso duomenys pagrįsti svarstyklėmis 
išmatuotomis vertėmis; jiems taikomos nuokrypių ir paklaidų ribos, 
nurodytos techninių duomenų dalyje.

4.8.1.1 CRRT

Galima pasirinkti toliau nurodytus skirtukus.
– Balanso duomenys
– Balanso istorija
– Įvykiai

Skirtuke Balanso duomenys rodoma 
dabartinio gydymo trukmė ir gydymo 
pradžioje pasirinkta gydymo parinktis.

Skirtuke Balanso duomenys rodomi 
išsamūs gydymo parametrai. Jame taip pat 
rodoma toliau pateikta informacija.

Gydymo pradžios data
Gydymo parinkties pradžios 
laikas
Nuo gydymo pradžios arba 
paskutinio balanso duomenų 
atstatymo praėjęs laikas

Paspaudus mygtuką Atst. balanso duom., 
visa bendra iki šiol įrašyta tūrio informacija 
bus atstatyta iki nulio. Gydymo trukmė ir filtro 
galiojimo trukmė atstatyta nebus.
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Balansavimas Balansavimas = (substituto boliuso tūris) + (gryno UF tūris)
Pavyzdys: –2,20 l = (0,20 l) + (–2,40 l)
– Jei substituto boliuso nesuleista, balansavimo vertė atitinka gryno 

UF tūrį.
– Jei substituto boliusas suleistas, atitinkamas kiekis lieka paciento 

organizme, t. y. substituto boliuso tūris filtru neištraukiamas. Todėl 
reikia atitinkamai pakoreguoti balansavimo vertę.

– Suleistas heparino tūris ištraukiamas filtru (ir boliuso, ir nuolatinis 
tūris). Tai reiškia, kad visas suleisto heparino tūris įtakos balansui 
neturi.

– Visas suleisto citrato ir kalcio tirpalo tūris ištraukiamas filtru. Todėl 
citrato ir kalcio tūris įtakos balansui neturi.

– Jei gydymas atliekamas be grynojo UF kiekio ir nesuleidus 
substituto boliuso, rodoma balansavimo vertė bus „0,00 l“.

– Jei skystis pašalinamas iš paciento organizmo ir negrąžinamas, 
balansavimo vertė bus neigiama (su minuso ženklu priekyje).

– Balansavimo vertė gali pasikeisti į teigiamą, jei pašalintas skystis 
kompensuojamas suleidus vieną arba daugiau substituto boliusų. 
Paprastai balansavimo vertė bus neigiama arba neutrali.

– Balanso duomenų skaičiavimo laikotarpis rodomas dalyje 
Visas laikotarpis.

– Paspaudus mygtuką Atst. balanso duom., visi balanso duomenys 
bus atstatyti į nulines vertes, o skaičiavimo laikotarpis bus pradėtas 
iš naujo.

Gydymo trukmė Tai galiojanti gydymo trukmė, į kurią neįeina pranešimai ir laikotarpiai, 
per kuriuos balansavimas yra išjungtas. Paspaudus mygtuką Atst. 
balanso duom., gydymo trukmė atstatyta nebus.

Filtro galiojimo laikas Filtro galiojimo laikas – tai parametras, naudojamas stebėti, kiek ilgai 
kraujas teka vamzdelių sistema. Ji praktiškai sutampa su gydymo 
trukme, tačiau paprastai būna didesnė, nes kai gydymo trukmės 
skaičiavimas pertraukus balansavimą sustabdomas, filtro galiojimo 
trukmės skaičiavimas tęsiamas.

Balansavimo paklaida Jei prietaisu aptikta bendrojo balansavimo paklaida viršija 500 g, 
gydymą būtina nutraukti. Balansavimas sustabdomas ir jo tęsti 
nebegalima.

Pastaba

Balanso paklaida naudojant Vaik. CVVHD 8–16 kg ir Vaik. CVVHD 
16–40 kg gydymo parinktis yra 50 g. Jei prietaisu aptikta bendrojo 
balanso paklaida viršija 50 g, gydymą būtina nutraukti. Balansavimas 
sustabdomas ir jo tęsti nebegalima.
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4.8.1.2 TPE

Pakeista plazma Pakeista plazma – tai plazmos tūris, išfiltruotas iš paciento kraujo 
ir pakeistas plazmos pakaitiniu tirpalu.

Suleistas heparino tūris ištraukiamas filtro siurbliu (ir boliuso, 
ir nuolatinis tūris). Tai reiškia, kad visas suleisto heparino tūris 
įtakos balansui neturi.

Balanso duomenų skaičiavimo laikotarpis rodomas dalyje „Laikotarpis“.

Gydymo trukmė Tai galiojanti gydymo trukmė, į kurią neįeina pranešimai, kuriems esant 
balansavimas yra išjungtas.

Filtro galiojimo laikas Filtro galiojimo laikas – tai parametras, naudojamas stebėti, kiek ilgai 
kraujas teka vamzdelių sistema. Ji praktiškai sutampa su gydymo 
trukme, tačiau paprastai būna didesnė, nes kai gydymo trukmės 
skaičiavimas pertraukus balansavimą sustabdomas, filtro galiojimo 
trukmės skaičiavimas tęsiamas.

Balansavimo paklaida Jei prietaisu aptikta bendrojo balansavimo paklaida viršija 500 g, 
gydymą būtina nutraukti. Balansavimas sustabdomas ir jo tęsti 
nebegalima.

Dalyje Balanso duomenys rodomi išsamūs 
gydymo parametrai. Jame taip pat rodoma 
toliau pateikta informacija.
– Gydymo pradžios data
– Gydymo parinkties pradžios laikas
– Laikas nuo gydymo pradžios

Paspaudus mygtuką Atst. balanso duom., 
visa bendra iki šiol įrašyta tūrio informacija 
bus atstatyta iki nulio. Gydymo trukmė ir filtro 
galiojimo trukmė atstatyta nebus.
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4.8.2 Balanso istorija 

4.8.3 Įvykiai

Įvykių žurnale pranešimai ir parametrų nustatymai pateikiami 
chronologine tvarka. Pranešimai yra užkoduoti spalvomis pagal 
prioritetus.

Pranešimų sąraše rodomas kiekvienas signalo sąlygos atsiradimo 
atvejis su atsiradimo laiku, pranešimo numeriu ir pranešimo pavadinimu 
(signalų sistemos išjungti negalima). 

Didžiausios įvykių žurnalo talpos negalima išnaudoti net esant 
didžiausiai leistinai gydymo trukmei. Prietaisui pradėjus jungti naują 
pacientą, įvykių žurnalo turinys automatiškai ištrinamas.

Elektros tiekimo triktis įvykių žurnalui įtakos neturės, jei akumuliatorius 
dirbs. Visiškos elektros tiekimo trikties atveju (elektros tiekimo triktis ir 
prietaiso įtampos tiekimo triktis), visi įvykių žurnalo įrašai bus prarasti.

Skirtuke Balanso istorija rodomi balanso 
duomenys per tam tikrą dabartinio gydymo 
laikotarpį, atsižvelgiant į gydymo režimą.

Galite įvesti datą, pabaigą ir trukmę, kad 
galėtumėte peržiūrėti savo pasirinktą 
skaičiavimo laikotarpį.

Balanso duomenys balanso istorijos skirtuke 
atnaujinami kas 15 minučių.

Įspėjimas 

Pavojus pacientui dėl klaidingo duomenų interpretavimo 

Klaidingai interpretavus įvykių skirtuke rodomus duomenis, konkrečių 
pacientų gydymo parametruose gali atsirasti klaidų, jei šie parametrai 
nustatomi pagal klaidingai interpretuotus duomenis.

 Įvykių skirtuke pateiktų duomenų negalima naudoti kaip diagnozės 
ir (arba) su terapija susijusių sprendimų pagrindo.

 Bet kokius sutrikimus, kuriuos rodo šie duomenys, visada būtina 
patikrinti atlikus nepriklausomą diagnozę.
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Naudodami mygtukus  , slinkite atgal 
ir pirmyn tarp atskirų sąrašo puslapių.

Naudodami mygtukus  , peršokite 
į sąrašo pradžią arba pabaigą.

Lauke Įvykis galite filtruoti įvykių sąrašą.

Lauke Įvykiai yra toliau nurodyti įvykių 
sąrašo filtrai.
– Visi
– Pranešimai
– Parametrai

Paspauskite OK, kad pritaikytumėte 
pasirinktą filtrą ir grįžtumėte į įvykių sąrašą.
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4.9 Sistemos parametrai

Meniu Sistemos parametrai galite pasirinkti prietaiso ir gydymo 
nustatymus.

Pilkus meniu laukus galima pasirinkti tik turint atitinkamą prieigos 
leidimą (pvz., naudotojo kortelę).

Prieigos leidimo lygis, pavaizduotas šio dokumento ekranuose, gali 
skirtis nuo lygio, kurį iš tikrųjų turite (neribota prieiga arba prieiga, 
nustatyta pagal jūsų naudotojo kortelę).

Sistemos parametrai, kuriuos galima redaguoti turint neribotą prieigą 
arba naudotojo kortelę, išvardyti lentelėse, kuriose rodoma numatytoji 
vertė, galimas verčių diapazonas ir reikalingas prieigos leidimo lygis.

4.9.1 Prieiga be naudotojo kortelės

Pastaba 

Atsakinga organizacija turi pati nustatyti svarbiausius konfigūruojamų 
parametrų nustatymus (arba patvirtinti numatytąsias vertes) ir 
pasirūpinti, kad pagalbos tarnyba pagal poreikį juos nustatytų.

Meniu laukai, kuriuos galima pasirinkti be 
naudotojo kortelės, yra šie:
– Slėgio pasirinkimas
– Prietaiso informacija
– Baziniai nustatymai

 Pasirinkite reikiamą meniu parinktį.
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4.9.1.1 Slėgio pasirinkimas

4.9.1.2 Prietaiso informacija

Meniu parinktis Slėgio pasirinkimas leidžia 
pasirinkti slėgį, kuris būtų rodomas ekrano 
Gydymas slėgio / aliramų istorijos skirtuke.

 Pasirinkite reikiamą slėgį.

 Paspauskite mygtuką OK, kad 
pritaikytumėte savo pasirinkimą.

Meniu parinktyje Prietaiso informacija 
rodoma bendroji informacija apie prietaisą.

Pavyzdžiui: serijos numeris, pr. įrangos 
versija, veikimo valandos ir pan.
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4.9.1.3 Baziniai nustatymai

Pastaba 

Pakeitus datą arba laiką, atminties turinys nebebus išdėstytas teisinga 
chronologine seka, dėl ko gali kilti problemų rodant klaidų žurnalus, 
istoriją ir įvykių žurnalus.

Pakeitus datą arba laiką, rekomenduojama prietaisą išjungti ir vėl 
įjungti.

Pakeitus kalbą, prietaisą reikia paleisti iš naujo prieš pritaikant naują 
kalbą.

Minimali galima garsumo lygio diapazono vertė užtikrina, kad prietaiso 
skleidžiamas garsas liktų girdimas. Garsumo lygio koregavimo 
veiksmai taikomi tik tol, kol prietaisas išjungiamas. Prietaisą vėl įjungus, 
automatiškai grąžinama numatytoji garsumo lygio vertė. Atsakinga 
organizacija minimalų garsumo lygį ir standartinį garsumo lygį gali 
nustatyti tik su aptarnavimo kortele.

Patarimas 

Vietinį vasaros / žiemos laiką galima nustatyti meniu Baziniai 
nustatymai.

Sąrankos parametrus, parodytus toliau 
pateiktoje lentelėje, galima nustatyti meniu 
Baziniai nustatymai.

Paspaudus mygtuką Informacija, rodomi 
pakeisti parametrai ir kada pakeitimai bus 
pritaikyti.

 Paspauskite mygtuką Atgal, kad 
grįžtumėte į ekraną Sistemos 
parametrai.
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4.9.2 Prieiga su naudotojo kortele

Baziniai nustatymai Numatytoji 
vertė

Verčių diapazonas Prieigos lygis

Data – Nuo 1999-01-01 iki 2037-12-31 Neribota

Laikas – Nuo 00:00:00 iki 23:59:59 Neribota

Garsumo lygis 6 Nuo min. garsumo lygio iki 9 Neribota

Slėgio istorijos laikotarpis 60 min. Nuo 10 iki 180 min. Neribota

Ryškumas 5 Nuo 1 iki 5 Neribota

Ca koncentracija substitute 1,5 mmol/l Nuo 1 iki 2 mmol/l Naudotojo 
kortelė

Kalba Lietuvių Priklauso nuo kalbų paketo Naudotojo 
kortelė

Meniu laukai, kuriuos galima pasirinkti su 
naudotojo kortele, yra šie:
– Taikymas
– Naudotojo sąranka

 Įstatykite naudotojo kortelę į kortelės 
lizdą.

 Pasirinkite reikiamą meniu parinktį.
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4.9.2.1 Taikymas

 Mokymas

Meniu Taikymas galima naudoti norint įvesti 
ir peržiūrėti operatoriaus mokymo ir paciento 
duomenų valdymo sistemos (PDMS) 
parametrus.

 Paspauskite mygtuką Atgal, kad 
grįžtumėte į ekraną Sistemos 
parametrai.

Meniu Mokymas galima naudoti norint 
suaktyvinti OD imitavimą, pakeisti signalų 
schemą ir kurti patikrinimo pranešimus.

Paspaudus mygtuką Informacija, rodomi 
pakeisti parametrai ir kada pakeitimai bus 
pritaikyti.

 Paspauskite mygtuką Atgal, kad 
grįžtumėte į ekraną Taikymas.
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 PDMS / PDMS sauga

Mokymas Numatytoji vertė Verčių diapazonas

OD imitavimas Neaktyv. Aktyv., Neaktyv.

Aliarmų schema 2 Nuo 1 iki 2

Kurti patikrinimo pranešimą Patikrinimo pranešimo nėra 1 signalų schema:
Patikrinimo pranešimo nėra,
Aliarmo / sistemos klaida,
Įspėjimas,
Rekomenduojama

2 signalų schema:
Patikrinimo pranešimo nėra,
Sistemos klaida,
Aukšto prioriteto aliarmas,
Vidutinio prioriteto aliarmas,
Žemo prioriteto aliarmas,
Rekomenduojamas aukštas 
prioritetas

Meniu PDMS ir PDMS sauga galima naudoti 
norint peržiūrėti paciento duomenų valdymo 
sistemos (PDMS) parametrus.

Paspaudus mygtuką Informacija, rodomi 
pakeisti parametrai ir kada pakeitimai bus 
pritaikyti.

 Paspauskite mygtuką Atgal, kad 
grįžtumėte į ekraną Taikymas.
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4.9.3 Naudotojo sąranka

4.9.3.1 Heparinas

Pagrindines konfigūruojamų parametrų 
vertes galima nustatyti meniu Naudotojo 
sąranka.
– Heparinas
– Naudotojo sąsaja
– CRRT
– TA

 Paspauskite mygtuką Atgal, kad 
grįžtumėte į ekraną Sistemos 
parametrai.

Pastaba 

Švirkšto tipo arba heparino boliuso pakeitimus reikia atlikti prieš 
baigiant funkcijų patikrinimą, kad pakeitimai būtų pritaikyti tolesniam 
gydymui.

Meniu Heparinas galima naudoti norint 
nustatyti heparino antikoaguliacijos 
parametrus, pavaizduotus toliau esančioje 
lentelėje.

Paspaudus mygtuką Informacija, rodomi 
pakeisti parametrai ir kada pakeitimai bus 
pritaikyti.

 Paspauskite mygtuką Atgal, kad 
grįžtumėte į ekraną Naudotojo sąranka.
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4.9.3.2 Naudotojo sąsaja

Heparinas Numatytoji vertė Verčių diapazonas

Švirkšto tipas 0 (neteisingai) 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

Heparino IŠJ. aliarmo laikas 1 min. Nuo 0 iki 10 min.

Heparino boliusas 1 ml Nuo 0,1 iki 5,0 ml

Naudotojo sąsajos sistemos parametrus, 
parodytus toliau pateiktoje lentelėje, galima 
nustatyti meniu Naudotojo sąsaja.

Paspaudus mygtuką Informacija, rodomi 
pakeisti parametrai ir kada pakeitimai bus 
pritaikyti.

 Paspauskite mygtuką Atgal, kad 
grįžtumėte į ekraną Naudotojo sąranka.

Naudotojo sąsaja Numatytoji vertė Verčių diapazonas

Grąžinimo atidėjimas 11 min. Nuo 11 iki 30 min.

Mygtuko garsai Aktyv. Neaktyv., Aktyv.

Aliarmų schema 2 1, 2
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4.9.3.3 Pediatrinės CRRT gydymo procedūros

 Bendrieji parametrai, vaikams

Pastaba

Meniu „Bendrieji parametrai, vaikams“ pakeitimus reikia atlikti prieš 
pildymo pradžią, kad pakeitimai būtų pritaikyti tolesniam gydymui.

Meniu Bendrieji parametrai, vaikams 
galima naudoti norint nustatyti bendruosius 
parametrus, pavaizduotus toliau esančioje 
lentelėje, kurie skirti taikyti visoms 
pediatrinėms CRRT procedūroms.

Paspaudus mygtuką Informacija, rodomi 
pakeisti parametrai ir kada pakeitimai bus 
pritaikyti.

 Paspauskite mygtuką Atgal, 
kad grįžtumėte į ekraną CRRT.

Bendrieji parametrai, vaikams Numatytoji vertė Verčių diapazonas

Skalavimo tūris 300 ml Nuo 300 iki 5000 ml

UF skalavimo tūris 300 ml Nuo 300 iki 2000 ml
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 Gydymo parametrai, vaikams

Pastaba

Meniu „Gydymo parametrai, vaikams“ pakeitimus reikia atlikti prieš 
pildymo pradžią, kad pakeitimai būtų pritaikyti tolesniam gydymui.

Meniu Gydymo parametrai, vaikams galima 
naudoti norint nustatyti konkrečius gydymo 
parametrus, pavaizduotus toliau esančioje 
lentelėje, taikomus skirtingoms pediatrinėms 
CRRT procedūroms.

Gydymo parinktys be Ci-Ca antikoaguliacijos.
– Vaik. CVVHD 8–16 kg
– Vaik. CVVHD 16–40 kg

Vaik. CVVHD 8 kg Numatytoji vertė Verčių diapazonas

Maks. paciento jungimo kraujo 
tėkmė

30 ml/min. Nuo 10 iki 100 ml/min.

Kr. tėkmė 30 ml/min. Nuo 10 iki 100 ml/min.

Maks. kraujo reinfuzijos tėkmė 30 ml/min. Nuo 10 iki 100 ml/min.

Dializatas 380 ml/h Nuo 380 iki 1500 ml/h

Vaik. CVVHD 16 kg Numatytoji vertė Verčių diapazonas

Maks. paciento jungimo kraujo 
tėkmė

50 ml/min. Nuo 10 iki 100 ml/min.

Kr. tėkmė 50 ml/min. Nuo 10 iki 100 ml/min.

Maks. kraujo reinfuzijos tėkmė 50 ml/min. Nuo 10 iki 100 ml/min.

Dializatas 600 ml/h Nuo 380 iki 2000 ml/h
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4.9.3.4 CRRT

 CRRT slėgio aliarmo ribos

Ekrane CRRT galite nustatyti konkretaus 
gydymo parametrus.
– Slėgio aliarmo ribos
– Ci-Ca antikoaguliacija
– Bendrieji parametrai
– Gydymo parametrai

 Paspauskite mygtuką Atgal, kad 
grįžtumėte į ekraną Naudotojo sąranka.

Pastaba 

Slėgio signalo ribinių verčių pakeitimus reikia atlikti prieš įstatant pirmąjį 
siurblio segmentą, kad pakeitimai būtų pritaikyti tolesniam gydymui.

Meniu CRRT slėgio aliarmo ribos galima 
naudoti norint nustatyti slėgio parametrus, 
pavaizduotus toliau esančioje lentelėje.

Paspaudus mygtuką Informacija, rodomi 
pakeisti parametrai ir kada pakeitimai bus 
pritaikyti.

 Paspauskite mygtuką Atgal, 
kad grįžtumėte į ekraną CRRT.
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 Ci-Ca antikoaguliacija

CRRT slėgio aliarmo ribos Numatytoji vertė Verčių diapazonas

Paėmimo slėgio ribinės vertės Simetriška Asimetriška, Simetriška

Paėmimo slėgio aliarmo lango dydis 200 mmHg Nuo 40 iki 200 mmHg

Grąžinamo slėgio ribinė vertė Asimetriška Asimetriška, Simetriška

Grąžinamo slėgio aliarmo lango 
dydis

100 mmHg Nuo 40 iki 200 mmHg

Priešfiltrio slėgio ribinė vertė Simetriška Asimetriška, Simetriška

Priešfiltrio slėgio aliarmo lango 
dydis

200 mmHg Nuo 40 iki 200 mmHg

Paspaudę Ci-Ca antikoaguliacija, galite 
peržiūrėti Ci-Ca antikoaguliacijos 
parametrus.

Paspaudus mygtuką Informacija, rodomi 
pakeisti parametrai ir kada pakeitimai bus 
pritaikyti.

 Paspauskite mygtuką Atgal, 
kad grįžtumėte į ekraną CRRT.
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 Bendrieji parametrai, suaugusiems

Pastaba 

Meniu „Bendrieji parametrai, suaugusiems“ pakeitimus reikia atlikti 
prieš pildymo pradžią, kad pakeitimai būtų pritaikyti tolesniam gydymui.

Meniu Bendrieji parametrai, suaugusiems 
galima naudoti norint nustatyti bendruosius 
parametrus, pavaizduotus toliau esančioje 
lentelėje, kurie skirti taikyti visoms CRRT 
procedūroms.

Paspaudus mygtuką Informacija, rodomi 
pakeisti parametrai ir kada pakeitimai bus 
pritaikyti.

 Paspauskite mygtuką Atgal, 
kad grįžtumėte į ekraną CRRT.

Bendrieji parametrai, 
suaugusiems

Numatytoji vertė Verčių diapazonas

Skalavimo tūris 300 ml Nuo 300 iki 5000 ml

UF skalavimo tūris 300 ml Nuo 300 iki 2000 ml

Maks. kraujo tėkmė paciento 
jungtyje

100 ml/min. Nuo 10 iki 100 ml/min.

Kr. tėkmė 100 ml/min. Nuo 10 iki 200 ml/min

Maks. kraujo reinfuzijos tėkmė 100 ml/min. Nuo 10 iki 100 ml/min.

Temperatūra 38 °C Nuo 35 iki 39 °C

Substituto boliusas 100 ml Nuo 100 iki 200 ml
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 Gydymo parametrai, suaugusio asm.

Pastaba 

Meniu „Gydymo parametrai, suaugusio asm.“ pakeitimus reikia atlikti 
prieš pildymo pradžią, kad pakeitimai būtų pritaikyti tolesniam gydymui.

Meniu Gydymo parametrai, suaugusio 
asm. galima naudoti norint nustatyti 
konkrečius gydymo parametrus, 
pavaizduotus toliau esančioje lentelėje, 
taikomus skirtingoms CRRT procedūroms.

Gydymo parinktys be Ci-Ca antikoaguliacijos.
– CVVHDF
– CVVHD
– CVVH
– Pre / po CVVH

Gydymo parinktys su Ci-Ca antikoaguliacija
– Ci-Ca postCVVHDF
– Ci-Ca CVVHD

 Paspauskite mygtuką Atgal, 
kad grįžtumėte į ekraną CRRT.

CVVHDF Numatytoji vertė Verčių diapazonas

Substituto skiedimas prieš filtrą 1000 ml/h Nuo 600 iki 4800 ml/h

Substituto skiedimas po filtro 1000 ml/h Nuo 600 iki 4800 ml/h

Dializatas 1000 ml/h Nuo 600 iki 4800 ml/h

CVVHD Numatytoji vertė Verčių diapazonas

Dializatas 2000 ml/h Nuo 600 iki 4800 ml/h

CVVH Numatytoji vertė Verčių diapazonas

Substituto skiedimas prieš filtrą 1000 ml/h Nuo 600 iki 4800 ml/h

Substituto skiedimas po filtro 1000 ml/h Nuo 600 iki 4800 ml/h

Pre / po CVVH Numatytoji vertė Verčių diapazonas

Substituto skiedimas prieš filtrą 1000 ml/h Nuo 600 iki 4800 ml/h

Substituto skiedimas po filtro 1000 ml/h Nuo 600 iki 4800 ml/h
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4.9.3.5 TPE

Ci-Ca postCVVHDF Numatytoji vertė Verčių diapazonas

Substituto skiedimas po filtro 1000 ml/h Nuo 600 iki 2400 ml/h

Dializatas 2000 ml/h Nuo 600 iki 4800 ml/h

Citrato dozė 5 mmol/l Nuo 2 iki 6 mmol/l

Kalcio dozė 1,7 mmol/l Nuo 0,1 iki 3,0 mmol/l

Ca koncentracija substitute 1,5 mmol/l Nuo 1 iki 2 mmol/l

Ci-Ca CVVHD Numatytoji vertė Verčių diapazonas

Dializatas 2000 ml/h Nuo 600 iki 4800 ml/h

Citrato dozė 4 mmol/l Nuo 2 iki 6 mmol/l

Ca dozė 1,7 mmol/l Nuo 0,0 iki 3,0 mmol/l

Meniu TPE galite nustatyti konkretaus 
gydymo parametrus.
– Slėgio aliarmo ribos
– Gydymo parametrai TPE

 Paspauskite mygtuką Atgal, kad 
grįžtumėte į ekraną Naudotojo sąranka.
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 TPE slėgio signalo ribinės vertės

Pastaba

Slėgio signalo ribinių verčių pakeitimus reikia atlikti prieš įstatant pirmąjį 
siurblio segmentą, kad pakeitimai būtų pritaikyti tolesniam gydymui.

Meniu TPE slėgio signalo ribinės vertės 
galima naudoti norint nustatyti slėgio 
parametrus.

Paspaudus mygtuką Informacija, rodomi 
pakeisti parametrai ir kada pakeitimai bus 
pritaikyti.

 Paspauskite mygtuką Atgal, 
kad grįžtumėte į ekraną TPE.

TPE slėgio signalo ribinės vertės Numatytoji vertė Verčių diapazonas

Paėmimo slėgio ribinės vertės Simetriška Asimetriška, Simetriška

Paėmimo slėgio aliarmo lango dydis 200 mmHg Nuo 40 iki 200 mmHg

Grąžinamo slėgio ribinė vertė Asimetriška Asimetriška, Simetriška

Grąžinamo slėgio aliarmo lango 
dydis

100 mmHg Nuo 40 iki 200 mmHg
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 Gydymo parametrai TPE

Pastaba

Gydymo parametrų TPE pakeitimus reikia atlikti prieš įstatant pirmąjį 
siurblio segmentą, kad pakeitimai būtų pritaikyti tolesniam gydymui.

Meniu Gydymo parametrai TPE galima 
naudoti norint nustatyti konkrečius TPE 
parametrus.

Paspaudus mygtuką Informacija, rodomi 
pakeisti parametrai ir kada pakeitimai bus 
pritaikyti.

 Paspauskite mygtuką Atgal, 
kad grįžtumėte į ekraną TPE.

Gydymo parametrai TPE Numatytoji vertė Verčių diapazonas

Skalavimo tūris 300 ml Nuo 300 iki 5000 ml

UF skalavimo tūris 300 ml Nuo 300 iki 2000 ml

Maks. paciento jungimo kraujo 
tėkmė

100 ml/min. Nuo 10 iki 100 ml/min.

Kr. tėkmė 100 ml/min. Nuo 40 iki 300 ml/min.

Maks. kraujo reinfuzijos kraujo 
tėkmė

100 ml/min. Nuo 10 iki 100 ml/min.

Priešfiltrio slėgio riba Simetriška Asimetriška, Simetriška

Priešfiltrio slėgio aliarmo lango 
dydis

200 mmHg Nuo 40 iki 200 mmHg
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4.10 Tinklas

4.10.1 Svarbi informacija prieš naudojant

Įspėjimas 

Pavojus pacientui dėl sugadintų duomenų 

Tinklo ir serverio programinės įrangos sukelto duomenų sugadinimo 
arba duomenų praradimo prietaisu aptikti negalima. Tai gali tapti 
gedimų priežastimi.

 Sistemą įrengiantis asmuo turi pasirūpinti, kad prietaiso duomenys 
būtų tvarkomi saugiai, pvz., kompiuterio programinės įrangos 
programose.

 Tinklo operatorius turi užtikrinti, kad visi duomenys, kurie yra 
siunčiami neužšifruoti, būtų apsaugoti.

Pastaba 

Tolesniam duomenų tvarkymui taikomi specialūs reikalavimai.

Tinklo operatorius yra atsakingas už tai, kad tinklas būtų pasiekiamas 
reikiamiems duomenims perduoti.

Tinklo ir serverio programinės įrangos sukelto duomenų sugadinimo, 
turinčio įtakos duomenų tikslumui, patikimumui ir išsamumui, prietaisas 
neaptinka.

Pastaba 

Prie LAN prievadų galima jungti tik (DIN) EN 60950-1:2006 arba 
IEC 60950-1:2006 reikalavimus atitinkančius prietaisus.

Jungdami prietaisą prie eterneto, laidą pirmiausia junkite prie prietaiso, 
o tada prie išorinio tinklo. Šiam tikslui galima naudoti tik ekranuotą 
„Cat 5“ eterneto laidą, įtrauktą į sąrašą dalyje „Papildoma įranga“ 
(žr. 8.2 skyrių, 302 psl.).

Pastaba 

Tinklo operatorius yra atsakingas už duomenų, kurie perduodami 
neužšifruoti, apsaugą.

Signalų būsenų duomenų perdavimo tinklu funkcijos negalima naudoti 
išorinių įspėjamųjų signalų perdavimo (slaugytojo iškvietimo) tikslais.

Pastaba 

Esant įprastoms sąlygoms, korpuso nuotėkio srovė iš arba tarp 
sistemos komponentų negali viršyti 0,1 mA paciento aplinkoje 
(pagal EN 60601-1-1). Tuo būtina pasirūpinti įrengiant sistemą.
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4.10.2 PDMS jungtis

Su multiFiltratePRO pateikiamas ekranuotas „Cat 5“ sujungimo 
laidas (3 metrų ilgio), skirtas jungti prie paciento duomenų valdymo 
sistemos duomenų tinklo. Jei reikia, galima užsisakyti daugiau 
skirtingų ilgių laidų.

Įspėjimas 

Pavojus pacientui dėl sugadintų duomenų 

 Duomenų, perduotų į paciento duomenų valdymo sistemą (PDMS), 
negalima naudoti kaip diagnozės ir (arba) su terapija susijusių 
sprendimų pagrindo.

Įspėjimas 

Pavojus pacientui dėl ignoruotų įspėjamųjų signalų

Įspėjamųjų signalų perdavimo į išorines signalų sistemas patikimumo 
garantuoti negalima; tai reiškia, kad signalai gali nebūti pateikiami 
išorėje.

 Likite pakankamai arti prietaiso, kad visada galėtumėte pastebėti 
bet kokius prietaiso skleidžiamus įspėjamuosius signalus.
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5 Signalų valdymas

5.1 Pakartotinis pranešimo patvirtinimas

Saugos sistemoms taip pat taikomos susijusios signalų ribinės vertės 
ir signalų sąlygos, aprašytos 12 skyriaus „Specifikacijos“ dalyse 
„Balansavimo / dializato kontūras ir saugos sistemos“ ir 
„Ekstrakorporinis kraujo kontūras ir saugos sistemos“.

Signalų valdymo pakeitimus galima atlikti dalyje „Sąranka“.

Operatoriai turi likti pakankamai arti prietaiso, kad visada galėtų 
pastebėti bet kokius skleidžiamus vaizdinius arba garsinius signalus.

Jei toliau nurodyti signalai ir įspėjimai pakartotinai patvirtinami 
nepašalinus jų priežasčių, gali kilti toliau aprašytas pavojus pacientui.

Įspėjimas 

Pavojus pacientui dėl pakartotinio pranešimo patvirtinimo 

 Prieš patvirtindami pranešimą, visada ištaisykite problemą, 
dėl kurios jis atsirado.

Pastaba 

Atsiradus signalams ir įspėjimams, vadovaukitės pranešimuose 
pateikta informacija bei visais paaiškinimais, pateiktas pagalbos 
dalyje (?).

Signalai / įspėjimai Galimas pavojus pacientui 

Slėgio kritimas grįžtamojoje linijoje

Prieigos slėgio ir grįžtamojo slėgio 
signalai

Išorinis kraujo nuotėkis

Kraujavimas į audinius

Hemolizė per užsilenkusius 
vamzdelius vamzdelių sistemoje

Antikoaguliacijos signalai
(pvz., heparino siurblio signalai)

Kraujo praradimas dėl kraujo 
krešulių susidarymo 
ekstrakorporiniame kraujo 
kontūre

Netinkama antikoaguliacinės 
medžiagos dozė

Kraujo nuotėkio signalai Kraujo praradimas jam patekus į 
filtratą / plazmą

Atskiras citrato dozavimas, 
kai balansavimas išjungtas

Citrato kaupimasis / 
rūgšties-bazės pusiausvyros 
sutrikimas

Įspėjimai dėl žemos temperatūros Hipotermija
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5.2 Signalų schemos

Prietaise yra dvi signalų schemos. Pasirinkta schema konfigūruojama 
meniu Sistemos parametrai.

Bet kokį schemų perjungimą autorizuoti ir atlikti turi už prietaiso 
naudojimą atsakinga organizacija arba kažkas kitas, veikiantis jos 
vardu.

Signalų schema apibrėžia informaciją, įspėjimus ir signalus, gedimų 
atveju teikiamus operatoriui pagal signalų sąlygas.

Signalą visada sudaro vaizdinis rodmuo ir garsinis tonas. Reikalinga 
informacija arba signalo priežastis ekrane rodoma ir teksto pavidalu.

Visa vaizdinė informacija, įspėjanti apie signalo sąlygą ir prioritetą, 
rodoma naudojant veikimo būsenos indikatorių (šviesoforą). Tokiu būdu 
rodoma atitinkama spalva (raudona, geltona, žalia) tam tikru mirksėjimo 
modeliu.

Garsiniai signalai, generuojami esant signalų sąlygoms, yra susiję su 
vaizdiniais būsenos rodmenimis. Su jais taip pat naudojamos įvairios 
tonų sekos ir pasikartojimo modeliai siekiant informuoti operatorių apie 
signalo sąlygos prioritetą ir svarbą.

Pirmoje signalų schemoje rodoma į būseną orientuota signalų sistema. 
Ši schema atitinka buvusias signalų schemas, tiektas su Fresenius 
Medical Care prietaisų asortimentu. 

Antroje signalų schemoje rodomas potencialus pavojus, pateikiamas 
esant signalo sąlygai. Ji priskiria prioritetą kiekvienam signalui ir yra 
pagrįsta signalų standartu EN 60601-1-8, taikomu medicinos 
prietaisams, naudojamiems intensyviosios sveikatos priežiūros 
įstaigose.

Pastaba 

Naudojamą signalų schemą turi nurodyti atsakinga organizacija. Be to, 
turi būti įvertintas jos tinkamumas naudojimo vietai ir esamoms aplinkos 
sąlygoms.

Įspėjimas 

Pavojus pacientui dėl ignoruotų įspėjamųjų signalų 

Jei skirtingiems prietaisams nustatytos skirtingos signalų schemos, 
ta pati signalo sąlyga gali sugeneruoti skirtingą signalo atsaką, 
atsižvelgiant į naudojamą prietaisą. Tai gali tapti klaidingo aiškinimo 
priežastimi.

 Su visais prietaisais naudokite tą pačią signalų schemą.
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5.2.1 Pirma signalų schema

Ši signalų schema apibrėžia visiškai nedviprasmišką ryšį tarp signalo 
sąlygos, prietaiso atsako ir įspėjamojo signalo.

Pagrindinis priskyrimas Esant signalo sąlygai, sustabdomi kraujo ir balansavimo kontūrai:
veikimo būsenos indikatorius (šviesoforas) yra raudonas ir prietaisas 
skleidžia garsinį toną.

Esant signalo sąlygai, sustabdomas balansavimo kontūras:
veikimo būsenos indikatorius (šviesoforas) yra geltonas ir sistema 
skleidžia garsinį toną.

Be to, schema taip pat turi operatoriaus informavimo funkciją:
atskiras garsinis tonas be įspėjamojo signalo sąlygos per veikimo 
būsenos indikatorių (šviesoforą).

Signalo sąlygų prioritetai priskiriami viduje. Skubesnis signalas ekrane 
bus rodomas ant mažiau skubaus signalo viršaus.

5.2.2 Antra signalų schema

Ši schema pagrįsta prioritetų lygių priskyrimu signalų sąlygoms. 
Prioritetai atitinka esamą pavojaus lygį ir laiką prieš įvykstant galimam 
pavojui pagal toliau pateiktą lentelę.

Signalų ir tonų sekos, atitinkančios įvairius prioritetus, medicinos 
prietaisų grupėse priskiriamos vienodai, todėl visi ekstrakorporinio 
kraujo apdorojimo prietaisai turės vienodai nustatytus įspėjamuosius 
signalus.

Galimas rezultatas 
nesureagavus 
į signalo sąlygos 
priežastį

Potencialios žalos pradžia

Iš karto Netrukus Uždelsta

Mirtis arba 
neatitaisomas 
sužalojimas

Aukštas
prioriteto 
signalas

Aukštas
prioriteto 
signalas

Vidutinis
prioriteto 
signalas

Atitaisomas 
sužalojimas

Aukštas
prioriteto 
signalas

Vidutinis
prioriteto 
signalas

Žemas
prioriteto 
signalas

Nedidelis 
sužalojimas arba 
diskomfortas

Vidutinis
prioriteto 
signalas

Žemas
prioriteto 
signalas

Žemas
prioriteto 
signalas arba 
jokio signalo
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Pagrindinis priskyrimas Signalų prioriteto priskyrimas prietaiso atsakui aprašytas toliau.

Aukšto prioriteto signalas:
raudonai mirksintis veikimo būsenos indikatorius (šviesoforas) 
ir pasikartojančių tonų seka, sudaryta iš 10 pyptelėjimų.

Vidutinio prioriteto signalas:
geltonai mirksintis veikimo būsenos indikatorius (šviesoforas) 
ir pasikartojančių tonų seka, sudaryta iš 3 pyptelėjimų.

Žemo prioriteto signalas:
nuolat geltonai šviečiantis veikimo būsenos indikatorius (šviesoforas) 
ir pasikartojančių tonų seka, sudaryta iš 2 pyptelėjimų.

Be to, schema taip pat turi operatoriaus informavimo funkciją:
žaliai mirksintis veikimo būsenos indikatorius (šviesoforas) ir 
pasikartojantis vienas tonas.

Tokiu būdu kiekvienai signalo sąlygai priskiriamas prioritetas, kuriuo 
apibrėžiamas prietaiso signalo atsakas.
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5.3 Aukšto prioriteto aliarmo sąlygos

Kadangi esant kritinėms signalų sąlygoms prietaisas visada persijungia 
į saugų režimą (gydymas arba kraujo srautas sustabdomas), šio tipo 
aukšto prioriteto signalai skleidžiami tik išimtiniais atvejais, kai išlieka 
vėlesnio pavojaus pacientui galimybė, nepaisant automatinio prietaiso 
atsako. 

Taikant antrą signalų schemą, toliau nurodytos klaidų sąlygos atitinka 
aukšto prioriteto signalo reikalavimus.

– Pranešimas Žemo grąžinimo linijos slėgio aliarmas:
gali būti, kad pacientas netyčia buvo atjungtas nuo prietaiso, 
tačiau vistiek gali netekti kraujo per kraujagyslių prieigos vietą.

– Pranešimas Aukšto paėmimo slėgio aliarmas:
gali būti, kad pacientas netyčia buvo atjungtas nuo prietaiso, 
tačiau vistiek gali netekti kraujo per kraujagyslių prieigos vietą.

– Ci-Ca siurbliai negali aptikti vamzdelių sistemos padėties 
nustatymo įtaiso:
gali būti, kad pacientas patiria oro infuziją arba netenka kraujo per 
Ci-Ca vamzdelių sistemą (linijos okliuzijos aptikti negalima).

Be to, esant toliau nurodytoms sąlygoms padidėja pavojus, tad 
reikalingas intensyvus stebėjimas.

– Prietaiso sąlyga po oro signalo
– Apėjimo sąlyga po kraujo nuotėkio signalo

Įspėjimas 

Pavojus netekti kraujo dėl krešulių susidarymo 

Jei operatorius tinkamai nesureaguoja į kraujo siurblio neveikimo įvykį, 
gali susidaryti kraujo krešulių ir pacientas gali netekti kraujo, tuo metu 
esančio ekstrakorporiniame kontūre.

 Sustabdę kraujo siurblį, ištaisykite problemas, dėl kurių kyla signalo 
sąlyga, ir kuo greičiau vėl paleiskite kraujo siurblį.
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5.4 Signalų sistema

Slėgio stebėjimas Siekiant išvengti nereikalingų klaidingų signalų, slėgio signalo ribinių 
verčių langą galima laikinai išplėsti, išjungti arba iš naujo nustatyti pagal 
esamą slėgį, atlikus atitinkamų parametrų pakeitimus, po slėgio signalų 
arba sustabdžius / paleidus siurblius. Tokios sąlygos leidžiamos tik 
trumpais laiko tarpais, o esamo slėgio stebėjimo būsena visada rodoma 
atitinkama signalo ribinių verčių lango spalva (geltona = aktyvus, 
pilka = neaktyvus). Maksimalaus ir minimalaus galimo slėgio ribinių 
verčių stebėjimui įtakos tai neturi.

Apatinė grąžinamo slėgio 
ribinė vertė

Žemo grįžtamosios linijos slėgio signalo atveju apatinę grįžtamojo 
slėgio ribinę vertę pagal poreikį galima išplėsti nuo +10 mmHg 
(numatytoji vertė) iki –100 mmHg, atsižvelgiant į aptarnavimo sąrankos 
nustatymą. Tokiu būdu gydymą galima atlikti esant labai žemam ar net 
neigiamam grįžtamajam slėgiui (jei reikia).
(Gamyklinis nustatymas: apatinės grįžtamojo slėgio ribinės vertės 
išplėtimo funkcija išjungta)

Pastaba 

Būtina įvertinti naudojamas slėgio signalo ribines vertes siekiant 
įsitikinti, kad jos tinka pacientui ir pasirinktai gydymo parinkčiai.

Atliekant šią procedūrą, būtina atkreipti ypatingą dėmesį į visus signalų 
nustatymus, kurie gali apriboti signalų sistemos efektyvumą.

Įspėjimas 

Pavojus netekti kraujo dėl neaptinkamos dislokacijos 

Nustačius –100 mmHg apatinę grįžtamojo slėgio ribinę vertę, 
apribojamos galimybės aptikti galimą grįžtamosios linijos dislokaciją.

 Šią parinktį konfigūruoti reikia tik išimtiniais medicininiu požiūriu 
būtinais atvejais, o tai atlikti reikia atsargiai ir atidžiai stebint.

Įspėjimas 

Pavojus netekti kraujo dėl netinkamai uždarytų sujungimo vietų 

Siekiant apsaugoti pacientą nuo pavojingo kraujo netekimo, naudojama 
ekstrakorporinio kraujo kontūro grįžtamojo slėgio stebėjimo funkcija 
kaip apsaugos nuo išorinio kraujo nuotėkio sistema. Tačiau slėgio 
stebėjimo funkcija išorinį kraujo nuotėkį aptikti gali ne visais atvejais. 
Ypač kritiniai atvejai yra jungčių, jungiamų prie kateterių, dislokacija 
arba nedideli nuotėkiai ekstrakorporinio kraujo kontūro aukšto slėgio 
komponentuose.

 Būtina reguliariai tikrinti ekstrakorporinį kraujo kontūrą siekiant 
įsitikinti, kad vykstant gydymui nėra nuotėkių, ypatingą dėmesį 
atkreipiant į visas vamzdelių sistemos ir grįžtamosios linijos jungtis.
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Oro infuzija Kad visada būtų išlaikytos griežtos oro infuzijos aptikimo ribinės vertės, 
gali reikėti apriboti maksimalų kraujo srautą mažo svorio pacientams 
(žr. 12.11 skyrių, 329 psl.).

Signalo prioritetai Esant signalo būsenai, vėlesni to paties arba žemesnio prioriteto 
signalai prietaise atskirai nepateikiami. Pateikiami vėlesni aukštesnio 
prioriteto signalai.

Pastaba 

Ribinės oro infuzijos vertės priklauso nuo kraujo tėkmės ir paciento 
svorio: 

Naudojant Vaik. CVVHD 8–16 kg, visiškas jautrumas esant maksimaliai 
kraujo tėkmei pasiekiamas su pacientais, kurie sveria daugiau nei 9 kg.

Naudojant Vaik. CVVHD 16–40 kg, visiškas jautrumas esant 
maksimaliai kraujo tėkmei pasiekiamas su pacientais, kurie sveria 
daugiau nei 18 kg.

Naudojant CRRT (nuo 40 kg), visiškas jautrumas esant maksimaliai 
kraujo tėkmei pasiekiamas su pacientais, kurie sveria daugiau nei 
45 kg.
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5.5 Aliarmų sistemos atsakas

 Pradedant gydymą arba tęsiant jį po signalo

Patvirtinus tam tikrus klaidų pranešimus, naujų klaidų pranešimų iš 
toliau nurodytų komponentų aktyvinimas atidedamas arba atstatomos 
signalų ribinės vertės, kol tęsiamas gydymas.

Oro burbulų detektorius

– Pradėjus aktyvų oro šalinimą: 5 ml
– Po pranešimo „Aptikta mikroburbulų“: 2 minutės

Pranešimo Aptikta mikroburbulų žemiau burbulų gaudyklės 
nepaisyti galima ne daugiau nei 3 kartus per gydymo kursą. Kitą kartą 
atsiradus signalui, oro šalinimo procedūras būtina atlikti.

Slėgio ekranai – Ekrane rodomo slėgio signalo ribinių verčių langai pakartotinai 
suaktyvinami su iki 10 sekundžių delsa.

– Kad po slėgio signalų gydymą būtų galima tęsti, galima iš naujo 
nustatyti signalų ribinių verčių langus, pirmiausia pašalinus šių 
signalų priežastis.

– Pakeitus parametrą (pvz., sustabdžius ir paleidus kraujo siurblį), 
signalų ribinių verčių langai automatiškai išjungiami laikotarpiui iki 
10 sekundžių. Kad būtų išvengta pasikartojančių signalų, signalų 
ribinės vertės pakartotinai nustatomos pagal esamą slėgio vertę 
arba paliekamos tokios, kokios yra, ir aktyvinamos iš naujo, 
atsižvelgiant į signalo priežastį.

Įspėjimas 

Oro embolijos pavojus dėl oro vamzdelių sistemoje 

 Apeidamas oro burbulų detektoriaus stebėjimo sistemą, operatorius 
yra atsakingas už paciento saugą.
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 Signalo apėjimas (laikinas signalo išjungimas)

Mygtuku Apėjimas galima apeiti (išjungti) toliau nurodytus aktyvius 
signalus apibrėžtam laikotarpiui.

 Signalo tono nuslopinimas (garso pristabdymas)

Garso pristabdymo mygtuku operatorius gali tam tikram laikui 
pristabdyti (išjungti) garsinį įspėjamojo signalo toną. Šį veiksmą galima 
atlikti tik su aktyviais signalais, o jį nurodo garso pristabdymo mygtuko 
LED.

Garso pristabdymo funkcijos negalima atšaukti anksčiau laiko. Jei per 
šį laiką atsiranda naujas signalas, garsinis naujo signalo tonas 
pateikiamas nepaisant garso pristabdymo.

Įspėjimas

Pavojus pacientui dėl hemolizės arba kraujo netekimo / kraujo 
netekimo pavojus dėl apeito kraujo nuotėkio detektoriaus

Apėjus kraujo nuotėkio saugos sistemą, hemolizės arba kraujo 
netekimo stebėjimo funkcija laikinai arba visam gydymo laikotarpiui 
išjungiama.

 Šiuo atveju operatorius yra atsakingas už paciento saugą.

 Ypač apdorodami visam laikui hemolizuotą plazmą, plazmos 
kontūre ieškokite papildomos tamsios spalvos, atsirandančios 
kraujo nuotėkio atveju.

Pastaba

Jei yra laukiantis pranešimas Aptiktas kraujo nuotėkis, gydymo 
parinktis TPE leidžia išjungti saugos sistemą. Tai reiškia, kad hemolizės 
ir kraujo nuotėkių stebėjimas atšaukiamas esamo gydymo laikotarpiui. 
Saugos sistema iš naujo suaktyvinama vėl įjungus prietaisą 
(žr. 4.7.15 skyrių, 195 psl.).

Aliarmas Apėjimo laikas

Didelis kraujo 
nuotėkis

Ne daugiau nei 1 minutė

Hemolizė / kraujo 
nuotėkis

Ne daugiau nei 2 minutės

Pavadinimas Nuslopinimo laikas

Garso 
pristabdymas 
(GARSAS 
IŠJUNGTAS)

2 minutės
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5.6 Pranešimai

Pastaba 

Kiekvienas pranešimo langas pasižymi spalva užkoduotu rėmeliu. 
Įspėjamieji vaizdiniai ir garsiniai pranešimai gali skirtis, atsižvelgiant 
į naudojamą signalų schemą.

Mygtukas ? gali būti naudojamas pagalbos funkcijai pasiekti. Taip 
operatoriams suteikiama daugiau informacijos apie galimą priežastį 
bei nurodoma, ką daryti.

Įspėjimas 

Pavojus pacientui dėl ignoruotų įspėjamųjų signalų 

Jei nustatytas įspėjamojo signalo garsumas yra per mažas, foninis 
triukšmas gali trukdyti operatoriui girdėti signalų tonus.

 Nustatykite tokį garsumą, kad signalų tonus būtų galima girdėti virš 
bet kokio foninio triukšmo.

Atsižvelgiant į naudojamą signalų schemą, 
pranešimai pasižymi skirtingomis lango 
rėmelio spalvomis ir skirtingais tonais pagal 
jų prioritetus. Garsinio signalo tono garsumą 
galima nustatyti meniu Sistemos 
parametrai.

Kiekviename pranešimo lange yra trumpas 
problemos aprašas ir informacija, kaip ją 
ištaisyti. Tam tikrais atvejais problemos 
aprašomos pasitelkiant pagalbines 
iliustracijas.

Kiekvienas rodomas pranešimas 
identifikuojamas numeriu, nurodytu 
apatiniame kairiajame kampe. Jei problemos 
ištaisyti nepavyksta, pasinaudodamas šiuo 
numeriu priežiūros tarnybos specialistas gali 
greičiau suteikti pagalbą.
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5.7 Pranešimai, rodomi atliekant funkcijų patikrinimą

Pastaba 

Jei funkcijų patikrinimo kelis kartus nepavyksta sėkmingai atlikti, 
pasiekiamos gydymo parinktys gali būti apribotos, kol klaidą bus galima 
ištaisyti. Šiuo atveju visada kreipkitės į priežiūros tarnybą.

Jei nepavyksta atlikti akumuliatoriaus patikrinimo, prietaisas neleis 
vykdyti jokio gydymo.

Jei atlikus akumuliatoriaus patikrinimą aptinkamas nevisiškai įkrautas 
akumuliatorius, prietaisas leis atlikti gydymą. Tačiau esant elektros 
tiekimo trikčiai, avarinis veikimas gali būt dar labiau apribotas, nei 
įprastai.

Jei aplinkos temperatūros daviklio patikrinimas nesėkmingas, bet 
gydymas vis tiek pradedamas, šildytuvo veikimas gali labai suprastėti, 
nes galima naudoti tik numatytąsias vertes. Šiuo atveju būtina imtis 
papildomų išorinio šildymo ir šilumos stebėjimo priemonių.

Jei heparino siurblio patikrinimas nesėkmingas, heparino siurblį galima 
išjungti visam gydymo laikotarpiui, jei tai pavyksta atlikti be heparino 
antikoaguliacijos.
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5.8 UF/BF pranešimas

Pastaba 

Didelis filtrato greitis ir mažas kraujo srauto greitis gali lemti 
nepakankamą kraujo koncentraciją hemofiltre (didžiulis TMP 
padidėjimas). Reikalinga kraujo koncentracija daugiausia priklauso nuo 
atskiro filtro. Dėl šios priežasties kyla bendrasis krešulių susidarymo 
kapiliaruose pavojus.

Siekiant išvengti šios reakcijos, rekomenduojama galinio skiedimo 
UF greitį išlaikyti ne didesnį nei 20 % kraujo srauto greičio.

Jei nustatomas nerekomenduojamas 20 % viršijantis UF/BF santykis, 
UF/BF santykio rodinys pasikeičia iš žalio į raudoną.

Jei šis pranešimas tiesiog patvirtinamas 
mygtuku Patvirtinti, tai reiškia, kad 
operatorius priima šį neatitikimą kartu su 
galimu dėl šios priežasties pasireiškiančiu 
krešulių susidarymu filtre ir vamzdelių 
sistemoje.

Šį neatitikimą rekomenduojama ištaisyti 
pakeičiant parametrus.
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5.9 Kraujo tėkmės ir filtrato tėkmės santykis

Kalcio tėkmės greitį sistema skaičiuoja pagal filtrato tėkmę arba, 
sutrumpintai, filtratą (dializato tėkmės, substituto tėkmės, grynojo 
UF kiekio, citrato tėkmės ir Ca tėkmės suma), nustatytą kalcio dozę ir 
naudojamo kalcio tirpalo koncentraciją, nustatomą dalyje „Sąranka“. 
Kalcio srautas apribotas kalcio srauto valdymo diapazonu. 

Ca siurblio valdymo diapazonas: 1–100 ml/h.

Jei nustačius įvairius skirtingus srauto greičius ir reikiamą kalcio dozę 
kalcio srauto greitis nepatenka į siurblio valdymo diapazoną, rodomas 
pranešimas. 

Šiuo atveju operatorius turi atitinkamai pakoreguoti filtrato srautą 
pakeisdamas dializato ir (arba) substituto srautą ir, jei reikia, 
pakeisdamas kalcio dozę.

Pastaba 

Jei atliktų pakeitimų nepakanka kalcio srauto greičiui sugrąžinti į kalcio 
siurblio valdymo diapazoną, po kelių sekundžių pranešimas 
pakartojamas.

Jei kalcio srauto greičio pranešimas ignoruojamas ir tiesiog 
patvirtinamas, kalcio siurblys veiks didžiausiu arba mažiausiu galimu 
greičiu, atsižvelgiant į tai, ar kalcio srautas yra per didelis, ar per mažas.

Tada praėjus ne daugiau nei 2 minutėms pranešimas bus kartojamas.
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5.10 Citrato tėkmės ir kraujo santykis

Citrato srauto greitį sistema skaičiuoja atsižvelgdama į nustatytą citrato 
dozę, nustatytą kraujo srautą ir naudojamo citrato tirpalo koncentraciją 
(apibrėžtą sąrankos dalyje). Šis greitis apribotas citrato siurblio valdymo 
diapazonu.

Citrato siurblio valdymo diapazonas: 10–600 ml/h

Jei nustačius pradinius nustatymus citrato srautas nepatenka į siurblio 
valdymo diapazoną, rodomas pranešimas.

Šiuo atveju operatorius turi pakoreguoti kraujo srautą arba, jei reikia, 
pakeisti citrato dozę, kad būtų galima tęsti gydymą.

5.11 Plazmos greičio ir kraujo tėkmės santykis

Pastaba 

Jei atliktų pakeitimų nepakanka citrato srauto greičiui sugrąžinti į citrato 
siurblio valdymo diapazoną, po kelių sekundžių pranešimas 
pakartojamas.

Jei citrato srauto greičio pranešimas ignoruojamas ir tiesiog 
patvirtinamas, citrato siurblys veiks didžiausiu arba mažiausiu galimu 
greičiu, atsižvelgiant į tai, ar citrato srautas yra per didelis, ar per mažas.

Tada praėjus ne daugiau nei 2 minutėms pranešimas bus kartojamas.

Pastaba

Didelis plazmos greitis ir mažas kraujo srauto greitis gali lemti 
nepakankamą kraujo koncentraciją hemofiltre (didžiulis TMP 
padidėjimas). Ši kraujo koncentracija priklauso nuo atitinkamo 
naudojamo filtro. Dėl šios priežasties kyla bendrasis hemolizės 
ir krešulių susidarymo kapiliaruose pavojus.

Siekiant išvengti šios reakcijos, plazmos greitį galima nustatyti tik iki 
ne didesnio nei 30 % kraujo srauto.
234 Fresenius Medical Care multiFiltratePRO IFU-LT 13A-2021



5 skyrius. Signalų valdymas
5.12 Slėgio nuokrypio pranešimai

5.12.1 Signalų ribinių verčių langų atstatymas

Faktinė slėgio vertė yra už signalo ribinių 
verčių lango ribų.

Skleidžiamas garsinis tonas.
Sistema sustabdoma.

 Norėdami tęsti gydymą, paspauskite 
Patvirtinti.

 Norėdami atstatyti visus signalų ribinių 
verčių langus, paspauskite Gerai.

Bus pritaikytas ribinių verčių langų dydis 
ir padėtis.
Jei signalų ribinių verčių langai 
neatstatomi, šis pranešimas pasinaikina 
pats ir paliekami ankstesni signalų 
ribinių verčių langai.
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5.12.2 Prieigos slėgio mažinimas

Jei atsiranda žemo prieigos slėgio signalas 
dėl kateterio arba adatos okliuzijos 
(prisiurbimo prie kraujagyslės sienelės), 
prieigos slėgį galima sumažinti automatiškai.

 Norėdami pradėti slėgio mažinimą, 
paspauskite klavišą Sumažinti.

Jei slėgis jau išsilygino dėl kraujo siurblio 
sustojimo, galima paspausti mygtuką 
Patvirtinti ir tęsti gydymą.

 Įsitikinę, kad prieigos linijoje nėra oro, 
pradėkite slėgio mažinimą paspausdami 
mygtuką Patvirtinti.

Norėdami atšaukti procesą, paspauskite 
Atšaukti.
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Gydymas tęsiamas užbaigus slėgio 
mažinimo procedūrą.

Procesą galima bet kada atšaukti paspaudus 
Atšaukti.
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5.13 Pranešimas „Aptikta oro žemiau burbulų gaudyklės“

5.13.1 Prieš pradedant nuorinimo procedūras

5.13.2 Aptiktas oras

Įspėjimas 

Oro embolijos pavojus dėl oro vamzdelių sistemoje 

Tinkamai neatlikus nuorinimo procedūrų, gali pasireikšti oro infuzija.

 Nuorinimo procedūras visada būtina atlikti laikantis prietaise rodomų 
instrukcijų. Operatorius yra atsakingas už tinkamą instrukcijų 
laikymąsi.

 Be to, atlikdami nuorinimo procedūras atsižvelkite į toliau pateiktus 
punktus.
– Perskaitykite išsamius pranešimų aprašus kiekvienu atveju 

paspausdami mygtuką ?.
– Jei grįžtamasis slėgis viršija 40 mmHg, pirmiausia būtina 

sumažinti slėgį burbulų gaudyklėje naudojant švirkštą, kol 
prietaise bus parodytas kitas pranešimas su tolesnėmis 
instrukcijomis.

– Kol vyksta nuorinimo procedūros, kraujo srauto greitis 
automatiškai sumažinamas iki 50 ml/min. Norint pagreitinti oro 
kišenių ir mikroburbulų pašalinimo iš vamzdelių procesą, kraujo 
srauto greitį galima padidinti (jei reikia).

Jei grįžtamojoje linijoje aptinkama oro žemiau 
burbulų gaudyklės, tai nurodoma garsiniu 
tonu ir ekrane rodomu pranešimu.

Balansavimas išjungtas.
Kraujo siurblys sustabdomas.

 Paspauskite Patvirtinti, kad 
patvirtintumėte, jog įvykdėte pranešime 
pateiktas instrukcijas.
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5.13.3 Nuorinimo procedūros

 Paraginti patvirtinti paspauskite 
Patvirtinti.

Šis pranešimas rodomas, jei grįžtamasis 
slėgis viršija 40 mmHg.

 Vykdykite instrukcijas.

Kitas pranešimas parodomas automatiškai, 
kai tik grįžtamasis slėgis nukrinta žemiau 
40 mmHg.
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 Norėdami išstumti orą į NaCl tirpalą, 
paspauskite Pradėti.

Kraujo siurblys veikia 50 ml/min. greičiu.

Kraujo siurblys automatiškai sustoja 
po 100 ml.

Kraujo siurblį galima sustabdyti ir prieš 
pasiekiant 100 ml, tokiu atveju reikia 
paspausti mygtuką Sustabdyti, jei 
operatorius sistemoje nebegali matyti 
jokio oro.
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 Norėdami patvirtinti, kad sistemoje nėra 
oro, paspauskite Taip.

Arba

 Norėdami toliau šalinti likusius oro 
burbulus, paspauskite Ne.

Automatiškai rodomas ankstesnis 
pranešimas.

 Prijunkite pacientą.

 Norėdami tęsti gydymą, paspauskite 
mygtuką Tęsti.

Kraujo siurblys veiks anksčiau nustatytu 
greičiu.

 Patikrinkite kraujo siurblio greitį ir, jei 
reikia, pakoreguokite.
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5.14 Pranešimas „Aptikta mikroburbulų žemiau burbulų 
gaudyklės“

5.14.1 Prieš pašalinant mikroburbulus

Įspėjimas 

Oro embolijos pavojus dėl oro vamzdelių sistemoje 

 Apeidamas oro burbulų detektoriaus stebėjimo sistemą, operatorius 
yra atsakingas už paciento saugą.

Įspėjimas 

Oro embolijos pavojus dėl oro vamzdelių sistemoje 

Tinkamai neatlikus nuorinimo procedūrų, gali pasireikšti oro infuzija.

 Nuorinimo procedūras visada būtina atlikti laikantis prietaise rodomų 
instrukcijų. Operatorius yra atsakingas už tinkamą instrukcijų 
laikymąsi.

 Be to, atlikdami nuorinimo procedūras atsižvelkite į toliau pateiktus 
punktus.
– Perskaitykite išsamius pranešimų aprašus kiekvienu atveju 

paspausdami mygtuką ?.
– Jei grįžtamasis slėgis viršija 40 mmHg, pirmiausia būtina 

sumažinti slėgį burbulų gaudyklėje naudojant švirkštą, kol 
prietaise bus parodytas kitas pranešimas su tolesnėmis 
instrukcijomis.

– Kol vyksta nuorinimo procedūros, kraujo srauto greitis 
automatiškai sumažinamas iki 50 ml/min. Norint pagreitinti oro 
kišenių ir mikroburbulų pašalinimo iš vamzdelių procesą, kraujo 
srauto greitį galima padidinti (jei reikia).
242 Fresenius Medical Care multiFiltratePRO IFU-LT 13A-2021



5 skyrius. Signalų valdymas
5.14.2 Aptikti mikroburbulai

Pastaba 

Pranešimą galima apeiti ne daugiau nei 3 kartus per gydymo kursą, 
paspaudus Tęsti. Jei mikroburbulai toliau aptinkami, būtina atlikti 
nuorinimo procedūras.

Jei grįžtamojoje linijoje aptinkama 
mikroburbulų žemiau burbulų gaudyklės, tai 
nurodoma garsiniu tonu ir ekrane rodomu 
pranešimu.

 Jei nematyti jokių mikroburbulų, 
paspauskite mygtuką Tęsti.

Arba

 Jei mikroburbulų yra, vykdykite 
instrukcijas ir užbaigę paspauskite 
Patvirtinti.

 Atlikite nuorinimo procedūras 
(žr. 5.13.3 skyrių, 239 psl.).
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5.15 Kraujo nuotėkis

Įspėjimas

Pavojus pacientui dėl hemolizės arba kraujo netekimo / kraujo 
netekimo pavojus dėl apeito kraujo nuotėkio detektoriaus

Apėjus kraujo nuotėkio saugos sistemą, hemolizės arba kraujo 
netekimo stebėjimo funkcija laikinai arba visam gydymo laikotarpiui 
išjungiama.

 Šiuo atveju operatorius yra atsakingas už paciento saugą.

 Ypač apdorodami visam laikui hemolizuotą plazmą, plazmos 
kontūre ieškokite papildomos tamsios spalvos, atsirandančios 
kraujo nuotėkio atveju.

Pastaba

Jei yra laukiantis pranešimas Aptiktas kraujo nuotėkis, gydymo 
parinktis TPE leidžia išjungti saugos sistemą. Tai reiškia, kad hemolizės 
ir kraujo nuotėkių stebėjimas atšaukiamas esamo gydymo laikotarpiui. 
Saugos sistema iš naujo suaktyvinama vėl įjungus prietaisą 
(žr. 4.7.15 skyrių, 195 psl.).

Jei kraujo nuotėkio detektorius (geltonas) 
filtrato linijoje aptinka kraujo, tai nurodoma 
garsiniu tonu ir ekrane rodomu pranešimu.

Balansavimas išjungtas.
Visi siurbliai sustabdomi.

 Norėdami tęsti gydymą, paspauskite 
mygtuką Apėjimas.

Kraujo nuotėkio detektoriaus pranešimo 
apėjimo laikas yra 2 minutės.
Didelio kraujo nuotėkio 
atveju – 1 minutė.

 Skaitykite pagalbinį tekstą ir vykdykite 
instrukcijas. Jei reikia, nutraukite gydymą.
244 Fresenius Medical Care multiFiltratePRO IFU-LT 13A-2021



5 skyrius. Signalų valdymas
5.16 Tikrinamas dinaminis slėgis, grąžinimo / įstatymo linija

Įspėjimas 

Kraujo netekimas / pavojus netekti kraujo išjungus dinaminio 
slėgio stebėjimo funkciją
Plazmos netekimas / pavojus netekti plazmos išjungus dinaminio 
slėgio stebėjimo funkciją

Išjungus dinaminio slėgio stebėjimo saugos sistemą, išjungiamas 
paciento linijų dislokacijos stebėjimas.

 Tokiu atveju operatorius yra atsakingas už paciento saugą

 Kraujo tėkmės didinimas

 Grąžinamo slėgio linijos keitimas

 Lygio padidinimas burbulų gaudyklėje

Jei įstatymo linijos dinaminio slėgio 
patikrinti neįmanoma, nes tiekimo greitis 
yra per mažas, tai nurodo garsinis signalas 
ir pranešimas.

Balansavimas išjungtas.

 Paspauskite mygtuką Pradėti, kad 
pradėtumėte prijungimo patikrinimą. 

Arba 

 Paspauskite mygtuką Išjungti, kad 
išjungtumėte įstatymo linijos dinaminio 
slėgio tikrinimą.
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Jei grąžinimo linijos dinaminio slėgio patikrinti 
neįmanoma, nes tiekimo greitis yra per 
mažas, tai nurodo garsinis signalas ir 
pranešimas.

Balansavimas išjungtas.

 Perskaitykite pagalbos tekstą ir, jei reikia, 
pakoreguokite tiekimo greitį.

 Norėdami tęsti, paspauskite mygtuką 
Patvirtinti.

Arba 

 Paspauskite mygtuką Išjungti, kad 
išjungtumėte grąžinimo linijos dinaminio 
slėgio tikrinimą.

Gydymo ekrane tikrinamas dinaminis slėgis 
rodomas kaip išjungtas.

Įstatymo /grąžinimo linijos tikrinamas 
dinaminis slėgis vėl automatiškai įjungiamas, 
kai tik tai įmanoma.
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5.17 Maitinimo triktis (elektros tiekimo triktis)

5.17.1 Vykstant paruošimui

 Vamzdelių sistema dar nesumontuota

Jei elektros tiekimas sutrinka prieš sumontuojant vamzdelių sistemą, 
prietaisas iš karto išsijungs.

 Vamzdelių sistema sumontuota

Bus rodomas pranešimas Elektros tiekimo triktis.
Sistema visiškai sustabdoma.

Elektros tiekimui atsikūrus, būtina patvirtinti pranešimą Atkurtas 
įtampos tiekimas paspaudžiant mygtuką Patvirtinti.

5.17.2 Vykstant gydymui

Bus rodomas pranešimas Elektros tiekimo triktis.
Skleidžiamas garsinis tonas (be delsos).
Balansavimas išjungtas.
Kraujo siurblys veikia.
Antikoaguliacija įjungta.
Šildytuvas išjungtas.

Jei kraujo siurblys veikia, avariniu būdu prietaisas gali veikti ne daugiau 
nei 15 minučių.

Pranešimas kartojamas kas 2 minutes ir jį būtina patvirtinti paspaudus 
mygtuką Patvirtinti.

Elektros tiekimui atsikūrus, sistema bus paleista automatiškai.

Praėjus 15 minučių arba tuo atveju, jei likusi akumuliatoriaus energija 
nesiekia minimalios, kraujo siurblys sustabdomas ir jo negalima vėl 
paleisti, kol neatkuriamas elektros tiekimas.

Po vėlesnių 5 minučių arba tuo atveju, jei minimali akumuliatoriaus 
energija dar labiau išeikvota, prietaisas išsijungia.

Šiuo atveju nutraukite gydymą taikydami kraujo reinfuziją rankiniu būdu 
(jei reikia) (žr. 5.19 skyrių, 248 psl.).

Pastaba 

Jei atlikus akumuliatoriaus patikrinimą aptinkamas nevisiškai įkrautas 
akumuliatorius, avarinis veikimas po elektros tiekimo trikties gali būti 
dar labiau apribotas, nei įprastai.
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5.18 Ekrano triktis

Ekranas patamsėja arba meniu mygtukai nebereaguoja.

5.19 Kraujo reinfuzija rankiniu būdu

Įspėjimas 

Pavojus pacientui dėl prietaiso gedimo 

Ekrano trikties atveju gydymo negalima saugiai atlikti, nes prietaiso 
nebegalima valdyti.

 Paspauskite mygtuką Sustabdyti siurblius (raudonas).
Siurbliai sustos.

 Atlikite kraujo reinfuziją rankiniu būdu (žr. 5.19 skyrių, 248 psl.).

Įspėjimas 

Oro embolijos pavojus dėl oro vamzdelių sistemoje 

Tinkamai neatlikus kraujo reinfuzijos rankiniu būdu, gali pasireikšti oro 
infuzija.

 Atliekant kraujo reinfuziją rankiniu būdu, būtina atsižvelgti į toliau 
nurodytus punktus.

– Pasukite kraujo siurblio avarinio veikimo rankinę svirtį rodyklės 
kryptimi, kad išvengtumėte oro infuzijos per prieigos liniją pavojaus.

– Apžiūrėkite, ar grįžtamojoje linijoje nėra oro, kad išvengtumėte oro 
infuzijos pavojaus.

Įspėjimas 

Kraujo netekimo pavojus ir oro embolijos pavojus dėl kraujo 
reinfuzijos rankiniu būdu 

 Būtina griežtai laikytis kraujo reinfuzijos rankiniu būdu atlikimo 
instrukcijų.

 Atjunkite prieigos liniją nuo paciento 
ir prijunkite prie NaCl tirpalo. Jei reikia, 
sulaužykite kūgį.

 Atlaisvinkite atitinkamus prieigos ir 
grįžtamosios linijų užspaudimo spaustukus.

 Norėdami grąžinti kraują į paciento 
organizmą, naudokite į siurblio rotorių 
integruotą rankinę svirtį. 

Sukite tik pagal laikrodžio rodyklę, kaip 
pavaizduota ant rotoriaus.

 Nuolat tikrinkite, ar vamzdelyje nėra oro.
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5.20 Rankinis slėgio matavimo blokų atidarymas

Toliau nurodytose situacijose slėgio matavimo blokus reikės rankiniu 
būdu atidaryti, kad būtų galima išimti vamzdelių sistemą.

– Elektros tiekimo triktis ir išsekęs akumuliatorius
– Sugedusi pneumatinė įranga

Šiuo atveju nutraukite gydymą taikydami kraujo reinfuziją rankiniu būdu 
(jei reikia) (žr. 5.19 skyrių, 248 psl.).

Reikalavimai – Švirkštas
– Avarinio vėdinimo rinkinys

Adapteris
Atbulinis vožtuvas

Įspėjimas 

Pavojus netekti kraujo dėl pažeistų vamzdelių sistemų 

 Prieš atidarant slėgio matavimo blokus rankiniu būdu, vamzdelių 
sistemoje esantį slėgį ties burbulų gaudykle reikės sumažinti 
naudojant tuščią švirkštą.

 Naudodami adapterį, prijunkite tuščią 
švirkštą prie Luerio užrakto jungties 
užpakalinėje prietaiso dalyje.

 Naudodami švirkštą, pakartotinai 
sudarykite slėgį, kol slėgio matavimo 
blokai atsidarys.
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6 Valymas / dezinfekavimas

6.1 Paviršių valymas / paviršių dezinfekavimas

Prieš valydami ir dezinfekuodami, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį 
nuo visų išorinių maitinimo šaltinių. Po kiekvienos gydymo procedūros 
būtina dezinfekuoti paviršius. Įsitikinkite, kad sritis aplink jutiklius 
ir pavaras yra švari, kad nesutriktų prietaiso funkcijos.

Nešvarumus, pvz., kraują ir filtratą, būtina nedelsiant nuvalyti 
vienkartiniu popieriniu rankšluosčiu, sudrėkintu dezinfekavimo 
priemone. Tuomet paviršių reikia dezinfekuoti antrą kartą, naudojant 
dezinfekcines šluostes arba purškalą. Valydami nenaudokite jokių 
aštrių objektų.

Įspėjimas 

Kryžminio užteršimo pavojus dėl nepakankamos dezinfekcijos 

Užteršimo pavojus dėl nepakankamos dezinfekcijos 

Kyla mikrobų plitimo pavojus.

 Po kiekvienos gydymo procedūros būtina dezinfekuoti paviršius.

 Prietaiso dezinfekavimas turi būti atliekamas laikantis naudojimo 
instrukcijose pateiktų nurodymų. Jei laikomasi netinkamų 
procedūrų, neįmanoma efektyviai dezinfekuoti arba nuvalyti.

 Galima naudoti tik 6 skyriuje nurodytas dezinfekavimo ir valymo 
priemones.
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6.1.1 Ekrano valymas

6.1.2 Nuimami prietaiso komponentai

Toliau nurodytus prietaiso komponentus galima nuimti, kad būtų 
lengviau valyti.
– Siurblio rotoriai (kraujo siurblys, dializato siurblys, substituto 

siurblys, filtrato siurblys)
– Svarstyklių padėklai

 Paspauskite monitoriaus simbolį ant 
mygtuko PARUOŠIMAS ir palaikykite 
apie 3 sekundes.

Tokiu būdu ekranas išjungiamas.

 Nuvalykite ekraną.

Pastaba 

Išjungtas ekranas vėl taps aktyvus, kai tik bus parodytas pranešimas.

 Paspauskite monitoriaus simbolį ant 
mygtuko PARUOŠIMAS ir palaikykite 
apie 1 sekundę. 

Tokiu būdu ekranas vėl įjungiamas.
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6.2 Dezinfekavimo ir valymo priemonės

Toliau nurodytos dezinfekavimo priemonės buvo išbandytos ir 
yra tinkamos naudoti su prietaisu. Rekomenduojamos taikomos 
koncentracijos atitinka dezinfekavimo priemonių gamintojų 
specifikacijas, pateiktas tuo metu, kai buvo išleistos šios naudojimo 
instrukcijos. Visada patikrinkite, ar taikoma koncentracija atitinka 
dabartinę dezinfekavimo priemonių informaciją.

Incidin Extra N Veikliosios medžiagos bazė: aldehidų neturintis preparatas
Dezinfekavimo tipas: dezinfekavimas šluostant
Taikoma koncentracija: 1 % vandenyje
Veikimo laikas: 15 min.

ClearSurf Veikliosios medžiagos bazė: katijoninės aktyviosios paviršiaus 
medžiagos
Dezinfekavimo tipas: dezinfekavimas šluostant
Taikoma koncentracija: 0,5 % vandenyje
Veikimo laikas: 60 min.
Taikoma koncentracija: 1 % vandenyje
Veikimo laikas: 15 min.

ClearSurf šluostės Paruoštos naudoti šluostės
Veikliosios medžiagos bazė: katijoninės aktyviosios paviršiaus 
medžiagos
Dezinfekavimo tipas: dezinfekavimas šluostant
Taikoma koncentracija: 1 % vandenyje
Veikimo laikas: 15 min.

Freka-NOL Veikliosios medžiagos bazė: etanolis
Dezinfekavimo tipas: dezinfekavimas šluostant
Taikoma koncentracija: neskiedžiama
Veikimo laikas: 1 min.
Rekomenduojamas naudojimas: „Freka-WIPES“ vienkartinės šluostės, 
mirkytos „Freka-NOL“ savo dozatoriuje.
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7 Funkcijų aprašas

Prieš skaitydami šį skyrių, būtinai perskaitykite medicininę informaciją 
(žr. 2.6 skyrių, 20 psl.).

7.1 Prietaiso funkcijos

Ekstrakorporinis kraujo 
kontūras

Prietaise yra siurbliu valdomas ekstrakorporinis kraujo kontūras. 
Vykstant gydymui, ekstrakorporinis kraujo kontūras yra stebimas.

Balansavimas Atsižvelgiant į procedūrą, ritininiai siurbliai naudojami filtratui, 
substitutui, dializatui, plazmai ir skalavimo tirpalams perduoti. 
Balansavimas valdomas gravitacijos būdu, naudojant integruotas 
svarstykles, kuriomis pasveriamas kiekvienas gydymo procedūrai atlikti 
reikalingas skystis. Du integruoti šildytuvai valdo nustatytą gydymo 
temperatūrą visame tėkmės diapazone. Tai galima pasirinkti 
atitinkamuose meniu.

Naudojimas Gydymo parametrai ir meniu mygtukai rodomi dideliame ekrane. 
Prietaisas valdomas jutikliniame ekrane, pvz., renkantis ekrane 
rodomus laukus.

Funkcijų patikrinimas Vos tik įjungus prietaisą, jis atlieka automatinį visų valdymo, rodymo, 
stebėjimo ir signalų funkcijų patikrinimą, kad būtų užtikrintas tinkamas 
šių funkcijų veikimas. Vykstant gydymui, kai kurie šių patikrinimų 
kartojami tam tikrais intervalais.

Antikoaguliacija Prietaise yra švirkšto siurblys, skirtas heparino infuzijai, bei citrato 
ir kalcio siurbliai regioninei citratinei antikoaguliacijai atlikti.

Vykstant Ci-Ca gydymui, iš paciento kraujo pašalinamas atitinkamas 
kiekis kalcio. Dėl šios priežasties į grįžtamąją liniją integruotu kalcio 
siurbliu infuzuojamas kalcio substitutas.
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7.2 Procedūrų aprašas

7.2.1 Nuolatinė pakaitinė inkstų terapija

Įvairios nuolatinės pakaitinės inkstų terapijos (CRRT) gali būti 
skiriamos, kai reikia pašalinti iš šlapimo takų išsiskyrusias medžiagas 
ir didelį nereikalingų medžiagų kiekį. Tai taip pat taikoma tuo atveju, 
jei reikia pakoreguoti elektrolitų arba rūgščių-šarmų pusiausvyros 
sutrikimus, ir gali apimti taikymą tam tikrais apsinuodijimo atvejais, 
kai toksinai prasiskverbia per hemofiltro membraną.

Prieiga prie kraujagyslių Atliekant CRRT terapijas, naudojama veno-veninė prieiga prie 
kraujagyslių, t. y. kraujas pašalinamas iš paciento venos ir po gydymo 
pakartotinai į ją infuzuojamas. Kraujagyslėms pasiekti paprastai 
naudojamas didelio skersmens centrinės venos dvigubo spindžio 
kateteris.

Grynoji ultrafiltracija Grynoji ultrafiltracija skiriama pagal klinikinius poreikius. Ji šiek tiek 
prisideda prie bendros CRRT dozės.

CRRT režimai Prietaisas užtikrina nuolatinę veno-veninę hemodializę (CVVHD) 
ir nuolatinę hemofiltraciją (CVVH). CVVH gali būti atliekama kaip 
skiedimo prieš filtrą CVVH (sutrumpintai, prieš CVVH) arba skiedimo 
po filtro CVVH (sutrumpintai, po CVVH). Be to, prietaisu galima 
atlikti CVVH su skiedimu prieš filtravimą ir po filtravimo (sutrum
pintai, prieš / po CVVH). Galiausiai prietaisu galima atlikti jungtinę 
hemofiltracijos ir hemodializės procedūrą (CVVHDF). Atsižvelgiant į tai, 
ar substitutas infuzuojamas į ekstrakorporinį kontūrą, yra du CVVHDF 
procedūros tipai (sutrumpintai, prieš CVVHDF ir po CVVHDF). CRRT 
procedūros tipą ir konkrečiam pacientui skirtus parametrus kiekvienu 
atveju atskirai nurodo gydantis gydytojas. 

CRRT terapijų 
efektyvumas / filtrato 
tėkmė

CRRT efektyvumas priklauso nuo molekulinės ketinamų šalinti 
medžiagų masės. Nurodomus parametrus būtina pasirinkti konkrečiai 
kiekvienai procedūrai. Jie turi tiesioginės įtakos gydymo efektyvumui. 
Tirpinio klirensas turi būti difuzijos arba konvekcijos arba abiejų šių 
mechanizmų taikymo rezultatas. Tiekiama CRRT dozė gali būti 
mažesnė nei skirta CRRT dozė dėl, pvz., gydymo pertrūkių. Į tai reikia 
atsižvelgti skiriant CRRT dozę.

Pagrindiniai nurodomi CRRT gydymo parametrai yra šie:
– Kraujo tėkmė
– Dializato srautas
– Ultrafiltracijos tikslinė vertė arba nuolatinis grynasis UF kiekis
– Hemofiltracijos arba hemodiafiltracijos substituto srautai
– Dializatoriaus / hemofiltro pasirinkimas (pvz., naudingas paviršiaus 

plotas ir membranos pralaidumas bei kitos savybės)

Bendroji skiriama filtrato tėkmė gaunama sudėjus visus tėkmės greičius 
ir norimą grynosios ultrafiltracijos greitį. Ši vertė multifiltratePRO 
nurodoma kaip filtrato tėkmė.
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Hemofiltrai Taikant visus CRRT režimus, su kuriais naudojamas multiFiltratePRO, 
rekomenduojama naudoti pakankamai didelį didelio pralaidumo 
hemofiltrą, kuris užtikrina pasirinktam CRRT režimui reikiamo lygio 
klirensą ir visu reikiamu filtro naudojimo laiku, taip pat tuo atveju, kai 
kaip CRRT režimas pasirenkama CVVHD (pvz., AV 600 S, AV 1000 S).

Krešulių susidarymo 
pavojus vykdant CRRT 
terapijas

Krešulių susidarymo ekstrakorporiniame kraujo kontūre pavojus 
skiriasi, atsižvelgiant į atskiras CRRT procedūras. Atliekant diafiltracijos 
procedūrą, kai taikomas galinis skiedimas, filtro išėjimo angoje susidaro 
kraujo hemokoncentracija, kuri priklauso nuo filtrato srauto ir kraujo 
srauto santykio bei paciento hematokrito. Manoma, kad dėl šios 
priežasties filtrų naudojimo laikas po CVVH yra trumpesnis, palyginti 
su prieš CVVH.

7.2.1.1 CVVH

Po CVVH Skiedimas po filtro reiškia substituto infuziją žemiau filtro po ultrafiltrato 
pašalinimo. Dėl to kraujas filtro išėjimo angoje yra didesnės ląstelių ir 
baltymų koncentracijos (hemokoncentracijos). Tai gali padidinti krešulių 
susidarymo ekstrakorporiniame kraujo kontūre pavojų. Norint išvengti 
kritinės hemokoncentracijos, hemokoncentracija ties filtro išėjimo anga 
(UF/BF santykis) neturi būti nustatyta daugiau kaip 30 %, atsižvelgiant 
į gydytojo nustatytus gydymo parametrus. 

Prieš CVVH Skiedimas prieš filtrą apima substitutą, infuzuojamą į ekstrakorporinį 
kontūrą aukščiau filtro, todėl sumažėja kritinės hemokoncentracijos 
pavojus. Tačiau šio proceso trūkumas yra susijęs su tuo, kad į filtrą 
patenka atskiesto kraujo. Tai reiškia, kad toksinų koncentracija yra 
mažesnė, tad vienam litrui ultrafiltrato pašalinama mažiau toksinų, nei 
būtų pašalinta po CVVH. Tas pats kiekis substituto, naudojamas per 
skiedimą prieš filtrą, yra mažiau efektyvus nei skiedimo po filtro atveju. 
Šio skiedimo sukeltą trūkumą galima sumažinti padidinant kraujo srauto 
greitį. Arba visada galima pasirinkti kitą CRRT terapiją.

Pre / po CVVH Prieš CVVH + po CVVH => Pre / po CVVH

Taip sumažinami trūkumai ir sujungiami atskirų procedūrų pranašumai. 
Taigi atsižvelgiant į taikymo sąlygas, gydymą galima optimizuoti.
Fresenius Medical Care multiFiltratePRO IFU-LT 13A-2021 257



7 skyrius. Funkcijų aprašas
Pav. Skirtingų CVVH procedūrų srauto diagrama

Sutartiniai ženklai 1 Linijos užspaudimo spaustukas (raudonas)
2 Kraujo siurblys
3 Filtras
4 Pripildymo lygio detektorius
5 Optinis detektorius
6 Oro burbulų detektorius
7 Linijos užspaudimo spaustukas (mėlynas)
8 Svarstyklės
9 Filtratas
10 Filtrato siurblys
11 Kraujo nuotėkio detektorius (geltonas)
12 Substituto siurblys
13 Šildytuvas (baltas)
14 Substitutas
15 Svarstyklės
16 Galinio skiedimo jungtis
17 Pradinio skiedimo jungtis

3

4

12

13

14

15

1
2

5

6
7

16

17
8

9

10
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Gydymo duomenys

CVVH Min. Maks. Skiriamoji 
geba 

Vienetas 

Kraujo tėkmė 0 500 10 ml/min.

Grynasis UF kiekis Išj. / 10 990 10 ml/h

Nuolatinis heparino leidimas Išj. / 0,5 25 0,1 ml/h

Antikoaguliacijos boliusas Išj. / 0,1 5 0,1 ml

Substitutas 600 4800 10 ml/h

Temperatūra Išj. / 35 39 0,5 °C
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7 skyrius. Funkcijų aprašas
Pav. Prieš / po CVVH tėkmės diagrama 

Sutartiniai ženklai 1 Linijos užspaudimo spaustukas (raudonas)
2 Kraujo siurblys
3 Filtras
4 Pripildymo lygio detektorius
5 Optinis detektorius
6 Oro burbulų detektorius
7 Linijos užspaudimo spaustukas (mėlynas)
8 Svarstyklės
9 Filtratas
10 Filtrato siurblys
11 Kraujo nuotėkio detektorius (geltonas)
12 Substituto po skiedimo siurblys
13 Šildytuvas (baltas)
14 Substitutas
15 Svarstyklės
16 Substituto prieš skiedimą siurblys
17 Šildytuvas (žalias)
18 Galinio skiedimo jungtis
19 Pradinio skiedimo jungtis
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7 skyrius. Funkcijų aprašas
Gydymo duomenys

7.2.1.2 CVVHD

Taikant CVVHD, kraujas išgryninamas daugiausia per dializę. Be 
difuzijos, kuri per šią procedūrą daugiausia šalina toksinus, vyksta ir 
konvekcija. Esant įprastoms CRRT sąlygoms, kai kraujo srautas 
gerokai didesnis už dializato srautą, įprastai galima tikėtis beveik 
visiško dializato prisotinimo mažos molekulinės masės toksinais, 
pvz., karbamidu ir kreatininu. Todėl CVVHD procedūros efektyvumas 
yra panašus į procedūros po CVVH. Kadangi difuzijos greitis priklauso 
nuo molekulinės masės, visiško dializato prisotinimo didesnės, dar 
vadinamos vidutinės molekulinės masės, tirpiniais, gali nepavykti 
pasiekti. Tai priklauso nuo nustatytų kraujo ir dializato tėkmių ir 
naudojamo filtro. Todėl pasiektas šių medžiagų klirenso greitis yra 
mažesnis nei po CVVH atveju (jei naudojamas tas pats dializato ir 
substituto kiekis). Šį CVVHD trūkumą bent iš dalies galima kompensuoti 
naudojant filtrus su dideliu aktyviu paviršiumi ir didelio pralaidumo 
membranomis. Kita vertus, CVVHD gali suteikti galimybę nustatyti 
mažesnę kraujo tėkmę nei prieš CVVH ir po CVVH.

Prieš / po CVVH Min. Maks. Skiriamoji 
geba 

Vienetas 

Kraujo tėkmė 0 500 10 ml/min.

Grynasis UF kiekis Išj. / 10 990 10 ml/h

Nuolatinis heparino leidimas Išj. / 0,5 25 0,1 ml/h

Antikoaguliacijos boliusas Išj. / 0,1 5 0,1 ml

Substituto skiedimas prieš filtrą 600 4800 10 ml/h

Substituto skiedimas po filtro 600 4800 10 ml/h

Temperatūra Išj. / 35 39 0,5 °C
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7 skyrius. Funkcijų aprašas
Pav. CVVHD srauto diagrama

Sutartiniai ženklai 1 Linijos užspaudimo spaustukas (raudonas)
2 Kraujo siurblys
3 Filtras
4 Pripildymo lygio detektorius
5 Optinis detektorius
6 Oro burbulų detektorius
7 Linijos užspaudimo spaustukas (mėlynas)
8 Svarstyklės
9 Filtratas
10 Filtrato siurblys
11 Kraujo nuotėkio detektorius (geltonas)
12 Šildytuvas (žalias)
13 Dializato siurblys
14 Dializatas
15 Svarstyklės
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7 skyrius. Funkcijų aprašas
Gydymo duomenys

7.2.1.3 CVVHDF

Pagrindinių terapijų 
derinys

Šias pagrindines terapijas galima derinti poromis:

Prieš CVVH + CVVHD => prieš CVVHDF

Po CVVH + CVVHD => po CVVHDF

Dalis CRRT tirpalo, reikalingo tikslinei CRRT dozei, taikoma kaip 
dializatas, kuris sumažina kraujo tėkmės reikalavimus, palyginti su 
visiška prieš arba po CVVH. Taigi atsižvelgiant į taikymo sąlygas, 
gydymą galima optimizuoti. Pavyzdžiui, po CVVHDF atveju galima 
pasirinkti didžiausią įmanomą filtrato tėkmę pasiekiamos kraujo tėkmės 
atžvilgiu, siekiant išlaikyti hemokoncentraciją filtre priimtinose ribose. 
Procedūros po CVVHDF dializės komponentas toliau didina gydymo 
efektyvumą, paprastai be jokių papildomų su kraujo tėkme susijusių 
reikalavimų, nes UF/BF santykiui tai neturi jokios įtakos.

CVVHD Min. Maks. Skiriamoji 
geba 

Vienetas 

Kraujo srautas su heparinizacija 0 500 10 ml/min.

Grynasis UF kiekis Išj. / 10 990 10 ml/h

Kraujo srautas su Ci-Ca antikoaguliacija 0 200 10 ml/min.

Citrato dozė 2 6 0,1 mmol/l

Kalcio dozė 0 3 0,1 mmol/l

Nuolatinis heparino leidimas Išj. / 0,5 25 0,1 ml/h

Antikoaguliacijos boliusas Išj. / 0,1 5 0,1 ml

Dializatas 600 4800 10 ml/h

Temperatūra Išj. / 35 39 0,5 °C
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7 skyrius. Funkcijų aprašas
Pav. Po CVVHDF (Ci-Ca) srauto diagrama

Sutartiniai ženklai 1 Linijos užspaudimo spaustukas (raudonas)
2 Kraujo siurblys
3 Filtras
4 Pripildymo lygio detektorius
5 Optinis detektorius
6 Oro burbulų detektorius
7 Linijos užspaudimo spaustukas (mėlynas)
8 Svarstyklės
9 Filtratas
10 Filtrato siurblys
11 Kraujo nuotėkio detektorius (geltonas)
12 Substituto siurblys
13 Šildytuvas (baltas)
14 Substitutas
15 Svarstyklės
16 Dializato siurblys
17 Šildytuvas (žalias)
18 Dializatas
19 Svarstyklės
20 Galinio skiedimo jungtis
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7 skyrius. Funkcijų aprašas
Pav. Skirtingų CVVHDF procedūrų srauto diagrama

Sutartiniai ženklai 1 Linijos užspaudimo spaustukas (raudonas)
2 Kraujo siurblys
3 Filtras
4 Pripildymo lygio detektorius
5 Optinis detektorius
6 Oro burbulų detektorius
7 Linijos užspaudimo spaustukas (mėlynas)
8 Svarstyklės
9 Filtratas
10 Filtrato siurblys
11 Kraujo nuotėkio detektorius (geltonas)
12 Substituto siurblys
13 Šildytuvas (baltas)
14 Substitutas / dializatas
15 Svarstyklės
16 Dializato siurblys
17 Šildytuvas (žalias)
18 Galinio skiedimo jungtis
19 Pradinio skiedimo jungtis
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7 skyrius. Funkcijų aprašas
Gydymo duomenys

CVVHDF Min. Maks. Skiriamoji 
geba 

Vienetas 

Kraujo srautas su heparinizacija 0 500 10 ml/min.

Grynasis UF kiekis Išj. / 10 990 10 ml/h

Kraujo srautas su Ci-Ca antikoaguliacija 0 200 10 ml/min.

Citrato dozė 2 6 0,1 mmol/l

Kalcio dozė 0,1 3 0,1 mmol/l

Nuolatinis heparino leidimas Išj. / 0,5 25 0,1 ml/h

Antikoaguliacijos boliusas Išj. / 0,1 5 0,1 ml

Substitutas 600 4800 10 ml/h

Substitutas su Ci-Ca antikoaguliacija 600 2400 10 ml/h

Dializatas 600 4800 10 ml/h

Temperatūra Išj. / 35 39 0,5 °C
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7 skyrius. Funkcijų aprašas
7.2.2 Terapinis plazmos pakeitimas

Bendrieji aspektai Terapinis plazmos pakeitimas yra nusistovėjusi ekstrakorporinio 
kraujo gryninimo technika, atliekama arba centrifuguojant, arba 
atskiriant plazmą per membraną. Prietaisas leidžia taikyti TPE, 
atskiriant plazmą per membraną. Terapinis TPE poveikis gali apimti 
patologinių medžiagų pašalinimą iš kraujo, pvz., monokloninių 
autoantikūnų ir paraproteinų, plazmą pakeičiant pakaitiniu skysčiu.

Ekstrakorporinis kraujo 
kontūras ir balansavimas

TPE ekstrakorporinis kraujo kontūras šiek tiek skiriasi nuo CRRT. 
Balansavimo kontūro struktūra iš esmės yra tokia pat kaip ir po CVVH 
atveju. Tačiau siekiant užtikrinti švelnų pakaitinio tirpalo, kuris gali būti 
donoro plazma, sušildymą, nuosekliai prijungiami du šildytuvo 
maišeliai, kad būtų sumažintas pavojus, kylantis dėl vietinio plazmos 
perkaitinimo. Be to, vykdomas pritaikytas TMP ir kraujo nuotėkio 
stebėjimas.

Plazmos filtrai Per TPE naudojami filtrai su ypač pralaidžia membrana, kurie praleidžia 
visus plazmos komponentus, išskyrus kraujo ląstelių komponentus, 
todėl jie dar vadinami plazmos filtrais.
Per TPE plazma, įskaitant norimus pašalinti komponentus, išfiltruojama 
ir taikant gravimetrinį balansavimą infuzuojamas tinkamas pakaitinis 
tirpalas.

Pakaitinis tirpalas Pašalintą plazmą reikia pakeisti šviežia užšaldyta plazma (FFP) arba 
izo-onkotiniais koloidiniais pakaitiniais tirpalais (pvz., albumino 
tirpalais), kad būtų kompensuotas koloidinių osmosiškai aktyvių 
baltymų praradimas kraujyje.

Kaip vienas iš variantų gali būti naudojamas izo-onkotinis žmogaus 
albumino tirpalas. Krešėjimo faktorių (pvz., hipofibrinogenemijos) ar kitų 
svarbių plazmos komponentų trūkumą, pasireiškiantį savaime arba dėl 
plazmos pakeitimo, galima neutralizuoti kaip pakaitinį tirpalą naudojant 
šviežią užšaldytą plazmą (FFP), visą arba dalimis (tokiu atveju geriau 
gydymo pabaigoje). Prietaisas leidžia atlikti tikslų izovoleminį pakeitimą.

Tam tikrais atvejais, pvz., su tromboze susijusios trombocitopeninės 
purpuros (TTP) atveju, be patologinių plazmos komponentų pašalinimo, 
būtina gydymo dalis yra visų plazmos komponentų infuzija su pakaitiniu 
tirpalu. Tokiais atvejais plazmos produktai paprastai yra tinkami 
pakaitiniai tirpalai, pvz., FFP.

Dozavimas Per TPE paprastai pakeičiama 1–2 kartus daugiau paciento 
plazmos tūrio.

Dėl per TPE gydymo kursą sumažėjusios šalinamų medžiagų 
koncentracijos plazmoje, pasiekus nurodytą plazmos pakeitimo 
rezultatą TPE nutraukiamas. Jei kliniškai būtina ir tiek laiko, kiek 
kliniškai būtina, vieną iš tolesnių dienų toliau bus atliekamas TPE 
gydymas.
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7 skyrius. Funkcijų aprašas
Pav. TPE srauto diagrama

Sutartiniai ženklai 1 Linijos užspaudimo spaustukas (raudonas)
2 Kraujo siurblys
3 Filtras
4 Pripildymo lygio detektorius
5 Optinis detektorius
6 Oro burbulų detektorius
7 Linijos užspaudimo spaustukas (mėlynas)
8 Svarstyklės
9 Filtratas
10 Filtrato siurblys
11 Kraujo nuotėkio detektorius (geltonas)
12 Substituto siurblys
13 Šildytuvas (baltas) ir šildytuvas (žalias)
14 Plazma
15 Svarstyklės
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7 skyrius. Funkcijų aprašas
Gydymo duomenys

Techninės specifikacijos Kraujo tėkmė turi būti taikoma atsižvelgiant į naudojamą plazmos filtrą 
ir prieigą prie kraujagyslių. Naudojant tuščiavidurio pluošto filtrus, 
minimali kraujo tėkmė turi būti 50 ml/min., kad būtų išvengta krešulių 
susidarymo. 

Per procedūrą TMP turi būti kuo mažesnis. Užsikimšus membranai, 
TMP padidėja, o eritrocitai, kaip tikėtina, įsiurbiami ant filtro membranos 
ir palaipsniui plyšus jų ląstelių membranai į filtratą išskiriamas laisvas 
hemoglobinas (Hb). 

Hemolizė yra dažnas šalutinis TPE poveikis, kuris gali lemti rausvą 
paciento plazmos spalvą ir gali suaktyvinti kraujo nuotėkio aliarmą. 
Jei reikia, hemolizę galima atskirti nuo kraujo nuotėkio, paimant kraujo 
mėginį ląstelėms identifikuoti. 

TPE Min. Maks. Skiriamoji 
geba 

Vienetas 

Kraujo tėkmė 10 300 10 ml/min.

Plazmos greičio ir kraujo tėkmės santykis 0 30 1 %

Plazma Išj. / 10 50 1 ml/min.

Nuolatinis heparino leidimas Išj. / 0,5 25 0,1 ml/h

Antikoaguliacijos boliusas Išj. / 0,1 5 0,1 ml

Tikslinis tūris Išj. / 10 39990 10 ml

Temperatūra Išj. Įj. - -

Įspėjimas

Filtro funkcijos sutrikimas užsikimšus membranai

Pavojus pacientui dėl hemolizės arba kraujo praradimo

Padidėjus TMP dėl membranos užsikimšimo, eritrocitai gali būti 
įsiurbiami ant filtro membranos ir sunaikinami. Taip laisvas 
hemoglobinas (Hb) pasiekia plazmos pusę, dėl ko suaktyvinamas 
kraujo nuotėkio aliarmas ir gydymas sustabdomas. 

 Per gydymą būtina reguliariai tikrinti, ar TMP nepadidėjo. 

 Esant pastebimam padidėjimui, gydymas turi būti koreguojamas, 
pvz., sumažinamas filtracijos greitis arba optimizuojama 
antikoaguliacija.

 Jei suaktyvinamas kraujo nuotėkio aliarmas, būtina pakeisti 
ekstrakorporinį kontūrą. Tokiu atveju kraujo nuotėkio aliarmo 
išjungimo parinkties naudoti negalima.
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7 skyrius. Funkcijų aprašas
Antikoaguliacija Antikoaguliacijai pasiekti per TPE su prietaisu paprastai naudojamas 
heparinas. Išsamesnė informacija (žr. 7.3.1 skyrių, 273 psl.), įskaitant 
heparino praradimo galimybę per TPE gydymo procedūrą 
(žr. 2.6 skyrių, 20 psl.).

7.2.3 Pediatrinės CRRT gydymo procedūros

Specialus gydymo 
režimas, skirtas 
mažiems vaikams

Mažiems vaikams pageidaujamą CRRT efektyvumą (žr. toliau 
esančioje lentelėje pateiktą informaciją apie CRRT skyrimo vaikams 
koregavimą) galima pasiekti naudojant specialiai šiam tikslui sukurtą 
vamzdelių sistemą. Vamzdelių sistemos užpildymo krauju tūris taip pat 
sumažintas, palyginti su standartine eksploatacine medžiaga. Vaikams 
skirtą vamzdelių sistemą galima naudoti norint atlikti vaik. CVVHD 
8–16 kg ir vaik. CVVHD 16–40 kg gydymo procedūras.

Pastaba

TMP turi būti stebimas pagal naudojamo plazmos filtro rekomendaciją. 
Pastebėjus TMP padidėjimo požymių, būtina iš naujo įvertinti kraujo 
tėkmę, filtracijos frakciją ir antikoaguliaciją, kad būtų išvengta 
hemolizės.

Įspėjimas

Pavojus pacientui dėl šilumos praradimo per ekstrakorporinį 
kraujo kontūrą, jei plazmos pakaitinio tirpalo temperatūra per 
žema

Hemodinaminis nestabilumas dėl sumažėjusios bazinės kūno 
temperatūros

 Prieš gydymo procedūrą pašildykite plazmos pakaitinį tirpalą bent 
iki 20 °C temperatūros.

 Gydymo procedūrą vykdykite bent 20 °C kambario temperatūroje.

 Įjunkite šildytuvą.

 Vykstant gydymo procedūrai, venkite skersvėjo.

 Reguliariai stebėkite paciento temperatūrą.

 Jei reikia, imkitės priemonių paciento temperatūrai išlaikyti, 
pvz., naudokite elektrines antklodes.

Pastaba

Kad nebūtų pažeisti donoro plazmoje esantys baltymai, TPE gydymo 
procedūrų šilumingumas sumažintas. Temperatūra įstatymo vietoje 
priklauso nuo įvairių veiksnių, įskaitant aplinkos temperatūrą 
(žr. 12 skyrių, 315 psl.).
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7 skyrius. Funkcijų aprašas
Pav. Vaik. CVVHD tėkmės diagrama

Sutartiniai ženklai 1 Linijos užspaudimo spaustukas (raudonas)
2 Kraujo siurblys
3 Filtras
4 Pripildymo lygio detektorius
5 Optinis detektorius
6 Oro burbulų detektorius
7 Linijos užspaudimo spaustukas (mėlynas)
8 Svarstyklės
9 Filtratas
10 Filtrato siurblys
11 Kraujo nuotėkio detektorius (geltonas)
12 Šildytuvas (žalias)
13 Dializato siurblys
14 Dializatas
15 Svarstyklės
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7 skyrius. Funkcijų aprašas
Gydymo duomenys

Vaik. CVVHD 8–16 kg Min. Maks. Skiriamoji 
geba 

Vienetas 

Kraujo tėkmė 0 100 10–50/1 
50–100/5

ml/min.

Grynasis UF kiekis Išj. / 10 200 10 ml/h

Nuolatinis heparino leidimas Išj. / 0,5 25 0,1 ml/h

Dializatas 380 1000 10 ml/h

Temperatūra Išj. / 35 39 0,5 °C

Vaik. CVVHD 16–40 kg Min. Maks. Skiriamoji 
geba 

Vienetas 

Kraujo tėkmė 0 200 10–50/1 
50–100/5 
100–200/10

ml/min.

Grynasis UF kiekis Išj. / 10 400 10 ml/h

Nuolatinis heparino leidimas Išj. / 0,5 25 0,1 ml/h

Dializatas 380 1500 10 ml/h

Temperatūra Išj. / 35 39 0,5 °C
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7 skyrius. Funkcijų aprašas
7.3 Antikoaguliacija

Antikoaguliacijos 
reikalavimai

Atliekant su ekstrakorporiniu kraujo apdorojimu susijusias gydymo 
procedūras, paprastai reikalinga kraujo antikoaguliacija. Ji neleidžia 
susidaryti kraujo krešuliams ekstrakorporiniame kraujo kontūre ir 
užtikrina pakankamą naudojamų filtrų naudojimo laiką.

Visos gydymo procedūros Antikoaguliacija turi būti stebima reguliariais intervalais. Dažnesnis 
antikoaguliacijos efektyvumo stebėjimas paprastai reikalingas po 
antikoagulianto dozės pritaikymo ir iš karto po gydymo pradžios.

7.3.1 Sisteminė antikoaguliacija

Sisteminiai 
antikoaguliantai

Sisteminei antikoaguliacijai pasiekti galima naudoti įvairias medžiagas. 
Dėl sisteminės antikoaguliacijos medžiagos (pvz., nefrakcionuoto 
heparino (UFH) arba mažos molekulinės masės heparino (LMWH), 
heparinoidų, pentasacharidų arba tiesioginių trombino inhibitorių), 
dozės ir metodo turi individualiai nuspręsti gydantis gydytojas. 
Pacientui, kuriam jau skirta sisteminė terapinė antikoaguliacija, 
papildomos antikoaguliacijos gali nebereikėti. 

Toliau pateikta informacija daugiausia susijusi su heparinu.

Pildymas heparinu Atsižvelgiant į naudojamą filtrą, gali būti reikalinga arba 
rekomenduojama užpildyti heparinu. Kontūrui užpildyti galima naudoti 
heparinizuotą izotoninį fiziologinį tirpalą (pvz., 5000 TV/l), nebent 
kliniškai nurodyta kitaip (žr. taikomo filtro naudojimo instrukcijas).

Heparino dozė / dozavimas Heparino dozę turi skirti atsakingas gydytojas, atsižvelgdamas 
į paciento būklę ir klinikinę situaciją (pvz., laikotarpį po operacijos, 
kraujavimo riziką, tromboembolijos riziką, paciento kūno svorį). 
Paskirtą heparino dozę gali sudaryti boliusas ir po jo einanti nuolatinė 
dozė. Būtina visada laikytis naudojamo heparino ir filtro / adsorberio 
preparato charakteristikų santraukos arba naudojimo instrukcijų.

Stebėjimas Koaguliacija turi būti stebima reguliariais intervalais, taip pat 
atsižvelgiant į kraujavimo riziką ir heparino dozės pakeitimus 
(pvz., aktyvaus krešėjimo laiko (ACT) arba aktyvaus dalinio 
tromboplastino laiko (aPTT) matavimą).

Integruotas heparino 
siurblys, skirtas 
antikoaguliacijai

Heparino siurblys, skirtas nuolatinei antikoaguliantų infuzijai užtikrinti, 
yra integruotas į prietaisą. Antikoaguliantų infuzijos linija įeina į 
vamzdelių sistemą. Tirpalo pH vertė turi būti ≤ 10. Pradėjus gydymą, 
galima pradėti nuolatinę infuziją. Paskirtą pradinį boliusą galima suleisti 
naudojant heparino siurblį. Vėliau, gydymo metu boliusą galima leisti 
per heparino siurblį. Per gydymo pertrūkius integruotas heparino 
siurblys automatiškai pristabdo infuziją.
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Pav. Sisteminės antikoaguliacijos schema

Sutartiniai ženklai 1 Linijos užspaudimo spaustukas (raudonas)
2 Kraujo siurblys
3 Filtras
4 Pripildymo lygio detektorius
5 Optinis detektorius
6 Oro burbulų detektorius
7 Linijos užspaudimo spaustukas (mėlynas)
8 Heparino siurblys

CRRT be antikoaguliacijos Kai CRRT procedūra atliekama be antikoagulianto, ekstrakorporiniame 
kontūre galima dažniau pastebėti ankstyvą hemofiltro našumo 
sumažėjimą ir krešėjimą.

3
4

8

1
2

5

6
7

Pastaba

Užsikimšimo ir krešulių susidarymo laipsnis priklauso nuo paciento 
koagulopatijos laipsnio.

Patarimas

Taikant CRRT be antikoaguliacijos ir pasirinkus CVVHD arba gydymo 
režimą su skiedimo prieš filtrą komponentu, gali pagerėti filtro 
praeinamumas.
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7.3.2 CVVHD arba po CVVHDF su Ci-Ca protokolu (regioninė citratinė antikoaguliacija) 

7.3.2.1 Gydymo skyrimas ir pagrindiniai aspektai

Naudojant multiFiltratePRO, integruota regioninė citratinė 
antikoaguliacija galima su CRRT režimais CVVHD ir skiedimo po filtro 
CVVHDF. 

Ci-Ca protokolas Integruotas RCA protokolas identifikuojamas kaip Ci-Ca protokolas 
(atitinkamai, Ci-Ca CVVHD ir Ci-Ca po CVVHDF). multiFiltratePRO 
reikia sumontuoti su atitinkama vamzdelių sistema, turinčia integruotą 
citrato liniją paėmimo sistemos („paėmimo linijos“) segmente prieš 
siurblį ir integruotą kalcio liniją grąžinimo sistemoje („grąžinimo linijoje“). 

Taikant RCA citratas jungiasi prie jonizuoto kalcio ekstrakorporiniame 
kraujyje, sudarydamas kalcio ir citrato kompleksus. Dėl to sumažėjus 
jonizuoto kalcio koncentracijai, sukliudoma vykti keliems koaguliacijos 
proceso etapams. Taikant Ci-Ca protokolą, atitinkama kalcio ir citrato 
kompleksų dalis išvaloma per filtrą. Likutinis citrato kiekis, „citrato 
apkrova“, infuzuojamas pacientui, todėl po metabolizacijos susidaro 
bikarbonato buferis. Reikalingas pakankamai didelis didelio lankstumo 
hemofiltras, kuris neapriboja buferinių bazių bei kalcio ir citrato 
kompleksų pernešimo. Maksimali kraujo tėkmė apribota iki 200 ml/min., 
kad būtų apribota citrato apkrova. Kadangi kraujo tėkmė dažniausiai 
nustatoma apatiniame šiems filtrams taikomų kraujo tėkmių diapazone, 
atsižvelkite į atitinkamo filtro naudojimo instrukcijas dėl minimalios 
kraujo tėkmės ribos.

Įspėjimas 

Užkrėtimo pavojus dėl netinkamų tirpalų, kurie neatitinka 
pasirinkto gydymo režimo, infuzijos 

 Pakeitę gydymo režimą, jei reikia, pakeiskite tirpalus, kad jie atitiktų 
pasirinktą gydymo režimą ir antikoaguliaciją.

 Taikant CVVHDF ir CVVH gydymo režimus, galima naudoti tik 
infuzijai tinkamus tirpalus.

Įspėjimas 

Pavojus pacientui dėl elektrolitų pusiausvyros sutrikimo 

Jei balansas pertraukiamas per dažnai (pvz., dažnais balanso 
aliarmais), tai gali lemti nenumatytą citrato apkrovą paciento 
organizme, kuri gali sukelti metabolinę alkalozę ir hipernatremiją.

Pastaba. Kiekvieną kartą pertrūkus filtrato tėkmei, kalcio substitucija 
taip pat pertraukiama. 

 Balanso pertrūkiai, ypač citratinės antikoaguliacijos atveju, turi būti 
kuo mažesni.
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Ci-Ca protokolas reikalauja derinti papildomus tirpalus, kurie 
rekomenduojami naudoti tam tikrais santykiais (žr. toliau pateiktą 
sistemos nustatymų pavyzdį):
– Koncentruotas trinatrio citrato tirpalas (4 % w/v arba 136 mmol/l, 

sutrumpintai: „citrato tirpalas“)
– Dializatas, kuris yra be kalcio ir kuris pasižymi pritaikytomis natrio 

ir bikarbonato koncentracijomis, kad būtų atspindėtas citrato tirpalo 
naudojimas (sutrumpintai: „Ci-Ca dializatai“)

– Koncentruotas kalcio tirpalas (sutrumpintai: „kalcio tirpalas“)
– Substitutas, kuris paprastai pasižymi 1,5 mmol/l kalcio koncentracija 

(pvz., hemofiltracijos tirpalas, skirtas infuzijai; Ci-Ca tik po CVVHDF)

Ci-Ca CVVHD Galima naudoti įprastas paskirtas dozes iki ~2500 ml/h. Jei reikia, 
galima naudoti ir didesnes, iki ~4 000 ml/h, dozes. Vidutinių molekulių 
klirensą galima pagerinti pasirinkus ribinį hemofiltrą, pvz., EMiC2. 
Kadangi kalcio ir citrato kompleksai ir buferinės bazės yra santykinai 
mažos molekulės, panašūs klirensai gaunami su EMiC2 ir standartiniu 
didelio laidumo hemofiltru, naudojamu per CRRT, todėl galima taikyti tą 
patį Ci-Ca CVVHD protokolą. 

Taikoma AV filtrams AV 600 S ir AV 1000 S bei EMiC2.

Ci-Ca CVVHD sistemos nustatymų pavyzdys: kaip standartinis 
nustatymas, dializato tėkmė nustatoma kaip 33 % kraujo tėkmės. Šis 
santykis pateikiamas multiFiltratePRO naudotojo sąsajoje. Šis santykis 
atitinka skaitinį santykį „20:1“ tarp dializato ir kraujo tėkmių, kurios 
atitinkamai nurodomos kaip „ml/h“ ir „ml/min.“. Citrato dozė skiriama 
proporcingai kraujo tėkmei; kalcio dozė skiriama proporcingai filtrato 
tėkmei.

1 derinys 2 derinys 3 derinys

Kraujo tėkmė 80 ml/min. 100 ml/min. 120 ml/min.

Citrato dozė (4 % citratas) 4,0 mmol/l 4,0 mmol/l 4,0 mmol/l

Dializato srautas 1600 ml/h 2000 ml/h 2400 ml/h

Substituto tėkmė - - -

Kalcio dozė 1,7 mmol/l 1,7 mmol/l 1,7 mmol/l
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Ci-Ca postCVVHDF Paskirta dozė padidinama 50 %, palyginti su CVVHD, tuo pačiu metu 
išlaikant tą pačią kraujo tėkmę. Galima naudoti įprastas paskirtas dozes 
iki ~ 3 750 ml/h. Jei reikia, galima naudoti ir didesnes, iki ~6 000 ml/h, 
dozes. Tiekiamos dozės padidėjimas gali būti šiek tiek mažesnis, nes 
visiškas ištakio prisotinimas pasiekia savo ribas. Turi būti naudojamas 
AV 1000 S arba lygiavertis hemofiltras. Šiuo režimu EMiC2 naudoti 
negalima, nes dėl to galimi pernelyg dideli albumino nuostoliai. 

Ci-Ca po CVVHDF sistemos nustatymų pavyzdys: kaip standartinis 
nustatymas, dializato tėkmė nustatoma kaip 33 % kraujo tėkmės. Šis 
santykis pateikiamas multiFiltratePRO naudotojo sąsajoje. Šis santykis 
atitinka skaitinį santykį „20:1“ tarp dializato ir kraujo tėkmių, kurios 
atitinkamai nurodomos kaip „ml/h“ ir „ml/min.“. Substituto tėkmė turi būti 
pasirinkta kaip 17 % kraujo tėkmės. Tai koreliuoja su skaitiniu santykiu 
„10:1“ tarp substituto ir kraujo tėkmių; substituto tėkmė nurodoma 
„ml/h“, o kraujo tėkmė – „ml/min.“. Jei įmanoma, hemokoncentracija 
filtro išėjimo angoje (UF/BF santykis) neturi viršyti 20 %. Jei dėl 
reikalingos Ca tėkmės ir klinikiniu požiūriu reikalingos ultrafiltracijos 
hemokoncentracija filtro išėjimo angoje viršija 20 %, substituto tėkmę 
galima atitinkamai sumažinti. Citrato dozė skiriama proporcingai kraujo 
tėkmei; kalcio dozė skiriama proporcingai ištakio tėkmei. Skaičiuojant 
reikiamą kalcio tirpalo tėkmę, automatiškai atsižvelgiama į kalcio 
infuziją su substitutu.

RCA keitimas į heparino 
antikoaguliaciją

Esant konkrečioms klinikinėms sąlygoms (pvz., sunkiai disnatremijai, 
citrato kaupimuisi ir kt.), RCA reikia pakeisti į heparino antikoaguliaciją.

1 derinys 2 derinys 3 derinys

Kraujo tėkmė 80 ml/min. 100 ml/min. 120 ml/min.

Citrato dozė (4 % citratas) 5,0 mmol/l 5,0 mmol/l 5,0 mmol/l

Dializato srautas 1600 ml/h 2000 ml/h 2400 ml/h

Substituto tėkmė 800 ml/h 1000 ml/h 1200 ml/h

Kalcio dozė 1,7 mmol/l 1,7 mmol/l 1,7 mmol/l

Įspėjimas 

Pavojus pacientui dėl elektrolitų pusiausvyros sutrikimo, kuris 
pasireiškia dėl netinkamai pasirinkto dializato ir substituto

 Pakoreguokite tirpalų tėkmės santykius vienas kito ir kraujo tėkmės 
atžvilgiu.

Pastaba 

Nepaisant citrato antikoaguliacijos, per gydymą vamzdelių sistemoje 
gali susidaryti vietinių krešulių. Reguliariai vykdykite kraujo linijų 
apžiūras, ypač srityje nuo venų kameros iki grįžtamosios linijos, 
jungiamos prie kraujagyslių prieigos linijos, jungties. Jei krešulių 
susidarymas akivaizdus (baltos juostos), pakeiskite kasetę.
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7.3.2.2 Ci-Ca protokolo tirpalai

Toliau nurodyti tirpalai tinkami naudoti su Ci-Ca protokolu:

CRRT tirpalai Rekomenduojama Ci-Ca dializatus laikyti atskirai nuo kitų dializės 
ir hemofiltracijos tirpalų, kad jie netyčia nebūtų sumaišyti. 

CRRT gydymo 
procedūros

Citrato tirpalas HF tirpalas / dializatas Ca tirpalas

Ci-Ca CVVHD 4 % Na3 citrato (atitinka 
136 mmol/l citrato) 

1,5 l talpos maišelyje

Ci-Ca Dialysate K2, 

Ci-Ca Dialysate K4, 

Ci-Ca Dialysate K2 Plus, 

Ci-Ca Dialysate K4 Plus

5 l talpos maišelyje

CaCl2 tirpalas, 
atitinkamos 
koncentracijos 
(50–500 mmol/l kalcio 
jonų);

pageidautina apie 
100 mmol/l

Ci-Ca po CVVHDF 4 % Na3 citrato (atitinka 
136 mmol/l citrato) 

1,5 l talpos maišelyje

Ci-Ca Dialysate K2, 

Ci-Ca Dialysate K4, 

Ci-Ca Dialysate K2 Plus, 

Ci-Ca Dialysate K4 Plus

5 l talpos maišelyje

Papildomai, kalcio 
turintis, bikarbonato 
buferiniu tirpalu 
apdorotas substitutas

CaCl2 tirpalas, 
atitinkamos 
koncentracijos 
(50–500 mmol/l kalcio 
jonų);

pageidautina apie 
100 mmol/l

Pastaba

Prieš jungdami bet kokį tirpalą prie paciento arba ekstrakorporinio 
kontūro, visada perskaitykite etiketę, kad įsitikintumėte, jog bus 
tiekiamas reikiamas tirpalas. Prieš naudojant tirpalus, jie turi būti bent 
+20 °C temperatūros, kad būtų galima integruota multiFiltratePRO 
pašildymo procedūra

Pastaba

Atsižvelgiant į klinikinius reikalavimus, dializatas ir hemofiltracijos 
tirpalas prieš pat naudojimą turi būti pašildomi apytiksliai iki 
36,5–38,0 °C temperatūros. Temperatūra turi būti atitinkamai nustatyta.
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Citrato ir kalcio tirpalai Citrato ir kalcio tirpalai turi būti tinkami infuzijai. Atsižvelgiant į vietiškai 
naudojamus citrato ir kalcio tirpalus, citrato ir kalcio jonų koncentracija 
(atitinkamai) ir šių tirpalų kiekiai saugomi prietaiso viduje ir juos galima 
peržiūrėti Ci-Ca maiš. keitimo meniu. Pradinio saugojimo procedūrą 
atlieka techninio aptarnavimo skyriaus darbuotojai. Jei įmanoma, 
naudokite paruoštus naudoti citrato ir kalcio tirpalus, t. y. nereikalingas 
skiedimas iki galutinės koncentracijos. Pirmenybė teikiama gaminiams 
su tinkamomis jungtimis, skirtomis jungti prie integruotų 
multiFiltratePRO SecuKit vamzdelių sistemos citrato ir kalcio linijų 
(žr. 8 skyrių, 295 psl.).

Atliekant Ci-Ca CVVHD ir Ci-Ca po CVVHDF, vienintelis patvirtintas 
citrato tirpalas yra 4 % Na3 citrato tirpalas, kurio sudėtyje yra 
136 mmol/l citrato jonų. 

Naudojamo kalcio tirpalo koncentracija paprastai gali patekti 
į 50–500 mmol/l diapazoną. Rekomenduojama naudoti kalcio tirpalą, 
kuriame yra apytiksliai 100 mmol/l kalcio. Didesnės kalcio 
koncentracijos lemia mažesnes kalcio tėkmes ir gali padidinti vietinių 
krešulių susidarymo pavojų dėl mažesnio susimaišymo kalcio infuzijos 
vietoje. Nors kalcio chloridas arba kalcio gliukonatas paprastai yra 
prieinami koncentratai, kuriuos galima atskiesti iki norimos 
koncentracijos, pirmenybė teikiama kalcio chlorido tirpalui. 

Primygtinai rekomenduojama per visas Ci-Ca gydymo procedūras 
ligoninėje naudoti fiksuotą kalcio tirpalą. Vėliau atliekant bet kokius 
pakeitimus reikės atlikti suderintus prietaiso nustatymų ir naudojamo 
kalcio tirpalo pakeitimus, kad būtų išvengta saugos problemų dėl kalcio 
koncentracijų neatitikimo.

Pastaba

Patikrinkite, ar kalcio koncentracija tirpale atitinka koncentraciją, 
pasirinktą sąrankos dalyje ir rodomą ekrane.

Įspėjimas 

Pavojus pacientui dėl netinkamos Ci-Ca antikoaguliacijos 
ir paciento rūgšties-bazės pusiausvyros pokyčių 

Pavojus pacientui dėl elektrolitų pusiausvyros sutrikimo 

 Patikrinkite, ar naudojami citrato ir kalcio tirpalai atitinka tipus, 
pasirinktus sąrankos dalyje ir rodomus ekrane.

Įspėjimas 

Pavojus pacientui dėl kūno temperatūros sumažėjimo 

Jei citrato ir kalcio tirpalų temperatūra per žema, pacientui gali 
pasireikšti hipotermija.

 Naudojami tirpalai turi būti kambario temperatūros.

 Pasirinkite tinkamą laikymo temperatūrą arba prieš naudodami 
pašildykite maišelius iki reikiamos temperatūros.
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Ci-Ca dializatai Siekiant efektyviai išnaudoti citrato veikimo mechanizmą hemofiltre, 
Ci-Ca dializatuose nėra kalcio (0 mmol/l Ca2+). Kadangi citrato 
antikoaguliacijai pasiekti naudojamas natrio citrato tirpalas, iš pradžių 
yra hipernatremijos galimybė. Vėliau natrio koncentracija visuose Ci-Ca 
dializatuose turi būti maža. Norint kompensuoti netiesioginį 4 % trinatrio 
citrato tirpalo buferio tiekimą, bikarbonato koncentraciją taip pat reikia 
sumažinti. Ci-Ca dializatai turi būti prijungti naudojant multiFiltratePRO 
vamzdelių sistemos dializės liniją. Kai kurie Ci-Ca dializatai turi 
spalvinius kodus (pvz., geltoną jungtį) tinkamam sujungimui užtikrinti.

Substitucijos tirpalas Ci-Ca po CVVHDF protokolas skirtas naudoti su bikarbonato buferiniais 
hemofiltracijos tirpalais. Kadangi šiuose tirpaluose paprastai yra kalcio 
(pvz., 1,5 mmol/l Ca2+), iš pradžių yra krešulių susidarymo kontūro 
grąžinimo linijoje ir veninėje kameroje galimybė. Stipresnis jonizuoto 
kalcio prieš filtravimą (0,20–0,29 mmol/l) slopinimas apriboja krešulių 
susidarymo, susijusio su HF tirpalo infuzija, riziką. Šiek tiek didesnė 
citrato dozė (5 mmol/l kraujo) kartu su bikarbonato kiekiu HF tirpale 
(pvz., 35 mmol/l) taip pat kompensuoja didesnį citrato (netiesioginės 
buferinės bazės) ir bikarbonato (tiesioginės buferinės bazės) 
pašalinimą per filtrą dėl pridėtos difuzinės ir konvekcinės ištakio dozės. 
Rekomenduojama naudoti šio tipo substitutą su 1,5 mmol/l kalcio 
ir 35 mmol/l bikarbonato.

Įspėjimas 

Pavojus netekti kraujo dėl krešulių susidarymo

Pavojus pacientui dėl elektrolitų pusiausvyros sutrikimo, kuris 
pasireiškia dėl netinkamai pasirinkto dializato 

Per Ci-Ca gydymą naudojant kalcio turintį dializatą, gali susidaryti 
kraujo krešulių ir (arba) pasireikšti hiperkalcemija.

 Vykdydami gydymo procedūras su citrato antikoaguliacija, 
naudokite tik kalcio neturintį dializatą.

Įspėjimas 

Pavojus pacientui dėl elektrolitų pusiausvyros sutrikimo, kuris 
pasireiškia dėl netinkamai pasirinkto substituto 

Per Ci-Ca gydymą naudojant netinkamo kalcio lygio substitutą, 
pacientui gali pasireikšti elektrolitų pusiausvyros sutrikimas.

 Vykdydami gydymo procedūras su citrato antikoaguliacija, 
naudokite tik kalcio turintį substitutą.

 Patikrinkite, ar naudojamas citrato tirpalas atitinka tipą, pasirinktą 
sąrankos dalyje ir rodomą ekrane.
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7.3.2.3 Terapijos nustatymai ir stebėjimas su Ci-Ca protokolu

Citrato tirpalas Pagrindinis numatomas poveikis naudojant 4 % citrato tirpalą yra 
antikoaguliacija ekstrakorporiniame kontūre, atitinkanti paskirtą citrato 
dozę. Dalis citrato tiesiogiai pašalinama su ištakiu, o kita dalis bus 
infuzuota sistemiškai. Esant įprastoms sąlygoms, infuzuotas citratas 
metabolizuojamas, o antrinis to poveikis yra bikarbonato susidarymas. 

Dozavimas Citrato dozė apibrėžiama kaip citrato jonų kiekis (mmol), infuzuojamas 
į vieną apdoroto kraujo litrą, todėl jos vienetas yra koncentracijos 
vienetas. Citrato dozę galima nustatyti 2–6 mmol/l diapazone. 
Paprastai pradinė 4,0 mmol/l kraujo vertė yra tinkama atliekant Ci-Ca 
CVVHD, o šiek tiek didesnė 5,0 mmol/l kraujo pradinė vertė yra tinkama 
atliekant Ci-Ca po CVVHDF. Ši šiek tiek didesnė pradinė vertė, palyginti 
su Ci-Ca CVVHD, kompensuoja Ci-Ca po CVVHDF hemofiltracijos 
komponento poveikį rūgščių-šarmų pusiausvyrai ir neutralizuoja 
pirmalaikį jonizuoto kalcio koncentracijos padidėjimą po kalcio turinčio 
substituto infuzijos skiedimo po filtro etape.

Įprastomis aplinkybėmis taikant šią citrato dozę, jonizuoto kalcio po 
filtro lygis turėtų būti 0,25–0,35 mmol/l kraujo atliekant Ci-Ca CVVHD ir 
0,21–0,29 mmol/l kraujo atliekant Ci-Ca po CVVHDF. Jonizuoto kalcio 
verčių sumažinimas iki mažiau nei 0,35 mmol/l ekstrakorporiniame 
kraujo kontūre (žemiau filtro) susijęs tik su nedideliu krešulių 
susidarymo ekstrakorporiniame kraujo kontūre pavojumi. 

Citrato dozė turi likti 3–5 mmol/l atliekant CVVHD ir 3–5,5 mmol/l 
atliekant po CVVHDF, siekiant sumažinti hiponatremijos arba 
hipernatremijos riziką. Jei pradinė vertė nepadeda pasiekti norimo 
jonizuoto kalcio po filtravimo lygio, dozę reikia pritaikyti pagal toliau 
pateiktą lentelę.

Siekiant apriboti citrato antikoaguliacijos pertrūkius, citrato infuzija 
tęsiama ribotą laiko tarpą veikiant balanso aliarmams ir vykstant 
daugumai maišelių keitimų. 

Įspėjimas 

Pavojus pacientui dėl elektrolitų pusiausvyros sutrikimo 

Jei balansas pertraukiamas per dažnai (pvz., dažnais balanso 
aliarmais), tai gali lemti nenumatytą citrato apkrovą paciento 
organizme, kuri gali sukelti metabolinę alkalozę ir hipernatremiją.

Pastaba. Kiekvieną kartą pertrūkus filtrato tėkmei, kalcio substitucija 
taip pat pertraukiama. 

 Balanso pertrūkiai, ypač citratinės antikoaguliacijos atveju, turi būti 
kuo mažesni.
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Kalcio koregavimas po 
filtravimo

Reikalavimus dėl jonizuoto kalcio matavimo po filtravimo rasite: 
(žr. 7.3.2.4 skyrių, 289 psl.). Pakoregavus citrato dozę, jonizuotas 
kalcis kontūre (paprastai matuojamas po filtravimo) pakeičiamas per 
kelias minutes (jei ekstrakorporinio kraujo tūris buvo pakeistas esant 
taikomai kraujo tėkmei). Citrato dozę galima nustatyti 0,1 mmol/l 
intervalais. Citrato dozę pakoregavus iš naujo, naują nuostatą galima 
patikrinti tik po kelių minučių ir, jei reikia, ją galima pakoreguoti iš naujo.

Ci-Ca CVVHD: citrato dozės pritaikymo 
schemos (atsižvelgiant į vietinę patirtį, gali 
būti tikslinga apibrėžti kitas vertes, kurioms 
esant reikia įspėti gydytoją). Jei išmatuotos 
jonizuoto kalcio po filtro vertės yra mažesnės 
nei 0,20 mmol/l arba didesnės nei 
0,35 / 0,40 mmol/l (reikalavimus dėl 
matavimo rasite 2.6.10 skyriuje), būtina 
kruopščiai patikrinti tirpalus ir nustatymus.

Ci-Ca po CVVHDF: citrato dozės pritaikymo 
schemos (atsižvelgiant į vietinę patirtį, gali 
būti tikslinga apibrėžti kitas vertes, kurioms 
esant reikia įspėti gydytoją). Jei išmatuotos 
jonizuoto kalcio po filtro vertės yra mažesnės 
nei 0,20 mmol/l arba didesnės nei 
0,35 / 0,40 mmol/l (reikalavimus dėl 
matavimo rasite 2.6.10 skyriuje), būtina 
kruopščiai patikrinti tirpalus ir nustatymus.
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Ca tirpalas Pagrindinis numatomas kalcio tirpalo poveikis yra kalcio papildymas 
patyrus jo nuostolių, atsirandančių dėl kalcio ir citrato kompleksų 
klirenso per filtrą. Be kalcio substitucijos arba jei ji nepakankama, 
pacientui būtų nustatytas neigiamas kalcio balansas, kuris gali lemti 
kliniškai reikšmingą hipokalcemiją. Kalcio tirpalas infuzuojamas 
sistemiškai per veninio kraujo liniją prieš pat sujungiant su veninio 
kateterio spindžiu. Kalcio substituciją reikia pritaikyti prie paciento 
poreikių, kad būtų išvengta hipokalcemijos arba hiperkalcemijos. 
Infuzuotas kalcio kiekis turi būti atitinkamai koreguojamas siekiant 
kontroliuoti sisteminę jonizuoto kalcio koncentraciją (žr. toliau esančią 
lentelę). 

Dozavimas Kalcio dozė apibrėžiama kaip kalcio jonų kiekis (mmol), infuzuojamas 
į vieną gauto ištakio litrą. Taikant Ci-Ca CVVHD, Ca dozė (ekrane: 
kalcio / filtrato santykis) gali būti koreguojama 0,0–3,0 mmol/l 
diapazone. Ci-Ca po CVVHDF atveju kalcio dozė atitinka bendrąją 
kalcio infuziją, t. y. kalcio, infuzuoto su kalcio tirpalu, ir kalcio, esančio 
substitute, sumą filtrato srauto atžvilgiu. Skirtingai nei Ci-Ca CVVHD 
atveju, taikant Ci-Ca po CVVHDF negalima nustatyti labai mažų kalcio 
dozės verčių, nes būtina, kad kalcis būtų infuzuojamas su substitutu. 
Konkrečiai, taikant Ci-Ca po CVVHDF niekada negalima nustatyti 
0,0 mmol/l kalcio dozės. Viršutinė konfigūracijos slenkstinė vertė yra 
identiška, esant 3,0 mmol/l. 

Siekiant palengvinti kalcio tirpalo dozavimą, naudotojas nustato kalcio 
substituciją proporcingai ištakio greičiui ir koreguoja ją, kad pasiektų 
tikslinę sisteminio jonizuotą kalcio koncentraciją. Jei sisteminio 
jonizuoto kalcio koncentracijos terapijos pradžioje patenka į įprastą 
diapazoną ir jei naudojami pavyzdiniai sistemos nustatymai, tinkama 
pradinė dozė yra 1,7 mmol kalcio vienam litrui ištakio. Visų Ci-Ca 
terapijų atveju tai yra rekomenduojama pradinė vertė, atitinkanti 
teoriškai tikėtiną kalcio praradimą į ištakį, esant įprastoms gydymo 
sąlygoms. Patirtis rodo, kad tarp pacientų yra individualių skirtumų. 
Tai reiškia, kad kalcio dozę reikia koreguoti, ypač per pirmąjį gydymo 
etapą. Be to, kai kuriems pacientams gali būti naudinga pakeisti 
tikslinius diapazonus. Tai savo nuožiūra nusprendžia gydantis 
gydytojas.

Tiesiogiai prijungus kalcio dozę prie filtrato tėkmės, kalcio substitutas 
pertraukiamas, kai tik filtrato tėkmė sustoja. Balansas taip pat 
pertraukiamas. Be to, kalcio dozė automatiškai pakoreguojama taip, 
kad būtų užtikrintas gydymo efektyvumas, o tai reiškia, kad, pvz., 
didesnio kalcio kiekio pašalinimo dėl padidėjusios dializato tėkmės 
atveju kalcio substitucija bus automatiškai sumažinama. 

Pastaba

Žemiau kalcio įleidimo angos, veninio kraujo grąžinimo linijoje ir 
kateteryje gali susidaryti fibrino juostelė. Tuomet gydymą reikia 
nutraukti ir reikia pakeisti kontūrą. Reikia reguliariai stebėti. Ataskaitos 
rodo, kad fibrino juostelės susidarymo rizika yra didesnė, kai iCa 
po filtro viršija rekomenduojamą diapazoną.
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Kalcio substitucijos 
tikrinimas

Pakankama kalcio substitucija nustatoma atliekant reguliarias 
sisteminio jonizuoto kalcio patikras. 

Norėdami paimti kraujo mėginį, kad galėtumėte patikrinti sisteminio 
jonizuoto kalcio kiekį, laikykitės mėginio / sisteminio kraujo mėginio 
ėmimo instrukcijų (žr. 7.3.2.3 skyrių, 281 psl.).

Jei klinikiniu požiūriu nekontraindikuotina, sisteminio jonizuoto kalcio 
vertės turi patekti į įprastų verčių diapazoną.

Kalcio balansas serume Gali užtrukti iki 12 valandų ar ilgiau, kol bus matomas visas kalcio dozės 
pakeitimo poveikis sisteminio jonizuoto kalcio koncentracijai ir bus 
nustatytas naujas balansas. Pakoregavus vidutinius į diapazoną 
nepatenkančius matavimus, kitų koregavimo veiksmų paprastai 
nereikėtų atlikti per kitas 6–8 valandas.

Ci-Ca CVVHD: paprastai siūlomos kalcio 
dozės pritaikymo schemos, kurias gydymą 
skiriantis gydytojas gali keisti pagal paciento 
poreikius (atsižvelgiant į vietinę patirtį, gali 
būti tikslinga apibrėžti kitas vertes, kurioms 
esant reikia įspėti gydytoją). Jei sisteminio 
jonizuoto kalcio matavimų vertės yra 
mažesnės nei 1,00 mmol/l arba didesnės 
nei 1,35 mmol/l, būtina kruopščiai patikrinti 
tirpalus ir nustatymus. Tačiau tam tikros 
paciento klinikinės būklės taip pat gali 
pakankamai paaiškinti tokius matavimus.

Ci-Ca postCVVHDF: paprastai siūlomos 
kalcio dozės pritaikymo schemos, kurias 
gydymą skiriantis gydytojas gali keisti pagal 
paciento poreikius (atsižvelgiant į vietinę 
patirtį, gali būti tikslinga apibrėžti kitas vertes, 
kurioms esant reikia įspėti gydytoją). Jei 
sisteminio jonizuoto kalcio matavimų vertės 
yra mažesnės nei 1,00 mmol/l arba didesnės 
nei 1,35 mmol/l, būtina kruopščiai patikrinti 
tirpalus ir nustatymus. Tačiau tam tikros 
paciento klinikinės būklės taip pat gali 
pakankamai paaiškinti tokius matavimus.
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Uždelstas poveikis 
pakeitus kalcio dozę

Taip yra dėl to, kad sisteminis pasiskirstymo tūris pirmiausia turi sukurti 
naują pusiausvyrą. Atsižvelgiant į CRRT gydymo efektyvumą ir 
paciento sudėjimą (arba jo / jos kalcio pasiskirstymo tūrį), pirmuosius 
poveikio požymius galima matyti po kelių valandų, tačiau visą poveikį 
galima įvertinti tik apytiksliai po vienos dienos.

Į tai ypač būtina atsižvelgti, jei per trumpus laiko intervalus atliekami keli 
lygiaverčiai pakeitimai, nes tada gali pasireikšti pernelyg didelis atsakas 
(pvz., hiperkalcemija, jei kalcio dozė pakartotinai padidinama per 
trumpus laiko intervalus).

Didelė kalcio dozė:
galimas citrato kaupimasis

Jei kalcio dozė, būtina sisteminio jonizuoto kalcio kiekiui stabilizuoti, 
yra didesnė nei 2,1 mmol/l, tai gali reikšti citrato kaupimąsi. Nustatant 
tokias dideles kalcio dozes, prietaisas operatorių apie tai įspėja 
ir rekomenduoja atlikti bendrojo kalcio kiekio matavimą. Daugiau 
informacijos apie citrato kaupimąsi: (žr. l skyrių, 293 psl.)

Maža kalcio dozė:
galimi užsikimšusios 
membranos požymiai

Jei mažesnės nei 1,3 mmol/l kalcio dozės pakanka sisteminio jonizuoto 
kalcio kiekiui stabilizuoti, tai gali reikšti užsikimšusią membraną 
(krešulių susidarymą) su sumažėjusiu kalcio ir citrato kompleksų 
pralaidumu. Daugiau informacijos apie krešulių susidarymą: 
(žr. l skyrių, 292 psl.)

Ci-Ca dializatai Numatomas Ci-Ca dializato poveikis yra užtikrinti klirensą, numatytą 
esant tiksliniam CRRT efektyvumui.

Pastaba

Skirtingai nuo citrato dozės pakeitimų, kalcio dozės pakeitimo poveikį 
galima įvertinti tik praėjus tam tikram laiko tarpui.
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Metabolizmo kontrolė Nustačius Ci-Ca dializato dozę, kraujo tėkmė paprastai turi būti 
nustatoma tris kartus didesnė už šią tėkmę (QD/QB santykis 33 %). 
Nuo šios reikšmės galima nukrypti, pavyzdžiui, jei siekiama kitos 
bikarbonato vertės serume. Į siūlomus derinius (žr. 7.3.2.1 skyrių, 
275 psl.) reikia atsižvelgti kaip į pradinį įprasto naudojimo tašką, nes 
esant dializato ir kraujo tėkmės santykio neatitikimui gali išsivystyti 
metabolinė alkalozė arba acidozė. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad 
dializės tėkmės padidėjimas paskatina acidozę. Tai skiriasi nuo kitų 
tirpalų (pvz., su 35 mmol/l bikarbonatu), kurie yra naudojami su CRRT 
be antikoaguliacijos arba kartu su sistemine antikoaguliacija, 
naudojimo.

Poveikį paciento metabolinei rūgščių-šarmų pusiausvyrai galima 
pakeisti naudojant santykį tarp kraujo tėkmės (t. y. buferinių bazių 
infuzijos) ir Ci-Ca dializato tėkmės (t. y. buferinių bazių pašalinimo). 
Jei per procedūrą reikia pritaikyti dializato ir kraujo tėkmės santykį, 
teorinis tolesnių veiksmų poveikis bikarbonato koncentracijai serume 
bus maždaug 4 mmol/l (žr. toliau pateiktą iliustraciją):
– 20 % vienos iš tėkmių pokytis atliekant Ci-Ca CVVHD / Ci-Ca EMiC2
– 30 % vienos iš tėkmių pokytis atliekant Ci-Ca po CVVHDF

Atsižvelgiant į norimo poveikio dydį, gali reikėti atlikti mažesnius arba 
didesnius laipsniško koregavimo veiksmus.

Rūgščių-šarmų 
pusiausvyra serume

Gali praeiti kelios valandos, kol bus pastebimas visas dializato ir kraujo 
tėkmių santykio pokyčio poveikis, nes valandinė CRRT dozė yra maža, 
palyginti su efektyviu bikarbonato pasiskirstymo tūriu paciento 
organizme. Pakoregavus vidutinius į diapazoną nepatenkančius 
matavimus, kitų koregavimo veiksmų paprastai nereikėtų atlikti per 
kitas 6–8 valandas. Į tai ypač būtina atsižvelgti, jei per trumpus 
laiko intervalus atliekami keli lygiaverčiai pakeitimai, nes jie gali 
sukelti pernelyg didelį atsaką. Esant nepageidaujamai sureguliuotai 
rūgščių-šarmų pusiausvyrai, būtina atsižvelgti ir į kitus įtakos turinčius 
veiksnius. 

Pastaba

Ci-Ca po CVVHDF atveju pakoregavus kraujo srautą – net siekiant 
pakeisti rūgšties-bazės pusiausvyrą – reikia pakoreguoti ir substituto 
srautą.
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Numatoma Ci-Ca CVVHD bikarbonato 
koncentracija serume kraujo ir dializato 
tėkmės atžvilgiu. Iliustracijose pavaizduotas 
skaitinis modelis su 4,0 mmol/l ir 5,0 mmol/l 
citrato doze, 1,7 mmol/l kalcio doze, 
substituto tėkme esant 17 % kraujo tėkmei 
atliekant Ci-Ca po CVVHDF ir 100 ml/h 
grynąja ultrafiltracija – šie duomenys tik 
orientaciniai.

Numatoma Ci-Ca po CVVHDF bikarbonato 
koncentracija serume kraujo ir dializato 
tėkmės atžvilgiu. Iliustracijose pavaizduotas 
skaitinis modelis su 4,0 mmol/l ir 5,0 mmol/l 
citrato doze, 1,7 mmol/l kalcio doze, 
substituto tėkme esant 17 % kraujo tėkmei 
atliekant Ci-Ca po CVVHDF ir 100 ml/h 
grynąja ultrafiltracija – šie duomenys tik 
orientaciniai.
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Elektrolitų kontrolė Galimi Ci-Ca dializatai su skirtingomis kalio, fosfato ir magnio 
koncentracijomis. Daugeliui pacientų iš pradžių gali būti hiperkalemija, 
hipermagnezemija ir (arba) hiperfosfatemija dėl ūmaus inkstų 
pažeidimo ar ligos. Vykstant terapijai šios vertės gali pasikeisti. 
Rekomenduojama rinktis Ci-Ca dializato paskyrimą, atitinkantį paciento 
ligos eigą ir plazmos serumo lygį, ypač kalio ir fosfato. Arba pacientas 
gali gauti atskirą (nuolatinę) reikiamų elektrolitų infuziją.

Magnis, kaip ir kalcis, su citratu sudaro dializuojamus kompleksus. 
Be to, reikia tikėtis, kad citratas pavers dalį prie baltymų prisijungusio 
magnio į pro membraną prasiskverbiančius magnio ir citrato 
kompleksus. Į tai reikia atsižvelgti nustatant Ci-Ca dializato variantų 
magnio koncentraciją. CRRT labai efektyviai pašalina fosfatą iš kraujo. 
Todėl kai kuriuose Ci-Ca dializato variantuose fosfato koncentracija yra 
normaliose fosfatui serume taikomose ribose. 

Ci-Ca dializatai neužtikrina lankstumo tiekiant natrį, kurio reikia 
pacientams su sunkia disnatremija. Tokiais atvejais rekomenduojama 
pereiti prie sisteminės antikoaguliacijos ir individualiai pakoreguotos 
substitucijos tirpalo / CRRT skysčio natrio koncentracijas.

Substitutas su Ca Be Ci-Ca CVVHD atlikti reikalingų tirpalų, atliekant Ci-Ca po CVVHDF 
taip pat reikės kalcio turinčio, bikarbonato buferiniu tirpalu apdoroto 
substituto. 

Metabolizmo kontrolė Atkreipkite dėmesį, kad varijuojanti substituto tėkmė (35 mmol/l 
bikarbonato) teoriškai turi ribotą poveikį gaunamai bikarbonato 
koncentracijai serume atliekant Ci-Ca po CVVHDF, todėl neturi būti 
naudojama sąmoningai keičiant bikarbonato koncentraciją serume.

Elektrolitų kontrolė Kalio kontrolė: galimos skirtingos Ci-Ca dializatų ir substitucijos tirpalų, 
naudojamų su Ci-Ca po CVVHDF, kalio koncentracijos. Kadangi 
dializato tėkmė didesnė už substituto tėkmę, naudojamo Ci-Ca dializato 
kalio koncentracija turi didesnį poveikį nei substituto koncentracija. 
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7.3.2.4 Stebėjimo metodas ir dažnis per įprastą procedūrą 

Jonizuotas kalcis po filtro/ 
antikoaguliacija

Nustatyta, kad jonizuoto kalcio po filtro lygis yra naudingas stebint 
antikoaguliaciją kontūre. Žr. pirmiau pateiktas citrato dozės pritaikymo 
schemas.

Mėginių ėmimas Norint stebėti antikoaguliaciją / jonizuotą kalcį ekstrakorporiniame 
kontūre, reikia naudoti mėginių ėmimo po filtro tašką („mėlyną“ mėginių 
ėmimo tašką) multiFiltratePRO vamzdelių sistemos grąžinimo linijoje. 
Jis yra žemiau hemofiltro ir prieš bet kokią kalcio ar substituto tirpalo 
infuziją. Ketinamas įtraukti tūris priklauso nuo reikiamo kraujo dujų 
analizatoriaus mėginio tūrio.

Pastaba

Atliekant Ci-Ca gydymą, būtina reguliariai tikrinti sisteminį 
rūgščių-šarmų balansą, sisteminį jonizuotą kalcį ir jonizuotą kalcį 
po filtro. Šių reguliarių patikrinimų intervalai priklauso nuo paciento 
klinikinės būklės.

Pastaba

Būtina užtikrinti, kad sisteminio jonizuoto kalcio ir jonizuoto kalcio 
po filtro matavimai nebūtų supainioti vienas su kitu.

Pastaba

Jei būklė neaiški ir galimai susijusi su nenormalia sisteminio jonizuoto 
kalcio koncentracija arba sutrikusia rūgšties-bazės pusiausvyra, šiuos 
parametrus būtina nedelsiant patikrinti. 

Įspėjimas

Pavojus pacientui dėl negalėjimo stebėti kraujo vertės, 
pvz., greitai išmatuoti sisteminį jonizuotą kalcį

Pavojus pacientui dėl netinkamos Ci-Ca antikoaguliacijos 
ir paciento rūgšties-bazės pusiausvyros pokyčių

Pavojus pacientui dėl elektrolitų pusiausvyros sutrikimo

 Per gydymą šalia prietaiso turi būti analizatorius, kuriuo nustatoma 
rūgšties-bazės pusiausvyra bei jonizuoto kalcio koncentracijos, kad 
rezultatai būtų iš karto pasiekiami.
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Pradinis matavimas Prieš pradedant gydymą, reikia kruopščiai patikrinti Ci-Ca gydymo 
sąranką ir patvirtinti atlikus pradinį jonizuoto kalcio po filtro matavimą. 
Matuojant citrato sukeltą jonizuoto kalcio koncentracijos sumažėjimą 
ekstrakorporiniame kontūre, patvirtinama tinkama sistemos sąranka 
(citrato tirpalas tinkamai sujungtas su „citrato“ linija).

Jei šio sumažėjimo nėra, sąranką reikia patikrinti iš naujo, nes 
sumaišius, pvz., citrato ir kalcio tirpalus, gali atsirasti sunkus elektrolitų 
pusiausvyros ir rūgščių-šarmų pusiausvyros sutrikimas. Be to, citrato 
tirpalas negali atlikti savo antikoagulianto funkcijos filtre. 

Naudojant dializatą, kurio sudėtyje yra kalcio, jonizuoto kalcio po filtro 
koncentracija gali sumažėti iki mažesnės koncentracijos, nei tikėtasi. 

Stebėjimo matavimų 
dažnis

Vėliau jonizuotą kalcį po filtro reikia reguliariai tikrinti kas 6–8 valandas 
ir jei to reikia klinikiniu požiūriu. Esant stabilioms sąlygoms, jonizuotą 
kalcį po filtro reikia stebėti kas 8–12 valandų. Citrato dozės koregavimo 
poveikį galima peržiūrėti po kelių minučių. Paprastai pakanka 5 minučių 
visiškam kraujo ekstrakorporioniame kraujo kontūre pakeitimui atlikti.

Alternatyvūs stebėjimo 
metodai

Antikoaguliacijai kontūre stebėti taip pat gali būti naudojamas aktyvaus 
krešėjimo laikas (ACT). Tačiau šiuo metu nėra jokios citrato dozės 
pritaikymo pagal ACT schemos. Kitos antikoaguliacijos stebėjimo 
priemonės, pvz., aktyvaus dalinio tromboplastino laikas (aPTT) ir 
protrombino laikas (PR/INR), paprastai apima citratu antikoaguliuotus 
kraujo mėginius, todėl nėra tinkamos citrato antikoaguliacijai stebėti.

Elektrolitų ir 
rūgščių-šarmų 
pusiausvyra 
paciento serume 

Taikant regioninę citratinę antikoaguliaciją, būtina atidžiai kontroliuoti 
paciento rūgščių-šarmų ir elektrolitų pusiausvyrą (natrio, kalio, kalcio, 
magnio, fosfato). Tai turėtų padėti laiku atpažinti galimas metabolinių 
sutrikimų arba elektrolitų pusiausvyros pokyčių tendencijas, kad būtų 
galima laiku atlikti korekcinius veiksmus. 

Prieš gydymą Sisteminę rūgšties-bazės pusiausvyrą ir sisteminio jonizuoto kalcio 
kiekį reikia patikrinti prieš gydymo procedūrą. Jei nėra jokių kitų 
klinikinių indikacijų, prieš pradedant Ci-Ca gydymą reikia pakoreguoti 
hipokalcemiją.

Įspėjimas 

Pavojus pacientui dėl elektrolitų pusiausvyros sutrikimo 

Sumaišius tirpalą, gali pasireikšti hipokalcemija / hiperkalcemija.

 Praėjus 5 minutėms po Ci-Ca antikoaguliacijos režimo įjungimo, 
o vėliau reguliariais intervalais reikia tikrinti kalcio koncentraciją 
po filtravimo.

Pastaba

Jei per pirmąjį matavimą, atliktą po gydymo pradžios praėjus 
5 minutėms, neaptinkama jokio reikšmingo jonizuoto kalcio po filtro 
sumažėjimo, gydymą reikia nedelsiant sustabdyti. Tai gali reikšti 
netinkamą jungčių sujungimą; ypač būtina patikrinti, ar citrato ir 
kalcio tirpalo srautas nenukreiptas priešinga kryptimi.
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Matavimo dažnis Paciento jonizuotą kalcį, pH ir bikarbonatą, natrį bei laktatą reikia 
matuoti likus bent 1 valandai iki terapijos pradžios atsižvelgiant į 
klinikinius poreikius. Kitas matavimo dažnio pavyzdys atliekant CVVHD 
ir po CVVHDF yra kas 6–8 valandas. Gali reikėti taikyti intensyvesnį 
stebėjimą. Tikslus dažnis priklauso nuo paciento būklės ir to, kaip 
greitai gydymas gali sukelti paciento kraujo tūrio ir sudėties pokyčius 
(pvz., CRRT dozė atsižvelgiant į paciento sudėjimą). Be to, atliekant 
CRRT būtina reguliariai stebėti paciento klinikinius požymius (įskaitant 
kraujospūdžio ir širdies ritmo stebėjimą), skysčių būseną bei skysčių 
atsaką ir bazinę kūno temperatūrą. 

Mėginių ėmimas Stebėjimo tikslais reikia naudoti sisteminio kraujo mėginį, geriausia iš 
prieinamos arterijos. Jei tokia arterijos prieiga negalima, galima naudoti 
centrinės arba periferinės venos kraujo mėginį. Naudoti mėginio ėmimo 
tašką („raudoną“ mėginio ėmimo tašką), esantį multiFiltratePRO 
vamzdelių sistemos paėmimo linijoje, nėra optimali alternatyva, t. y. jį 
reikėtų naudoti tik tuo atveju, jei kitos parinktys nepasiekiamos arba 
nepraktiškos. Jei jis vis tiek naudojamas, kraujo mėginį reikia lėtai 
paimti iš paėmimo linijos mėginio ėmimo vietos (raudona), kai veikia 
kraujo siurblys.

Pastaba

Jei naudojama paėmimo linijos mėginio ėmimo vieta, būtina užtikrinti, 
kad, kol imamas mėginys, kraujo siurblys veiktų ir kad kraujo mėginys 
būtų įsiurbiamas lėtai, kad vykstant citrato infuzijai neįsimaišytų citrato. 
Net stebint šį procesą, galima neatpažinta recirkuliacija kateterio 
galiuke, dėl ko sisteminio jonizuoto kalcio matavimo rezultatas gali būti 
klaidingai mažas ir matavimai gali būti labai skirtingi. Dėl to gali būti 
priimtas klaidingas sprendimas padidinti kalcio dozę pacientui. 

 Netikėtai mažus jonizuoto kalcio matavimo rezultatus reikia dar 
kartą patikrinti, pvz., taikant periferinę venų punkciją.

Pastaba

Situacijose, kai yra padidėjęs recirkuliacijos pavojus, pvz., atvirkštinė 
kateterio jungtis arba šlaunies kateterio padėtis, paėmimo linijos 
mėginių ėmimo vietos naudoti negalima. Netikėtai mažas šioje vietoje 
paimtų mėginių sisteminio jonizuoto kalcio matavimo vertes visada 
reikia patikrinti išmatuojant atskirai paimtą sisteminį mėginį.

Įspėjimas 

Pavojus pacientui dėl netinkamos Ci-Ca antikoaguliacijos 
ir paciento rūgšties-bazės pusiausvyros pokyčių 

Pavojus pacientui dėl elektrolitų pusiausvyros sutrikimo 

 Laikykitės mėginio paėmimo instrukcijų.

 Jei elektrolitų ir rūgšties-bazės pusiausvyros matavimo vertės labai 
varijuoja, kreipkitės į gydytoją.
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7.3.2.5 Neįprastos situacijos vykstant gydymui

 Krešulių susidarymas nepaisant RCA

Krešulių susidarymas ir užsikimšimas yra dvi skirtingos sutrikusios 
tuščiavidurio pluošto membranos funkcijos formos. Jei membrana 
užsikimšusi, paciento kraujo sudedamosios dalys nusėda ant 
membranos ir užblokuoja tirpinio pernešimą per membraną. Vykstant 
gydymui, po kurio laiko sutrinka difuzinis ir konvekcinis hemofiltro 
membranos pralaidumas. Kraujo tėkmė palei tuščiavidurį pluoštą gali 
išlikti beveik nesutrikusi, todėl poveikis slėgiui ekstrakorporiniame 
kontūre gali būti mažas arba jo gali visai nebūti.

Jei membrana užsikimšusi, šį sutrikusį tirpinio pernešimą per 
membraną rodo toliau nurodyti rodikliai.
– Hiperkalcemija ir (arba) mažėjantis kalcio substitucijos poreikis dėl 

mažesnio kalcio ir citrato kompleksų kiekio pašalinimo
– Alkalozė dėl mažesnio kalcio ir citrato kompleksų kiekio pašalinimo 

ir didesnio citratų kiekio metabolizavimo, dėl ko susidaro papildomo 
bikarbonato

– Mažesnio ureminių toksinų (karbamido, kreatinino) kiekio 
pašalinimas

– Hipernatremija dėl mažesnio difuzinio natrio kiekio pašalinimo

Ankstyvas membranos užsikimšimas gali priklausyti nuo paciento.

Vėlesni kaip atsargumo priemonės taikomi kontūro pakeitimai gali būti 
svarstomi nustatytais intervalais, pvz., kas 24 valandas. Tai gali padėti 
išvengti vėlesnių sumažėjusio klirenso, alkalozės ir hiperkalcemijos 
epizodų.

Patarimas

multiFiltratePRO rodo galimą membranos užsikimšimą – tokiu atveju 
rodoma konkreti pastaba, jei kalcio dozė nustatoma žemiau numatyto 
diapazono (1,3–2,1 mmol/l). ≤ 1,2 mmol/l kalcio dozės poreikis gali būti 
filtro užsikimšimo požymis.
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Procedūra užsikimšus 
membranai

 Citrato kaupimasis

Nepakankamas citrato 
metabolizmas ir citrato 
kaupimasis 

Sistemiškai infuzuotas citratas paprastai metabolizuojamas greitai. 
Pacientams, kuriems yra arba kuriems išsivysto citrato metabolizmo 
sutrikimas, metabolizmas yra lėtesnis. Dėl to padidėja sisteminė citrato 
koncentracija. Sisteminė citrato koncentracija matuojama tik 
išskirtiniais atvejais ligoninėje; ji vertinama netiesiogiai pagal savo 
poveikį.

Sistemiškai susikaupęs citratas jungiasi ir su kalcio jonais. Dėl to 
padidėja bendro ir jonizuoto kalcio santykis. Paprastai padidėjusį 
bendro ir jonizuoto kalcio santykį iš pradžių lemia sisteminio jonizuoto 
kalcio koncentracijos sumažėjimas. Remiantis protokolu, tokiu atveju 
siūloma padidinti kalcio dozę. Didelės kalcio dozės nustatymas 
prietaise gali rodyti galimą citrato kaupimąsi. 

Stabilizavus sisteminio jonizuoto kalcio kiekį tinkama kalcio substitucija, 
bendrojo kalcio ir sisteminio jonizuoto kalcio koncentracijos santykio 
padidėjimas rodomas padidėjusia bendrojo kalcio koncentracija. Citrato 
kaupimosi atveju tai atitinka didesnį kraujyje cirkuliuojančių kalcio ir 
citrato kompleksų kiekį.

Citrato kaupimasis taip pat gali sukelti lengvą metabolinę acidozę. 
Tačiau tai gali būti ir su daugybe kitų priežasčių susijęs simptomas, 
todėl jis nėra konkrečiai priskiriamas metaboliniam citrato sutrikimui.

Įspėjimas

Filtro našumo sumažėjimas užsikimšus membranai dėl 
sumažėjusio kalcio, citrato, natrio, ureminių toksinų ir pan. 
pašalinimo 

Pavojus pacientui dėl netinkamos Ci-Ca antikoaguliacijos 
ir paciento rūgšties-bazės pusiausvyros pokyčių

Pavojus pacientui dėl elektrolitų pusiausvyros sutrikimo

Sumažėjęs filtro našumas gali lemti hiperkalcemiją, metabolinę 
alkalozę, hipernatremiją ir nepakankamai efektyvų gydymą. Ribota 
citrato apykaita padidina citrato kaupimosi pavojų.

 Vykstant gydymui reikia reguliariai stebėti rūgščių-šarmų 
pusiausvyros ir jonizuoto kalcio koncentraciją.

 Esant hiperkalcemijai arba neįprastai mažai kalcio substitucijai 
su alkaloze, reikia atsižvelgti į užsikimšimo galimybę ir, jei reikia, 
pakeisti ekstrakorporinį kontūrą.
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Alkalozė / hiperkalcemija 
po citrato 
antikoaguliacijos

Užbaigus gydymą, susikaupę kalcio ir citrato kompleksai 
metabolizuojami paciento organizme. Dėl to gali pasireikšti alkalozė 
ir hiperkalcemija. Jei kliniškai indikuojama, šiuos pavojus galima 
sumažinti CRRT gydymą tęsiant be citrato antikoaguliacijos, kol bendro 
ir jonizuoto kalcio santykis taps normalus.

Pastaba

multiFiltratePRO rodo galimą citrato kaupimąsi – tokiu atveju rodoma 
konkreti pastaba, jei kalcio dozė nustatoma virš numatyto diapazono 
(1,3–2,1 mmol/l). ≥ 2,2 mmol/l kalcio dozės poreikis gali būti citrato 
kaupimosi požymis.

Pastaba

Negalima pasirinkti > 3,0 mmol/l kalcio dozės. Reikia apsvarstyti 
gydymo pakeitimą. Kaip trumpalaikis sprendimas gali būti rankinis 
kalcio leidimas.
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8 Eksploatacinės medžiagos, priedai, 
papildoma įranga

Paprašius, vietinė priežiūros tarnyba pateiks informacijos apie kitus 
priedus, eksploatacines medžiagas ir kitą papildomą įrangą.

Įspėjimas 

8 skyriuje pateikiamas eksploatacinių medžiagų ir priedų, kurie yra 
tinkami naudoti su šiuo prietaisu ir kurie gali būti saugiai su juo 
naudojami, sąrašas.

Gamintojas negali garantuoti, kad kitos šiame skyriuje nenurodytos 
eksploatacinės medžiagos ir priedai bus tinkamos naudoti su šiuo 
prietaisu. Gamintojas negali garantuoti, kad prietaiso sauga ir našumas 
nepablogės, jei bus naudojamos kitos šiame skyriuje nenurodytos 
eksploatacinės medžiagos ir priedai.

Prieš naudojant kitas eksploatacines medžiagas ir priedus, reikia 
patikrinti jų tinkamumą. Tai padaryti galima pasitelkus informaciją, 
pateiktą prie tokių eksploatacinių medžiagų ir priedų pridėtose 
instrukcijose.

Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už prietaiso sugadinimą dėl 
netinkamų eksploatacinių medžiagų arba priedų naudojimo.

Įspėjimas 

Pavojus pacientui dėl netinkamo eksploatacinių medžiagų 
naudojimo

Jei eksploatacinės medžiagos naudojamos netinkamai, gydymo 
negalima atlikti tinkamai ir saugiai.

 Laikykitės instrukcijų, pateikiamų su naudojamomis 
eksploatacinėmis medžiagomis.

Įspėjimas 

Kraujo praradimo pavojus dėl kraujo krešulių susidarymo 
ekstrakorporiniame kraujo kontūre

Kraujo tėkmės greitis, kuris nesiekia rekomenduojamo kraujo tėkmės 
diapazono, gali lemti kraujo krešulių susidarymą ekstrakorporiniame 
kontūre.

 Būtina reguliariai stebėti paciento koaguliacijos būseną.
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Simboliai ant 
eksploatacinių medžiagų

Naudojant eksploatacines medžiagas, svarbu atkreipti dėmesį į toliau 
nurodytus simbolius.

Vienkartinis gaminys
Nurodoma simboliu: 

Nenaudoti pakartotinai.

Tinkamumo naudoti data
Nurodoma simboliu: 

Tinka naudoti iki

Ilgalaikis veikimas
Nurodoma simboliu: 

Nurodomas maks. veikimo laikas ir maks. tiekiamas tūris

 
 

2  
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8 skyrius. Eksploatacinės medžiagos, priedai, papildoma įranga
8.1 Eksploatacinės medžiagos

8.1.1 multiFiltratePRO gydymo rinkiniai

Gaminys Informacija

multiFiltratePRO rinkinys Ci-Ca® 
HD EMiC®2

multiFiltratePRO Ci-Ca® HD gydymo kasetė 
su Ultraflux® EMiC®2

multiFiltratePRO rinkinys Ci-Ca® 
HD 1000

multiFiltratePRO Ci-Ca® HD gydymo kasetė 
su Ultraflux® AV 1000 S

multiFiltratePRO rinkinys Ci-Ca® 
HDF 1000

multiFiltratePRO Ci-Ca® HDF gydymo kasetė 
su Ultraflux® AV 1000 S

multiFiltratePRO rinkinys HDF 1000 multiFiltratePRO gydymo kasetė, skirta HDF, HD, HF 
su Ultraflux® AV 1000 S

multiFiltratePRO rinkinys HDF 600 multiFiltratePRO gydymo kasetė, skirta HDF, HD, HF 
su Ultraflux® AV 600 S

multiFiltratePRO rinkinys TPE P1, sausas multiFiltratePRO gydymo kasetė, skirta TPE su Plasmaflux® P1 
(sausas)

multiFiltratePRO rinkinys TPE P2, sausas multiFiltratePRO gydymo kasetė, skirta TPE su Plasmaflux® P2 
(sausas)

multiFiltratePRO rinkinys vaik. CVVHD multiFiltratePRO gydymo kasetė, skirta vaikų CRRT gydymo 
procedūrai

multiFiltratePRO SecuKit Ci-Ca® 
HD 1000

multiFiltratePRO Ci-Ca® HD gydymo kasetė 
su Ultraflux® AV 1000 S

multiFiltratePRO SecuKit Ci-Ca® 
HD EMiC®2

multiFiltratePRO Ci-Ca® HD gydymo kasetė 
su Ultraflux® EMiC®2

multiFiltratePRO SecuKit Ci-Ca® 
HDF 1000

multiFiltratePRO Ci-Ca® HD gydymo kasetė 
su Ultraflux® AV 1000 S

multiFiltratePRO SecuKit Ci-Ca® 
HD 400

multiFiltratePRO Ci-Ca® HD gydymo kasetė 
su Ultraflux® AV 400 S

multiFiltratePRO SecuKit Ci-Ca® 
HDF 400

multiFiltratePRO Ci-Ca® HD gydymo kasetė 
su Ultraflux® AV 400 S
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8.1.2 Hemofiltrai / plazmos filtrai

 Hemofiltrai

 Plazmos filtrai

8.1.3 Izotoniniai NaCl tirpalai 

Turi būti naudojami tinkami NaCl tirpalai. Vamzdelių sistemai skalauti 
ir kitoms procedūroms atlikti.

Gaminys Informacija

Ultraflux® AV 400 S Ultraflux® hemofiltras, sterilizuotas garais, 0,7 m2 paviršius, 
Fresenius Polysulfone® membrana, 52 ml kraujo pripildymo tūris

Ultraflux® AV 600 S Ultraflux® hemofiltras, sterilizuotas garais, 1,4 m2 paviršius, 
Fresenius Polysulfone® membrana, 100 ml kraujo pripildymo tūris

Ultraflux® AV 1000 S Ultraflux® hemofiltras, sterilizuotas garais, 1,8 m2 paviršius, 
Fresenius Polysulfone® membrana, 130 ml kraujo pripildymo tūris

Gaminys Aprašas 

Plasmaflux® P1 sausas Plazmos filtras (pristatomas sausas), sterilizuotas garais, 
0,3 m2 paviršius, 35 ml kraujo pripildymo tūris, Fresenius 
Polysulfone® membrana

Plasmaflux® P2 sausas Plazmos filtras (pristatomas sausas), sterilizuotas garais, 
0,6 m2 paviršius, 67 ml kraujo pripildymo tūris, Fresenius 
Polysulfone® membrana
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8.1.4 Dializatas ir hemofiltracijos tirpalai

8.1.5 Citrato tirpalas

Gaminys Informacija

Ci-Ca® Dialysate K2 Kalcio neturintis dializatas, skirtas regioninei citrato 
antikoaguliacijai atlikti. 5 l dviejų kamerų maišelis, kuriame yra 
2 mmol/l kalio

Ci-Ca® Dialysate K4 Kalcio neturintis dializatas, skirtas regioninei citrato 
antikoaguliacijai atlikti. 5 l dviejų kamerų maišelis, kuriame yra 
4 mmol/l kalio

Ci-Ca® Dialysate K2 Plus Kalcio neturintis dializatas, skirtas regioninei citrato 
antikoaguliacijai atlikti, 5 l dviejų kamerų maišelis, kuriame yra 
2 mmol/l kalio ir 1,25 mmol/l neorganinio fosfato

Ci-Ca® Dialysate K4 Plus Kalcio neturintis dializatas, skirtas regioninei citrato 
antikoaguliacijai atlikti, 5 l dviejų kamerų maišelis, kuriame yra 
4 mmol/l kalio ir 1,25 mmol/l neorganinio fosfato

multiPlus K+ 2 mmol/l Fosfato turintis bikarbonato buferiniu tirpalu apdorotas dializatas, 
5 l dviejų kamerų maišelis, kuriame yra 2 mmol/l kalio ir 1 mmol/l 
neorganinio fosfato

Gaminys Informacija

4 % citrato tirpalas Originalus Fresenius tirpalas
Trinatrio citrato tirpalas, skirtas regioninei citrato antikoaguliacijai 
atlikti, 1,5 l maišelis
Fresenius Medical Care multiFiltratePRO IFU-LT 13A-2021 299



8 skyrius. Eksploatacinės medžiagos, priedai, papildoma įranga
8.1.6 Vienkartiniai švirkštai

8.1.7 Kiti vienkartiniai gaminiai

Gaminys Informacija

Fresenius Medical Care, 30 ml Vidinis skersmuo: 22,00 mm

Fresenius Injectomat, 50 ml Vidinis skersmuo: 28,84 mm

B. Braun Perfusor, 50 ml Vidinis skersmuo: 27,79 mm

Pastaba 

Toliau pateikti matavimų duomenys pagrįsti daugybe pavyzdinių 
gaminių.

Fresenius Medical Care negali būti laikoma atsakinga už galimus 
švirkštų matmenų pakitimus.

Gaminys Informacija

B. Braun Omnifix, 30 ml Vidinis skersmuo: 22,04 mm

B. Braun Omnifix, 50 ml Vidinis skersmuo: 27,79 mm

BD Perfusion, 50 ml Vidinis skersmuo: 27,79 mm

BD Plastipak, 50 ml Vidinis skersmuo: 26,47 mm

Gaminys Informacija

CAVH/D - CVVH/D dializato jungtis Originalus Fresenius vienkartinis gaminys
Adapteris, skirtas substituto sistemai (su kištukine jungtimi) 
prijungti prie hemofiltro, pvz., keičiant gydymo režimą

2 x HF gaubiantieji / 4 x HF kištukiniai 
adapteriai

Originalus Fresenius vienkartinis gaminys
Skirti 4 tirpalo maišeliams prijungti prie vienos substituto arba 
dializato sistemos

HF gaubiantysis / Luerio užrakto 
gaubiantysis PF adapteris 

Originalus Fresenius vienkartinis gaminys
Adapteris, skirtas infuzijos įrangai prijungti prie HF vamzdelių 
sistemų

HF gaubiantysis / Luerio užrakto kištukinis 
adapteris 

Originalus Fresenius vienkartinis gaminys
Skirtas tirpalo maišeliams prijungti prie substituto sistemos

HF gaubiantysis / smaigalio tipo adapteris Originalus Fresenius vienkartinis gaminys
Skirtas tirpalo maišeliams su pertvara prijungti prie substituto 
sistemų
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Kištukinis Hansen / Luerio užrakto 
kištukinis adapteris

Originalus Fresenius vienkartinis gaminys
Skirtas prieš / po CVVH gydymui nustatyti

Smaigalio tipo jungtis Originalus Fresenius vienkartinis gaminys
Smaigalio tipo jungtis / Luerio užrakto gaubiančioji jungtis

Smaigalio tipo jungtis su vėdinimo anga Originalus Fresenius vienkartinis gaminys
Smaigalio tipo jungtis su vėdinimo anga / Luerio užrakto 
gaubiančioji jungtis

Luerio užrakto SN adapteris Originalus Fresenius vienkartinis gaminys
Kai naudojami du filtrato maišeliai

Y formos adapteris, skirtas filtrato 
maišeliams, 2x gaubiantieji Luerio 
užraktai / 1x kištukinis Luerio užraktas

Originalus Fresenius vienkartinis gaminys
Kai naudojami du filtrato maišeliai

Luerio užrakto gaubiantysis adapteris Originalus Fresenius vienkartinis gaminys
Skirtas 2 kištukinėms Luerio užrakto jungtims sujungti

Luerio užrakto kištukinis adapteris Originalus Fresenius vienkartinis gaminys
Skirtas 2 gaubiančiosioms Luerio užrakto jungtims sujungti

Surinkimo maišelis, 2000 ml Originalus Fresenius vienkartinis gaminys
2000 ml surinkimo maišelis su gaubiančiąja Luerio užrakto jungtimi 

10 litrų talpos filtrato maišelis Originalus Fresenius vienkartinis gaminys
Filtrato surinkimo maišelis su išleidimo vožtuvu, kištukine Luerio 
užrakto jungtimi

10 litrų talpos vienkartinis filtrato maišelis Originalus Fresenius vienkartinis gaminys
Vienkartinis filtrato surinkimo maišelis su kištukiniu Luerio užraktu

Slėgio linija Originalus Fresenius vienkartinis gaminys
Visa slėgio linija su filtru, kištukine Luerio užrakto jungtimi, 30 cm, 
mėlyna

Žnyplės Originalus Fresenius vienkartinis gaminys
Skirtos linijoms uždaryti

Freka-Flex perdavimo sistema Originalus Fresenius vienkartinis gaminys
Infuzijos sistema su ritininiais spaustukais ir lašų surinkimo kamera

75 cm prailginimo vamzdelis Originalus Fresenius vienkartinis gaminys
Prailginimo vamzdelis su kištukiniu / gaubiančiuoju Luerio užraktu

Recirkuliacijos jungtis Originalus Fresenius vienkartinis gaminys
Vamzdelio adapteris su 2 gaubiančiosiomis Luerio užrakto 
jungtimis ir įvore

Gaminys Informacija
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8.2 Papildoma įranga

Gaminys Informacija

Ekvipotencialinio sujungimo laidas Originalūs Fresenius priedai
Ilgis: 4 m

Ekvipotencialinio sujungimo laidas Originalūs Fresenius priedai
Ilgis: 8 m

Darbuotojų iškvietimo sistemos laidas Originalūs Fresenius priedai

Priedų maišelis be jokio turinio Originalūs Fresenius priedai

Eterneto laidas Apsauginis ekranas: CAT5 arba geresnis
Ilgis: 3 m

Maitinimo laidas Originalūs Fresenius priedai
Ilgis: 3 m

Maitinimo laidas Originalūs Fresenius priedai
Ilgis: 7 m

Plazmos maišelio laikiklis Originalūs Fresenius priedai
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9 Montavimas

9.1 Sujungimo reikalavimai

9.1.1 Aplinka

Būtina atsižvelgti į toliau pateiktus darbinei aplinkai taikomus punktus.
– Sritis, kurioje nepatenka vandens purslų
– Lubos, sienos, grindys: lygios, nepraleidžiančios skysčio, atsparios 

šveitimui, tinkamos šlapiam dezinfekavimui atlikti
– Pasirūpinkite pakankama grindų apkrovos geba
– Erdvės reikalavimai kiekvienam prietaisui – apytiksl. 1 m2

– Avarinis apšvietimas (bent 1 valandą maitinimo trikties atveju)
– Atstumai iki sričių, pvz., MRT skenerių patalpų

9.1.2 Maitinimo tiekimo tinklas

Maitinimo tiekimo tinklo reikalavimai.
– Būtina laikytis reikalavimų, nurodytų IEC 60364-7-710 

ir taikomų 1 grupės patalpoms.
– Maitinimo triktys <20 ms
– Turi būti įrengta įžeminimo sistema, kaip nurodyta.
– Reikalingas maitinimo lizdas su apsauginio įžeminimo jungtimi.
– Linijos skerspjūvis ir linijos ilgiai iki sieninio lizdo turi būti tokie, kad 

visada būtų užtikrintas leistinas įtampos nuokrypis ir apsauginių 
prietaisų veikimas. Rekomenduojamas linijos skerspjūvis iki 
maitinimo lizdo: bent 3 x 1,5 mm2, varinė šerdis, 
skirta esant 220 V–240 V, ir bent 3 x 2,5 mm2, varinė šerdis, 
skirta esant mažesnei nei 220 V įtampai. 

– Kiekviena elektros grandinė apsaugota nuo su gedimais susijusio 
pažeidimo su automatiniu, greito veikimo jungtuvu 
(rekomenduojama: 16 A, esant 220 V–240 V, ir 20 A, esant 
<220 V įtampai). 

– Prie vieno sieninio lizdo ir elektros grandinės galima jungti tik 
1 prietaisą.

– Draudžiama naudoti maitinimo šakotuvus ir ilgintuvus. 
– Liekamosios srovės prietaisai (RCD), gedimo atveju saugantys nuo 

pavojingų smūginių srovių. Vienas liekamosios srovės prietaisas 
(RCD, mažiau nei 30 mA) kiekvienam prietaisui arba elektros 
grandinei. 

– Apsauga nuo viršįtampio / žaibo pagrindiniame ir avariniame 
maitinimo tiekimo tinkluose. 

– Turi būti pasiekiama papildomo ekvipotencialinio sujungimo 
laidininko įrangos jungtis.
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9.1.3 Elektros įrenginys

Maitinimo šaltinio jungtis Jungiant prietaisą prie maitinimo tiekimo tinklo, būtina atsižvelgti 
į nacionalinius standartus ir taisykles.

Elektromagnetinis 
suderinamumas (EMC)

Atsižvelkite montuodami ir paleisdami: (žr. 12.5 skyrių, 318 psl.)

Apsauginis įžeminimas Naudojant I apsaugos klasės prietaisus, įrenginio apsauginio įžeminimo 
laidininko kokybė yra itin svarbi.

Maitinimo tiekimo laidas Jei maitinimo tiekimo laidą reikia pakeisti, naudokite tik gamintojo 
patvirtintą ir atsarginių dalių kataloge nurodytą maitinimo tiekimo laidą. 
Draudžiama naudoti papildomus maitinimo šakotuvus ir ilgintuvus.

Ekvipotencialinis 
sujungimas

Naudodami gamintojo patvirtintus priedus, prie prietaiso galo prijunkite 
ekvipotencialinio sujungimo laidininką, jei to reikia pagal montavimo 
vietoje galiojančius įstatymus.

Nuotėkio srovės Jei prie prietaiso prijungiama papildoma skyriuje „Priedai“ nenurodyta 
įranga, kyla pavojus, kad bus viršytos leistinos nuotėkio srovės.

9.2 Montavimo / pradinio paleidimo reikalavimai

Prietaisą perkėlę iš vėsesnės patalpos į šiltesnę, prieš įjungdami 
sistemą palaukite apie 2 valandas, kol ji prisitaikys prie aplinkos 
temperatūros.

Integruoto 
akumuliatoriaus įkrovimas

Gavę prietaisą, įkraukite akumuliatorių, kaip nurodyta toliau.
– Maitinimo tiekimo laidu prijunkite prietaisą prie maitinimo šaltinio.
– Įjunkite prietaiso maitinimo jungiklį į įjungimo padėtį.
– Prietaiso maitinimo jungiklį palikite įjungta 10 valandų.

Įspėjimas 

Sužalojimo pavojus dėl elektros smūgio 

Be apsauginio įžeminimo jungties kyla elektros smūgio pavojus.

 Prietaisą visada junkite prie maitinimo tiekimo tinklo su apsauginiu 
įžeminimu.

Pastaba 

Siekiant sumažinti netinkamų citrato arba kalcio talpyklių naudojimo 
pavojų, rekomenduojama turėti tik vieną kiekvieno tipo talpyklę 
(kiekvienu atveju vieno dydžio ir vienos koncentracijos), pasiekiamą 
visoje ligoninėje arba dializės centre. Nustatant visus prietaisus šioje 
organizacijos įstaigoje, turi būti nustatomi tie patys citrato ir kalcio 
talpyklių nustatymai.
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9.3 Svarbi informacija apie pradinį paleidimą

Taikoma tik pradiniam 
paleidimui

Toliau pateikta informacija taikoma tik pradiniam paleidimui. 
Ši informacija netaikoma pakartotinai eksploatuoti paleidžiamiems 
prietaisams, kurių eksploatavimas buvo sustabdytas, nors ir laikinai.

Aplinkos sąlygos Dėl temperatūros svyravimų transportuojant ant elektrinių dalių gali 
susidaryti vandens kondensato. Jei temperatūros svyravimai dideli, 
prieš paleisdami prietaisą palaukite pakankamai laiko, kol jis prisitaikys 
prie aplinkos temperatūros.

Tikrintojų kvalifikacijos 
reikalavimai

Pradinį paleidimą turi atlikti tik gamintojo priežiūros tarnyba arba jos 
įgaliotas asmuo.

Pradinį paleidimą turi atlikti tik kvalifikuoti specialistai, galintys tinkamai, 
pagal savo išsilavinimą, mokymus, žinias ir patirtį atlikti reikiamas 
procedūras. Be to, patikras atliekantiems asmenims turi būti leidžiama 
jas atlikti nepriklausomai ir be trukdžių iš išorės.

Specifikacijos Būtina atsižvelgti į informaciją, pateiktą skyriuje „Specifikacijos“.

Dokumentai Pradinio paleidimo ataskaita ir išsamūs paaiškinimai, kaip atlikti 
procedūras, aprašyti aptarnavimo vadove.

Paprašius, galima gauti ataskaitas.

Pradinio paleidimo užbaigimą būtina užregistruoti medicinos 
prietaiso registre.
Fresenius Medical Care multiFiltratePRO IFU-LT 13A-2021 305



9 skyrius. Montavimas
306 Fresenius Medical Care multiFiltratePRO IFU-LT 13A-2021



10 skyrius. Transportavimas / laikymas
10 Transportavimas / laikymas

Įspėjimas 

Pavojus susižaloti prietaisui pakrypus 

Pakrypimo pavojus, kai prietaisas stumiamas, kai į jį 
remiamasi arba jei viršijamas maksimalus 5° nuolydis

Jei pasireiškia šoninė jėga arba pasvirimas yra > 5°, prietaisas gali 
apvirsti arba nuslysti.

 Būtinai laikykitės perstatymo į kitą vietą ir transportavimo instrukcijų.

 Pasirūpinkite, kad prietaisas stovėtų stabiliai.

Pastaba 

Niekada netraukite ir nestumkite prietaiso, kol laikote už svarstyklių.

Norėdami perstumti prietaisą, visada naudokitės priekyje ir gale 
esančiomis stūmimo rankenomis.

Prietaiso negalima nešti. Norėdami įveikti aukščio kliūtis, naudokite liftą, 
rampą ar pan.
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10.1 Vietos pakeitimas

Po pradinio paleidimo prietaisą perstatyti į kitą vietą galima tik to paties 
pastato ar palatos viduje.

Prietaiso perstūmimas Prietaisas yra ant vežimėlio, tad jį galima be jokių problemų perstumti 
į kitas vietas. Vežimėlis turi 4 ratus, kurių kiekvienas turi fiksavimo 
stabdį. Galinius ratus taip pat galima užfiksuoti prietaisui pastumti. 

Naudojant priekyje ir gale esančias rankenas, prietaisą galima pasukti, 
pastumti ir patraukti bet kuria kryptimi.

Kryptinis stabilumas Užfiksavę galinius ratus reikiamoje padėtyje, laikydami už priekinės 
rankenos stumkite prietaisą prieš save. Saugokitės kliūčių savo kelyje.

Nelygūs paviršiai Iki 1 cm lygio skirtumai.

Stabdžių fiksavimas Prietaisą perstūmus į jo galutinę gydymo vietą, būtina užfiksuoti visų 
4 ratų stabdžius.

Kad nepažeistumėte ir neapverstumėte 
prietaiso, atsižvelkite į tolesnius nurodymus.

 Laikydami už priekinės rankenos, lėtai 
stumkite prietaisą, kol pasieksite kliūtį.

 Švelniai stumkite prietaisą per kliūtį, vieną 
pėdą uždėję ant prietaiso vežimėlio 
strypo, kad būtų užtikrinta papildoma 
atrama.
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 Jei paruošimas jau pradėtas, atsižvelkite į tolesnius reikalavimus

Perstūmimo į kitą vietą 
reikalavimai

– Funkcijų patikrinimas baigtas.
– Vamzdelių sistemos (kasetė) sumontuotos, pripildytos ir išskalautos.
– Gydymo duomenys įvesti.
– Prietaisas veikia režimu „Cirkuliacija“.
– Nulenkite filtro laikiklį į priekį.
– Pasukite ir pakreipkite monitorių atgal prie prietaiso.
– Svoris, kurį laiko lašelinės stovai ir svarstyklės, negali viršyti toliau 

nurodytų verčių. Turi būti naudojami galiniai ant lašelinės stovų 
esantys kabliai.

Maitinimo tiekimo 
nutraukimas

Prietaisą galima atjungti nuo maitinimo šaltinio ištraukus maitinimo 
kištuką. Prietaisas nurodo maitinimo triktį. Paspauskite garso 
pristabdymo mygtuką, kad 2 minutėms nuslopintumėte garsinį signalą. 
Prietaisą perstumti į kitą vietą reikia kuo greičiau, nes akumuliatorius 
veikia tik ribotą laiką.

Patikros po perstūmimo 
į kitą vietą

Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į informaciją, pateiktą 4.1 skyriuje 
„Taikymo principai“.

Kairysis lašelinės stovas 5,5 kg

Substituto / dializato svarstyklės, kiekvienos po 12 kg

Dešinysis lašelinės stovas 5,5 kg

Įspėjimas 

Oro embolijos pavojus dėl oro vamzdelių sistemoje 

Pavojus netekti kraujo dėl netinkamai uždarytų sujungimo vietų 

 Perstūmę į kitą vietą, patikrinkite toliau nurodytus punktus.

– Įsitikinkite, kad visos varžtais fiksuojamos jungtys yra 
tinkamai priveržtos.

– Įsitikinkite, kad filtrato maišas laisvai kabo ir nesiliečia prie jokių 
kitų objektų.

– Apžiūrėkite, ar vamzdelių sistemos (kasetė) ir tirpalų maišeliai 
nėra pažeisti ir neprateka ir ar jie tinkamai pritvirtinti.
Fresenius Medical Care multiFiltratePRO IFU-LT 13A-2021 309



10 skyrius. Transportavimas / laikymas
10.2 Transportavimas

Prietaiso niekada negalima transportuoti su pritvirtintomis vamzdelių 
sistemomis arba su bet kokia svarstyklių apkrova.

Jei prietaisą reikia transportuoti į vietą, kuri nėra šalia jo dabartinės 
vietos, perstūmimo į kitą vietą procedūra nebeatitinka ankstesniame 
skyriuje pateiktų nurodymų. Tokiu atveju galutinėje paskirties vietoje 
reikia dar kartą atlikti visą pradinio paleidimo procedūrą.

Prietaisą visada transportuokite originalioje pakuotėje. Prietaiso 
transportavimo procedūrą gali atlikti tik gamintojas arba gamintojo šiam 
tikslui įgaliotas asmuo.

10.3 Laikymas

Prietaisas turi būti laikomas vertikaliai gerai vėdinamoje patalpoje, 
kurioje temperatūros svyravimai yra nedideli.

Integruoto 
akumuliatoriaus priežiūra

Gavę prietaisą, įkraukite akumuliatorių, kaip nurodyta toliau.
– Maitinimo tiekimo laidu prijunkite prietaisą prie maitinimo šaltinio.
– Įjunkite prietaiso maitinimo jungiklį į įjungimo padėtį.
– Prietaiso maitinimo jungiklį palikite įjungta 10 valandų.

Jei prietaisas nenaudojamas, šią procedūrą kartokite kas šešis 
mėnesius.

10.3.1 Laikymo sąlygos

Temperatūra Nuo –20 iki +60 °C

Santykinis drėgnis Nuo 30 % iki 75 %, laikinai 95 %

Atmosferos slėgis Nuo 500 hPa iki 1060 hPa

Pastaba 

Siekiant užtikrinti, kad vidinis akumuliatorius visada būtų įkrautas 
ir paruoštas naudoti, prietaisą reikia prijungti prie maitinimo šaltinio, 
o maitinimo jungiklį reikia nustatyti į įjungimo padėtį.
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10.4 Atitiktis aplinkosaugos reikalavimams / išmetimas

ES valstybėse narėse prietaisą reikia išmesti pagal Elektros ir 
elektroninės įrangos atliekų direktyvos (EEĮA direktyvos) nuostatas. 
Taip pat laikykitės galiojančių vietinių taisyklių.

Prieš prietaisą išsiunčiant išmesti, atsakinga organizacija turi 
pasirūpinti, kad visos prie prietaiso prijungtos eksploatacinės 
medžiagos būtų pašalintos ir prietaisas būtų dezinfekuotas, kaip 
nurodyta gamintojo (žr. 6 skyrių, 251 psl.).

Be to, atsakinga organizacija turi pasirūpinti, kad prieš prasidedant 
išardymo procesui atliekų išmetimo įmonė būtų informuota apie toliau 
nurodytus faktus.

– Jei reikia informacijos apie akumuliatorius ir kitas naudotas 
medžiagas, žr. šias naudojimo instrukcijas (žr. 12.12 skyrių, 
334 psl.).

– Akumuliatorius reikia tinkamai išmesti, laikantis galiojančių 
nacionalinių taisyklių.

– Prietaisas apima elektroninių schemų plokštes ir LCD ekraną.

– Atliekų išmetimo tarnyboms paprašius, gamintojas suteiks daugiau 
informacijos.

Įspėjimas 

Užteršimo pavojus dėl higienos priemonių nesilaikymo 

Grąžinamas prietaisas vis dar gali būti užterštas.

 Prieš pradėdama imtis išmetimo priemonių, atsakinga organizacija 
turi informuoti už prietaiso išardymą ir išmetimą atsakingą išmetimo 
įmonę, kad išardant prietaisą privaloma laikytis tinkamų atsargumo 
priemonių, pvz., naudoti asmeninės apsaugos priemones.
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11 Techninės saugos patikros / priežiūros 
procedūros

11.1
Svarbi informacija apie technines saugos patikras / 
priežiūros procedūras

Techninės saugos patikros 
(TSC)

Pirmąją TSC reikia atlikti prieš baigiantis 24-ajam mėnesiui po pradinio 
paleidimo po to, kai gaminys buvo pristatytas iš gamyklos. Visas kitas 
TSC reikia atlikti prieš baigiantis 24-ajam mėnesiui po paskutinės 
atliktos TSC.

Priežiūros procedūros 
(MA)

Priežiūros procedūras (MA) rekomenduoja gamintojas. Priežiūros 
procedūros padeda užtikrinti veikimą be trikčių. Pirmą kartą jas reikia 
atlikti prieš baigiantis 24-ajam mėnesiui po pradinio paleidimo po to, kai 
gaminys buvo pristatytas iš gamyklos. Visas kitas MA reikia atlikti prieš 
baigiantis 24-ajam mėnesiui po paskutinės atliktos MA.

Tikrintojų kvalifikacijos 
reikalavimai

Patikras turi atlikti gamintojo priežiūros tarnyba arba jos įgaliotas 
asmuo.

Konkrečias patikras gali atlikti tik kvalifikuoti specialistai, galintys jas 
atlikti tinkamai, pagal savo išsilavinimą, mokymus, žinias ir patirtį. Be to, 
patikras atliekantiems asmenims turi būti leidžiama jas atlikti 
nepriklausomai ir be trukdžių iš išorės.

Specifikacijos Būtina atsižvelgti į informaciją, pateiktą skyriuje „Specifikacijos“.

Dokumentai TSC, MA ir išsamūs paaiškinimai, kaip jas atlikti, aprašyti aptarnavimo 
vadove.

Paprašius, galima gauti ataskaitas.

TSC užbaigimą būtina užregistruoti medicinos prietaiso registre.
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12 Specifikacijos

12.1 Matmenys ir svoris

Matmenys Aukštis: apytiksl. 167 cm
Plotis: apytiksl. 65 cm
Ilgis: apytiksl. 69 cm (neskaitant filtro laikiklio)

Svoris Svoris: apytiksl. 95 kg
Saugi darbinė apkrova: 45 kg
Maksimalus bendrasis svoris: apytiksl. 140 kg

12.2 Identifikavimo etiketė (prietaiso žymėjimas)

12.2.1 Prietaiso identifikavimo etiketė

Pavaizduota identifikavimo etiketė tėra pavyzdys. Visada atsižvelkite 
į informaciją, nurodytą identifikavimo etiketėje, kuri yra priklijuota prie 
paties prietaiso.

1

2

3

6

4

5

7

15

8

9

14

13

11

12

10
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Sutartiniai ženklai
1 Tipo identifikavimas
2 Serijos numeris
3 Maksimalus bendrasis svoris 

(tuščio gaminio svoris ir saugi darbinė apkrova)
4 Darbinės sąlygos 

(temperatūros diapazonas, oro slėgis, santykinis drėgnis)
5 Laikymo sąlygos 

(temperatūros diapazonas, oro slėgis, santykinis drėgnis)
6 Pagaminimo data
7 Gamintojo simbolis
8 Gamintojo adresas
9 Unikalusis prietaiso identifikatorius
10 Medicinos prietaisas
11 Su pacientu besiliečiančios dalies tipas 

(paciento apsaugos laipsnis): B tipas
12 Elektros ir elektroninės įrangos ženklinimo simbolis
13 CE ženklas
14 Apsaugos nuo pašalinių objektų ir skysčių patekimo laipsnis

2: apsauga nuo prisilietimo ir pašalinių objektų, kurių skersmuo 
didesnis nei 12,5 mm
1: apsauga nuo vertikaliai krintančių vandens lašų

15 Įrangos kodas (EC)

12.2.2 Maitinimo etiketė

Pavaizduota maitinimo etiketė tėra pavyzdys. Visada atsižvelkite 
į informaciją, nurodytą maitinimo etiketėje, kuri yra priklijuota prie paties 
prietaiso.

Sutartiniai ženklai 1 Maitinimo šaltinio vardiniai parametrai
2 Darbinė srovė
3 Su pacientu besiliečiančios dalies tipas 

(paciento apsaugos laipsnis)

1 3

2
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12.3 Elektros sauga

Klasifikacija pagal EN 60601-1, IEC 60601-1

Apsaugos nuo elektros 
smūgio laipsnis

I apsaugos klasė

Su pacientu 
besiliečianti dalis

Atsižvelgiant į gydymo procedūrą, su pacientu besiliečiančią dalį sudaro 
ekstrakorporinis kraujo kontūras, dializatas, substitutas ir plazmos 
kontūrai bei visi komponentai su nuolatine, laidžiąja jungtimi, jungiama 
prie šių kontūrų.

Su pacientu 
besiliečiančios dalies tipas 
(paciento apsaugos 
laipsnis)

200–230 V AC, 50 Hz: taikomas CF tipas
100–127 V AC, 50 Hz: taikomas CF tipas
100–127 V AC, 60 Hz: taikomas CF tipas

240 V AC, 50 Hz: taikomas BF tipas
200–240 V AC, 60 Hz: taikomas BF tipas

Defibriliacijai atspari su 
pacientu besiliečianti dalis

Su pacientu besiliečianti dalis yra atspari defibriliacijai, nepriklausomai 
nuo naudojamų vienkartinių gaminių.

Apsaugos nuo pašalinių 
objektų ir skysčių 
patekimo laipsnis

IP21, simbolis: IP21
2: apsauga nuo prisilietimo ir pašalinių objektų, kurių skersmuo didesnis 
nei 12,5 mm
1: apsauga nuo vertikaliai krintančių vandens lašų 

Nuotėkio srovės pagal EN 60601-1

12.4 Elektros tiekimas

Linijos įtampa 100–240 V AC, 50–60 Hz
(Visada atsižvelkite į linijos įtampos, dažnio ir srovės naudojimo 
informaciją, nurodytą ant identifikavimo etiketės, priklijuotos prie 
paties prietaiso.)

Maitinimo šaltinio jungtis 16 A, esant 230 V; nustatyta pagal VDE 0100 710 dalį

Darbinė srovė Maks. 4,4 A, (esant 240 V AC)
Maks. 12 A, (esant 100 V AC)

Maitinimo šaltinis
(vidinis)

+24 V DC ± 5 %, 35 A, atsparumas trumpajam jungimui
800 W bendroji išėjimo galia

Maitinimo jungiklis Visi poliai atjungiami vienu metu

Akumuliatorius Švino rūgštinis akumuliatorius (priežiūros darbai nereikalingi)
2 x 12 V, ≥7,2 Ah
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12.5 Informacija apie elektromagnetinį suderinamumą 
(IEC 60601-1-2:2014)

Specifikacijos atitinka IEC 60601-1-2:2014 reikalavimus.

Ši informacija galioja prietaisams, kurių pagaminimo data yra 2019 m. 
ir vėliau.

12.5.1 Minimalus atstumas tarp spinduliuotės šaltinio ir elektrinių medicinos įrenginių

Elektriniams medicinos prietaisams taikomos specialios apsauginės 
priemonės, susijusios su elektromagnetiniu suderinamumu (EMC).

Nešiojamieji ir mobilieji RD ryšio prietaisai gali apimti toliau nurodytus 
spinduliuotės šaltinius (pavyzdiniai prietaisai):
mobilusis telefonas, išmanusis telefonas, planšetinis kompiuteris, 
belaidis telefonas, knygiškasis / nešiojamasis kompiuteris, belaidė 
klaviatūra, belaidė pelė, belaidis garsiakalbis, belaidis nuotolinio 
valdymo pultas (gamintojo pateiktam konkrečiam prietaisui skirtam 
belaidžiam nuotolinio valdymo pultui įtakos tai neturi.)

Įspėjimas

Pavojus pacientui dėl prietaiso gedimo

Nešiojamieji RD ryšio įrenginiai (radijo įrenginiai, įskaitant jų priedus, 
pvz., antenų laidus ir išorines antenas) negali būti naudojami mažesniu 
nei 30 cm (12 colių) atstumu nuo prietaiso dalių ir gamintojo nurodytų 
laidų. Nesilaikant šio reikalavimo, prietaiso veikimas gali pablogėti.

 Visada išlaikykite bent 30 cm atstumą tarp nešiojamųjų ir mobiliųjų 
RD ryšio prietaisų bei šio prietaiso. 

Įspėjimas

Pavojus pacientui dėl prietaiso gedimo

Naudojant kitus elektrinius priedus ir laidus, nei nurodyta naudojimo 
instrukcijose, gali padidėti elektromagnetinė spinduliuotė arba sumažėti 
prietaiso elektromagnetinis atsparumas.

 Naudokite tik gamintojo patvirtintus priedus ir laidus.

Įspėjimas

Pavojus pacientui dėl elektromagnetinio nesuderinamumo 
tarp prietaisų

Elektromagnetiniai trukdžiai iš kitų prietaisų gali sukelti prietaiso 
gedimų.

 Nenaudokite prietaiso labai arti kitų prietaisų.

Jei naudoti labai arti kitų prietaisų būtina:

 stebėkite prietaisą, kad įsitikintumėte, jog jis veikia tinkamai.
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12.5.2 Rekomendacijos ir gamintojo deklaracija, susijusi su EMC

 Elektromagnetinė spinduliuotė

Rekomendacijos ir gamintojo deklaracija – elektromagnetinė spinduliuotė 

Prietaisas multiFiltratePRO skirtas naudoti toliau nurodytoje elektromagnetinėje aplinkoje. Klientas arba 
prietaiso multiFiltratePRO naudotojas turi pasirūpinti, kad jis būtų naudojamas tokioje aplinkoje.

Spinduliuotės 
bandymas

Atitiktis Elektromagnetinė aplinka – rekomendacijos 

RD spinduliuotė 
CISPR 11

1 grupė,
A klasė

Prietaisas multiFiltratePRO RD energiją naudoja tik savo 
vidinėms funkcijoms vykdyti. Todėl RD spinduliuotė yra labai 
maža ir greičiausiai netrikdys šalia esančios elektroninės 
įrangos veikimo.

Prietaisas multiFiltratePRO tinkamas naudoti bet kokiose 
patalpose, išskyrus gyvenamąsias ir tas patalpas, kurios yra 
tiesiogiai prijungtos prie viešojo žemos įtampos maitinimo 
tinklo, iš kurio elektros energija tiekiama gyvenamosios 
paskirties pastatams.

Atsižvelgiant į šios įrangos spinduliuotės charakteristikas, ji yra 
tinkama naudoti pramoninėse srityse ir ligoninėse. Naudojant 
šią įrangą gyvenamosiose patalpose, ji gali neužtikrinti 
pakankamos radijo dažnių ryšio paslaugų apsaugos. 
Naudotojui gali tekti imtis poveikio mažinimo priemonių, pvz., 
pakeisti įrangos vietą arba padėtį.

Harmoninė spinduliuotė 
IEC 61000-3-2

A klasė

Įtampos svyravimai / 
mirgėjimo spinduliuotė 
IEC 61000-3-3

Atitinka
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 Elektromagnetinis atsparumas

Rekomendacijos ir gamintojo deklaracija – elektromagnetinis atsparumas 

Prietaisas multiFiltratePRO skirtas naudoti toliau nurodytoje elektromagnetinėje aplinkoje. Klientas arba 
prietaiso multiFiltratePRO naudotojas turi pasirūpinti, kad jis būtų naudojamas tokioje aplinkoje.

Atsparumo 
bandymas 

IEC 60601 
bandymo lygis 

Atitikties lygis Elektromagnetinė aplinka – 
rekomendacijos 

Elektrostatinė
iškrova (ESD)
IEC 61000-4-2

±8 kV kontaktinė
±15 kV į orą

±8 kV kontaktinė
±15 kV į orą

Grindys turi būti medinės, betoninės arba 
klotos keraminėmis plytelėmis. Jei grindys 
dengtos sintetine medžiaga, santykinis 
drėgnis turi būti bent 30 %.

Trumpalaikiai 
elektros trikdžiai / 
pertrūkiai 
IEC 61000-4-4

±2 kV maitinimo 
linijoms
±1 kV įėjimo / 
išėjimo linijoms

±2 kV maitinimo 
linijoms
±1 kV įėjimo / 
išėjimo linijoms

Maitinimo tinklo elektros energijos kokybė 
turi būti įprasta komercinei ar ligoninės 
aplinkai.

Viršįtampis 
IEC 61000-4-5

±1 kV iš linijos (-ų) 
į liniją (-as)
±2 kV iš linijos (-ų) 
į žemę

±1 kV iš linijos (-ų) 
į liniją (-as)
±2 kV iš linijos (-ų) 
į žemę

Maitinimo tinklo elektros energijos kokybė 
turi būti įprasta komercinei ar ligoninės 
aplinkai.

Įtampos 
sumažėjimas, 
trumpi pertrūkiai ir 
įtampos svyravimai 
maitinimo įėjimo 
linijose 
IEC 61000-4-11

0 % UT 0,5 ciklo, 
esant 0, 45, 90, 135, 
180, 225, 270 ir 
315 laipsnių

0 % UT 0,5 ciklo, 
esant 0, 45, 90, 135, 
180, 225, 270 ir 
315 laipsnių

Maitinimo pertrūkių atveju maitinimas 
į sistemos dalis iš karto laikinai 
pradedamas tiekti iš prietaiso 
multiFiltratePRO pakartotinai įkraunamo 
akumuliatoriaus.

Maitinimo tinklo elektros energijos kokybė 
turi būti įprasta komercinei ar ligoninės 
aplinkai.

0 % UT 1 ciklui 0 % UT 1 ciklui

70 % UT 25 ciklams 70 % UT 25 ciklams

0 % UT 250 ciklų 
(5 s)

0 % UT 250 ciklų 
(5 s)

Maitinimo dažnio 
(50 / 60 Hz) 
magnetinis laukas 
IEC 61000-4-8

30 A/m 30 A/m Maitinimo dažnio magnetinių laukų lygis 
turi būti būdingas įprastai komercinei ar 
ligoninės aplinkai.

Pastaba: UT yra kintamosios srovės maitinimo įtampa prieš bandymo lygio taikymą

Perduodami RD 
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz–80 MHz

3 Vrms 

6 Vrms ISM juostose 
nuo 150 kHz iki 
80 MHz

6 Vrms ISM juostose

Spinduliuojami RD 
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz–2,7 GHz

3 V/m

Pastaba: šios rekomendacijos tinka ne visoms situacijoms. Elektromagnetinį sklidimą veikia absorbcija ir 
atspindžiai nuo konstrukcijų, objektų ir žmonių.
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 DANGČIŲ ATSPARUMO aukšto dažnio belaidžiams ryšio prietaisams bandymo specifikacijos

Bandymo 
dažnis

MHz

Dažnių juosta

MHz

Radijo dažnių 
ryšio 

paslauga

Moduliacija Maksimali 
galia

W

Atstumas

m

Atsparumo 
bandymo 

lygis
V/m

385 Nuo 380 

iki 390

TETRA 400 Pulso 
moduliacija 

18 Hz

1,8 0,3 27

450 Nuo 430 

iki 470

GMRS 460, 
FRS 460

Pulso 
moduliacija 

18 Hz

2 0,3 28

710 Nuo 704 i

ki 787

LTE 13, 17 
juosta

Pulso 
moduliacija 

217 Hz

0,2 0,3 9

745

780

810 Nuo 800 

iki 960

GSM 800/900, 
TETRA 800, 
iDEN 820, 

CDMA 850, 
LTE 5 juosta

Pulso 
moduliacija 

18 Hz

2 0,3 28

870

930

1720 Nuo 1700 

iki 1990

GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;

DECT;
LTE 1, 3, 4, 
25 juosta;

UMTS

Pulso 
moduliacija 

217 Hz

2 0,3 28

1845

1970

2450 Nuo 2400 

iki 2570

Bluetooth, 
WLAN 802.11 

b/g/n,
RFID 2450, 
LTE 7 juosta

Pulso 
moduliacija 

217 Hz

2 0,3 28

5240 Nuo 5100 

iki 5800

WLAN 
802.11 a/n

Pulso 
moduliacija 

217 Hz

0,2 0,3 9

5500

5785
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12.6 Darbinės sąlygos

Darbinės temperatūros 
diapazonas

Nuo +15 iki +35 °C

Atmosferos slėgis Nuo 700 iki 1060 hPa

Santykinis drėgnis Nuo 30 % iki 75 %, laikinai 95 %

Darbinis aukštis Maksimalus darbinis aukštis – iki 3000 m
Darbinis aukštis priklauso nuo atmosferos slėgio ir atitinkamai gali 
skirtis. Esant mažesniam atmosferos slėgiui, nei nurodyta minimali 
vertė, gali būti apribotos prietaiso funkcijos ir galima delsa atidarant 
slėgio matavimo blokus.

Nuolydis prietaisui 
veikiant

Maksimalus nuolydžio kampas prietaisui veikiant: 5°

Vieno lašinės stovo 
keliamoji galia

Maksimali: 5,5 kg

Svarstyklių krovumas Maksimalus: po 12 kg 1 ir 2 svarstyklėms
Maksimalus: iš viso 24 kg 3 ir 4 svarstyklėms

Plazmos maišelio laikiklio 
keliamoji galia

Maksimali: 8 plazmos maišeliai po 320 ml
Maksimali vieno kablio apkrova: 2 plazmos maišeliai po 320 ml

12.7 Laikymo sąlygos

Temperatūra Nuo –20 iki +60 °C

Santykinis drėgnis Nuo 30 % iki 75 %, laikinai 95 %

Atmosferos slėgis Nuo 500 hPa iki 1060 hPa
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12.8 Išorinio prijungimo parinktys

Kita papildoma prie šio prietaiso prijungta įranga turi būti patikrinta 
ir atitikti taikomus IEC arba ISO standartus (pvz., IEC 60950-1 
informacinių technologijų įrangos).

Be to, visos prietaiso konfigūracijos turi atitikti elektrinėms medicinos 
sistemoms keliamus reikalavimus (žr. EN 60601-1:2006 16 skyrių 
ir I priedą).

Prietaisą jungiant prie IT tinklo, kuriame yra gamintojo neįrengtų ir 
nepatvirtintų komponentų, gali kilti nežinomų pavojų pacientams, 
operatoriams arba trečiosioms šalims. Šiuos pavojus turi nustatyti, 
išanalizuoti, įvertinti ir kontroliuoti atsakingoji organizacija. Jei reikia 
pagalbos, žr. IEC 80001-1:2010 ir EN 60601-1:2006 H6 bei H7 priedus.

Atliekant bet kokius IT tinklo, kurį įrengė ir patvirtino prietaiso 
gamintojas, modifikavimo veiksmus, gali kilti naujų pavojų, todėl gali 
reikėti atlikti pakartotinę analizę. Ypač daug problemų keliantys 
veiksmai apima nurodytus toliau.

– IT tinklo konfigūracijos pakeitimai

– Papildomų komponentų ir prietaisų prijungimas prie IT tinklo

– Komponentų ir prietaisų pašalinimas iš IT tinklo

– Komponentų ir prietaisų atnaujinimas arba naujovinimas IT tinkle

Atkreipkite dėmesį, kad pirmenybė teikiama vietiniams įstatymams, 
o ne pirmiau minėtiems norminiams reikalavimams. Jei turite bet kokių 
užklausų, pateikite jas vietinei priežiūros tarnybai.

Paprašius, galima gauti atitinkamus tinklo ryšio dokumentus.

LAN prievadas Duomenų mainų sąsaja.
Elektriniu būdu izoliuota transformatoriumi.
Prievadas: RJ 45
Apsauginis ekranas: CAT5 arba geresnis
Ilgis: 3 m

RS232 prievadas Prietaisui veikiant įprastai, nuoseklusis prievadas per gydymo 
procedūrą yra išjungtas.
Elektriniu būdu izoliuota optiniu atsiejikliu.
Prievadas: DSUB 9 kontaktų
Nuosekliosios linijos ilgis: maks. 3 m, ekranuotoji

Įspėjimas 

Sužalojimo pavojus dėl elektros smūgio 

Pacientui prisilietus prie prietaiso kištukinių jungčių arba jungčių 
kontaktų, nesvarbu, tiesiogiai ar netiesiogiai per operatorių, kyla 
elektros smūgio pavojus.

 Saugokitės, kad per gydymo procedūrą neprisiliestumėte prie 
kištukinių jungčių arba jungčių kontaktų.
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Aptarnavimo / 
diagnostikos prievadas

Nuoseklusis diagnostinės įrangos prievadas.
Skirtas naudoti tik pagalbos tarnybai.
Prievadas: DSUB 15 kontaktų

Aliarmo išvestis Skirtas išorinei signalų sistemai, pvz., slaugytojo iškvietimo, prijungti 
(bepotencialė signalų išvestis, maks. kintamosios srovės kontaktas 
24 V / 24 W).
Prievadas: 5 kontaktų diodo kištukas per ekranuotąją liniją; apsauginis 
ekranas turi būti įžemintas abiejuose galuose.

Galima naudoti tik gamintojo patvirtintus priedus ir laidus.

Prietaisas nestebi signalų perdavimo į išorines signalų sistemas. 
Išorinės signalų sistemos prijungimas neturi jokios įtakos vaizdiniams 
ir garsiniams paties prietaiso signalams.

Įspėjimas 

Pavojus pacientui dėl ignoruotų įspėjamųjų signalų

Įspėjamųjų signalų perdavimo į išorines signalų sistemas patikimumo 
garantuoti negalima; tai reiškia, kad signalai gali nebūti pateikiami 
išorėje.

 Likite pakankamai arti prietaiso, kad visada galėtumėte pastebėti 
bet kokius prietaiso skleidžiamus įspėjamuosius signalus.
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12.9 Darbinės programos

Funkcijų patikrinimas Automatinis darbinių ir apsauginių sistemų patikrinimas.
Įjungus prietaisą, privaloma atlikti funkcijų patikrinimą (ne po elektros 
maitinimo sutrikimo).

Paruošimas Nustatoma optiniu detektoriumi grįžtamojoje linijoje, po burbulų 
gaudykle. Paruošimas baigiamas, kai tik optinis detektorius vamzdelių 
sistemoje aptinka kraujo.

Vamzdelių sistemos 
pildymas

Vamzdelių sistemos pripildomos ir nuorinamos automatiškai. Pildymas 
baigiamas automatiškai.

Skalavimas Skalavimo tūris: 300–5000 ml; galima nustatyti meniu „Sistemos 
parametrai“.
UF skalavimas: 300–2000 ml, galima nustatyti meniu „Sistemos 
parametrai“.

Cirkuliacija Atlikus skalavimą, galima palikti ekstrakorporinio kontūro cirkuliacijos 
režimą, kol bus prijungtas pacientas. Kartais tai dar vadinama 
„trumpuoju jungimu“.

Paciento prijungimas Paciento prijungimas

Gydymas Gydymas pradedamas, kai tik optinis detektorius vamzdelių sistemoje 
aptinka kraujo.

Gydymo pauzė Funkcija „Gydymo pauzė“ leidžia per gydymo procedūrą trumpam 
atjungti pacientą nuo prietaiso.

– Trumpalaikė gydymo pauzė be kraujo reinfuzijos

– Gydymo pauzė su kraujo reinfuzija

Gydymo pabaiga / 
kraujo reinfuzija

Kraujo reinfuzija tęsiama tol, kol optinis detektorius nebeaptinka kraujo; 
po to ją galima trumpam pratęsti.

Sistemos parametrai Užbaigus funkcijų patikrinimą ir pasirinkus gydymą, sąrankos dalyje 
galima įvesti reikiamas pasirinkto gydymo garsinio signalo garsumo, 
ekrano ryškumo, klavišų garsų ir standartines vertes.
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12.10 Balansavimo / dializato kontūras ir saugos sistemos

Kraujo nuotėkio / 
hemolizės detektorius 
(geltonas)

Optinės absorbcijos metodas (raudonos / žalios santykis).
≤ 0,5 ml kraujo praradimo per minutę atsako slenkstinė vertė, 
priklausanti nuo filtrato tėkmės greičio (įskaitant matavimo nuokrypį).
Atsako slenkstis nustatomas taip, kad būtų leidžiamas maksimalus 
filtrato srautas ir 32 % hematokrito vertė. Tai atitinka maksimalų galimą 
0,5 ml kraujo praradimą per minutę.
Pagrindinio matavimo tikslumas yra ±0,1 ml/min.

Atliekant pediatrines gydymo procedūras ir esant jų maksimaliai galimai 
filtrato tėkmei, nustatoma tokia atsako slenkstinė vertė, kad esant 32 % 
hematokritui būtų aptinkami  0,1 ml/min. kraujo nuostoliai.

Srauto greičiai Priklauso nuo gydymo parinkties:

Siurblio tipas: vamzdiniai siurbliai su spyruokliniais ritinėliais, 
visiškai užsikemšantys.

Siurblių tiekimo tikslumas yra ±10 %, nebent būtų reguliuojama 
svarstyklėmis. Jei reguliuojama (atliekant gydymo procedūras su 
svarstyklių balansavimu), kiekvieno siurblio atskiro tiekimo tikslumas 
priklauso nuo susijusių svarstyklių tikslumo. Tokiu atveju bendrasis 
tiekimo tikslumas atitinka nurodytą balansavimo tikslumą.

Ultrafiltracija* / grynojo 
skysčio kiekio pašalinimas

Bendroji ultrafiltracija arba UF kiekis nustatomi automatiškai, nustačius 
substituto greitį, grynąjį UF kiekį ir antikoaguliacijos srautą.
Grynojo paciento skysčio kiekio pašalinimą galima pasirinkti renkantis 
grynąjį UF kiekį.
Per gydymą stebimas UF kiekio ir efektyvaus kraujo srauto santykis 
(UF/BF santykis), siekiant užtikrinti, kad nebūtų viršyta maksimali ribinė 
vertė. Jei atsiranda neatitikimas (pernelyg didelės hemokoncentracijos 
pavojus), apytiksliai po 5 sekundžių rodomas įspėjimas.

Balansavimo / 
dializato kontūras

Tūrio nuokrypis < 1 %, palyginti su bendruoju tiekiamu tūriu 
(atsižvelgiant į gydymo parinktį), jei prietaisas stovi lygiai arba 
jo nuolydžio kampas yra ne didesnis nei 5°.
Jei naudojami standartiniai gydymo parametrai, esant įprastoms 
darbinėms sąlygoms galima tikėtis ne didesnio nei 30 ml/h balansavimo 
nuokrypio, kai taikomas HDF gydymo tipas.

Kai taikomas Ci-Ca gydymo tipas, galimas didesnis nuokrypis, 
atsižvelgiant į susijusius leidžiamus tūrius (žr. 12-12 psl., kur pateikiama 
informacijos apie citrato tiekimo tikslumą ir kalcio siurblius).

Kraujo srautas*

Substituto srautas*

Dializato srautas*

Citrato srautas*

Kalcio srautas*

Ultrafiltracijos greitis (UF greitis)

Filtrato srautas

Grynasis UF kiekis

0 / 10–500 ml/min. ±10 %

0 / 10–80 ml/min.

0 / 6,3–80 ml/min.

0 / 10–600 ml/h

0 / 1–100 ml/h

0 / 10–180 ml/min.

0 / 10–180 ml/min. 

0 / 10–990 ml/h
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Maksimali balansavimo 
paklaidos vertė per 
gydymo procedūrą

500 g per suaugusiojo gydymo procedūrą
50 g per pediatrines gydymo procedūras

Pasiekus šią maksimalią balansavimo paklaidos vertę, nesvarbu, ar dėl 
atskirų, mažesnių nuokrypių pridėjimo, ar dėl vienos rimtos balanso 
stebėjimo klaidos, balansavimas automatiškai išjungiamas.

Prietaisui veikiant įprastai (svarstyklių balansavimo funkcija aktyvi 
ir nėra jokių klaidų), net kelių gramų nuokrypis (atsižvelgiant į srauto 
greitį) nuo tikslinės vertės suaktyvins įspėjimą dėl balansavimo. Esant 
klaidos būsenai (svarstyklių gedimas arba nedidelis nuotėkis), gali 
atsirasti didesnių nuokrypių.

– Maksimalus balansavimo nuokrypis < 100 ml/h
– Didesni nuokrypiai aptinkami esant 500 g bendrojo maksimalaus 

tūrio trūkumui per suaugusiųjų gydymo procedūras arba 50 g per 
pediatrines gydymo procedūras (svarstyklių funkcijų patikrinimas)

– Pasiekus maksimalią balansavimo paklaidos vertę, balansavimas 
automatiškai išjungiamas.

Balansavimo paklaida E = EUF + ESUB + Eantikoag. (taip pat žr. „Balansavimo / dializato 
kontūras“)

E = balansavimo paklaida
EUF = ultrafiltracijos paklaida
ESUB = substitucijos paklaida
Eantikoag. = heparino arba Ci-Ca antikoaguliacijos paklaida

Svarstyklių sistema Maksimali apkrova: 12 kg vienoms svarstyklėms
Svėrimo diapazonas: 0–12 kg
Skiriamoji geba: 1 g
Maksimalus tiesinis nuokrypis:  ±1 % arba 1 g (visada taikoma 
didesnė vertė)

Substituto / 
dializato temperatūra*

Gydymo parinktys: visi gydymo režimai, išskyrus TPE ir vaik. CVVHD

– Reguliuojamas diapazonas: išj., 35–39 °C
– Skiriamoji geba: 0,5 °C
– Esant 20 °C aplinkos temperatūrai ir naudojant aplinkos 

temperatūros tirpalus, nustatyta temperatūra prietaisui veikiant 
įprastai (balansavimas aktyvus / būsena be jokių signalų) 
pasiekiama +1,5 °C / –3 °C tikslumu.

– Esant <20 °C aplinkos temperatūrai, dėl šilumos praradimo galimi 
didesni nuokrypiai link mažesnės vertės. Tokiais atvejais reikia imtis 
tam tikrų papildomų išorinių priemonių.

Yra dvi signalo slenkstinės vertės. Kai tik viršijama 42 °C įtekančio 
srauto temperatūra, inicijuojama ignoravimo būsena, kuriai esant 
signalas dar negirdimas. Kai esant šiai temperatūrai įteka 120 ml 
skysčio arba jei pasiekiama 46 °C įtekančio srauto temperatūra, 
pasigirsta signalas ir įtekančio skysčio srautas sustabdomas. 
Tai turi patvirtinti operatorius. Automatinis pakartotinis paleidimas 
neatliekamas tol, kol temperatūra nenukrenta žemiau temperatūros 
signalo slenkstinės vertės.
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Gydymo parinktis: vaik. CVVHD

– Reguliuojamas diapazonas: išj., 35–39 °C

– Skiriamoji geba: 0,5 °C

– Esant  20 °C aplinkos temperatūrai ir naudojant aplinkos 
temperatūros tirpalus, kai dializato tėkmės greitis yra  600 ml/h, 
nustatyta temperatūra prietaisui veikiant įprastai (balansas aktyvus / 
būsena be jokių aliarmų) pasiekiama +1,5 °C / –3 °C tikslumu.
Esant < 600 ml/h dializato tėkmės greičiui, įstatymo vietoje 
(sujungimo taškas tarp dializato linijos ir dializatoriaus) pasiekiama 
bent 33 °C temperatūra.

– Esant < 20 °C aplinkos temperatūrai ir (arba) esant skersvėjui, dėl 
šilumos praradimo galimi didesni nuokrypiai link mažesnės vertės. 
Tokiais atvejais reikia imtis tam tikrų papildomų išorinių priemonių.

Donoro plazma – 
temperatūra* (FFP)

Gydymo parinktis: TPE

Esant 20 °C–35 °C aplinkos temperatūrai, įstatymo vietoje pasiekiama 
25 °C–38 °C temperatūra, kai yra įjungti substituto arba plazmos 
šildytuvai (balansavimas aktyvus / būsena be jokių signalų).

Aplinkos temperatūros 
daviklis

Šiuo temperatūros davikliu matuojama patalpos aplinkos temperatūra.
Išmatuota temperatūros vertė naudojama integruotiems šildytuvams 
reguliuoti. Išoriniai papildomi šildytuvai nereguliuojami.
Tikslumas: ±1 °C

Šildytuvo mikrojungiklis Mikrojungiklis naudojamas išsipūtusiam arba netinkamai įstatytam 
šildytuvo maišeliui aptikti.

(* = pagrindinės IEC 60601-1 savybės)
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12.11 Ekstrakorporinis kraujo kontūras ir saugos sistemos

Grįžtamosios linijos slėgio 
matavimas

Hidrofobinis filtras grąžinamo slėgio linijoje laikomas visiškai šlapiu, kai 
grąžinimo slėgio daviklis (mėlynas) neaptinka jokių slėgio svyravimų. 

Prieigos slėgis Rodymo diapazonas: nuo –300 iki +300 mmHg
Skiriamoji geba: 5 mmHg
Tikslumas: 10 mmHg

Kraujo neaptikta:
prieigos slėgio signalo lango dydis: nuo –300 iki +300 mmHg

Aptikta kraujo:
prieigos slėgio signalo lango dydis: nuo +40 iki +200 mmHg

Numatytąją vertę galima reguliuoti dalyje „Naudotojo sąranka“
Gamyklinis nustatymas: +200 mmHg

Jei prieigos slėgis nukrinta žemiau apatinės ribinės vertės, prieigos 
linijos spaustukas lieka atidarytas, kad sistemoje esantis slėgis 
išsiskirstytų. Kitų slėgio signalų atveju spaustukas bus uždarytas.

Grįžtamasis slėgis
(apsaugos nuo išorinio 
kraujo nuotėkio sistema)

Rodymo diapazonas: nuo –100 iki +500 mmHg
Skiriamoji geba: 5 mmHg
Tikslumas: 10 mmHg

Kraujo neaptikta:
grįžtamojo slėgio signalo lango dydis: nuo –100 iki +500 mmHg

Aptikta kraujo:
grįžtamojo slėgio signalo lango dydis: nuo +40 iki +200 mmHg

Numatytąją vertę galima reguliuoti dalyje „Naudotojo sąranka“
Gamyklinis nustatymas: +100 mmHg 
Signalo lango padėtį galima nustatyti diapazone 
nuo +10 iki +500 mmHg
(signalo atveju galima perjungti į vertę nuo –100 iki +500 mmHg, jei 
dalyje „Aptarnavimo sąranka“ suaktyvinta žemo grįžtamosios linijos 
slėgio signalo ribinių verčių išplėtimo funkcija)

Gamyklinis nustatymas: apatinės grįžtamojo slėgio ribinės vertės 
išplėtimo funkcija išjungta.

Priešfiltrio slėgis Rodymo diapazonas: nuo –50 iki +750 mmHg
Skiriamoji geba: 5 mmHg
Tikslumas: 10 mmHg

Kraujo neaptikta:
priešfiltrio slėgio signalo lango dydis: nuo –50 iki +750 mmHg

Aptikta kraujo:
priešfiltrio slėgio signalo lango dydis: nuo +40 iki +200 mmHg

Numatytąją vertę galima reguliuoti dalyje „Naudotojo sąranka“
Gamyklinis nustatymas: +200 mmHg
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TMP (CRRT) Rodymo diapazonas: nuo –300 iki +500 mmHg
Apatinė signalo ribinė vertė: –60 mmHg
Viršutinė signalo ribinė vertė: +520 mmHg
Tikslumas: 20 mmHg 
Rodomas tik gydymo ekrano skirtuke „Slėgio / aliarmų istorija“.
TMP vertė apskaičiuojama ir rodoma pagal šią formulę:

TMP = ((Pven + PpreF) / 2) – Pfil + poslinkis

TMP = transmembraninis slėgis
Pven = grįžtamasis slėgis
PpreF = priešfiltrio slėgis
Pfil = filtrato slėgis
Poslinkis = 20 mmHg (korekcinė vertė, skirta hidrostatinio slėgio 
skirtumams kompensuoti)

TMP (TPE) Rodymo diapazonas: nuo –60 iki +270 mmHg
Slėgio signalo langai
      Apatinė signalo ribinė vertė: –60 mmHg
      Viršutinė signalo ribinė vertė: nuo +50 mmHg iki maksimalios
      viršutinės signalo ribinės vertės
      Maksimalią viršutinę signalo ribinę vertę galima nustatyti dalyje
      „Naudotojo sąranka“
      nuo +50 iki +100 mmHg

Tikslumas: 20 mmHg
TMP vertė apskaičiuojama ir rodoma pagal šią formulę:
TMP = ((Pven + PpreF) / 2) – Pfil + poslinkis
TMP = transmembraninis slėgis
Pven = grįžtamasis slėgis
PpreF = priešfiltrio slėgis
Pfil = filtrato slėgis
Poslinkis = 20 mmHg (korekcinė vertė, skirta hidrostatinio slėgio 
skirtumams kompensuoti)

Kraujo siurblys Spyruokliniai ritinėliai, visiškai užkemšantys, slėgis apribotas iki 2 bar. 
naudojant standartinę liniją su 6,4 x 1,8 siurblio segmentu (naudojant 
nurodytas vamzdelių sistemas).

Tiekimo greitis:
CRRT: 10–500 ml/min.
CRRT su citrato antikoaguliacija: 10–200 ml/min.
TPE: 10–300 ml/min.

Skiriamoji geba: 10 ml/min.

Įspėjimas 

Pavojus pacientui dėl nepakankamos detoksifikacijos 

Jei prieigos slėgis prieš kraujo siurblio taikymą pasiekia neigiamas 
vertes, kraujo srautą galima sumažinti, o tai pablogina gydymo 
efektyvumą.

 Imkitės tinkamų veiksmų, kad išvengtumėte itin neigiamo prieigos 
slėgio.
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Tiekimo greitis:
Vaik. CVVHD 8–16 kg: 10–100 ml/min.
Vaik. CVVHD 16–40 kg: 10–200 ml/min.

Skiriamoji geba:
Nuo 10 ml/min. iki 50 ml/min. tiekimo greitį galima nustatyti su 
1 ml/min. skiriamąja geba.
Nuo 50 ml/min. iki 100 ml/min. tiekimo greitį galima nustatyti su 
5 ml/min. skiriamąja geba.
Nuo 100 ml/min. iki 200 ml/min. tiekimo greitį galima nustatyti su 
10 ml/min. skiriamąja geba.

Srauto tikslumas 
Slėgio diapazonas  –300 mmHg  10 %
Standartinė linija su 6,4 x 1,8 mm siurblio segmentu
Tiekiamo kraujo tūrio sistemos tikslumas: ±10 %, nustatytas per visą 
gydymo laikotarpį ir taikomas įprastoms gydymo aplinkybėms.

Kraujo siurblio sustabdymo signalas:
laiku pagrįstas stebėjimas prietaisui sustojus, kaip apsaugos nuo kraujo 
praradimo dėl krešėjimo sistema.
Signalo delsa sustojus kraujo siurbliui:
1 minutė (vykstant gydymui)
3 minutės (kol pacientas prijungiamas arba atjungiamas)
Jei kraujo siurblys sustojęs, signalo kartojimas tęsiamas: kas 60 s

Pripildymo lygio 
detektorius

Metodas:
talpinis matavimas

Perjungimo taškas 13 mm, ±4 mm nuo viršutinio krašto

Optinis detektorius Metodas: infraraudonųjų spindulių perdavimas

Skiriama tarp:
– Kraujo neaptikta (NaCl tirpalas arba oras vamzdelyje)
– Aptikta kraujo (kraujas vamzdelyje)
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Oro burbulų detektorius Metodas:
ultragarso spindulių perdavimo matavimas per vamzdelį

Aptinka:
– Oro burbulai
– Mikroburbulai

Oro signalas toliau nurodytais atvejais:
– Mikroburbulai
– Kraujo srauto greitis < 100 ml/min.:

oro burbulai: tūris  20 µl
– Kraujo srauto greitis  100 ml/min.:

10 oro burbulų; kiekvieno burbulo tūris nuo   µl iki < 50 µl
arba 1 oro burbulas; burbulo tūris  50 µl

Pirmiau pateikti duomenys pagrįsti blogiausio atvejo prielaida, esant 
0–500 ml/min. kraujo srauto greičiui, naudojant nurodytas vamzdelių 
sistemas.

Visiškas jautrumas esant maksimaliam kraujo srautui pasiekiamas 
gydant pacientus, sveriančius daugiau nei 45 kg.

Norėdami užtikrinti panašų jautrumą gydant mažiau nei 45 kg 
sveriančius pacientus esant blogiausio atvejo scenarijui (nukrito lygis 
burbulų gaudyklėje), pasirinkite mažesnį maksimalų kraujo siurblio 
greitį pagal toliau pateiktą lentelę.

Heparino siurblys Siurblio tipas: siurblys su švirkštu
Tiekimo greitis: 0,5–25 ml/h
Skiriamoji geba: 0,1 ml/min.
Tikslumas: ±5 % esant 1–25 ml/h tiekimo greičiui, išmatuotam per 
2 valandas, kai priešingasis slėgis yra iki 1,2 bar. Kai tiekimo greitis 
<1,0 ml/h, nuokrypis gali viršyti nurodytą ±5 % vertę.
Boliuso leidimas: 0,1–5 ml, 0,1 ml intervalais (iš anksto nustatytas 
maksimalus boliuso tūris yra 5 ml. Šį parametrą dalyje „Sistemos 
parametrai“ galima nustatyti į mažesnį tūrį).
Boliuso srauto greitis: 30 ml/min.

Bendroji ribinė vertė: 0,03 (ml/min.) vienam kg

Paciento svoris Maks. infuzuojamo oro 
kiekis mažiausiam 
galimam pavojui 
užtikrinti

Ribotas maks. kraujo 
srautas (sąlyga: 
sušlapintas)

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.

Nuo 45 kg 1,35 ml/min. 500 ml/min.
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Garsinis tonas Garsinio signalo garso slėgio lygio nustatymai:
Garsumo diapazonas: 50–80 dB ±5 dB
Gamyklinis nustatymas: 65 dB
Aukšto prioriteto signalas: 60–80 dB ±5 dB
Vidutinio prioriteto signalas: 60–80 dB ±5 dB

Ci-Ca lašų skaičiuotuvas Matavimo diapazonas: 0–4 lašai per sekundę (neatsižvelgiant į tai, 
ar tai citratas, ar kalcis)
Matavimo metodas: optinis

Kad būtų galima tiksliai aptikti lašus, skysčio lygis turi būti tarp žymų 
arba jų nesiekti.

Citrato siurblys Siurblio tipas: ritininis siurblys
Tiekimo tikslumas: ±10 %
Tiekimo greitis: 10–600 ml/h, atsižvelgiant į citrato / kraujo santykį.

Dozę galima nustatyti.
Citrato koncentracija viename litre tiekiamo kraujo: 2–6 mmol/l, 
0,1 mmol/l intervalais
Numatytoji vertė: 4,0 mmol/l

Kalcio siurblys Siurblio tipas: ritininis siurblys
Tiekimo tikslumas: ±10 %; esant <6 ml/h tiekimo greičiui, nuokrypis gali 
būti ±20 %
Tiekimo greitis: išj., 1–100 ml/h, atsižvelgiant į kalcio / filtrato santykį.

Dozę galima nustatyti.
Kalcio koncentracija viename litre filtrato: 0–3 mmol/l, 
0,1 mmol/l intervalais
Numatytoji vertė: 1,7 mmol/l

Ci-Ca siurbliai veikia dideliu tiekimo greičiu (400 ml/h), kol Ci-Ca 
vamzdelio segmentai įstatomi / ištraukiami ir pripildoma vamzdelių 
sistema.

Ci-Ca pripildymo lygio 
detektorius

Funkcija: skirta aptikti ir atskirti pilną arba tuščią Ci-Ca lašų kamerą 
(neatsižvelgiant į tai, ar tai citratas, ar kalcis).
Matavimo metodas: optinis

Kad būtų galima tiksliai aptikti pripildytą lašų kamerą, skysčio lygis turi 
būti tarp žymų arba jas viršyti.

Kasetės detektorius Atskiria kasetes su Ci-Ca sistema ir be jos, naudodamas spalvų daviklį 
ir kasečių spalvų kodus.

Kasetė be Ci-Ca (paciento svoris 40 kg ir daugiau): mėlyna žymė

Ci-Ca kasetė: geltona žymė

Pediatrinė kasetė be Ci-Ca (paciento svoris 8–40 kg): rausvai raudona 
žymė
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12.12 Naudojamos medžiagos

 Plastikai ir liejamosios dervos

Santrumpa Medžiaga 

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

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

Duplobond Duplobond 360.2 plus, polietileno 
popierius, grynas akrilas, poliesterio 
plėvelė

Eastar Eastar DN011

EPDM EPDM Shore 70 A
EPDM-XPP Shore 64 A

GV Grivory GV-4H, natūrali
Grivory GV-5H, natūrali

HY / EPDM, vidutinio 
atsparumo

Akytoji guma

Iglidur Iglidur J
Iglidur W300

Kapton plėvelė MT50SK poliimido plėvelė

LD-PE LD-PE (SK-03) polietilenas

Lupolen Lupolen 1800 H, bespalvė

NBR N7LM (70 Shore A)

PA6.6 PA6.6, natūralus
PA6.6, juodas

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

PA66 GF30 Ultramid A3EG6, juodas
Ultramid A3K
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PBT Stiklo pluoštu sustiprintas PBT mišinys

PEEK Polieterio eterio ketonas

PET PET (P) natūrali, kremas

PETG Polietileno tereftalato kopolimeras, 
kremas

POM Hostaform C 13021
Polioksimetilenas, natūralus
Polioksimetilenas, kremas RAL 9001
POM -C GF 25

PP Hostacom G2UO2

Poliesteris Poliesteris, 100 %, Cu+Ni

PU 8052 baltas (panašus į RAL 9001)
MG 804 GR, juodas
MG 804 GF, juodas
GM959 baltas (panašus į RAL 9001)
PX 515, kremas RAL 9001
SG95, skaidrus

PT PT WN1452 VZ

PVC, kietas PVC, kietas

PVC, minkštas PVC, minkštas 65 +/- Shore A

PVC U PVC U

Pocan Pocan KU2-7125

Santoprene Santoprene 271-80 R
RAL 7038 agato pilkumo
Santoprene 271-73, 73 +-5 Shore A
RAL 7038 agato pilkumo

Elastosil silikonas LR 3003-50 45° Shore A, agato pilkumo 
RAL 7038
LR 3003-70 Shore, natūralus, skaidrus
LR 3003-70, agato pilkumo RAL 7038
LR 3003-60 Shore A, 
kremas RAL 9001 GL
P60 (MVQ)
WEHA-SI 5250 agato pilkumo RAL 7038

Silikonas SIL (F163.900) bepluoštė izoliacinė 
guminė įvorė
Silikoninė guminė įvorė
Silikonu dengtas popierius

Santrumpa Medžiaga 
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 Metalai, stiklas, grafitas, keramika

TPE Alruna W50 RAL 9001
Alruna W60 RAL 9001

Neaustinė medžiaga Neaustinė medžiaga, akrilo kopolimeras

Zytel Zytel (nailonas)

Santrumpa Medžiaga 

Santrumpa Medžiaga 

Al Aliuminis
Al Cu Mg Pb anoduotas E6 EV1, 
bespalvis 
Al Mg3 F25 DIN 1784
Al Mg Si 0,5 F22
Al Mg 1 F21
Al Mg 1 F21 rite anoduotas 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

Bimetalinė juosta Bimetalinė juosta

Cu Varis

EP GC Epoksidinės dervos stiklo audinys EPGC 
202 DIN 7735, 2372.1 tipo, 0,5 mm storio

Spyruoklinis plienas Spyruoklinio plieno ruošinys, 
DIN471 A formos

Flotacinis stiklas Flotacinis stiklas

Žalvaris 58 CuZn39Pb3

Žalvaris CuZn39Pb3 F44
Žalvaris DIN 9021
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 Elektros įranga

Plienas Plienas, 8 zp., mėlynai pasyvintas, 
DIN 985
1.3541 (X47Cr14 DIN EN ISO 683-17)
1.0330 (ST12), lakštinis plienas 
DIN EN ISO 10131
1.0330 (ST12ZE), galvanizuotas cinku
dengtas cinku, chromuotas
Plienas, mėlynai grūdintas, 5 µ, 
įspaustas
Grūdinimo klasė 5.8, vario ir cinko / alavo 
lydinio apdaila, cementuotas iki 
0,2–0,4 mm gylio
Plienas 45H A2-2, DIN 914
Plienas 9 S MnPb 28 K
Plienas 8.8, ISO 7380m, cinkuotas
Plienas 8.8, cinkuotas, DIN 7985

Nerūdijantysis plienas 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 (spyruoklinė viela)
A1, A2, A4 DIN 965-TX

Alavo plokštė 1.0375

Santrumpa Medžiaga 

Komponentas Medžiaga 

Termistorius Silikonas

Varis

Sidabras

PTFE

Epoksidinė derva

Svėrimo elemento 
platforma

Aliuminis, silikoninė guma, PVC

Maitinimo jungiklis Termoplastinis dėklas

Varis

Alavas

Bronziniai kontaktai
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Stiklo pluoštu sustiprintas termoplastikas

Maitinimo šaltinio blokas Aliuminis

FR-4 (PCB pagrindo medžiaga)

Varis

Alavas

Silikonas

Poliesteris

Poliuretanas

Geležinės šerdys

Feritinės šerdys

PVC

Triukšmo filtras Geležinės šerdys

Feritinės šerdys

Varis

Alavas

PVC

Poliesteris

Kištukų jungtys Varis + alavas

Stiklo pluoštu sustiprintas termoplastikas

Laidai Varis

PVC

Teflonas

Elektronika Elektroninių schemų plokštės

LCD ekranas

Stiklo pluoštu sustiprintas termoplastikas

Feritinės šerdys

Varis

Alavas

Silikonas

Ličio akumuliatoriai

Pakartotinai įkraunami švino rūgštiniai 
akumuliatoriai

Komponentas Medžiaga 
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Pavaros Ferito gumos magnetas 

Poliesteris / PTZTR (Avery Dennison)

Micares X 1087 GY (Micafil)

Delrin 500 (DuPont)

RNF-100 (Raychem)

Magnesol U-180 (Lacroix + Kress)

PA Ultramid A3HG7nc (BASF)

Stiklu sustiprinta epoksidinė derva FR-4

Poliesteris / PTWTR (Avery Dennison)

Loctite 603

Hardloc, raudonas 903686 (Denka)

Hardloc, žalias 906245 (Denka)

PA66

Variklio ir pavarų dėžės 
derinys 

Poliamidas, sustiprintas

Plienas

Esteriai + poliolefino alyva, ličio muilas

Žalvaris

Perfluorintas polieteris, 
politetrafluoretilenas (PTFE)

Uretano metakrilatas, butilcikloheksilo 
metakrilatas, akrilo rūgštis, butilenglikolio 
dimetakrilatas, hidroksipropilo 
metakrilatas, acetilfenilhidrazinas, 
oktilfenoksipolietoksietanolis, kumeno 
hidroperoksidas

Komponentas Medžiaga 
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 Pagalbinės medžiagos

Pagalbinių medžiagų 
grupė 

Medžiaga 

Fetras Vilna, karbonizuota viskozė

Pavarų tepalas Molykote L-1122

Silikoninė sandarinimo 
medžiaga

DOW Corning 794F Aloxy Sealant

Silikoninė guma Material 70105070, Wacker Silicones 
E 41, skaidri, 10 g tūbelė, neutrali

Dvipusė lipni juosta Lipni medžiaga: akrilas A 20, pagrindinė 
medžiaga: poliuretano putplastis 
(atvirų akučių)

Klijai Araldite 2021-1, dviejų komponentų 
sustiprinta metakrilato klijų sistema

Klijai Araldite 2029, dviejų komponentų 
sustiprinta metakrilato klijų sistema

Klijai Araldite 2048-1, dviejų komponentų 
sustiprinta metakrilato klijų sistema

Klijai Loctite 243 (akrilas, dimetakrilato esteris)

Klijai Loctite 401

Klijai Loctite 406 
(cianakrilatas, etilo cianakrilatas)

Klijai Loctite 454 
(cianakrilatas, etilo cianakrilatas)

Klijai Cyanolit

Klijai Hysol 3421

Klijai Polisiloksanas

Gruntas Loctite 770 (poliolefinas)

Tepalinė alyva Paraliq P460: parafinas. Mineralinė 
alyva, sintetinis angliavandenilinis 
tepalas, nuo bespalvio iki šviesiai geltono
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 Lakai

Pagalbinių medžiagų 
grupė

Medžiaga

Viršutinis sluoksnis 
(miltelių sluoksnis)

Viršutinis sluoksnis DURAMix 331 
RAL 9006, baltas aliuminis
Viršutinis sluoksnis Freopox PB3012A 
RAL 9001 - GL, kreminis
Viršutinis sluoksnis FREOPOX PB1031A 
RAL 7035, šviesiai pilkas

Dengimas šlapiu būdu, 
užpildymo gruntas

Užpildymo gruntas Alexit 484, ryškiai 
pilkas
Užpildymo gruntas Alexit 484, baltas
Alexit 342-67

Dengimas šlapiu būdu, 
viršutinis sluoksnis

Viršutinis sluoksnis Alexit 5300 RAL 
7035, šviesiai pilkas
Viršutinis sluoksnis Alexit 5300 RAL 
9001 - GL, kreminis
Alexit 346-18
Freopox PB 10 13 A

Spausdinimo spalvos Spausdinimo TD RAL 9005, 
sodriai juoda
Spausdinimo TD RAL 9003, ryškiai balta
Spausdinimo TD RAL 9029, mėtos žalia

Spausdinimo spalvos, 
viršutinis sluoksnis

TP-218 / 65-HD NT
TP-218 / 60
TP-218 / C-MIX 2000
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13 Apibrėžimai

13.1 Apibrėžimai ir sąlygos

Šiame dokumente naudojami terminai atitinka DIN 58352 apibrėžtą 
terminologiją. Toliau pateikiama keletas terminų, kuriems gali reikėti 
išsamesnio paaiškinimo.

Akumuliatorius Vidinis avarinis maitinimo šaltinis, kuris, sutrikus elektros tiekimui, 
leidžia ribotą laiką vykdyti kritiškai svarbias procedūras.

Aptarnavimo kortelė Kortelė, skirta naudoti aptarnavimo inžinieriams

Citrato dozė Citrato dozė – tai citrato tirpalo, leidžiamo į paciento kraują, kiekis kraujo 
srauto atžvilgiu. Dozė nurodoma mmol viename litre kraujo.

Citrato siurblys Citrato siurblys naudojamas citrato tirpalui įleisti į paciento kraują 
ekstrakorporiniame kontūre.

Citrato srautas Citrato srautas – tai citrato tirpalo, leidžiamo į paciento kraują per tam 
tikrą laiko vienetą, kiekis.

Dializatas Dializatas – tai terminas, kuriuo apibūdinamas tirpalas, per hemodializę 
iš kraujo pašalinantis vandenį ir atliekas. Dializatoriuje jis teka aplink 
kraują priešinga jam kryptimi, atskirtas tik pusiau skvarbia membrana.

Difuzija Hemodializės kontekste difuzija – tai terminas, naudojamas tirpinių 
koncentracijos pokyčiams, kai šie tirpiniai transportuojami į tirpalus, 
apibūdinti.

Ekstrakorporinis kraujo 
kontūras

Ekstrakorporinis kraujo kontūras – tai kraujo kontūras kūno išorėje, 
pvz., hemodializės prietaise.

Filtratas / filtrato srautas Filtratas arba filtrato srautas – tai bendra dializato, substituto, grynojo 
UF, heparino, citrato ir kalcio srauto suma. Filtratas arba filtrato srautas 
sudaro vidinio sistemos atliekamo kalcio dozės skaičiavimo pagrindą.

Filtrato maišelis Filtrato maišas – tai filtrato (ultrafiltrato), dar vadinamo atliekomis, 
surinkimo maišas.

Filtravimas Filtravimo terminu apibūdinamas konvekcinis tirpiklių, pvz., vandens, 
srautas per membraną, esant hidrostatinio ir (arba) osmosinio slėgio 
gradientui. Ištirpusios dalelės taip pat pernešamos (konvekcinis 
transportavimas), jei membrana jų nesulaiko.

Filtro galiojimo laikas Filtro galiojimo laikas – tai parametras, naudojamas stebėti, kiek ilgai 
kraujas teka vamzdelių sistema. Ji praktiškai sutampa su gydymo 
trukme, tačiau paprastai būna didesnė, nes kai gydymo trukmės 
skaičiavimas pertraukus balansavimą sustabdomas, filtro galiojimo 
trukmės skaičiavimas tęsiamas.
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Galinis skiedimas Substituto įpylimas žemiau hemofiltro.

Grįžtamasis slėgis Grįžtamasis slėgis – tai slėgis grįžtamojoje linijoje (pvz., burbulų 
gaudyklėje).

Grįžtamoji sistema Grįžtamoji sistema yra ekstrakorporinio kraujo kontūro dalis nuo filtro 
išleidimo angos atgal iki paciento.

Gryno UF tūris Tai iš paciento kraujo išfiltruojamo skysčio tūris, kuris nėra grąžinamas, 
t. y. jis naudojamas paciento kūno svoriui kontroliuoti (grynasis UF 
kiekis nurodomas ml/h).

Gydymo trukmė Tai galiojanti gydymo trukmė, į kurią neįeina pranešimai ir laikotarpiai, 
per kuriuos balansavimas yra išjungtas.

Hemodializė Hemodializės terminu apibūdinamas difuzijos ir pakeitimo procesas, 
vykstantis tarp dializato ir paciento kraujo ekstrakorporiniame kraujo 
kontūre.

Hemofiltracija Hemofiltracija – tai plazmos vandens ir jo tirpinių ultrafiltracija siekiant 
pašalinti endogeninius ir egzogeninius toksinus ir vandenį, tuo pačiu 
metu pakeičiant ultrafiltratą atitinkamais elektrolitų tirpalo kiekiais.

Heparino siurblys 
(antikoagulianto siurblys)

Heparino siurblys naudojamas antikoaguliantui heparinui įleisti 
į paciento kraują ekstrakorporiniame kontūre.

Įstatymo jungiklis Įstatymo jungikliai yra citrato siurblių stovuose ir kalcio siurbliuose. 
Sistema įstatymo jungiklius naudoja, kad nustatytų, ar atitinkami Ci-Ca 
linijos siurblio segmentai buvo tinkamai įstatyti, ar ne.

Kalcio koncentracija 
po filtravimo

Kalcio koncentracija po filtravimo nurodo regioninės citrato 
antikoaguliacijos efektyvumą ir gali būti naudojama kaip kontrolės 
parametras.

Kalcio siurblys Kalcio siurblys naudojamas kalcio tirpalui įleisti į paciento kraują 
ekstrakorporiniame kontūre.

Kalcio srautas Kalcio srautas – tai kalcio tirpalo, leidžiamo į paciento kraują per tam 
tikrą laiko vienetą, kiekis.

Konvekcija Konvekcija apibūdina tirpinių pernešimą kartu su tirpikliu (vilkimo 
efektas, pvz., hemofiltracija).

Kortelės lizdas Kortelės lizdas skirtas naudotojo kortelei / aptarnavimo kortelei įstatyti.

Kraujo nuotėkio 
detektorius

Kraujo nuotėkio detektorius – tai prietaisas, kuris aptinka kraujo buvimą 
filtrato ir plazmos linijose.

Kraujo siurblys Kraujo siurblys – tai prietaisas, kuriuo kraujas transportuojamas 
ekstrakorporiniame kontūre.

Kraujo substitutas Tirpalai, pvz., albumino tirpalai su fiziologine, koloidine koncentracija, 
arba tinkamai atskiesti eritrocitų koncentratai.

Naudotojo kortelė Kortelė, skirta naudoti operatoriams
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Pakeitimo tūris Pakeitimo tūris – tai skysčio, išfiltruojamo iš kraujo ir pakeičiamo 
substitutu 1:1 santykiu, kiekis (srauto greitis išreiškiamas ml/h arba 
ml/min.). Gydymo efektyvumas labai proporcingas pakeitimo tūrio 
kiekiui.

Srauto greitis yra greičio, kuriuo atliekamas pakeitimas, indikatorius.

Paruošimo laikas Paruošimo laikas prasideda pradėjus pildymą, o baigiasi aptikus kraujo, 
kol pacientas prijungtas. Viršijus maksimalų paruošimo laiką, rodomas 
vienas įspėjimas. Patvirtinus pranešimą, paruošimą galima tęsti. 
Paruošimo laikas taip pat skaičiuojamas kaip rinkinio galiojimo trukmės 
dalis.

Pradinis skiedimas Substituto įleidimas leidžiant aukščiau hemofiltro.

Prieigos sistema Ekstrakorporinio kraujo kontūro dalis nuo paciento iki filtro įleidimo 
angos.

Prieigos slėgis Prieigos slėgis – tai slėgis prieigos sistemoje, tarp prieigos prie paciento 
kraujagyslės vietos ir kraujo siurblio.

Prijungimo patikrinimas Prijungimo patikrinimas atliekamas siekiant patikrinti, ar slėgio 
matavimo per slėgio kupolus funkcijos veikia tinkamai. Be to, tai 
ir vamzdelių sistemos patikrinimas.

Rinkinio galiojimo trukmė Tai parametras, nurodantis, kiek laiko buvo naudojama vamzdelių 
sistema. Rinkinio galiojimo trukmė matuojama nuo pildymo pradžios, 
o viršijus maksimalų veikimo laiką ir (arba) maksimalų transportuojamo 
kraujo tūrį, sugeneruojamas pasikartojantis signalas. Tokiu atveju 
rinkinį reikia nedelsiant pakeisti.

Signalo funkcijos patikra Signalo funkcijos patikra – tai patikrinimas, ar tinkamai veikia signalų 
įranga.

Signalo ribinė vertė Signalo ribinė vertė – tai išmatuota vertė, kurią pasiekus suaktyvinamas 
signalas.

Sisteminė kalcio 
koncentracija

Tai reiškia sisteminę jonizuoto kalcio koncentraciją paciento organizme. 
Ši išmatuota vertė naudojama kalcio substitucijai patikrinti ir kontroliuoti.

Substitutas Substitutas – tai substitucinis skystis, naudojamas per hemofiltracijos 
procedūrą.
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13.2 Santrumpos

AC Kintamoji srovė

AV Arterijos ir venos

BF Kraujo tėkmė

Ca Kalcis

Ci Citratas

CO2 Anglies dioksidas

CRRT Nuolatinė pakaitinė inkstų terapija

CVVH Nuolatinė veno-veninė hemofiltracija

CVVHD Nuolatinė veno-veninė hemodializė

CVVHDF Nuolatinė veno-veninė hemodiafiltracija

DC Nuolatinė srovė

ECCO2R Ekstrakorporinis anglies dioksido kiekio mažinimas

EKG Elektrokardiografija

FFP Šviežia užšaldyta plazma

HD Hemodializė

HF Hemofiltracija

HIT Heparino sukelta trombocitopenija

HP Hemoperfuzija

HUS Hemolizinis ureminis sindromas

iCa Jonizuotas kalcis

IEC Tarptautinė elektrotechnikos komisija

IMDRF Tarptautinis medicinos prietaisų reguliavimo forumas

LED Šviesos diodas

MA Priežiūros procedūros

P Slėgis

Pav. Paveikslėlis

Prieš / po CVVH Didelio tūrio nuolatinė veno-veninė hemofiltracija
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RCA Regioniniai citrato antikoaguliantai

REACH Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai

SVHC Labai didelį susirūpinimą kelianti medžiaga

TMP Transmembraninis slėgis

TPE Terapinis plazmos pakeitimas

TSC Techninės saugos patikros

TTP Su tromboze susijusi trombocitopeninė purpura

UF Ultrafiltracija
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13.3 Simboliai

Simbolis Aprašas

Su pacientu besiliečiančios dalies tipas (paciento apsaugos laipsnis):
B tipas

Su pacientu besiliečiančios dalies tipas (paciento apsaugos laipsnis):
BF tipas

Su pacientu besiliečiančios dalies tipas (paciento apsaugos laipsnis):
BF tipas, atspari defibriliacijai

Su pacientu besiliečiančios dalies tipas (paciento apsaugos laipsnis):
CF tipas

Su pacientu besiliečiančios dalies tipas (paciento apsaugos laipsnis):
CF tipas, atspari defibriliacijai

Apsaugos nuo pašalinių objektų ir skysčių patekimo laipsnis
2: apsauga nuo prisilietimo ir pašalinių objektų, kurių skersmuo didesnis 
nei 12,5 mm
1: apsauga nuo vertikaliai krintančių vandens lašų

Kintamoji srovė

Apsauginis įžeminimas

Funkcinis įžeminimas

Ekvipotencialinis sujungimas

Pavojinga elektros įtampa

Pavojinga elektros įtampa

ĮJ. 

IŠJ 

ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS 
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Įjungimas / išjungimas 

CE ženklas žymi atitiktį dabartiniams Europos medicinos prietaisų 
reglamentams.
Notifikuotoji įstaiga: „TÜV SÜD Product Service GmbH“ (0123)

Elektros ir elektroninės įrangos ženklinimo simbolis
(Prietaiso neišmeskite su buitinėmis atliekomis.)

Įspėjimas apie korozines medžiagas

Kraujo siurblys

LAN (vietinis tinklas) tinklo ryšys

Aptarnavimo prievadas

Aliarmo išvestis

Aliarmo išvestis

Nejonizuojančioji elektromagnetinė spinduliuotė

Maksimalus bendrasis svoris

Įspėjimas, įkaitęs paviršius

Gamintojas su pagaminimo data

Serijos numeris

Medicinos prietaisas

Unikalusis prietaiso identifikatorius

Simbolis Aprašas

0123
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Laikykitės naudojimo instrukcijų

Įspėjimas, pakreipimo pavojus, kai prietaisas stumiamas arba į jį kas nors 
atremiama

Bendrasis įspėjimas

Įspėjimas, neperkraukite (atsižvelkite į maksimalią apkrovą)

Veikimo valandų skaitiklis

Spausdintuvo prievadas

Svarstyklės

RS 232 prievadas

Maks. veikimo laikas ir maks. tiekiamas kiekis

Sukimosi kryptis, pvz., rotoriaus

Garso pristabdymas

1 svarstyklių žymeklis (žalias)

2 svarstyklių žymeklis (baltas)

Rato sukimosi kryptį galima užfiksuoti

Ratą galima pasukti

Ratą galima užfiksuoti (stabdymo funkcija)

Simbolis Aprašas

1 2 3
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13.4 Sertifikatai

Ūminės dializės sistema yra patvirtinta Europos Sąjungoje (ES) pagal 
Medicinos prietaisų reglamentą (MDR) kaip IIb klasės medicinos 
prietaisas.

Dabartines EB sertifikatų versijas pateiks jūsų vietinė priežiūros 
tarnyba, jums paprašius.
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14 Parinktys

14.1 multiFiltratePRO-HL7-connector

Konfigūravimo programinė įranga

 Programos aprašas

Šiame dokumente aprašyta konfigūravimo programinė įranga naudojama 
multiFiltratePRO-HL7-connector diegimui ir valdymui ligoninės tinkle.

 Kontaktinis asmuo

Jei kyla problemų dėl multiFiltratePRO-HL7-connector arba konfigūravimo programinės įrangos, 
susisiekite su atsakingu Fresenius techninės priežiūros specialistu.

 IT saugumas

multiFiltratePRO-HL7-connector negalima diegti jokios apsaugos nuo kenkėjiškų programų ar 
antivirusinės programinės įrangos. Įrenginys taip pat neturi savo užkardos. Todėl įrenginio IT saugumą 
reikia nustatyti per tinklą.

 Duomenų apsauga

multiFiltratePRO-HL7-connector apdoroja tik duomenis, gaunamus iš multiFiltratePRO. Jokių kitų 
papildomų duomenų nerenkama.

 IT reikalavimai

Funkcijų aprašas

multiFiltratePRO-HL7-connector siunčia multiFiltratePRO duomenis PEP arba HL7 formatu į klinikos 
tinklą, prie kurio yra prijungta. Tai, kokiu mastu šiuos duomenis apdoroja kiti tinklo įrenginiai ar programos, 
priklauso nuo šių įrenginių ar programų sąrankos tinkle.

Laiko sinchronizavimas

Klinikos tinklas turi užtikrinti saugų ir patikimą NTP serverį, kad tinkle būtų galima tinkamai laiku susisiekti 
su multiFiltratePRO-HL7-connector.

Pastaba

Turite reguliariai tikrinti, ar IT saugumui įtakos turinčios nuostatos (TLS, 
SSL sertifikatai, naudotojų valdymas) yra teisingos ir atitinka vidaus 
saugumo standartus.
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IP valdymas ir DHCP 

multiFiltratePRO-HL7-connector galima prijungti prie tinklo naudojant priskirtą statinį IP arba DHCP. Jei 
tinkle nenaudojamas DHCP, kiekvienai multiFiltratePRO-HL7-connector turi būti priskirtas specialus IP 
adresas. Turite žinoti atitinkamos multiFiltratePRO-HL7-connector IP adresą, kad galėtumėte jį pasiekti.

MAC adresas

multiFiltratePRO-HL7-connector MAC adresas nurodytas multiFiltratePRO-HL7-connector etiketėje. 
Turite atidaryti multiFiltratePRO, kad galėtumėte nuskaityti multiFiltratePRO-HL7-connector MAC adresą.

 Įvadas

multiFiltratePRO-HL7-connector konfigūravimo programinė įranga susideda iš įvairių kortelių, kuriuas 
galima pasirinkti per naršymo juostą. Kiekviena iš šių kortelių aprašyta viename iš tolesnių skyrių.

 Prisijungimas prie konfigūravimo programinės įrangos

Pastaba

Čia reikia įvesti multiFiltratePRO-HL7-connector IP adresą: 
__________.__________.______.______

 Prijunkite kompiuterį su 
multiFiltratePRO-HL7-connector per:

– eterneto jungtį,multiFiltratePRO 
naudodami LAN kabelį;

Arba

– internetu per ligoninių tinklą.
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 Kompiuteryje atidarykite žiniatinklio 
naršyklę.

 Įveskite multiFiltratePRO-HL7-connector, 
prie kurios reikia prisijungti, IP adresą.

Bus rodomas konfigūravimo programinės 
įrangos prisijungimo puslapis.

Pastaba

Standartinis multiFiltratePRO-HL7-connector IP adresas pristatymo 
metu yra 192.168.3.1.

Jei multiFiltratePRO-HL7-connector priskirtas kitas IP adresas; šis IP 
adresas turi būti užfiksuotas susijusioje dokumentacijoje, kad prireikus 
būtų galima jį gauti. Be IP adreso negalėsite pasiekti 
multiFiltratePRO-HL7-connector.

Pastaba

Jei prisijungimo puslapis neatsidaro, patikrinkite, ar įvestas teisingas IP 
adresas.

 Įveskite naudotojo vardą ir slaptažodį.

 Tada spustelėkite mygtuką Login.

Pasirodys tinklo konfigūracijos kortelė 
„Pagrindinis“.

Pastaba

Pirmą kartą prisijungiant prie konfigūravimo programinės įrangos turi 
būti naudojami Fresenius techninės priežiūros specialisto 
sukonfigūruoti prisijungimo duomenys.
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 Atsijungimas nuo konfigūravimo programinės įrangos

 Home kortelė

Kortelėje Home rodoma dabartinė trijų sistemų, reikalingų tinklo ryšiui užmegzti, būsena. Šioje kortelėje negalima 
atlikti jokių nuostatų.

Pastaba

Jei prisijungimo duomenys bus neteisingai įvesti daugiau nei 10 kartų, 
naudotojo paskyra bus užrakinta 5 minutėms.

Jei slaptažodį reikia nustatyti iš naujo, tai gali padaryti tik naudotojas, 
turintis tokias pačias arba aukštesnes naudotojo teises.

Pastaba

Jei slaptažodis pavogtas arba pamestas, jį reikia nedelsiant pakeisti, 
kad būtų užtikrintas įrenginio IT saugumas.

Priklausomai nuo nuostatos, po pirmojo 
prisijungimo gali pasirodyti prašymas pakeisti 
slaptažodį.

Reikalavimai naujam slaptažodžiui:
– mažiausiai 10 simbolių;
– bent viena didžioji raidė;
– bent vienas specialus simbolis (pvz., ? )

 Įveskite naują slaptažodį.

 Norėdami atsijungti nuo konfigūravimo 
programinės įrangos, viršutiniame 
dešiniajame ekrano kampe spustelėkite 
Logout.
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 Versions kortelė

Kortelėje Versions rodomos programinės įrangos komponentų, įdiegtų multiFiltratePRO-HL7-connector, su kuria 
buvo užmegztas ryšys, versijos. Šioje kortelėje negalima atlikti jokių nuostatų.
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 Network kortelė

Kortelė Network yra padalyra į LAN ir WAN skiltis.
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LAN skiltis:

LAN skiltyje pakeitimų atlikti negalima. Kortelėje rodoma ši informacija:

Setting Aprašas

LAN gateway IP multiFiltratePRO-HL7-connector, su kuria užmegztas ryšys, LAN pusės 
IP adresas.

LAN gateway mask Apibrėžia tinklo, su kuriuo multiFiltratePRO-HL7-connector turėtų 
susisiekti, IP adresų diapazoną. Ši reikšmė turėtų būti 255.255.255.0.

MFP IP IP adresas, kurio multiFiltratePRO-HL7-connector tikisi iš 
multiFiltratePRO.

MFP Port Prievadas, kurio multiFiltratePRO-HL7-connector tikisi iš 
multiFiltratePRO, kad būtų galima prisijungti prie multiFiltratePRO.
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WAN skiltis:

WAN skiltyje yra parametrai, kuriuos naudojant galima konfigūruoti multiFiltratePRO-HL7-connector tinklo ryšį.

Pastaba

Jei multiFiltratePRO sukonfigūruotas ne taip, kaip parodyta 
paveikslėlyje, turite susisiekti su atsakingu techninės priežiūros 
specialistu. Techninės priežiūros specialistas gali sukonfigūruoti 
multiFiltratePRO taip, kad būtų galima atlikti WAN konfigūraciją.

Setting Aprašas

WAN Gateway IP a) parinktis 

Įveskite statinį multiFiltratePRO-HL7-connector IP adresą.

b) parinktis

Įveskite 0.0.0.0 WAN Gateway IP lauke ir WAN Subnet Mask lauke, kad 
galėtumėte naudoti DHCP. Pasirinkus šią parinktį, 
multiFiltratePRO-HL7-connector bus priskirtas IP adresas iš ligoninės 
tinklo.

WAN Subnet Mask Apibrėžia tinklo IP adresų diapazoną, per kurį bus susisiekta su 
multiFiltratePRO-HL7-connector. Ši reikšmė paprastai yra 
255.255.255.0. Tačiau, priklausomai nuo ligoninės tinklo reikalavimų, 
reikšmė gali skirtis. 

Default Gateway address Įveskite įrenginio, esančio ligoninės tinkle (pvz., maršrutizatoriaus), 
adresą, kuris turėtų sujungti multiFiltratePRO-HL7-connector 
multiFiltratePRO su ligoninės tinklu.

WAN PDMS IP/HOSTNAME Įveskite PDMS IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą.

Pastaba.
Pagrindinio kompiuterio pavadinimas šiame lauke veiks tik tuo atveju, jei 
lauke DNS server buvo įvestas DNS serveris.

WAN PDMS Mode Pasirinkite Host Mode arba Client Mode.

Host Mode: multiFiltratePRO-HL7-connector aktyviai užmezga ryšį su 
PDMS.

Client Mode: multiFiltratePRO-HL7-connector laukia prisijungimo 
užklausos iš PDMS. 

WAN PDMS Port Įveskite PDMS prievado numerį, per kurį multiFiltratePRO-HL7-connector 
turi užmegzti ryšį arba gauti prisijungimo užklausą. 
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 Operation kortelė

Ši kotelė naudojama nustatyti, kaip multiFiltratePRO-HL7-connector nustatys esamą laiką. 
multiFiltratePRO-HL7-connector neturi vidinio laiko šaltinio, todėl kiekvieną kartą įjungiant jai turi būti priskirtas 
esamas laikas.

DNS server Pastaba.
Reikalingas tik tuo atveju, jei:

a) lauke WAN PDMS IP/HOSTNAME įvestas pagrindinio kompiuterio 
pavadinimas, o ne IP adresas;

Arba

b) kortelėje Operation įvestas NTP serverio pagrindinio kompiuterio 
pavadinimas.

Įveskite DNS serverio adresą, per kurį multiFiltratePRO-HL7-connector 
turi nustatyti IP adresą, atitinkantį pagrindinio kompiuterio pavadinimą.

TLS On/Off Įjunkite ir išjunkite TLS (angl. Transport Layer Security) šifravimą. TLS 
įjungtas pagal numatytąsias nuostatas.

Išjunkite TLS šifravimą, jei PDMS neteikia šios funkcijos.

Pastaba.
Išjungus TLS šifravimą, automatiškai išjungiamas ir TLS 
autentifikavimas. Tačiau jei vėl įjungsite TLS šifravimą, TLS 
autentifikavimas nebus automatiškai įjungtas.

Pastaba.
Šios nuostatos pakeitimai nebus priimti, kol iš naujo nepaleisite 
multiFiltratePRO-HL7-connector.

TLS authentication On/Off Įjunkite ir išjunkite TLS (angl. Transport Layer Security) autentifikavimą. 
TLS įjungtas pagal numatytąsias nuostatas.

Išjunkite TLS autentifikavimą, jei PDMS neteikia šios funkcijos.

Pastaba.
Šios nuostatos pakeitimai nebus priimti, kol iš naujo nepaleisite 
multiFiltratePRO-HL7-connector.

Setting Aprašas
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Setting Aprašas

NTP Usage Pasirinkite metodą, kuriuo multiFiltratePRO-HL7-connector turėtų 
nustatyti vidinį laiką.

Tik viduje 

multiFiltratePRO-HL7-connector naudoja NTP serverį vidaus laikui 
nustatyti. Tai standartinė nuostata.

Vidaus ir multiFiltrate laiko sinchronizavimas

multiFiltratePRO-HL7-connector naudoja NTP serverį, kad nustatytų 
vidaus laiką ir laiką multiFiltratePRO.

No NTP

multiFiltratePRO-HL7-connector nenaudoja NTP serverio, bet naudoja 
multiFiltratePRO pranešimų laiko žymes, kad nustatytų vdaus laiką.

NTP Server Įveskite NTP serverio IP adresą arba pagrindinio kompiuterio 
pavadinimą, kurį multiFiltratePRO-HL7-connector turėtų naudoti laiko 
sinchronizavimui.
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 SSL Certificates kortelė

Naudokite šią kortelę norėdami valdyti SSL sertifikatus, kuriuos multiFiltratePRO-HL7-connector naudoja 
prisijungimui prie kitų ligoninės tinklo įrenginių.

multiFiltratePRO-HL7-connector jau turi iš anksto įdiegtus SSL sertifikatus. Tačiau vidaus sertifikatus taip pat 
galima įkelti į multiFiltratePRO-HL7-connector.

multiFiltratePRO-HL7-connector valdo skirtingas privačių ir viešųjų raktų poras SSL ryšiui:

– Web Server

– PDMS Client Mode;

– PDMS Server Mode.

Šių porų privatus raktas niekada nepalieka multiFiltratePRO-HL7-connector, o viešiesiems raktams pasirašyti PKI 
CA sertifikatais turėtų būti naudojamas standartinis mechanizmas:

– atsisiųsti atitinkamą CSR;

– pasirašyti CSR naudojant norimą CA (bus sugeneruotas naujas sertifikatas);

– įkelti naują sertifikatą su konfigūravimo programine įranga.

Jei TLS funkcija aktyvuota, multiFiltratePRO-HL7-connector turi papildomai priimti arba serverio patikimumo 
prierašą, arba kliento pasitikėjimo prierašą, įkeldama SSL ryšio su PDMS sertifikatą (daugiau informacijos rasite 
Vikipedijos aprašyme: https:// en.wikipedia.org/wiki/Trust_anchor).
Pasitikėjimo prierašas gali būti CA sertifikatas arba savarankiškai pasirašytas sertifikatas.
Pasirinktas PDMS režimas kortelėje Network lemia, ar reikės patikimo serverio arba kliento patikimumo prieraišo.

Enable periodic data sending Jei aktyvuotas Periodic data sending, multiFiltratePRO-HL7-connector 
reguliariais intervalais siunčia PEP pranešimus į multiFiltratePRO, kad 
gautų naujausias visų parametrų reikšmes. Kai 
multiFiltratePRO-HL7-connector gauna šias reikšmes iš 
multiFiltratePRO, tada siunčia jas į PDMS nustatytu formatu (PEP arba 
HL7).

Pastaba.
Kadangi multiFiltratePRO šiai funkcijai naudoja tuos pačius pranešimus 
kaip ir laiko sinchronizavimui, funkcija gali sukelti laiko sinchronizavimo 
problemų.

Periodic data sending Nustatykite laiko intervalus (valandomis ir minutėmis), kuriais turi būti 
siunčiami PEP pranešimai.

Pastaba.
Šis laukas neaktyvus, nebent įjungta funkcija Periodic data sending.

Convert to HL7 Jei ši funkcija įjungta, visi pranešimai į PDMS siunčiami HL7, o ne PEP 
formatu.

Pastaba

Norint aktyvuoti sertifikatų pakeitimus, reikia iš naujo paleisti 
multiFiltratePRO-HL7-connector.

Setting Aprašas
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Pastaba

Sertifikatų galiojimą reikia reguliariai tikrinti. Jei sertifikato galiojimo 
laikas pasibaigęs, naudojant šią konfigūravimo programinę įrangą reikia 
sugeneruoti naują sertifikatą.

Pastaba

Jei sertifikatas pavogtas, jį reikia nedelsiant atnaujinti, kad būtų 
užtikrintas įrenginio IT saugumas.
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 Users Management kortelė

Šioje kortelėje valdomi konfigūravimo programinės įrangos naudotojai. Galima pridėti naujų naudotojų, ištrinti 
esamus ir keisti naudotojų nuostatas.

Mygtukas Aprašas

Download Certificate Atsisiųskite sertifikatą iš multiFiltratePRO-HL7-connector į kompiuterį.

Download CSR Atsisiųskite CSR (Certificate Signing Request) iš 
multiFiltratePRO-HL7-connector į kompiuterį.

Regenerate Certificate Jei sertifikato galiojimo laikas pasibaigęs, naudojant šią funkciją reikia 
sukurti naują sertifikatą su dabartine data ir laiku.

Kadangi tai naujas sertifikatas, gali prireikti koreguoti sistemas, su 
kuriomis palaiko ryšį multiFiltratePRO-HL7-connector.

Pastaba.
Norint naudoti šią funkciją, multiFiltratePRO-HL7-connector turi turėti 
tinkamą vidaus laiką (žr. kortelę Operation).

Upload Certificate Įkelkite sertifikatą iš kompiuterio į multiFiltratePRO-HL7-connector vietoje 
vieno iš esamų sertifikatų.

Proceso metu turite pasirinkti, ar sertifikatas bus naudojamas kliento 
režimui, serverio režimui ar žiniatinklio serveriui.

Pastaba

Jei konfigūravimo programinė įranga paleista pirmą kartą, yra tik vienas 
standartinis naudotojas, kuriam priskirta rolė Fresenius Service 
Technician. Atsakingas techninės priežiūros specialistas gali sukurti 
papildomus naudotojus, kurie gali prisijungti prie konfigūravimo 
programinės įrangos ir patys valdyti naudotojus.

Pastaba

Naudotojo rolei Fresenius Service Technician leidžiama kurti naujus 
naudotojus su šia arba Hospital IT Technician role. Naudotojo rolei 
Hospital IT Technician naudotojo rolei leidžiama kurti tik šios rolės 
naudotojus.

Pastaba

Kiekvienai multiFiltratePRO-HL7-connector naudotojai turi būti sukurti 
atskirai. Konfigūravimo programinė įranga nesiūlo galimybės valdyti 
naudotojus keliuose įrenginiuose.
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 Logs kortelė

Šioje kortelėje rodomi visi veiksmai, atlikti konfigūravimo programinėje įrangoje.

Išsamią informaciją apie kiekvieną veiksmą galima pamatyti spustelėjus įrašą žurnalo sąraše.

Visą žurnalo sąrašą taip pat galima atsisiųsti ir pateikti, pavyzdžiui, klaidų analizei, derinimui ir pan.

Mygtukas Aprašas

Add user Pridėti naują naudotoją. Informacija, kurią reikia įvesti:
– Prisijungimo vardas
– Slaptažodis 

(slaptažodis turi būti ne trumpesnis kaip 10 simbolių ir sudarytas iš 
vienos didžiosios raidės ir vieno specialaus simbolio)

– Visiems ligoninės naudotojams priskirkiterolę Hospital IT Technician

Edit Galima keisti šias nuostatas:
– Naudotojo rolė 

(Fresenius Service Technician arba Hospital IT Technician)
– Prašymas pakeisti slaptažodį po pirmojo prisijungimo

Delete Ištrinti naudotoją.

Šią funkciją taip pat reikia naudoti, jei kuriant naudotoją įvyko klaida 
(pvz., netinkamas prisijungimo vardas). Ištrynus naudotoją, galima 
sukurti naują.
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 Tools kortelė

Šioje kortelėje yra įrankių, kuriuos galima naudoti triktims šalinti. Dabartinėje versijoje galite tik pateikti IP adreso 
arba pagrindinio kompiuterio pavadinimo ryšio užklausą („ping“).

Jei tinklo ryšio sąranka nepavyko, galite pabandyti pateikti užklausą tinkle esantems įrenginiams 
(pvz., multiFiltratePRO, PDMS). Tam reikia naudoti adresus, kurie buvo naudojami kortelėje Network.

Mygtukas Aprašas

Download Atsisiųskite viso žurnalo sąrašo kopiją į kompiuterį JSON formatu.

Pastaba

PDMS negalima teikti užklausų, nebent per ligoninės tinklą užmegztas 
ryšys su multiFiltratePRO-HL7-connector.
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 Software Update kortelė

Šioje kortelėje galite atnaujinti multiFiltratePRO-HL7-connector programinę įrangą. Po to kortelėje Versions 
pamatysite naują programinės įrangos versiją.

 Gateway Reboot kortelė

Šioje kortelėje galite iš naujo paleisti multiFiltratePRO-HL7-connector.

Pareigos Aprašas

Ping test Įveskite įrenginio IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą, kad 
galėtumėte prijungti įrenginį prie tinklo.

Pastaba

Neišeikite iš kortelės Software Update, kol įkeliama nauja programinė 
įranga.

Pastaba

Įkėlus naują programinę įrangą, multiFiltratePRO-HL7-connector reikia 
paleisti iš naujo. Naujoji programinė įranga bus prieinama tik perkrovus. 
Prieš paleidžiant iš naujo, multiFiltratePRO-HL7-connector ir toliau 
naudos seną programinę įrangą.

Pastaba

Nuo programinės įrangos įkėlimo iki multiFiltratePRO-HL7-connector 
perkrovimo negalima atlikti jokių papildomų konfigūracijų.

Mygtukas Aprašas

Choose file Suraskite failą, kurį reikia naudoti programinei įrangai naujinti.

Upload Įkelkite programinės įrangos naujinimo failą į 
multiFiltratePRO-HL7-connector.

Cancel Atšaukite failo įkėlimą.
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Norint perkelti konfigūracijos programinės įrangos pakeitimus į multiFiltratePRO-HL7-connector, reikia iš naujo 
paleisti multiFiltratePRO-HL7-connector.

Mygtukas Aprašas

Reboot Iš naujo paleiskite multiFiltratePRO-HL7-connector.
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15 Priedas

15.1 „Nemokamos programinės įrangos“ naudojimo instrukcijos

Turinys

A. Prietaisas – „Nemokama programinė įranga“

B. Įspėjimas, kurio reikalaujama pagal Vokietijos medicinos prietaisų aktą

C. Informacija ir pastabos apie nemokamą programinę įrangą, esančią prietaise

D. Licencijų tekstai
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A. Prietaisas – „Nemokama programinė įranga“

Be kitos programinės įrangos, prietaisas apima vadinamąją „nemokamą programinę įrangą“, kuriai taikomos 
licencijos sąlygos, neatitinkančios sąlygų, taikomų patentuotai programinei įrangai, kuri yra saugoma Fresenius 
Medical Care ir jos licencijos išdavėjų vardu.

Kai kuriose su šia nemokama programine įranga susijusiose licencijos sąlygose numatyta, kad Fresenius Medical 
Care prietaisą platinti leidžiama tik tuo atveju, jei pridedamuose dokumentuose pateikiama speciali informacija ir 
įspėjimai, licencijos sąlygos ir (arba) šios nemokamos programinės įrangos pirminis kodas. Fresenius Medical Care 
atitinka šiuos reikalavimus, pateikdama autorių teisių įspėjimus, pastabas ir licencijų tekstus, pateikiamus toliau 
esančiuose C. ir D. skyriuose. Atkreipkite dėmesį, kad tuo atveju, jei ši informacija išspausdinta dviem kalbomis, 
pirmenybė teikiama versijai anglų kalba.

Tačiau teisės, suteiktos autorių teisėmis pagal C. skyrių ir D. skyriuje pateiktus licencijų tekstus, susijusius su šia 
nemokama programine įranga, neapima teisės modifikuoti prietaisą ir toliau naudoti šį modifikuotą prietaisą. 
Priešingai, Vokietijos medicinos prietaisų aktas („Medizinproduktegesetz“; MPG) draudžia bet kokį tolesnį prietaiso 
naudojimą, jei jame esanti programinė įranga buvo modifikuota, nes bet koks medicinos prietaisas gali būti 
naudojamas tik taip, kaip nurodyta sertifikate. Dėl šios priežasties B skyriuje pateikiamas atitinkamas įspėjimas. 
Tokiu atveju Fresenius Medical Care nustos teikti bet kokią tolesnę techninę su paveiktu prietaisu susijusią 
pagalbą. Be to, tokie modifikavimo ir (arba) manipuliavimo veiksmai gali tapti garantijos pretenzijų, teikiamų 
Fresenius Medical Care arba kitiems prietaiso pardavėjams, anuliavimo priežastimi, jei pretenzija atsirado ar galėjo 
atsirasti dėl tokių veiksmų. Riziką už bet kokį nemokamos programinės įrangos, įeinančios į prietaisą, naudojimą 
kitu būdu, nei reikalaujama, kad prietaisas tinkamai veiktų, prisiimate tik jūs.

Taip pat atkreipkite dėmesį į tai, kad C. skyriuje išvardyti įgaliojimai taikomi tik ten minimai „nemokamai programinei 
įrangai“. Bet kuri kita į prietaisą įeinanti programinė įranga yra saugoma autorių teisių Fresenius ir jos licencijos 
išdavėjų naudai ir gali būti naudojama tik pagal numatytąją prietaiso naudojimo paskirtį.

Visos naudojamos licencijos pateikiamos su šiuo gaminiu. Toliau nurodytas licencijų sąlygas taip pat galima 
atsisiųsti iš interneto.

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. Įspėjimas, kurio reikalaujama pagal Vokietijos medicinos prietaisų aktą

Šis medicinos prietaisas sertifikuotas kartu su operacinės sistemos programine įranga „ElinOS 5.1“. Atlikus bet 
kokius šiame medicinos prietaise esančios programinės įrangos, įskaitant operacinės sistemos programinę įrangą, 
modifikavimo veiksmus, medicinos prietaisas gali nebeatitikti Vokietijos medicinos prietaisų akto 
(„Medizinproduktegesetz“; MPG) reikalavimų ir prarasti ženklinimo CE ženklu teisę. Bet kuris asmuo, medicinos 
prietaisą naudojantis be galiojančio CE ženklo, pagal Medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEB bus patrauktas 
baudžiamojon atsakomybėn. Pagal MPG 41 skyrių kaltininkai gali būti nubausti iki vienų metų laisvės atėmimo 
bausme arba jiems gali būti skirta bauda. Be to, bet kuris asmuo, modifikuojantis šiame medicinos prietaise esančią 
programinę įrangą arba leidžiantis atlikti tokius modifikavimo veiksmus, taip pat prisiims atsakomybę pagal 
atsakomybės už gaminius įstatymus ir turės pateikti kompensaciją žalą patyrusioms trečiosioms šalims.
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C. Informacija ir pastabos apie nemokamą programinę įrangą, esančią prietaise

Pasiūlymas:

Su džiaugsmu paštu jums atsiųsime DVD diską su visa kompiuteriu nuskaitoma bet kurių ar visų nemokamos 
programinės įrangos paketų, naudojamų ir licencijuojamų pagal GPL arba LGPL, šaltinio teksto kopija. Tai galioja 
trejų metų laikotarpį, kuris prasideda nuo šio prietaiso eksploatavimo pradžios (t. y. prietaiso gavimo). Bus taikomi 
tik įprasti kopijavimo ir siuntimo mokesčiai. Jei norite, kad jums išsiųstume šį kompaktinį diską, atitinkamai mus 
informuokite el. paštu, telefaksu arba paštu naudojimo instrukcijose nurodytu adresu. Nepamirškite nurodyti 
sistemos tipo ir sistemos numerio.

Nemokamos programinės įrangos paketų sąrašas:

Toliau pateiktas sąrašas apima visus atvirojo kodo programinės įrangos šaltinius, naudojamus operacinėje 
sistemoje, kartu su taikoma (-omis) licencija (-omis), pagal kurią (-ias) eksploatuojama programinė įranga, ir visais 
susijusiais autorių teisių pranešimais. Programinės įrangos paketų pavadinimai atitinka naudojamo „Linux“ 
platinamo paketų sąrašo „ElinOS 5.1“ etiketes. Tikslūs licencijų tekstai pateikti kitame skyriuje.

Santrumpų paaiškinimas:

BSD „Berkeley Software Distribution“ (licenciją suteikė Kalifornijos Berklio 
universitetas (UCB))

BZIP2 Speciali „bzip2“ bibliotekos licencija

GPL GNU bendroji viešoji licencija

LGPL GNU mažiau teisių suteikianti bendroji viešoji licencija (speciali 
bibliotekoms skirta licencija)

MIT Masačusetso technologijų institutas

PD Viešasis domenas (programinė įranga, kuriai netaikoma jokia licencija)

PNG Universalioji tinklų grafika (speciali šiai bibliotekai skirta licencija)

ash:
Licencijos: BSD

busybox:
Licencijos: GPL 2

bzip2:
Licencijos: BSD

e2fsprogs:
Licencijos: GPL 2

fbset:
Licencijos: GPL 2

gawk:
Licencijos: GPL 2

gdbserver:
Licencijos: GPL 2
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glibc:
Licencijos: LGPL

grub:
Licencijos: GPL 2

hdparm:
Licencijos: BSD, Mark Lord

Kernel:
Licencijos: GLP 2

libnano-X:
Licencijos: MPL, GPL 2

libpng12:
Licencijos: libpng licencija

libstdc++:
Licencijos: GPL 3 su išimtimis

libxml2:
Licencijos: MIT

libz:
Licencijos: kita nekritinė atvirojo kodo licencija

ltt-control:
Licencijos: GPL 2

microwindows-0.92:
Licencijos: MPL, GLP 2

module-init-tools:
Licencijos: GPL 2

nano:
Licencijos: GPL 2

openssh:
Licencijos: BSD

Openssl:
Licencijos: dviguba OpenSSL, SSLeay licencija ir Apache stilius

stunnel:
Licencijos: GLP 2

tinylogin:
Licencijos: GPL 2

util-linux:
Licencijos: GPL 2, LGPL 2, BSD, PD (šaltinio tikrinimas)

vim:
Licencijos: Charityware
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D. Licencijų tekstai

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

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.
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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.)

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
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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.

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.
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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.

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.
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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 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.
Fresenius Medical Care multiFiltratePRO IFU-LT 13A-2021 379



15 skyrius. Priedas
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 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.
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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!

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.
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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".)

"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.
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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:

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.
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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.

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.
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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.

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.
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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.

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.
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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.

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.
Fresenius Medical Care multiFiltratePRO IFU-LT 13A-2021 387



15 skyrius. Priedas
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.

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.
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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.

<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.
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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.

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.
390 Fresenius Medical Care multiFiltratePRO IFU-LT 13A-2021



15 skyrius. Priedas
6. Revised Versions of the GNU Lesser General Public License.

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.
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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

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:
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Copyright © 1991 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. [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
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CONSORTIUM 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 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.
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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.

Turėjote gauti GNU mažesnes teises suteikiančios bendrosios viešosios licencijos kopiją
Licencija kartu su šia biblioteka; jei ne, žr.
<http://www.gnu.org/licenses/>.  */
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