
Akut terápiás rendszerek

A multiFiltrate rendszer :
Az Ön választása az optimális terápiához
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A multiFiltrate rendszer első pillantásra

• Egyszerű kezelhetőség, rugalmasság és 

 megbízhatóság. Ideális folyamatos vesepótló 

 terápia végzésére.

• Ci-Ca® : ideális olyan betegek kezelésére,  

akiknél vérzésveszély kockázata áll fenn.

• Egyszerű kezelhetőség megfelelő KIT-ek 

 használatával.

• Felhasználóbarát működtetés önmagyarázó 

menürendszerrel. 

• multiDataLink a külső betegadat-kezelő 

 rendszerhez való csatlakozáshoz (PDMS):  

a kezelési adatokhoz való hozzáférés 

 folyamatosan biztosított.

• A gyártás és működés során támasztott 

magas minőségi követelmények biztosítják 

a  problémamentes működést. A riasztások 

a beteg biztonságát szolgálják. 

Az Ön számára elérhető lehetőségek :

• Heparin vagy citrát antikoaguláció  

– a multiFiltrate Ci-Ca® rendszerrel  

mindkét opció választható.

• Kezelésre szabott fogyóanyagok  

– költséget takaríthat meg.

• Tapasztalt szakembereink, valamint  

kipróbált és bevált képzési rendszerünk 

 segítségére lesz a kezdeti és  

folyamatos képzés során.
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Akut veseelégtelenség esetén kiváló minőségű  
kezelésre van szükség

A multiFiltrate rendszer : 

rugalmas, hatékony  

és megbízható
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A multiFiltrate rendszer használata egyszerű és 

 rugalmas kezelést tesz lehetővé: az Ön megbízható 

partnere a folyamatos vesepótló kezelések során. A 

multiFiltrate készülékkel az alábbi kezelések közül 

választhat:

• CVVH

• Pre-Poszt CVVH

• CVVHD

• CVVHD EMiC®2

• Ci-Ca® CVVHD

• Ci-Ca® CVVHD EMiC®2

• CVVHDF

• MPS

• HP

• SCUF

Különleges jellemzők:

• Felhasználóbarát működtetés önmagyarázó 

menürendszerrel.

• Az extrakorporális vérkörbe integrált citrát 

 antikoaguláció, mely különösen hosszú és 

 heparinmentes dialízis kezelést tesz lehetővé.

Különleges terápiás lehetőségek gyermekgyógyászati 

intenzív osztályok számára :

• paed CVVHD

• paed CVVH

Egészen kis betegek is biztonságosan kezelhetőek a 

kisméretű fogyóanyag KIT-eknek és az ehhez igazodó 

kezelési beállításoknak köszönhetően.
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A multiFiltrate rendszer támogatást nyújt minden terápiához 

A kezelési modalitások, oldatok, fogyóanyagok és kiegészítők opti-

málisan összehangolt kombinációja teszi a multiFiltrate-et igazán 

sokoldalúvá számos felhasználási területen.

CVVH

Folyamatos venovenózus  
hemofiltráció

Pre-Poszt CVVH

Pre-Poszt folyamatos venovenózus 
hemofiltráció (magas volumenű)

CVVH : folyamatos venovenózus hemofiltráció esetén a filtrátumot konvektív 

módon Ultraflux® AV filterekkel távolítja el a vérből. Az eltávolított folyadékot 

pre- vagy posztdilúcióban pótolja hemofiltrációs oldatokkal.

Pre-Poszt CVVH : a szignifikánsan magasabb konvektív volumen cserét, 

mely legfeljebb 9,6 l óránként, magas volumenű Pre-Poszt CVVH útján érjük 

el. A hemofiltrációs oldatokkal történő helyettesítés pre- és posztdilúcióban 

valósul meg egyszerre.

CVVHD

Folyamatos venovenózus  
hemodialízis

CVVHD : a CVVHD a kis és közepes molekulasúlyú anyagok hatékony 

eltávolítását biztosítja diffúzióval, alacsony véráramlási sebesség esetén is 

(pl. 100–120 ml / min).

CVVHD EMiC®2 : az Ultraflux® EMiC®2 alkalmazása a CVVHD terápiában 

növeli a közepes molekulasúlyú anyagok eltávolítását (pl. β2-mikroglobulin, 

interleukin 6, myoglobin) és a CVVH teljesítményt is javíthatja.
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HP : a hemoperfúziót a mérgező anyagok 

 vérből történő adszorpciójával, egy adszorber 

patron közbeiktatásával valósítja meg.

MPS : a beteg plazmaszeparációját egy spe-

ciális filter végzi, a beteg plazmáját donor 

 plazmával helyettesítik a kezelés folyamán

MPS

Membrán plazmaszeparáció

HP

Hemoperfúzió

Ci-Ca® CVVHD

Folyamatos venovenózus  
hemodialízis citrátos véralvadásgátlással.

CVVHDF : a CVVHDF kezelés a méreganyagok konvektív és diffúzióval tör-

ténő eltávolításának előnyeit ötvöző terápia, a kis és közepes molekulasúlyú 

anyagok hatékony eltávolítását teszi lehetővé. A szubsztitúció pre- vagy 

posztdilúcióban valósul meg.

CVVHDF

Folyamatos venovenózus  
hemodiafiltráció

Ci-Ca® CVVHD : integrált, regionális cit-

rátos véralvadásgátlás. A citrát megköti 

az ionizált kalciumot, így gátolja a véral-

vadás mechanizmusát. Ez biztosítja 

a hatékony véralvadásgátlást és a filter 

hosszú élettartamát, valamint a beteg 

sav-bázis háztartása is rendezhető. 

Ci-Ca® CVVHD EMiC®2 : a CVVHD 

és  a citrátos véralvadásgátlás előnyeit 

ötvöző terápia a közepes molekulasúlyú 

anyagok hatékonyabb eltávolításával.
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Számos előny gyermekek kezelése esetén

Az optimális gyermek terápia számos előnye multiFiltrate paed CRRT : 

csecsemők és kisgyermekek kezelésére. A folyamatos vesepótló kezelés 

CVVH (pre- és posztdilúcióban) és CVVHD kezelési módban végezhető. 

Az extrakorporális vérvolumen mindössze 72 ml (AV gyermekszerelék + 

Ultraflux® AV Paed) 

paed CVVH

Gyermek folyamatos  
venovenózus hemofiltráció

paed CVVHD

Gyermek folyamatos  
venovenózus hemodialízis

A gyermek kezelés paraméterei

Paraméterek min max Emelés Egység

Véráramlás 10 100 2 ml/min

Ultrafiltráció Off/5 500 5 ml/h

UF cél Off/10 5.000 10 ml

Heparin (foly.) Off/0,1 25 0,1 ml/h

Dializátum áramlás 100 1.500 10 ml/h

Hőmérséklet Off/35 39 0,5 °C
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Számos előny SCUF terápia nyújtásakor

SCUF

Lassú folyamatos ultrafiltráció

Az optimális SCUF terápia számos előnye multiFiltrate SCUF : a lassú, 

folyamatos ultrafiltráció biztosítja a kíméletes folyadékeltávolítást. Ultraflux® 

hemofiltert használunk csökkentett térfogatú extrakorporális vérkörrel, 

nagyon alacsony ultrafiltrációs ráta biztosítása céljából.

A SCUF kezelés paraméterei

Paraméterek min max Emelés Egység

Véráramlás 10 100 2 ml/min

Ultrafiltrációs ráta 100 1.200 10 ml/h

UF cél Off/50 10.000 50 ml

Heparin (foly.) Off/0,1 25 0,1 ml/h
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multiFiltrate Ci-Ca® terápia –  
kimagasló biztonság a betegek számára 1, 2

Azoknál a betegeknél, akiknél fennáll a vérzés veszélye, 

a kontrollált regionális citrátos véralvadásgátlás az 

optimális megoldás. A multiFiltrate Ci-Ca® terápia 

az extrakorporális vérkörbe integrált, biztonságos cit-

rátos véralvadásgátlást biztosít. 

Előnyök :

• A szisztematikus véralvadásgátlási folyamatokhoz 

képest csökken a vérzéses komplikációk kocká-

zata (pl. heparinizáció).

• Kiegyensúlyozott kalcium szintek, mivel a kalcium 

menedzsment során a kalcium áramlás a filtrátum 

áramlásával arányos

• Lehetővé teszi a sav-bázis háztartás rendezését

• A Ci-Ca® terápia kombinálható EMiC®2 filterrel, 

mely rendkívül hatákony a közepes molekulák 

eltávolításában.

Bízhat a multiFiltrate Ci-Ca® terápiában :

• A véralvadásgátlás biztonságos kontrollja, a citrát 

artériás vérkörbe történő automatikus adásával 

• Csökkent alvadási kockázat a hatékony kezelés 

érdekében kevés kezelés megszakítással

• Automatikus citrát és kalcium adás

Ezek teszik a venovenózus vesepótló terápiát 

 hatékonnyá és folyamatossá.

Irodalom

1 Morgera S, Schneider M, Slowinski T, Vargas-Hein O, Zuckermann-Becker H, Peters H, Kindgen-Milles D, Neumayer HH: 
 A safe citrate anticoagulation protocol with variable treatment efficacy and excellent control of the acid-base status. 
 Crit Care Med 2009; 37: 2018-2024 
2 Joannidis M: Regional citrate anticoagulation – Finally on its way to standardization? Crit Care Med 2009; 37: 2128-2129
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A multiFiltrate Ci-Ca® kijelző képernyője mely a kezelés alatt a tárolt kezdeti értékeket is mutatja

Vér és dializátum áramlás
 Sav-bázis egyensúly beállítása 

Citrát adagolás
 Lokális véralvadásgátló hatás 

Kalcium adagolás
 Kalcium egyensúly beállítása
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Egyszerű kezelés – több idő jut a betegekre 

A magától érthetődő menüpontok ergonómikus 

 tervezése különösen felhasználóbarát. A menüpontok 

kezelése a multifunkciós gomb használatával könnyen 

kivitelezhető.

A képernyő utasításai lépésről lépésre segítik a 

 felhasználót az előkészítés folyamán.

Az egyszerű használat az alábbi  

tényezőknek köszönhető:

• Az artériás, vénás és filtrátumos szerelék kazettás 

rendszere.

• Színkódolt szerelékek. 

• Ci-Ca ® modul a lokális citrátos véralvadásgátlás 

céljára.

Nemcsak az orvosok és az ápoló személyzet látja 

előnyét a mindennapi munka folyamán a készülék 

használatának, hanem a betegek számára is kedvező 

az eszköz használata.

A multiFiltrate Ci-Ca® tartalmaz :

• 6 pumpát

• 2 integrált folyadék melegítő rendszert

• 1 integrált heparin pumpát

• 1 erős és rendkívül pontos mérleg rendszert.

A mérleg 24 kg friss szubsztitúciós vagy dializáló 

folyadékkal terhelhető. Ez jelentős mértékben csök-

kenti a cserélendő zsákok számát, következésképp 

kisebb a munkaterhelés nagysága is.

Teljes extrakorporális vérkör

multiFiltrate kazetta Dializátum rendszer

Szubsztitúciós rendszer
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Magas-felbontású 
LCD színes monitor

Multifunkciós gomb

Megbízható még a nehéz helyzetekben is

Riasztás esetén a multiFiltrate automatikusan segít a 

lehetséges problémaforrás azonosításában. Racionális 

javaslatot tesz a probléma minél gyorsabb elhárítására 

A készülék mitegy 3.500 kezeléssel kapcsolatos para-

méter vagy a kezelés során bekövetkező esemény 

tárolására alkalmas.

Riasztási üzenet küldése

Riasztási üzenet küldése

Artériás nyomás
• Az artériás nyomás túl alacsony
• Külső riasztási limitek
Ok/Megoldás: választás [?]
Jóváhagyás a [START/RESET] gombokkal

13

?

Artériás nyomás
•  A centrális véna katéter pozíciójának  

ellenőrzése
• Az artériás vérszerelék megtört 
•  Ellenőrizze az artériás nyomásmérő portot 

(piros) / nem száraz: amennyiben szükséges, 
helyettesítse az artériás nyomásmérő portot

•  Véralvadás a centrális véna katéterben/ 
fisztulatűben 

• A vérpumpa sebessége túl magas 
• Öblítse át a centrális véna katétert/fisztulatűt 

X

A riasztás lehetséges okai
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A multiDataLink segítségével mindig kísérje  
figyelemmel a kezelés folyamatát 

Kórházában a multiFiltrate könnyen csatlakoztatható 

az IT hálózathoz és a beteg adatkezelő rendszerhez 

(PDMS) egyaránt. Ez lehetővé teszi az Ön számára, 

hogy a kezelési beállításokat automatikusan az IT háló-

zatra küldje át.

Például :

• Beteg vagy eset azonosító.

• Terápiás eljárások és azok időtartama.

• Kezelési paraméterek és a véráramlás 

 egyensúlyba hozása.

• Nyomás és nyomás határértékek.

Előnyök :

• Minőségbiztosítás a kezelési adatok  

értékelése által.

• Részletes dokumentálás, mint pl. az egyes  

folyadék balanszok kijelzőn való megjelenítése.

• A network interface-ek segítségével több helyről 

történő adatlehívás.

multiDataLink

Műszaki adatok

RJ-45 interface

XML adat formátum

Adatok ciklikus vagy eseményhez-kötött küldése

Valamennyi multiFiltrate eszközhöz illeszthető

Beteg/eset azonosító
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Megbízható technológia és szolgáltatás

A multiFiltrate-rendszer megbízható. A rendszert 

bizonyított technikák és olyan emberek támogatják, 

akik ezen a területen szerezték tapasztalataikat. Ez 

teszi a multiFiltrate készüléket megbízhatóvá, így a 

kezelések során kevesebb a működési zavar. Magas 

szintű minőségi sztenderdek és szolgáltatás biztosítja 

a problémamentes működtetést.

Fejlett technológia :

• Programozott, előre rögzített terápiás beállítások

• Intelligens és intuitív felhasználó felület

• A beteg vérének észlelése optikai detektor 

 használatával

• Precíz folyadék balansz egyensúly monitorozás  

(a legutolsó leolvasást követő felhalmozott balansz)

• Az extrakorporális véráramlási nyomások 

 folyamatos monitorozása 

• Hatékony integrált hőmérséklet kontroll

• Megbízható működés a centrális véna katéterekre 

optimalizálva

• Strukturált riasztási rendszer integrált segítő 

 funkciókkal

• Vészleállító a pumpák azonnali megállítására.

Komplex rendszer, egyszerű szolgáltatás

A multiFiltrate karbantartása olyan egyszerű, mint 

a  készülék használata. A készülékhez specifikus 

 diagnosztikai programok és jól képzett technikusok 

nyújtanak támogatást a karbantartásban. A speciális 

műszaki felülvizsgálatok garantálják, hogy a dialízis 

készülék élettartama hosszú legyen. Ez jelentős költ-

séget takarít meg az Ön számára és elégedettséggel 

tölti el.
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A ® jelöléssel ellátott kifejezések / nevek a Fresenius Csoport bejegyzett 
márkanevei egyes országokban.

Műszaki adatok

Székhely:  Fresenius Medical Care Deutschland GmbH · 61346 Bad Homburg v. d. H. · Németország 
Telefon: +49 (0) 6172-609-0 · Fax: +49 (0) 6172-609-2191

Magyarország:  Fresenius Medical Care Magyarország Kft. · H-1037 Budapest · Szépvölgyi út 35 – 37. 
Telefon: 06-1-439-2244 · Fax: 06-1-439-2240

www.FreseniusMedicalCare.com · www.fmc-ag.hu

 

Méretek és súly

Magasság 175 cm

Szélesség 55 cm

Mélység 60 cm

Súly kb. 100 kg

Elektromos ellátottság

Feszültség 100/120//230/240 V AC
± 10 %, 50/60 Hz

Áramfogyasztás 3,2 A (230 V)

Savas ólomakkumulátor 18 V / 3,4 Ah, karbantartásmentes

Vészhelyzet működési időtartam kb. 15 perc

Elektromos biztonság

Az áramütés elleni védelem típusa I. védelmi osztály

Az áramütés elleni védelem szintje CF típus (100 – 240 V, 50 Hz)

Áramlási sebességek (a kezelés típusának függvényében)

Véráramlás 10  –  500 ml/perc

Szubsztitúciós áramlás 100  –  9.600 ml/óra

Dializátum áramlás 100  –  4.800 ml/óra

Ultrafiltrációs ráta 0  –  1.800 ml/óra

Citrát dózis (citrát/vér) 2.0  –  6,0 mmol/l vér

Kalcium dózis (kalcium/filter) 0  –  3,0 mmol/l filter

Balance

A mérlegek száma 4

Mérési alapelv gravimetrikus

Max. súlyterhelés per mérleg 12 kg

Felbontás per mérleg 1 g

Max. Lineáris eltérés ± 1%

Fűtés

Szubsztitúciós folyadék 
hőmérséklet

39 °C fokig

Dializáló folyadék hőmérséklet 39 °C fokig

Berendezés / fukció

Képernyő 10,4", TFT-LCD

Esemény elraktározás 3.500 eseményt képes elraktározni

Szerviz menü Beállítások a képernyőn

 

Artériás nyomás

A kijelző tartománya – 280 és + 300 Hgmm

Pontosság ± 10 Hgm

Vénás nyomás

A kijelző tartománya – 80 és + 500 Hgmm

Pontosság ± 10 Hgmm

Transzmembrán nyomás

A kijelző tartománya – 60 és + 520 Hgmm

Pontosság ± 10 Hgmm

A filter előtti nyomás

Mérési tartomány – 50 és + 750 Hgmm

Pontosság ± 10 Hgmm

Levegő érzékelő 

Mérési eljárás Ultrahangos átvitel

Érzékenység A folyadék szint csökkenése,  
a levegő szintje, légbuborékok 
vagy mikrohab

Vérszivárgás érzékelő 

Mérési eljárás optikai

Érzékenység ≤ 0,5 ml/perc vérveszteség
HCT 32% max. szűrő áramlással

Heparin pumpa (antikoaguláns)

Folyamatos áramlás 0,1–  25 ml/óra

Bólus 0,1–  5 ml/Bólus

Külső csatlakozók

Adat interface
multiDataLink (opcionális)

(LAN/Ethernet, 10 Base-T)
az adat a hálózatba történő 
közvetlen juttatása céljából

Riasztó kimenet potenciális-szabad riasztó kimenet

Kiegészítők

Plazma állvány (opcionális) M280041

Gyermek hemofilter tartó M384201


