1. laktátový dialyzační roztok pro rca
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Charakteristika roztoku
Roztok pro aplikaci s 4% trojsodným citrátem (4%TSC), testován s CVVHD, CVVH a CVVHDF
Bezkalciový roztok pro použití s citrátovou antikoagulací (RCA)
Snížené množství Na+
Laktátový pufr
Snížené množství bazí k prevenci metabolické alkalózy
Magnesium pro kompenzaci ztrát během citrátové CRRT
Fosfát pro prevenci hypofosfatémie
Jednokomorový vak zajišťující stabilitu koncentrací
Nákladově úsporný, snižující cenu CRRT + RCA pod úroveň CRRT s heparinovou antikoagulací
Výhody Lactocitrate oproti jiným roztokům určeným k RCA:
 obrá tolerance, při dávce CRRT 1500-3000 ml/h nebyla zachyceD
na alkalóza ani hypernatrémie při současném průtoku krevním setem
100-150 ml/min a průtoku 4%TSC (median 200-300 ml/h) zajišťujícím
koncentraci postfilter Ca2+<0.4 mmol/l. Vyšší průtok krve do 150
ml/min umožňuje vyšší ultrafiltraci a postdiluci než restringovaný průtok krve do 100 ml/min.

Magnesium bez nutnosti substituce


Kombinace
4%TSC s bezkalciovým laktátovým substitučním roztokem
= přijatelný bioenergetický zisk 1350-2000 kJ/24h, bez dopadu na inzulinovou rezistenci.

 inanční úspora, jednodenní náklady (citrát+kalcium+monitoring+rozF
toky) na RCA + Lactocitrate (median 200 EUR) jsou nižší než na RCA +
bikarbonátový bezkalciový roztok (243 EUR). Citrátová antikoagulace
je s Lactocitrate cenově výhodnější než heparin + bikarbonátový roztok (221 EUR).

 o 2000, resp. 3000 ml/h je zajištěna nízká plazmatická hladina laktátu
D
(median 1.9 mmol/l). Arteriální laktát zůstává jako marker stressového
metabolismu a jeho hladina koreluje se závažnou hypovolémií nebo
poklesy srdečního indexu.

Fosfor bez nutnosti substituce
J ednokomorový polypropylénový vak, stabilita koncentrací
při skladování

Koncentrace iontů a glukózy v roztoku
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1. laktátový dialyzační roztok pro rca
(přihlášeno k patentové ochraně)

1. laktátový dialyzační roztok pro rca

Použití roztoku
Lactocitrate je dialyzační roztok pro kontinuální eliminační metodu s ci
trátovou antikoagulací 4% roztokem trojsodného citrátu (4% TSC) a se současnou substitucí kalcia (CaCl2).

Indikace
Indikací k Lactocitrate je kontinuální eliminační metoda s regionální citrátovou antikoagulací. Použití laktátem pufrovaného roztoku není kontraindikováno hladinou arteriálního laktátu, pokud je pacient oběhově stabilizován s adekvátním poměrem systémové dodávky kyslíku a jeho spotřeby.

Nastavení metody
Požadovaná účinnost léčby CRRT je dosažena podáním 1,5 až 2,5 l/h Lactocitrate u dospělých, v závislosti na tělesné váze (20-25 ml/kg.h).
Adekvátní průtok krve je 90-120 ml/min. V případě potřeby zvýšit průtok
krve až na 150 ml/min a s tím spojené vyšší dávky 4% citrátu je třeba počítat s dávkou CRRT mezi 2,0-3,0 l/h Lactocitrate.
Lactocitrate v indikovaném použití nemá vedlejší efekty, nicméně jeho vyšší dávky nad 2,5 l/h mohou ovlivnit plazmatickou koncentraci laktátu, která
se obvykle ustálí na horní hranici normy nebo může být lehce zvýšená. Tato
mírná hyperlaktatémie navozená exogenním přísunem laktátu nemá negativní vliv na orgánové funkce, morbiditu a mortalitu.

GML Health Care široké portfolio
produktů pro RCA
název produktu

objem

kód APA

Natrium citricum 4 %
Natrium citricum 4 %
Natrium citricum 4 %
Natrium citricum 14,7 %
Natrium citricum 35,3 %

250 ml
1000 ml
2000 ml
500 ml
250 ml

233 75 00
233 75 18
244 29 20

Citralysat K0
Citralysat K2
Citralysat K4

5000 ml
5000 ml
5000 ml

285 17 16
235 56 27
258 62 13

Citralysat PLUS K2
Citralysat PLUS K4

5000 ml
5000 ml

285 17 24
285 17 32

Lactocitrate

5000 ml

283 89 78

Distributor PHOENIX lékárenský velkoobchod a.s.
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