
N�vod k použit�

CITRASOL 4%
Natrii citras 4% 

ROZTOK URČEN� K PREVENCI KREVN�HO SR�ŽEN� PŘI MIMOTĚLN�M OČIŠŤOV�N� 
KRVE 
Antikoagulačn� roztok 4% citronanu sodn�ho dihydr�tu ( Natrii citras 4% )

Přečtěte si pozorně n�sleduj�c� informace, abyste mohli roztoky zcela bezpečně použ�vat.

1. Informace o v�robku
1.1. N�zev v�robku
CITRASOL 4%
Natrii citras 4% 
zdravotnick� prostředek tř. IIb

1.2. Složen� v�robku
Roztok obsahuje citronan sodn� dihydr�t Ph. Eur. 
pH roztoku je nastaveno pomoc� monohydr�tu kyseliny citronov�, Ph.Eur.

Natrii citras dihydricus 39,7 g
Acidum citricum monohydricum 0,3 g
Aqua pro iniectione ad 1000 ml

Složen� v mmol/l
Na+ 404,6
Citronany 134,9
pH ≈ 7,0
Teoretick� osmolarita: 539,5 mOsm/l

1.3. Farmaceutick� forma v�robku
Antikoagulačn� roztok 4% citronanu sodn�ho dihydr�tu ( Natrii citras 4% ) je steriln� čir� roztok, prost� bakteri�ln�ch 
endotoxinů. Je balen v průhledn�ch potištěn�ch vac�ch z PP (polypropylenu), kter� jsou zataveny v plastov�ch 
přebalech (vnějš� obal).

1.4. Farmaceutick� skupina
Antikoagulačn� roztok pro plnou krev.

2. L�čebn� indikace
Antikoagulačn� roztok 4% citronanu sodn�ho dihydr�tu ( Natrii citras 4% ) je určen k antikoagulaci pln� krve během 
kontinu�ln�ch eliminačn�ch metod, kter� nejčastěji nahrazuj� funkce ledvin (Continuous Renal Replacement Therapy-
CRRT). Roztok je určen i pro aferetick� metody a metody sorpčn� (např. hemoperfuze).  

3. N�vod k použit�
Kontinu�ln� metody očišťov�n� krve: roztok se přid�v� ke krvi přit�kaj�c� do př�stroje (zpravidla ven�zn�) v z�vislosti 
na pl�novan�m stupni antikoagulace. Poměr roztoku k poměru množstv� krve, urč� l�kař indikuj�c� eliminačn� metodu. 
Zpravidla je pod�v�n v poměru 1 d�l roztoku 4% citronanu sodn�ho dihydr�tu ( Natrii citras 4% ) a 30-40 d�lů pln� 
krve. 
Pro samotn� prov�děn� kontinu�ln� eliminačn� terapie je nutn� se ř�dit n�vodem v�robce konkr�tn�ho eliminačn�ho 
př�stroje. 
Množstv� roztoku 4% citronanu sodn�ho dihydr�tu ( Natrii citras 4% ) použit�ho během eliminačn� metody mus� b�t 
zahrnuto do celkov� bilance tekutin. 

Př�strojov� aferetick� procedury: roztok je přid�v�n k ven�zn� krvi před prov�děn�m afer�zy v poměru, kter� zajišťuje 
pl�novan� stupeň antikoagulace. Tento poměr mus� b�t stanoven l�kařem, kter� je zodpovědn� za proveden� aferetick� 
procedury. Během těchto metod se zpravidla pod�v� 1 d�l antikoagulačn�ho roztoku 4% citronanu sodn�ho dihydr�tu
( Natrii citras 4% ) na 15 d�lů krve.
Samotnou aferetickou proceduru je třeba prov�dět v souladu s podrobn�mi pokyny v�robce použ�van�ho př�stroje pro 
afer�zu. 

Pozor:
Zevn� plastov� přebal je třeba odstranit těsně před použit�m roztoku.
Vždy je nezbytně nutn� zkontrolovat informace o složen� roztoku, č�slo v�robn� šarže a dobu použitelnosti.
Je povoleno použ�vat pouze čir� roztoky v neporušen�ch obalech.
Vešker� nespotřebovan� roztok zlikvidujte.



3.1. Zvl�štn� upozorněn� a zvl�štn� opatřen� pro použit�
 Zvl�štn� pozornost je třeba věnovat jedincům s poruchami krevn� sr�žlivosti. To se t�k� i jedinců kteř� dost�vaj� 

transfuzi (nebo reinf�zi) krve nebo krevn�ch deriv�tů, kter� byly ošetřeny antikoagulačn�mi prostředky.
 Pokud je poměr antikoagulačn�ho roztoku 4% citronanu sodn�ho ( Natrii citras 4% ) a pln� krve 1 : 15 a vyšš�, nebo 

pokud je uvažov�no o nezvykle vysok� rychlosti reinf�ze krve nebo krevn�ch deriv�tů ošetřen�ch antikoagulačn�m
roztokem 4% citronanu sodn�ho ( Natrii citras 4% ), je třeba stav nemocn�ho pečlivě sledovat a to pokud možno na 
specializovan�m pracovišti nemocnice v dosahu jednotky intenzivn� p�če.

 Pokud je antikoagulačn� roztok 4% citronanu sodn�ho ( Natrii citras 4% ) použit při kontinu�ln�ch eliminačn�ch 
metod�ch, mus� l�kař indikuj�c� terapii započ�tat množstv� sod�ku a citr�tu v antikoagulačn�m roztoku 4% citronanu 
sodn�ho ( Natrii citras 4% ) do celkov� denn� bilance. Citr�t, kter� nen� z krve odstraněn př�mo během kontinu�ln� 
eliminačn� metody, je pacientem metabolizov�n na bikarbon�t. Složen� použit�ho dialyzačn�ho nebo substitučn�ho 
roztoku mus� br�t tuto skutečnost v �vahu.

 Pokud dialyzačn� nebo substitučn� roztok použit� při kontinu�ln� eliminačn� terapii obsahuje mal� množstv� v�pn�ku 
nebo neobsahuje v�pn�k vůbec, je nutn� ztr�ty v�pn�ku odpov�daj�c�m způsobem hradit.

 Je-li antikoagulačn� roztok 4% citronanu sodn�ho ( Natrii citras 4%  ) použ�v�n při kontinu�ln� eliminačn� terapii,
mus� b�t zajištěno pravideln� monitorov�n� koncentrace elektrolytů a acidobazick� rovnov�hy; zejm�na plazmatick� 
hladiny sod�ku, v�pn�ku, hořč�ku a bikarbon�tu jsou nezbytn�.

4. Kontraindikace
Relativn� kontraindikac� použit� citr�tov� antikoagulace je z�važn� porucha jatern�ch funkc�. Ta může způsobovat při 
kontinu�ln�ch eliminačn�ch metod�ch zpomalen� metabolick� eliminace citr�tu. Tato porucha může m�t za n�sledek 
vznik metabolick� acid�zy, hypokalc�mie a nebo zv�šenou potřebu substituce kalcia. 

4.1. Interakce s l�čebn�mi prostředky a jin� druhy interakc� 
K antikoagulačn�mu roztoku 4% citronanu sodn�ho dihydr�tu ( Natrii citras 4% ) nesm� b�t přid�v�ny ž�dn� l�čiv� 
př�pravky.

5. Než�douc� �činky
U jedinců, kteř� dostanou reinf�zi krve nebo krevn�ch deriv�tů s vyšš�m obsahem citr�tu, se mohou v ř�dk�ch př�padech 
objevit než�douc� �činky. Může doj�t k z�važn�mu poklesu koncentrace v�pn�ku s n�sledn�mi neurologick�mi 
př�znaky. Mezi ně patř� parest�zie, křeče a eventu�lně i spastick� par�zy a tetanie. Jakmile se tyto př�znaky objev�, je 
třeba infuzi, transfuzi či reinf�zi zastavit nebo se mus� sn�žit jej� rychlost. 
Současně je nutn� sledovat hladinu v�pn�ku a eventu�lně podat v�pn�k intraven�zně (např. kalcium glukon�t). 

6. Doba použitelnosti a způsob uchov�v�n� 
Doba použitelnosti antikoagulačn�ho roztoku 4% citronanu sodn�ho dihydr�tu ( Natrii citras 4% ) je vyznačena                   
na obalu. Po tomto datu nesm� b�t roztok použ�v�n.
Roztok se skladuje při teplotě mezi 4�C až  25�C, chr�něn před světlem.

7. Druh obalu a velikost balen� 
PP vak objemu 1000 ml a 2000 ml. 

8. Informace k likvidaci obalu
Likvidaci obalu prov�dějte v souladu s platnou legislativou.

9. Symboly na obalu 

Skladovac� teplota                          Č�slo šarže Sledujte př�balovou
+4�C až +25�C informaci 

Sterilizace Nepouž�vat                                    Spotřebujte do
p�rou                                opakovaně

V�robce

10. Datum revize textu
11.02.2013

11. V�robce
MEDITES PHARMA, spol. s r.o.
1. m�je 2625
CZ-756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Česk� republika
www.meditespharma.cz

+4°C

+25°C


