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IVA Citratdialys-rutinföreskrifter

Förberedelser:
 Filter ST 150 SET eller Oxiris-filter (se nedan). Gäller för alla >30 kg. 

Till sepsispatient används Oxirisfilter. Oxirisfilter nr 1 körs 24 timmar, men 
kan ev. köras i 72 timmar. Vanligtvis kan man sedan byta till ST150, fråga 
ansvarig läkare.

 Priminglösning Natriumklorid 9mg/ml. Primas med Heparin 5000E/L oavsett 
vilket filter som används.

 Startkit och avslutningskit (finns på översta hyllan mitt emot dialysfiltren)
 TherMax påse
 Automatiskt avflödeskit (håller i 6 dygn)
 Regiocit till PBP 
 Biphozyl till dialysat
 Biphozyl används till ersättning post. 
 Notera på protokollet vilken/vilka vätskor som används.
 Kalciumklorid 500 mikromol/ml
 50ml-spruta till kalkinfusion. BD-spruta.
 Slang till kalksprutan. Kontroll av passage; spruta luft igenom före priming. 

Vrid ej på den för hårt!
 Klädda eller släta peanger.

 Iordningställ och prima enl. instruktionerna på skärmen. Kontrollera att alla 
kopplingar är ordentligt åtskruvade. Efter halva primingen kommer 
maskinen stoppa för byte av priminlösning, vi använder 2L och behöver inte 
byta. 

Vid byte av behandling, välj ”Ny patient”. 
Vid byte av filter, välj ”Samma patient”.

Skriv in patientens ankomstvikt. 

Inställningar:
Var god se dokument Njursvikt på IVA

CRRT med citrat

Prismax kan stå färdig primad i 4 timmar. Efter 1 timme kommer larm om 
ny priming. Detta kräver en ny primingpåse (utan Heparin).
Priming och primingtest körs automatiskt efter varandra.
Det går att förbereda apparaten på annan sal fram till ”Priming godkänd”.
Vid uppehåll kortare än 12 tim kan man starta med tidigare inställda värden. 

http://centuri/ViewItem.aspx?regno=10479
http://centuri/ViewItem.aspx?regno=10480
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Inför start
 Sterila handskar om annan storlek än 7
 Plastförkläde.
 Startkit (finns på hyllan mitt emot dialysfiltren)
 Klorhexidinsprit

Vid start
 Tag på plastförkläde och sterila handskar och duka upp.
 Drag upp NaCl 9mg/ml i de två 20ml sprutorna.
 Tvätta skänklarna med klorhexidinsprit och lägg upp på en steril duk.
 Höj fotändan ca. 20 cm över hjärtnivå (ej om femoraliskateter).
 Torka fattningarna på katetern med en spritkompress.
 Tag 5 ml sprutorna och aspirera ut Duralock ur skänklarna. 
 Kontrollera med tom 20 cc LL spruta att det går lätt att aspirera i 

utflödesskänkeln (test: 20ml skall på 6 sek. gå att aspirera utan motstånd) 
och att spola in i återflödesskänkeln. Spola igenom varje skänkel med 20 ml 
NaCl 9mg/ml. Låt sprutorna sitta kvar.

 Följ instruktionerna på skärmen för koppling till patient 
 Sänk höjd fotända till normal nivå.
 Lägg CDK-slangar så att ev. blodläckage lätt kan upptäckas. (Använd gärna 

antiglidmatta över sänggrinden). 
 Ställ in och kontrollera ordinerade flöden.
 Blodvärmaren är inställd på 37 grader, intervallet är 35-38 grader.
 Kalciumklorid kopplas till extra skänkel på CDK (alternativt till separat 

skänkel på CVK). Kalciumklorid får inte ges perifert!

Under pågående dialys

 Kontroll av joniserat Calcium i artärblod och postfilter 1 timma samt 
3 timmar efter start och 1 timma efter dosförändringar. Därefter, om 
stabilt var 6:e timma.

 Kalciumkloridinfusion ska ej räknas i vätskebalans. Det dokumenteras inte 
heller på Observationbladet eller Ordinationsbladet.

 Tryck någonstans på den blå bakgrunden på skärmen om du vill se när alla 
påsar ska bytas.

 Pumparna startar automatiskt efter påsbyte.
 Klicka på ”ringen” så får man en förstoring på skärmen.
 Beräkning av kvot totalcalcium (=ej korr) /joniserat calcium görs dagligen av 

läkare.
 Anteckna tryck (vid start och därefter var 6:e timme), flöden dokumenteras 

vid ändring på dialysprotokollet. 

Använd denna länk vb för utskrift av protokoll: dialysprotokoll Citrat 

https://centuri/RegNo/70451
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(utskrivna protokoll finns vanligtvis i dialyspärmen)

 Kontroll av patientens temperatur varje till varannan timma. Öka dialystemp 
vid behov. 

 Dokumentera om du roterat, spolat eller skriftat skänklar på Dialys-
protokollet.

 Avluftningskammarens nivå justeras automatiskt (ska vara i höjd med den 
frostade linjen) Justera manuellt v.b. 

 S-Kalium kontrolleras v.b.
 S-Calcium okorrigerat, S-Fosfat, S-Mg samt S-urea dagligen. 
 Vid byten av vätskepåsar, kontrollera alltid noggrant att alla klämmor är 

öppna, dvs att det är fritt flöde och att de vätskor som är svetsade är 
blandade.

 Informationslarm om filterbyte kommer efter 72 timmar. Byt gärna några 
timmar innan om det automatiska avflödeskitet har 72 timmar kvar.

 Vid filterbyte/avslutning utan att blodet returneras, anges förlust av blod på 
vätskebalanslistan. PrisMax-setet innehåller 217 ml blod.

 Om blodet inte har koagulerat kan man avsluta med att returnera blodet. 
Välj då returnera blod på skärmen och följ instruktionerna. Se mer ingående 
instruktioner nedan. 

 Samordna ex. röntgen med filterbyten.
 Om behov av att flytta PRISMAX till annan sal: Dra ut båda kontakterna och 

Pausa tömning.

Om dåligt utflöde från CDK:n
1. Prova att ”dra” i katetern för att försöka ändra läget eller vrid ett halvt varv.
2. Lämpligen två personer som hjälps åt, en sköter Prismax och en sätter på 

sig sterila handskar. Stoppa apparaten, lossa accesslangen, spruta in 20 ml 
NaCl i CDK:n, koppla till igen, starta. 

3. Prova att skifta skänklar (dvs röd på blå och blå på röd). Informera 
ansvarig läkare.

Diverse tillbehör som är bra att ha på rummet
En vagn med:
Klädda peanger
Kalciumklorid
Start och avslutningskit (finns på översta hyllan mitt emot dialysfiltren)
Pärm
Vätskevagn

Inför avslutning

 Avslutningskit (finns på hyllan mitt emot dialysfiltren)
 Sterila handskar om annan storlek än 7
 Plastförkläde
 Klorhexidinsprit
 Om kortare uppehåll, som 30 min. vid byte av set, räcker det med NaCl i 

skänklarna.
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Vid avslutning utan att returnera blod

 Tag på plastförkläde och sterila handskar och duka upp.
 Drag upp NaCl 9mg/ml i två 20ml sprutor.
 Tvätta skänklarna med klorhexidinsprit och lägg upp på en steril duk.
 Höj fotändan ca. 20 cm över hjärtnivå (gäller ej om femoraliskateter).
 Stoppa Prisman. Välj AVSLUTA BEHANDLING. Stäng klämmorna på 

skänklarna samt access- och returflödesslangarna.
 Koppla bort Prismasetets slangar från pat.
 Skänklarna genomspolas med 20ml NaCl 9mg/ml, snabb injicering för att 

spola bort blod från katetern
 Injicera Duralock (volym som står på skänkeln + 0,1 ml) långsamt i varje 

skänkel.
 Stäng klämmorna och sätt på proppar. Märk skänklarna med mängd 

Duralock och datum.
 Lägg samman skänklarna och lägg om på lämpligt sätt.
 Sänk höjd fotända till normal nivå.

Avslutning med returnering av blod
Gör som ovan vad gäller förberedelser fram till att det är dags att stoppa. 

 Tryck på STOPP och därefter AVSLUTA BEHANDLING. Välj sedan SAMMA 
PATIENT (för att kunna återanvända automatiskt avflödesset) och 
RETURNERA BLOD Tryck på GODKÄNN Häng upp koksaltpåsen på 
primingkroken och följ instruktionerna. Mängd Duralock (som står på 
skänkeln + 0,1 ml) långsamt i varje skänkel om längre uppehåll.
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Tillfällig frånkoppling

Om man behöver göra kortare avbrott i behandlingen är det egentligen bara att 
följa apparatens instruktioner. Tryck på STOP och välj RECIRKULATION. Man 
får då två alternativ; med NaCl eller med blod. Välj alltid NaCl. Vid val av NaCl 
ingår det i själva valet att returnera blod. 
Med NaCl kan man recirkulera i max 2 timmar. Använd primingpåse eftersom 
denna har två ingångar. (Bra då vi inte har grenade kopplingar längre).
När man sedan kopplar tillbaka krävs en ny priming av både Calciumspruta och 
filter (det går att använda den gamla sprutan igen). Heparin behöver då inte 
tillsättas i primingpåsen.

Viktigt att uppmärksamma när man gör en ny priming före återstart: 
Accesslangen kopplas till en ny priming-påse utan Heparin.
Returflödesslangen kopplas till en ny avflödespåse som hängs upp till höger 
på kroken längst bak på maskinen.
Avflödesslangen sitter kvar i den gamla automatiska avflödespåsen hela tiden.

Prismax ska alltid stå kopplade i ett eluttag. (Thermax behöver inte det)

Om tekniska problem

Teknisk support alla dagar året om! 010–2655000
07:00-22:00 Vardagar
08:00-18.00 Lörd, söndag och helgdagar
Kan svara på det mesta. Om telefonsvarare lämna namn och nummer så ringer 
de upp inom 5 minuter.

Tel.nr till Baxters representant Camilla Rohlén 073 – 399 22 44

Felanmälan: 
Sweden_SHS_Technical Service@baxter.com
Alt: 08-50652943

Reklamation: baxter.com
Global site och välj Sverige
”Kontakta oss”, i högra listen finns ”rapportera reklamationer” och därunder 
”klicka här för webbformulär”
Kom ihåg lot.nr. på filtret

Dokumentet författat av 
Reviderat av Paulin Mattsson leg. sjuksköterska IVA

mailto:Service@baxter.com
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ATT TÄNKA PÅ VID CITRATDIALYS- sammanfattning, var god läs 
dokument i Centuri CRRT med Citrat för mer utförlig version

Filter:
ST 150. Om sepsis Oxiris. 

Vätskor:
Regiocit- PBP-vågen
Biphozyl –Dialysat-vågen
Biphozyl - Ersättningsvågen post. 
Priming sker med NaCl 9mg/ml 2L-påsar med Heparin 5000E/L.
Kalciumklorid –flaskor 250ml är hållbara i 24 timmar. 
Kalciumklorid dras upp i 50ml-BDspruta. Specialslang sätts på. Dra ej åt för 
hårt. Bra att göra en kontroll av passagen i slangen genom att spruta luft 
igenom före priming. Kopplas till extraskänkeln på CDK alternativt CVK när 
priming är färdig och det är klart för start. Skall gå i separat skänkel. Obs att 
kalciumklorid inte får ges perifert! Stäng filtrets sprutslang med klämma 
och propp. Används inte vid citrat.

INSTÄLLNINGAR:

Maskinen är förprogrammerad med citratdos 3 mmol/l. Regiocitflöde /tim ställer 
maskinen automatiskt in utifrån dos och vikt.

Blodpumpen ställs in utifrån ordination och flödesschema i PM. Hastigheten 
bestäms av patientens vikt.

Dialysatpumpens hastighet ställs vid start in på samma som PBP-hastigheten 
(Regiocit). Se även flödesschema i PM.

Ersättningspumpen post ställs in utifrån ordination och flödesschema i PM.

Kalkkompensationen är inställd på 100% vid start.

Automatiska avflödet håller i 6 dygn.

Om byte av behandling från t ex Heparindialys till Citratdialys: Välj ”Ny patient”.

Kalciuminfusion ska ej räknas med i vätskor in i vår vätskebalans. Maskinen 
kompenserar för infusionen så att netto blir 0 ml in.

http://centuri/ViewItem.aspx?regno=10480
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PROVTAGNING:

Före start skall det finnas ett svar på S-Calcium (ej korr) som är taget samma 
dag. Joniserat calcium tas innan uppstart (blodgas)
En timma och tre timmar efter start tas blodgas med joniserat calcium från 
artärkateter samt ur slangsystemet postfilter (blå port med blå spets). Tas med 
blodgassprutor från båda ställena. Provpaket finns i Cosmic. Om stabilt glesa ut 
till v. 6:e timme.
Utifrån svar görs eventuella justeringar av flöden enligt schema för PF-Ca och P-
Ca i dokumentet  CRRT med Citrat. Vid justering nytt prov efter en timma.  
Undvik provtagning de första 15 minuterna efter påsbyte.

Syra-Bas:
Alkalos-öka dialysatflödet. Kräver ordination.
Acidos-minska dialysatflödet. Kräver ordination

Dagliga prover:
S-calcium ej korrigerat
S-fosfat+S-Mg
S-urea

Ändringar i flöden under behandling
Om citratdosen eller dialysatflödet ändras kan det föranleda att 
ersättningsmängden post kan behöva korrigeras. Hör med ansvarig doktor.

Dokumentet författat av 
Reviderat av Paulin Mattson leg. sjuksköterska
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