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Capillary High-Flux Dialysers / Haemodiafilters 

FX 40 FX 50 FX 60 FX 80 FX 100 
Art.-No. 5008841 5008851 5008861 5008881 5008901 

QB [mL/min] 200 200  /  300 200 / 300 / 400 200 / 300 / 400 300 / 400 / 500 

Clearances [mL/min]  Urea
QD = 500 mL/min, UF = 0     Creatinine

Phosphate
Vitamin B12

Inulin

170 
144 
138 
84 
54 

189/250 
170/210 
165/201 
115/130 
76/  81 

193/261/303 
182/230/262 
177/220/248 
135/155/167 
  95/104/109 

197/276/326
189/250/287
185/239/272
148/175/190
112/125/133

278/331/365
261/304/332
248/284/308
192/213/225
142/152/158

K0A Urea         mL/min 491 816 967 1263 1354 

UF-coefficient (at QB max)     mL/h/mmHg 20 33 46 59 73 

S (sieving coefficient)        Inulin
β2-M

Albumin

1 
0.8 

0.001 

TMP max.       mmHg 600 

Max. dialysate flow          mL/min 500 800 1000 1000 1000 

V (blood priming volume)          mL 32 53 74 95 116 

∆ P (pressure drop blood, QB = 300 mL/min)         mmHg
∆ P (pressure drop dialysate, QD = 500 mL/min)      mmHg

227 
60 

151 
48 

105 
40 

80 
34 

65 
30 

A (effective surface area)   m² 0.6 1.0 1.4 1.8 2.2 

Membrane 

Sterilisation method INLINE steam 
In vitro; acc. to EN 1283, ISO 8637; in vitro data are likely to differ from in vivo data due to the patient’s blood composition and clinical settings. 

 Haemodialysis / Haemodiafiltration Recommended Blood Flow Range 
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P Instruções de utilização
Classe FX, Dialisador Capilar  
INFORMAÇÕES GERAIS
As seguintes informações constam no rótulo da embalagem ou do produto:

Indicações: Os dialisadores FX foram concebidos para um uso único em hemodiálise crónica ou 
hemo(dia)filtração.
Contra-indicações: Nenhuma contra-indicação específica é conhecida. São aplicáveis as contra-
-indicações gerais para diálise. Os pacientes a quem seja conhecida hipersensibilidade a qualquer 
material do dialisador não podem ser tratados com o dialisador.
Efeitos secundários: Alguns efeitos secundários podem ocorrer durante a diálise e podem resultar 
de factores específicos do paciente, parâmetros do tratamento, equipamento, procedimento de 
priming, solução de diálise, dialisador, anticoagulação, medicação, etc.. Desta forma, a selecção do 
dialisador e a selecção e monitorização dos parâmetros do tratamento baseada nas características 
individuais do paciente, tolerância à terapia e requisitos clínicos, assim como o cumprimento das 
normas relativas à água e fluídos de diálise são essencias para minimizar os efeitos secundários. O 
dialisador FX foi concebido para a diálise de alta performance. Em pacientes que não tenham sido 
tratados anteriormente com este dialisador e em pacientes incidentes a iniciar a terapia de HD ou 
HDF, a intensidade do tratamento deve ser aumentada gradualmente, para permitir uma adaptação 
adequada. Em casos raros, foram observados reacções de hipersensibilidade ou reacções alérgi-
cas, principalmente durante a primeira hora de tratamento e durante as primeiras semanas de trata-
mento com o dialisador. A sintomatologia pode variar e pode incluir: dispneia, congestão pulmonar, 
broncospasmos, paragem respiratória, hipotensão, taquicardia, urticária, eritema, rubor, angioede-
ma, hiperamia ocular, prurido, dores abdominais, náuseas, convulsões e estados de inconsciência. 
Monitorizar cuidadosamente os pacientes que não tenham realizado anteriormente tratamentos 
com o dialisador, ou que tenham evidenciado sintomas de uma possível hipersensibilidade durante 
tratamentos anteriores, ou que tenham um historial clínico de alergias, incluindo asma. Caso ocor-
ram situações de hipersensibilidade severa ou casos de reacções de hipersensibilidade, a diálise 
terá de ser suspensa. O sangue no sistema extracorporal não deve ser reinfundido para o paciente. 
Iniciar tratamento médico de emergência adequado.
Os dialisadores são esterilizados a vapor e consequentemente não contêm resíduos de esteriliza-
ção. Para pacientes com hipersensibilidade conhecida ao óxido de etileno todos os componentes 
do circuito extracorporal devem estar isentos de óxido de etileno.
Anticoagulação: É recomendado introduzir um anticoagulante no circuito extra corpo ral. Os requisi-
tos de anticoagulação podem variar de acordo com o estado clínico do paciente, local de aplicação, 
características do dialisador e modalidade de tratamento. O tipo, quantidade e método de aplicação 
do anticoagulante tem de ser prescrito pelo médico  responsável.
Materiais: Membrana: Helixone® (Mistura de Polisulfona e PVP), Invólucro: Poli propileno, Resina 
de fixação: Poliuretano, Anéis vedantes: Silicone, Tampas de esterilidade: Polipropileno.
Para mais informações, contactar o distribuidor.

AVISOS 

Devido à permeabilidade hidráulica elevada da membrana, os dialisadores  só podem ser utiliza-
dos com monitores que permitam um controlo volumétrico preciso da ultrafiltração. Em todos os 
casos, devem ser respeitadas as instruções técnicas e de segurança do fabricante do monitor 
de diálise  para utilização de membranas de alta permeabilidade.

Usar apenas se a embalagem estiver intacta, as cápsulas de protecção estiveram fechadas e se o 
dialisador não estiver danificado. 
Não utilizar o dialisador após a data de validade (ver rótulo).
Cada dialisador é submetido a um teste de fuga na fábrica. Contudo, caso surja uma fuga de san-
gue, o dialisador tem de ser trocado. 
O dialisador destina-se a uso único. A reutilização pode ser nociva para o paciente e para o opera-
dor. As soluções de limpeza e desinfectantes podem deteriorar o invólucro, a resina de fixação e a 
membrana. A segurança e performance da utilização deixam de poder ser garantidas, o fabricante 
não assume qualquer responsabilidade.

HEMODIÁLISE
Preenchimento
Fixar o dialisador na posição vertical. Conectar de forma asséptica as linhas de sangue arterial e 
venosa aos conectores inferior e superior do dialisador respectivamente. Conectar os conectores 
do dialisante com a entrada à conexão superior e a saída à conexão inferior. Preencher o dialisa-
dor de acordo com as instruções fornecidas com o monitor de diálise (não é necessário rodar o 
dialisador). Recomendamos efectuar o preenchimento e lavagem com o sistema ONLINE plus™ 
(volume de lavagem: 500 mL). Em alternativa o compartimento do sangue pode ser preenchido 
e desgaseificado em modo de recirculação com solução salina isotónica (p.ex. saco de 500 mL). 
Assegurar a completa desgaseificação do compartimento do sangue.
Conexão do paciente
Conectar a linha arterial ao paciente. Deixar o sangue preencher a linha e o dialisador (velocidade 
da bomba: aproximadamente 100 mL/min.). Conectar a linha venosa ao paciente. 
Ajustar os parâmetros do tratamento para os valores desejados.
A perda de peso deve ser monitorizada.
Recomendação para HDF pós-diluição e HF pós-diluição
Se o conteúdo de água do sangue é reduzido demasiado - p.ex. quando o fluxo de filtrado total é 
demasiado elevado – o risco de coagulação do circuito extracorporal aumenta. Por esta razão é re-
comendável manter o conteúdo de água do sangue dentro de limites não críticos. Recomendamos 
a determinação da taxa de substituição máxima de acordo com a seguinte fórmula:

Como estimativa aproximada, a taxa de substituição deve ser no máximo 25% do fluxo de sangue.
Fim da diálise 
Efectuar a reinfusão do sangue no final do tratamento de acordo com as instruções fornecidas 
com o monitor. Recomendamos o procedimento com o sistema ONLINE plus™. Em alternativa, a 
reinfusão pode ser efectuada usando solução salina isotónica  (p.ex. saco de 500 mL). O sangue 
deve ser reinfundido completamente.

GARANTIA
Produtos com defeito de fabrico serão substituídos após indicação do número do lote.
O fabricante declina toda responsabilidade em caso de uso inadequado, erros de manuseamento, 
não respeito das instruções e advertências, e por qualquer dano ocorrido após entrega dos diali-
sadores.

Uso único Via sanguínea estéril.  
Esterilizado a vapor

Data de validade Consultar as instruções de utilização 

Lote            Número de encomenda

Data de produção Temperatura de armazenamento

Unidades Usar apenas em máquinas com 
controlo de UF preciso

E Instrucciones de Uso

Clase FX Dializador Capilar

GENERALIDADES
Consulte la etiqueta de la caja o del producto para:

Material no reutilizable Paso de sangre estéril.
Esterilizado por vapor

Fecha de caducidad Utilícese según las                  
instrucciones de uso

Lote Código de producto

Fecha de fabricación Temperatura de 
almacenamiento 

Unidades
Utilizar únicamente con
equipos con control
preciso de UF

Indicaciones: Los dializadores FX se han diseñado para un solo uso en hemodiálisis 
crónica o hemo(dia)filtración.
Contraindicaciones: No se conoce contraindicación específica por el uso de este 
dializador. Se aplicarán generalmente las mismas contraindicaciones que en diálisis.
Reacciones secundarias: En raras ocasiones pueden ocurrir reacciones de 
hipersensibilidad durante el tratamiento de diálisis. En los casos severos, deberá 
interrumpirse la diálisis e iniciar la medicación adecuada.
El dializador está esterilizado por vapor y por tanto no contiene residuos de 
esterilización. En pacientes con hipersensibilidad conocida al óxido de etileno, todos los 
componentes del circuito extracorpóreo deberán estar libres de EtO.
Anticoagulación: Se recomienda la anticoagulación del circuito extracorpóreo. Las
características, dosis y la forma de aplicación del anticoagulante deben ser prescritas 
por el médico responsable (ej. bolo inicial de heparina de 2000 UI seguido de una dosis 
continua de 1000 UI/h hasta la última hora del tratamiento). La coagulación debería 
monitorizarse mediante un test de tiempo de coagulación estándar.
Materiales: Membrana: Helixone® (Mezcla de Polisulfona y PVP),
Carcasa: Polipropileno, Material de sellado: Poliuretano, 
Juntas de estanqueidad: Silicona, Tapones estériles: Polipropileno.
Para más información, consulte al fabricante o distribuidor.

ATENCIÓN
Debido a la elevada permeabilidad hidráulica de la membrana, los dializadores sólo 
pueden utilizarse con monitores de diálisis con control volumétrico de la ultrafiltración 
muy preciso. Consultar las instrucciones y el manual del monitor de diálisis para el uso 
de membranas de alta permeabilidad.

Utilizar únicamente si la unidad de embalaje se encuentra intacta, los tapones de 
sellado se encuentran en su lugar y el dializador no presenta daños.
Los dializadores no deben utilizarse una vez caducados (mirar etiqueta).
Cada dializador pasa por un test de integridad antes de salir de fábrica. Si se produce 
una fuga de sangre, el dializador debe ser cambiado.
El dializador está previsto para un solo uso. Su reutilización puede perjudicar al usuario 
y al paciente. Las soluciones de limpieza y desinfectantes pueden dañar el material de 
encapsulación, carcasa y membrana. En caso de reutilización, el fabricante no se hace 
responsable, ya que no puede garantizar la seguridad del producto. La seguridad en el
uso del dializador no va más allá de la garantía, y el fabricante no se hace responsable 
si el producto está caducado.

HEMODIÁLISIS
Cebado
Fijar el hemodiafiltro en posición vertical. Conectar asépticamente las líneas arterial y 
venosa a los conectores inferior y superior del dializador, respectivamente. Conecte en 
el puerto superior del dializador el conector de entrada del líquido de diálisis y en el
puerto inferior el de retorno. Cebe el dializador según las instrucciones proporcionadas 
con el monitor (no es necesario girar el dializador). Recomendamos un cebado con 
ONLINE plus™ (volumen de cebado: 500 mL). Alternativamente, el compartimento de la 
sangre se puede llenar y purgar en el modo recirculación con suero (p.e. bolsa de 500 
mL). Asegure la correcta eliminación del aire en el compartimento de la sangre..

Conexión del paciente
Conectar la línea arterial al paciente. Dejar pasar sangre por la línea y el dializador 
(velocidad de bomba aprox. 100 mL/min). Conectar la línea venosa al paciente.
Ajustar los parámetros de tratamiento a los valores deseados.
Se debe monitorizar la pérdida de peso.

Recomendaciones para postdilución-HDF y postdilución-HF
Si el contenido de agua de la sangre se reduce demasiado, p.ej. cuando el flujo de 
filtrado es demasiado alto, el riesgo de coagulación del circuito extracorpóreo aumenta.
Por lo tanto, es recomendable mantener el contenido de agua en sangre dentro de unos
límites que no sean críticos. Recomendamos determinar el volumen máximo de 

o 
máximo de sustitución.

Fín de tratamiento
Realice la reinfusión de la sangre al final del tratamiento según las instrucciones 
proporcionadas con el monitor. Recomendamos el procedimiento de cebado ONLINE 
plus™. Alternativamente, se puede usar suero (p.e. una bolsa de 500 mL) para la 
reinfusión. La sangre debería reinfundirse completamente

GARANTÍA
Los productos con defectos de fabricación serán sustituidos si el defecto es informado y 
devueltos con el número de lote.
El fabricante no se responsabiliza en caso de mal uso, manejo inadecuado,
incumplimiento de las instrucciones de uso y notas de atención, ni de ningún daño 
provocado posteriormente a la entrega del dializador por parte del fabricante.

P Instruções de utilização

Classe FX Dialisador Capilar

INFORMAÇÕES GERAIS
As seguintes informações constam no rótulo da embalagem ou do produto:

Uso único Via sanguínea estéril.
Esterilizado a vapor

Data de validade Consultar as
instruções de utilização 

Lote            Número de encomenda

Data de produção Temperatura de 
armazenamento

Unidades
Usar apenas em
máquinas com
controlo de UF preciso

Indicações: Os dialisadores FX foram concebidos para um uso único em hemodiálise 
crónica ou hemo(dia)filtração.
Contra-indicações: Nenhuma contra-indicação específica é conhecida. São aplicáveis
as contra-indicações gerais para diálise.
Efeitos secundários: Em casos raros podem surgir reacções de hipersensibilidade 
durante o tratamento de diálise. Nos casos graves, a diálise deve ser interrompida e 
iniciada a medicação adequada.
Os dialisadores são esterilizados a vapor e consequentemente não contêm resíduos de
esterilização. Para pacientes com hipersensibilidade conhecida ao óxido de etileno 
todos os componentes do circuito extracorporal devem estar isentos de óxido de 
etileno.
Anticoagulação: É recomendado introduzir um anticoagulante no circuito extracorporal.
O tipo, quantidade e método de aplicação do anticoagulante tem de ser prescrito pelo 
médico  responsável (p.ex. bolus inicial de heparina de 2000 UI, seguido de uma dose 
contínua de 1000 UI/h até à última hora do tratamento). A coagulação deve ser
monitorizada através de um teste standard do tempo de coagulação.
Materiais: Membrana: Helixone® (Mistura de Polisulfona e PVP),
Invólucro: Polipropileno, Resina de fixação: Poliuretano, Anéis vedantes: Silicone,
Tampas de esterilidade: Polipropileno.
Para mais informações, contactar o distribuidor.

AVISOS 
Devido à permeabilidade hidráulica elevada da membrana, os dialisadores  só podem
ser utilizados com monitores que permitam um controlo volumétrico preciso da 
ultrafiltração. Em todos os casos, devem ser respeitadas as instruções técnicas e de 
segurança do fabricante do monitor de diálise para utilização de membranas de alta 
permeabilidade.

Usar apenas se a embalagem estiver intacta, as cápsulas de protecção estiveram fechadas e se 
o dialisador não estiver danificado.
Não utilizar o dialisador após a data de validade (ver rótulo).
Cada dialisador é submetido a um teste de fuga na fábrica. Contudo, caso surja uma 
fuga de sangue, o dialisador tem de ser trocado.
O dialisador destina-se a uso único. A reutilização pode ser nociva para o paciente e 
para o operador. As soluções de limpeza e desinfectantes podem deteriorar o invólucro,
a resina de fixação e a membrana. A segurança e performance da utilização deixam de 
poder ser garantidas, o fabricante não assume qualquer responsabilidade.

HEMODIÁLISE
Preenchimento
Fixar o dialisador na posição vertical. Conectar de forma asséptica as linhas de sangue 
arterial e venosa aos conectores inferior e superior do dialisador respectivamente.
Conectar os conectores do dialisante com a entrada à conexão superior e a saída à 
conexão inferior. Preencher o dialisador de acordo com as instruções fornecidas com o 
monitor de diálise (não é necessário rodar o dialisador). Recomendamos efectuar o 
preenchimento e lavagem com o sistema ONLINE plus™ (volume de lavagem: 500 mL).
Em alternativa o compartimento do sangue pode ser preenchido e desgaseificado em
modo de recirculação com solução salina isotónica (p.ex. saco de 500 mL). Assegurar a 
completa desgaseificação do compartimento do sangue.

Conexão do paciente
Conectar a linha arterial ao paciente. Deixar o sangue preencher a linha e o dialisador
(velocidade da bomba: aproximadamente 100 mL/min.). Conectar a linha venosa ao paciente.
Ajustar os parâmetros do tratamento para os valores desejados.
A perda de peso deve ser monitorizada.

Recomendação para HDF pós-diluição e HF pós-diluição
Se o conteúdo de água do sangue é reduzido demasiado - p.ex. quando o fluxo de 
filtrado total é demasiado elevado – o risco de coagulação do circuito extracorporal
aumenta. Por esta razão é recomendável manter o conteúdo de água do sangue dentro 
de limites não críticos. Recomendamos a determinação da taxa de substituição máxima 
de acordo com a seguinte fórmula:

Como estimativa aproximada, a taxa de substituição deve ser no máximo 25% do fluxo de sangue.

Fim da diálise 
Efectuar a reinfusão do sangue no final do tratamento de acordo com as instruções
fornecidas com o monitor. Recomendamos o procedimento com o sistema ONLINE 
plus™. Em alternativa, a reinfusão pode ser efectuada usando solução salina isotónica 
(p.ex. saco de 500 mL). O sangue deve ser reinfundido completamente.

GARANTIA
Produtos com defeito de fabrico serão substituídos após indicação do número do lote.
O fabricante declina toda responsabilidade em caso de uso inadequado, erros de 
manuseamento, não respeito das instruções e advertências, e por qualquer dano 
ocorrido após entrega dos dialisadores.

QB : fluxo sangue efectivo [mL/min]
Hct : hematócrito [%]
TP  : proteínas totais [g/dL]
QUF : taxa de ultrafiltração [mL/h]

QS ≤ QB (1 −
Hct ) (1 −

7 × TP ) − QUF

100 100 60

E Instrucciones de Uso

Clase FX Dializador Capilar

GENERALIDADES
Consulte la etiqueta de la caja o del producto para:

Material no reutilizable Paso de sangre estéril.
Esterilizado por vapor

Fecha de caducidad Utilícese según las                  
instrucciones de uso

Lote Código de producto

Fecha de fabricación Temperatura de 
almacenamiento 

Unidades
Utilizar únicamente con
equipos con control
preciso de UF

Indicaciones: Los dializadores FX se han diseñado para un solo uso en hemodiálisis 
crónica o hemo(dia)filtración.
Contraindicaciones: No se conoce contraindicación específica por el uso de este 
dializador. Se aplicarán generalmente las mismas contraindicaciones que en diálisis.
Reacciones secundarias: En raras ocasiones pueden ocurrir reacciones de 
hipersensibilidad durante el tratamiento de diálisis. En los casos severos, deberá 
interrumpirse la diálisis e iniciar la medicación adecuada.
El dializador está esterilizado por vapor y por tanto no contiene residuos de 
esterilización. En pacientes con hipersensibilidad conocida al óxido de etileno, todos los 
componentes del circuito extracorpóreo deberán estar libres de EtO.
Anticoagulación: Se recomienda la anticoagulación del circuito extracorpóreo. Las
características, dosis y la forma de aplicación del anticoagulante deben ser prescritas 
por el médico responsable (ej. bolo inicial de heparina de 2000 UI seguido de una dosis 
continua de 1000 UI/h hasta la última hora del tratamiento). La coagulación debería 
monitorizarse mediante un test de tiempo de coagulación estándar.
Materiales: Membrana: Helixone® (Mezcla de Polisulfona y PVP),
Carcasa: Polipropileno, Material de sellado: Poliuretano, 
Juntas de estanqueidad: Silicona, Tapones estériles: Polipropileno.
Para más información, consulte al fabricante o distribuidor.

ATENCIÓN
Debido a la elevada permeabilidad hidráulica de la membrana, los dializadores sólo 
pueden utilizarse con monitores de diálisis con control volumétrico de la ultrafiltración 
muy preciso. Consultar las instrucciones y el manual del monitor de diálisis para el uso 
de membranas de alta permeabilidad.

Utilizar únicamente si la unidad de embalaje se encuentra intacta, los tapones de 
sellado se encuentran en su lugar y el dializador no presenta daños.
Los dializadores no deben utilizarse una vez caducados (mirar etiqueta).
Cada dializador pasa por un test de integridad antes de salir de fábrica. Si se produce 
una fuga de sangre, el dializador debe ser cambiado.
El dializador está previsto para un solo uso. Su reutilización puede perjudicar al usuario 
y al paciente. Las soluciones de limpieza y desinfectantes pueden dañar el material de 
encapsulación, carcasa y membrana. En caso de reutilización, el fabricante no se hace 
responsable, ya que no puede garantizar la seguridad del producto. La seguridad en el
uso del dializador no va más allá de la garantía, y el fabricante no se hace responsable 
si el producto está caducado.

HEMODIÁLISIS
Cebado
Fijar el hemodiafiltro en posición vertical. Conectar asépticamente las líneas arterial y 
venosa a los conectores inferior y superior del dializador, respectivamente. Conecte en 
el puerto superior del dializador el conector de entrada del líquido de diálisis y en el
puerto inferior el de retorno. Cebe el dializador según las instrucciones proporcionadas 
con el monitor (no es necesario girar el dializador). Recomendamos un cebado con 
ONLINE plus™ (volumen de cebado: 500 mL). Alternativamente, el compartimento de la 
sangre se puede llenar y purgar en el modo recirculación con suero (p.e. bolsa de 500 
mL). Asegure la correcta eliminación del aire en el compartimento de la sangre..

Conexión del paciente
Conectar la línea arterial al paciente. Dejar pasar sangre por la línea y el dializador 
(velocidad de bomba aprox. 100 mL/min). Conectar la línea venosa al paciente.
Ajustar los parámetros de tratamiento a los valores deseados.
Se debe monitorizar la pérdida de peso.

Recomendaciones para postdilución-HDF y postdilución-HF
Si el contenido de agua de la sangre se reduce demasiado, p.ej. cuando el flujo de 
filtrado es demasiado alto, el riesgo de coagulación del circuito extracorpóreo aumenta.
Por lo tanto, es recomendable mantener el contenido de agua en sangre dentro de unos
límites que no sean críticos. Recomendamos determinar el volumen máximo de 
sustitución de acuerdo con la siguiente fórmula:

Como estimación aproximada, el 25% del flujo de sangre efectivo debería ser el flujo 
máximo de sustitución.

Fín de tratamiento
Realice la reinfusión de la sangre al final del tratamiento según las instrucciones 
proporcionadas con el monitor. Recomendamos el procedimiento de cebado ONLINE 
plus™. Alternativamente, se puede usar suero (p.e. una bolsa de 500 mL) para la 
reinfusión. La sangre debería reinfundirse completamente

GARANTÍA
Los productos con defectos de fabricación serán sustituidos si el defecto es informado y 
devueltos con el número de lote.
El fabricante no se responsabiliza en caso de mal uso, manejo inadecuado,
incumplimiento de las instrucciones de uso y notas de atención, ni de ningún daño 
provocado posteriormente a la entrega del dializador por parte del fabricante.

P Instruções de utilização

Classe FX Dialisador Capilar

INFORMAÇÕES GERAIS
As seguintes informações constam no rótulo da embalagem ou do produto:

Uso único Via sanguínea estéril.
Esterilizado a vapor

Data de validade Consultar as
instruções de utilização 

Lote            Número de encomenda

Data de produção Temperatura de 
armazenamento

Unidades
Usar apenas em
máquinas com
controlo de UF preciso

Indicações: Os dialisadores FX foram concebidos para um uso único em hemodiálise 
crónica ou hemo(dia)filtração.
Contra-indicações: Nenhuma contra-indicação específica é conhecida. São aplicáveis
as contra-indicações gerais para diálise.
Efeitos secundários: Em casos raros podem surgir reacções de hipersensibilidade 
durante o tratamento de diálise. Nos casos graves, a diálise deve ser interrompida e 
iniciada a medicação adequada.
Os dialisadores são esterilizados a vapor e consequentemente não contêm resíduos de
esterilização. Para pacientes com hipersensibilidade conhecida ao óxido de etileno 
todos os componentes do circuito extracorporal devem estar isentos de óxido de 
etileno.
Anticoagulação: É recomendado introduzir um anticoagulante no circuito extracorporal.
O tipo, quantidade e método de aplicação do anticoagulante tem de ser prescrito pelo 
médico  responsável (p.ex. bolus inicial de heparina de 2000 UI, seguido de uma dose 
contínua de 1000 UI/h até à última hora do tratamento). A coagulação deve ser
monitorizada através de um teste standard do tempo de coagulação.
Materiais: Membrana: Helixone® (Mistura de Polisulfona e PVP),
Invólucro: Polipropileno, Resina de fixação: Poliuretano, Anéis vedantes: Silicone,
Tampas de esterilidade: Polipropileno.
Para mais informações, contactar o distribuidor.

AVISOS 
Devido à permeabilidade hidráulica elevada da membrana, os dialisadores  só podem
ser utilizados com monitores que permitam um controlo volumétrico preciso da 
ultrafiltração. Em todos os casos, devem ser respeitadas as instruções técnicas e de 
segurança do fabricante do monitor de diálise para utilização de membranas de alta 
permeabilidade.

Usar apenas se a embalagem estiver intacta, as cápsulas de protecção estiveram fechadas e se 
o dialisador não estiver danificado.
Não utilizar o dialisador após a data de validade (ver rótulo).
Cada dialisador é submetido a um teste de fuga na fábrica. Contudo, caso surja uma 
fuga de sangue, o dialisador tem de ser trocado.
O dialisador destina-se a uso único. A reutilização pode ser nociva para o paciente e 
para o operador. As soluções de limpeza e desinfectantes podem deteriorar o invólucro,
a resina de fixação e a membrana. A segurança e performance da utilização deixam de 
poder ser garantidas, o fabricante não assume qualquer responsabilidade.

HEMODIÁLISE
Preenchimento
Fixar o dialisador na posição vertical. Conectar de forma asséptica as linhas de sangue 
arterial e venosa aos conectores inferior e superior do dialisador respectivamente.
Conectar os conectores do dialisante com a entrada à conexão superior e a saída à 
conexão inferior. Preencher o dialisador de acordo com as instruções fornecidas com o 
monitor de diálise (não é necessário rodar o dialisador). Recomendamos efectuar o 
preenchimento e lavagem com o sistema ONLINE plus™ (volume de lavagem: 500 mL).
Em alternativa o compartimento do sangue pode ser preenchido e desgaseificado em
modo de recirculação com solução salina isotónica (p.ex. saco de 500 mL). Assegurar a 
completa desgaseificação do compartimento do sangue.

Conexão do paciente
Conectar a linha arterial ao paciente. Deixar o sangue preencher a linha e o dialisador
(velocidade da bomba: aproximadamente 100 mL/min.). Conectar a linha venosa ao paciente.
Ajustar os parâmetros do tratamento para os valores desejados.
A perda de peso deve ser monitorizada.

Recomendação para HDF pós-diluição e HF pós-diluição
Se o conteúdo de água do sangue é reduzido demasiado - p.ex. quando o fluxo de 
filtrado total é demasiado elevado – o risco de coagulação do circuito extracorporal
aumenta. Por esta razão é recomendável manter o conteúdo de água do sangue dentro 
de limites não críticos. Recomendamos a determinação da taxa de substituição máxima 

de acordo com a seguinte fórmula:

Como estimativa aproximada, a taxa de substituição deve ser no máximo 25% do fluxo de sangue. 

Fim da diálise 
Efectuar a reinfusão do sangue no final do tratamento de acordo com as instruções
fornecidas com o monitor. Recomendamos o procedimento com o sistema ONLINE 
plus™. Em alternativa, a reinfusão pode ser efectuada usando solução salina isotónica 
(p.ex. saco de 500 mL). O sangue deve ser reinfundido completamente.

GARANTIA
Produtos com defeito de fabrico serão substituídos após indicação do número do lote.
O fabricante declina toda responsabilidade em caso de uso inadequado, erros de 
manuseamento, não respeito das instruções e advertências, e por qualquer dano 
ocorrido após entrega dos dialisadores.

QB : Flujo efectivo de sangre [mL/min]
Hct : Hematocrito [%]
TP  : Proteina total [g/dL]
QUF : Ratio de ultrafiltración [mL/h]

QS ≤ QB (1 −
Hct ) (1 −

7 × TP ) − QUF
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Hct : hematócrito [%] 
TP  : proteínas totais [g/dL] 
QUF : taxa de ultrafiltração [mL/h] 

QS ≤ QB (1 − Hct ) (1 − 7 × TP ) − QUF
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