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CitraFlow™ 46,7% SF (jałowe pole): 

46,7% roztwór przeciwkrzepliwy/
przeciwdrobnoustrojowy cytrynianu sodu
w ampułko-strzykawkach  
do zabezpieczenia cewników.

W badaniach klinicznych wykazano, że zastosowanie 46,7% roztworu cytrynianu 
sodu do zabezpieczenia założonych na stałe cewników, ma istotne zalety 
w porównaniu z istniejącym standardem postępowania: 

- Nie wiąże się z ryzykiem ogólnoustrojowej heparynizacji

- Nie nasila czynnego krwawienia7,8,11

- Zmniejsza ryzyko przypadku zakrzepicy4,5

- Rzadsze stosowanie TPA i mniejsze koszty4,5,7

- Zmniejszenie wskaźnika wymian cewnika8

- Zapobieganie tworzeniu biofilmu3,6

-  Zmniejsza częstość występowania zakażeń o charakterze bakteriemii związanych 
z cewnikiem9,10

- Może być bezpiecznie stosowany u pacjentów z HIT (małopłytkowość poheparynowa)

-  Cechuje go wyższa wiarygodność wskaźnika INR (międzynarodowego współczynnika 
znormalizowanego)

-  Potencjalne oszczędności w porównaniu z innymi schematami do zabezpieczania 
cewników1,2,5

- Końcowo sterylizowany. Produkt zgodny z jałowym polem

-  Dostępny w bezpiecznych i wygodnych w stosowaniu ampułko-strzykawkach  
o pojemności 5ml co pozwala uniknąć zagrożeń związanych z wysokim ciśnieniem 
występującym w przypadku użycia mniejszych strzykawek o pojemności 3ml

-  Zawiera wyłącznie składniki naturalne. Bez sztucznych barwników lub konserwantów

*Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące produktów, które mogą, ale nie muszą być dostępne w danym kraju, a jeśli są dostępne, mogły zostać zarejestrowane lub dopuszczone 
do obrotu przez rządowy organ rejestracyjny w innych wskazaniach lub z innymi ograniczeniami w różnych krajach. Zdjęcie jest jedynie przykładowe. Produkt może, ale nie musi być taki, 
jak przedstawiono na zdjęciu.
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Catalog #                                            Description                                   Quantity/case

38143

38143-1

One 3ml 46.7% Sodium Citrate solution in 5ml syringe

Twinpack of two 3ml 46.7% Sodium Citrate solution in 5ml 
syringe

150 units / cs

100 units / cs
(200 syringes)

Naturalny sposób zabezpieczenia cewników

Działanie przeciwdrobnoustrojowe: 
Produkt 46,7% CitraFlow™ jest środkiem 
przeciwdrobnoustrojowym o udowodnionym działaniu 
zmniejszającym częstość występowania zakażeń krwi 
związanych z linią centralną.

St Bart, oddział nefrologii (Royal London) od 
dawna zajmuje się leczeniem MSRA, ale licz-
ba zakażeń w szpitalu stale rosła, co widać na 
przedstawionym wykresie. Natomiast od czasu 
wprowadzenia cytrynianu (46,7%) do oddzia-
łu nefrologii, liczba zakażeń MRSA spadła 
z 2,7/1000 dni hemodializ do 1,36/1000 dni 
hemodializ. Cytrynian zapewnia istotną korzyść 
pacjentom, szpitalowi daje dodatkowe 2-3 łóż-
ko-dni i zapewnia oszczędności rzędu 100 000 
funtów brytyjskich.10
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