
bezpieczniejszy 

skuteczniejszy 

CitraFlow

OD HEPARYNY

OD SOLI 
FIZJOLOGICZNEJ

- Nie wiąże się z ryzykiem ogólnoustrojowej heparynizacji
- Nie nasila czynnego krwawienia7

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

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

- Zalecany przez wytyczne ERBP i ASDIN3,4

- Końcowo sterylizowany. Produkt zgodny z jałowym polem
-  Dostępny w bezpiecznych i wygodnych w stosowaniu ampułko- 

-strzykawkach o pojemności 5ml i 10ml3

-  Zawiera wyłącznie składniki naturalne. Bez sztucznych 
barwników lub konserwantów 

- Brak działań niepożądanych

- Zmniejszenie przypadków wykrzepiania6,7

- Rzadsze stosowanie TPA i mniejsze koszty6,7

- Zmniejszenie wskaźnika wymian cewnika1

- Zapobieganie tworzeniu biofilmu5,8

-  Zmniejsza częstość występowania zakażeń o charakterze 
bakteriemii związanych z cewnikiem5,8

-  Potencjalne oszczędności w porównaniu z innymi 
schematami do zabezpieczania cewników1,2,7

- Zmniejszenie hospitalizacji

*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.

W badaniach klinicznych wykazano, że zastosowanie 
4% przeciwkrzepliwego roztworu cytrynianu sodu do 
zabezpieczenia/płukania centralnych cewników żylnych 
posiada istotną przewagę nad obecnym standardem 
postępowania.

Obecny standard postępowania w zabezpieczeniu/płukaniu 
cewników umieszczonych w świetle naczyń krwionośnych 
jest niedostateczny, gdyż jedynymi produktami stosowanymi 
do zabezpieczenia i płukania cewników jest sól fizjologiczna 
i heparyna. Obecnie dostępny jest roztwór cytrynianu sody 
CitraFlow, który, jak udowodniono w warunkach klinicznych, 
działa w niektórych z najbardziej wymagających sytuacji 
klinicznych: w zabiegach zabezpieczenia cewników do 
hemodializy oraz portów dożylnych.
Wykazano wielokrotnie bezpieczeństwo i skuteczność 
roztworu CitraFlow™ w ciągu milionów zastosowań w okresie 
ostatnich 10 lat zastosowania w hemodializach. Roztwór 
CitraFlow™ obecnie jest coraz powszechniej stosowany na 
innych rynkach w miarę jak lekarze zdają sobie sprawę z wielu 
zalet związanych z zastosowaniem roztworu zawierającego 
stężenie 4% cytrynianu sodu do zabezpieczenia/płukania 
centralnego dostępu naczyniowego.

CitraFlow™ 4% SF (jałowe pole): 

4% roztwór cytrynianu sodu do zabezpie-
czania/płukania centralnych dostępów 
naczyniowych (cewnik, port dożylny) 
w ampułko-strzykawkach



Catalog #                               Description                               Quantity/case

38543

38543-1

38553

38555

3854E1

3ml 4% Sodium Citrate solution USP in 5ml syringe

3ml 4% Sodium Citrate solution USP in 5ml syringe, 
twinpack.

3ml 4% Sodium Citrate solution USP in 10ml syringe

5ml 4% Sodium Citrate solution USP in 10ml syringe

5ml 4% Sodium Citrate solution USP in 5ml syringe

150 units / cs

100 packages / cs
(200 units)

100 units / cs

100 units / cs

120 units / cs

No. CRIsb

No. CRIs/1000 catheter-days
Organisms isolated from CRIs
    Enterobacter species
    MSSA
    Other gram-positive species
    Other gram-negative species
    Pseudomonas aeruginosa
No. hospitalizations related to CRIs
No. thrombosis episodes
No. alteplase administrations
No. catheters exchanged or removed
No. catheters exchanged/1000 catheter-days

  

20
  1.90
  
  5
  5
  4
  4
  3
16
41
41
34
  3.24

         

11
  0.81

  0.55
  2
  2
  2
  0
  9
40
40
18
  1.33

p

0.026
0.026

0.25
0.42
0.42
0.087
0.064
0.24
0.24
0.002
0.002

Outcome Heparin
  (n=60)

Sodium Citrate
         (n=60)

Sodium citrate 4% versus heparin as a lock solution in hemodialysis patients with central venous catheters8
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CitraFlow™ 4% SF (jałowe pole): 

Naturalny, bezpieczny i skuteczny 
sposób zabezpieczenia/płukania 
każdego cewnika centralnego.

Roztwór przeciwkrzepliwy w fabrycznie
napełnionych ampułko - strzykawkach do
zabezpieczenia/płukania centralnych
cewników żylnych.

Czas do wymiany cewnika wprowadzanego jednorazowo1 
 

Porównanie czasu do konieczności zastosowania TPA 
w nowych cewnikach zabezpieczanych heparyną 

i cytrynianem1

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy skontaktować się ze swoim przedstawicielem.

Produkt CitraFlow™ 4% jest wysoce skuteczny w utrzymaniu 
 drożności cewników.

Produkt CitraFlow™ 4% ma działanie przeciwkrzepliwe i zmniejsza 
częstość występowania zakażeń.

Dystrybutor CitraFlow™ 4% SF ASEPT Sp. z o.o.| ul. Warszawska 12A 06-300 Przasnysz | tel. +48 570 760 088 | jan.boron@asept.pl


