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ÚVOD 

Ve Vašich rukou se nyní nachází brožurka, která se zabývá 

kontinuálními eliminačními metodami ledvin využívajících se 

na lůžkách intenzivní péče. Je věnována nelékařským 

zdravotnickým pracovníkům začínajícím pracovat na oddělení 

intenzivní péče IKEM. Brožurka by měla sloužit jako základní 

přehled o kontinuálních eliminačních metodách a po praktické 

stránce sloužit jako návod, jak řešit určité problémy, při jejich 

užívání.  

 

Bc. Monika Ondrůšková  
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1)  CO JE  TO  CRRT? 

CRRT (Continuous Renal Replacement Therapy) kontinuální 

náhrada funkce ledvin. Tato léčebná metoda slouží k 

odstraňování tekutin a látek v ní rozpuštěných z organismu u 

kriticky nemocných pacientů (např. v šoku nebo s tekutinovým 

přetížením). Využívá se u pacientů jak s renálním tak i s non 

renálním selháním. Léčba takovou metodou může trvat 

několik dní i týdnů. 

2)  ZÁKL ADNÍ  PRIN CI PY ELI MIN AČNÍ CH  ME TO D  

Difúze – je stav, při kterém dochází k samovolnému přestupu 

rozpuštěných látek přes polopropustnou membránu, podle 

koncentračního gradientu. Difúze tedy probíhá z míst větší 

koncentrace do míst s nižší koncentrací až do vyrovnání těchto 

koncentrací. 

Obr. 1. Difúze  
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Konvekce – je stav, při kterém dochází k pohybu rozpuštěných 

látek spolu s rozpouštědlem přes semipermeabilní membránu. 

Rozdílem hydrostatického tlaku mezi krví a náhradním 

roztokem (tzv. substituční roztok), dochází k přestupu malých i 

velkých molekul odpadních látek z krve. 

Obr. 2. Konvekce  

Adsorpce – je procedura, při kterém dochází k vychytávání 

(adsorpci) látek na povrchu membrány hemofiltru. 

 

Obr. 3. Adsorpce 

 



Kontinuální eliminační metody 

 

7 
 

3)  ZÁKL ADNÍ  DĚLENÍ  ELIMINAČNÍ  ME TOD   

3.1  HEM OFIL TRACE   

SCUF (Slow Continuous Ultrafiltration) – pomalá kontinuální 

ultrafiltrace 

Je metoda, při které dochází k pomalému odstranění tekutin 

z organismu, kdy nedochází k jejich náhradě substitučním 

roztokem. Tato metoda se využívá při eliminaci přebytečné 

vody z organismu.  

CAVH (Continuous Arterio-Venosus Hemofiltration) –

kontinuální arteriovenózní hemofiltrace 

Dnes se nepoužívá. 

CVVH (Continuous Veno-Venosus Hemofiltration) – kontinuální 

venovenózní hemofiltrace 

Je metoda, při které dochází k odstranění odpadních látek z 

organismu na principu konvekce. Sterilní fyziologický 

substituční roztok je aplikován do krevního okruhu před nebo 

za filtr (tzv. prediluce nebo postdiluce). Možnost využití obou 

metod. Tato metoda se využívá pro odstranění rozpuštěných 

látek (malých a středně velkých molekul) a k vyrovnání bilance 

tekutin. 
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Obr. 4. CVVH – prediluce a postdiluce u přístroje Aquarius 
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3.2  HEM ODI ALÝZ A  

CAVHD (Continuous Arterio-Venous Hemodialysis) –

kontinuální arteriovenózní hemodialýza 

CVVHD (Continuous Veno-Venosus Hemodialysis) – kontinuální 

venovenózní hemodialýza 

Je metoda, při které dochází k odstranění látek z organismu na 

principu difúze. Při této metodě se nevyužívá substituční 

roztok, ale dialyzační roztok, který proudí proti krevnímu 

proudu.  

 
Obr. 5. CVVHD u přístroje Aquarius 
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3.3  HEM ODI AFIL TRACE  

CAVHDF (Continuous Arterio-Venosus Hemodiafiltration) – 

kontinuální arterovenózní hemodiafiltrace 

CVVHDF (Continuous Veno-Venosus Hemodiafiltration) – 

kontinuální venovenózní hemodiafiltrace 

Je metoda, při které se kombinuje filtrace a dialýza. 

 

 

Obr. 6. CVVHDF u přístroje Aquarius 
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4)  ZÁKL ADNÍ  DĚLENÍ  DIALYZ A ČNÍ CH  M EM BRÁN  

- přírodní – celulózové 

-  syntetické – polysulfon, polyakrylonitril, polyamid, aj… 

V dnešní době se využívají kapilární dialyzátory. Ty se skládají 

z pouzdra, které má vstup pro krev, která proudí uvnitř 

dialyzátoru v kapilárách (20 000 a více), dále má výstup pro 

krev a potom další vstup pro substituční nebo dialyzační 

roztoky a výstup pro filtrát/dialyzát). 

5)  AN TIK O AG UL AČNÍ  METODY  U ELIMIN AČNÍ CH  ME TOD  A 

JEJICH  KO M PLIK ACE  

5.1  SYS TÉ MO VÁ AN TI KO AG UL ACE   

HEPARINY  

- nefrakcionovaný heparin – častá metoda využívající se u 

CRRT, účinek této metody se monitoruje pomocí aPTT 

(aktivovaný parciální tromboplastinový čas) nebo dle ACT 

(aktivovaný koagulační čas) s hodnotou 200 – 250 s. Důležité 

je u pacienta sledovat projevy krvácení např. z dutin, kolem 

kanyl při vyšších hodnotách. Při nedostatečných hodnotách 

antikoagulace (nízké aPTT, ACT) je riziko vzniku trombu v 

kanyle, v žíle nebo trombotizace v hemofiltru, popř. ve 

venózní komůrce. 
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- nízkomolekulární hepariny (LMWH) – u kontinuálních 

eliminačních metod se využívají minimálně, více se využívají u 

pacientů na intermitentní dialýze. 

Tyto metody antikoagulace by se neměli využívat u pacientů s 

rizikem krvácení nebo HIT (heparinem indukovaná 

trombocytopenie). 

5.2  RE GION ÁLNÍ  AN TI KO AG UL ACE  

PROTAMIN- HEPARINOVÁ ANTIKOAGULACE 

Při této metodě je podáván heparin do mimotělního okruhu, 

je tak navozena nesrážlivost krve (aPTT v okruhu je 

dvojnásobně vyšší). Podáním protaminu za filtr vede ke snížení 

aPTT u pacienta. Nevýhodou protaminu je, že může indukovat 

aktivaci zánětlivých faktorů a způsobit hypotenzi.  

REGIONÁLNÍ CITRÁTOVÁ ANTIKOAGULACE 

Využívá princip citrát – kalcium. Kalcium v organismu hraje 

významnou roli při srážení krve, pokud dojde k jeho vyvázání, 

dochází k potlačení srážlivosti. Proto se citrát aplikuje vždy 

před hemofiltr a kalcium za filtr.  
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Komplikace, které mohou vzniknout při podávání citrát – 

kalcium:  

1) metabolická alkalóza - vzniká při zvýšené dodávce citrátu 

do organismu (citrát se v organismu mění za normálních 

okolností na bikarbonát) 

2) metabolická acidóza – vzniká, když dochází k významnému 

postižení jaterních funkcí, kdy nemusí být citrát dostatečně 

metabolizován  

3) hypernatrémie – citrát se podává ve formě sodné soli, na 

podkladě toho může dojít ke zvýšení hladiny natria 

4) hypokalcémie a hypomagnezémie - dochází k ní z důvodu k 

vyvazování kalcia a magnesia citrátem, důležitá je jejich 

substituce 

- důležité je sledování hladin ionizovaného kalcia za filtrem 

(0,30 – 0,35 mmol/l) a celkového kalcia v organismu 

- každý den by se měla také sledovat i hladina magnézia v krvi 

U pacientů s citrátovou antikoagulací, je důležité zapisovat 

výsledky hladin kalcia do protokolu/dokumentace a pravidelně 

je hodnotit dle dané tabulky, která by měla být na daném 

oddělení, které využívá tuto metodu antikoagulace nebo je 

daná výrobcem eliminačního přístroje např. Fresenius 

multiFiltrate. 
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U všech typů antikoagulačních metod je důležité provádět 

pravidelně odběry a dle nich upravovat množství podávaného 

antikoagulantu.  

Dále je nutné pravidelně odebírat: Astrup a sledovat hladiny 

minerálů (K, Na,  Mg, Ca, Cl, fosfor,…). 

Pro pacienta na eliminační metodě je také důležitá dobrá 

nutriční podpora. 

6)  CÉ VNÍ  PŘÍS TUPY  

U pacientů s kontinuální eliminační metodou se využívají 

biluminální cévní katetry, triluminální katetry nebo permcath 

katetr (permanentní katetr) doba jeho zavedení je až několik 

let.  

7)  SUBS TI TUČN Í A DI ALYZAČNÍ  ROZ TO KY  N AŠ EHO  

ODDĚLENÍ  

Substituční roztoky využívají se u pacientů s hemofitrací např. 

CVVH. Nahrazují v organismu ztracené soluty a vodu. 

Dialyzační roztoky využívající se u hemodialýzy např. CVVHD.  

Složení roztoku jak substitučních tak dialyzačních odpovídá, 

složení extracelulární tekutiny. U jejich využívání je důležité si 

uvědomit, jaký typ eliminace se u pacienta bude realizovat. A k 

tomu vybrat vhodné roztoky. Vždy je nutné si přečíst návod k 
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použití u každého roztoku, který je aplikován pacientovi při 

eliminaci, každá firma může mít své speciální požadavky.   

Pro příklad uvádím substituční a dialyzační roztoky využívající 

se na našem oddělení KAR RES. 

Substituční roztoky:  

Medisol BiO (bez K), Medisol Bi4 (obsahuje K- 4 mmol/l)- jejich 

obsah je 4800 ml, obsahují dále NaCl, KCl, CaCl2, MgCl, 

glukózu, HCL, voda pro injectione aj..) 

- tyto vaky se nemohou podávat pacientovi bez přidání 

bikarbonátu NHC 8,4 %, většinou od výrobce je ke každému 

vaku dodána láhev NHC 8,4 % o objemu 200 ml.  

Dialyzační roztoky: 

Citralysat K 2 a Citralysat K 4. Tyto vaky jsou tvořeny dvěma 

komorami.  

Malá komora obsahuje – HCl, Mg, K, Cl, H a glukózu.  

Velká komora obsahuje – 4750 ml roztoku s Na, Cl a HCO3.  

Vždy je nutné obě komory prolomit a promíchat, nesmí se 

používat bez promíchání, pacient by do organismu nedostal 

potřebné minerály.  

Dále při používání těchto roztoků je důležitý suplement Ca do 

organismu, jelikož vaky neobsahují Ca. Při využívání těchto 

vaků se podává pacientovi před filtr Natrium Citrátum, který 

vytlačuje z krve Ca.  
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8)  ZÁKL ADNÍ  PO PIS  DI ALYZ AČNÍ CH  PŘÍS TRO J Ů  

Každý dialyzační přístroj obsahuje většinou: 

 3-4 pumpy (krevní pumpa, pumpa filtrace, pumpa 

prediluce a postdiluce) 

 elektronicky vážící systém – pro kontrolu bilance 

 tlakové snímače – kontrolují celý dialyzační okruh a 

upozorňují tak na odchylky 

 heparinovou pumpu a některé obsahují pumpu pro citrát a 

kalcium 

Každá dialýza má výrobcem daný dialyzační set, obsah tohoto 

setu je asi 250 ml. Barevné rozlišení jednotlivých částí setu je u 

všech výrobců stejné:  

červená –  arteriální sací linka, která nasává krev z pacienta do 

okruhu 

modrá – venózní - návratová, přivádí krev k pacientovi 

zelená – je pro dialyzační nebo substituční roztoky 

žlutá – je pro ultrafiltrát nebo dialyzát se sběrným vakem 
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9)  AL ARMY  A HL ÁŠENÍ  U  ELI MIN AČNÍCH  PŘÍS TROJ Ů  

V této kapitole popisuji nejčastější alarmy u přístroje Aquarius 

a alarmy u přístroje Fresenius, vycházím zde z návodu k použití 

těchto přístrojů.  

 
9.1  AL ARMY  PŘÍSTROJ E AQ UARI US  

 AQUARIUS  

Obrazovka  Příčina problému  Možnost odstranění 

Alarm bilance – 

zkontrolujte hadici 

substitučního roztoku  

Alarm bilance 

zkontrolujte hadici 

filtrátu  

Bilance se liší od 

hodnot zadaných 

obsluhou  

Zkontrolujte: 

- průtok pumpy 

- vak zavěšený na váze 

(hadice filtrátu a 

substitučního roztoku), 

- zda je volný průtok 

hadicovým setem  

Detekována krev  Během připojení je 

detekována krev v 

hadici návratu  

- krevní pumpa se 

zastaví, lze ji spustit 

pouze na 5 s., přejděte 

do režimu léčby 

Detekován vzduch, 

deaktivován test svorek 

a tlaků 

Detekován vzduch v 

hadici návratu  

Zkontrolujte: 

- hadici návratu, zda je 

správně nainstalována 

do úchytového 

mechanismu snímače a 

zda není poškrábána 

ani poškozena 

- po odstranění chyby 

vyberte a potvrďte 

možnost Předchozí, 

tak že znovu provedete 

test svorek a tlaků 

!!! Pokud nelze alarm 

detekovaného 

vzduchu zastavit, 
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přerušte léčbu a 

nezavádějte krev v 

mimotělním okruhu 

zpět k pacientovi  

Chybí komůrka lapače 

bublin  

Komůrka lapače 

bublin substitučního 

roztoku není vložena 

nebo jsou vadné 

snímače  

- vložte správně 

komůrku lapače bublin  

substitučního roztoku 

- zkontrolujte, zda je 

komůrka v kontaktu se 

snímačem držáku  

- pokud to nepomůže, 

vypněte do konce 

léčby ohřívač 

Nedetekována 

komůrka lapače bublin  

Komůrka lapače 

bublin substitučního 

roztoku není vložena  

- správně vložte 

komůrku lapače bublin 

Porucha průtoku krve  Otáčky krevní 

pumpy jsou vyšší 

nebo nižší než 

limitní hodnoty 

alarmu  

- zkontrolujte: průtok 

krve, hadičku krevní 

pumpy, zda je volný 

průtok hadicovým 

systémem (zalomení, 

přiškrcení) 

Zjištěn vzduch  Hadice návratu 

obsahuje vzduch 

nebo mikropěnu 

Zkontrolujte: 

- zda se v hadicích 

nenachází vzduch, 

- zda hadice přístupu a 

konektory filtrů nejsou 

příčinou vniknutí 

vzduchu 

- jakmile odstraníte 

příčinu alarmu 

upozorňujícího na 

zjištěný vzduch, 

zkontrolujte, zda v 

hadici mezi 

odvzdušňovací 

komůrkou návratu a 

pacientem není vzduch 
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nebo pěna 

- vzduch z hadice 

odstraníte tak, že:  

- otevřete svorku 

hadice  návratu  

- odstraňte veškerý 

vzduch z hadicového 

setu 

- zavřete svorku 

hadice návratu  

- obnovte léčbu 

spuštěním krevní 

pumpy 

!!! pokud není alarm 

detekovaného 

vzduchu odstraněn a 

ve venózní 

odvzdušňovací 

komůrce je viditelný 

vzduch, odpojte 

pacienta od přístroje 

Vysoký tlak přístupu  

 

 

 

Nízký tlak přístupu 

Tlak přístupu 

překročil horní mez 

alarmu  

 

Tlak přístupu poklesl 

pod dolní mez 

hranici alarmu 

Zkontrolujte:  

- zda hadice přístupu 

krve, včetně snímačů 

tlaku přístupu a tlaku 

před filtrem, není 

zablokovaná nebo 

zalomená 

- polohu cévního 

přístupu pacienta 

- průtok krve 

Vysoký tlak pře filtrem  

 

 

Nízký tlak před filtrem  

Tlak před filtrem 

překročil horní mez 

alarmu  

Tlak před filtrem 

poklesl pod dolní 

mez alarmu  

Zkontrolujte:  

- snímač tlaku 

- filtr a v případě 

potřeby ho vyměňte  

- průtok krve  

- hadicový systém 
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(přiškrcení, zalomení) 

Vysoký tlak návratu 

 

Nízký tlak návratu  

Tlak návratu poklesl 

nebo překročil 

limitní hodnoty 

alarmu  

Zkontrolujte: 

- zda je volný průtok 

hadicí návratu 

(zalomení, přiškrcení) 

- snímač tlaku návratu 

- průtok krve  

- polohu cévního 

přístupu pacienta 

Vysoký TMP 

 

Nízký TMP 

Transmembránový 

tlak poklesl nebo 

překročil příslušné 

limitní hodnoty 

alarmu  

Zkontrolujte: 

- snímač tlaku 

- zda je volný průtok 

hadicovým setem 

(zalomení, přiškrcení) 

- poměr průtoku 

krve/odstraňování 

tekutiny nebo poměr 

průtok krve/výměna 
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9.2.  AL ARM Y PŘÍS TRO JE F RES ENI US  

 FRESENIUS  

Obrazovka Příčina problému  Možnost řešení 

Krevní pumpa  Otevřená dvířka 

krevní pumy  

- zavřete dvířka krevní 

pumpy  

Detektor vzduchu  Vzduch a nebo 

mikrobubliny 

Nízká úroveň 

hladiny venózního 

váčku 

- zvyšte úroveň 

hladiny ve venózním 

váčku  

- vak se substituátem 

je prázdný  

- vzduch v soupravě 

substituovaných setů 

-  netěsnosti 

v soupravě arteriálních 

setů 

- zkontrolujte zapojení 

- dostupný objem 

arteriální krve není 

dostačující  

- arteriální krevní set 

nebo katetr je 

zalomený 

Detektor úniku krve Únik krve  - hemolýza 

- protržení membrány 

filtru: vyměňte filtr, 

soupravu setů 

- zakalení plazmy 

způsobené krevními 

lipidy 

- překalibrujte detektor 

úniku krve, je-li to 

nutné 

Nízký arteriální tlak  

 

 

Arteriální tlak je 

příliš ↓nebo mimo 

alarmové meze 

- zkontrolujte umístění 

katetru 

- arteriální krevní set je 
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zalomen  

- zkontrolujte snímač 

arteriálního tlaku 

(červená) není suchý: 

- v případě potřeby 

vyměňte zpětný 

tlakový set za 

hydrofobní filtr 

- krevní sraženina v 

katetru/kanyle 

- rychlost krevní 

pumpy je příliš vysoká  

- propláchněte katetr/ 

kanylu 

Vysoký arteriální tlak  Arteriální tlak je 

příliš vysoký nebo 

mimo alarmové 

meze  

- zkontrolujte zapojení 

katetru 

- netěsnosti v soupravě 

setů 

- infúze před krevní 

pumpou? 

Nízký venózní tlak Venózní tlak je příliš 

nízký  nebo mimo 

alarmové meze 

- zkontrolujte: zapojení 

katetru a umístění 

- netěsnosti v soupravě 

venózních setů  

- zkontrolujte snímač 

venózního tlaku 

(modrá)/není suchý: 

- v případě potřeby 

vyměňte zpětný 

tlakový set za 

hydrofobní filtr 

- filtr je ucpaný/krevní 

sraženina? 

- rychlost krevní 

pumpy je příliš nízká? 
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Vysoký venózní tlak Venózní tlak je příliš 

vysoký nebo je 

mimo alarmové 

meze 

- zkontrolujte umístění 

katetru: venózní krevní 

set je zalomen  

- zkontrolujte snímač 

venózního tlaku 

(modrá)/není suchý: 

v případě potřeby 

vyměňte zpětný 

tlakový set za 

hydrofobní filtr 

- rychlost krevní 

pumpy je příliš vysoká  

- krevní sraženina ve 

venózním váčku 

vyměňte soupravu setu  

- propláchněte 

katetr/kanylu 

Nízký TMP  TMP je příliš nízký 

nebo tlak je mimo 

alarmové meze  

- netěsnosti v soupravě 

setů 

- různá viskozita krve 

daná infúzemi 

- snížení rychlosti 

substituátu nebo 

rychlosti ultrafiltrace 

- zkontrolujte žlutý a 

bílý snímač 

tlaku/nejsou suché: 

- dle potřeby vyměňte 

zpětný tlakový set za 

hydrofobní filtr 

Vysoké TMP TMP je příliš vysoký  - zkontrolujte poměr 

rychlosti krevní pumpy 

a rychlosti ultrafiltrace 

- zkontrolujte žlutý a 

bílý snímač 

tlaku/nejsou suché:  
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- v případě potřeby 

vyměňte zpětný 

tlakový set za 

hydrofobní filtr 

- filtr je ucpaný 

(srážení): vraťte krev a 

vyměňte soupravu  

Překážka venózního 

průtoku?  

Nízký tlak před filtrem Tlak před filtrem je 

příliš nízký  

- netěsnosti v soupravě 

setů 

- zkontrolujte zapojení 

filtru  

- zkontrolujte snímač 

tlaku (bílá) před 

filtrem /není suchý: 

- v případě potřeby 

vyměňte zpětný 

tlakový set za 

hydrofobní filtr 

- krevní pumpa se 

nezavírá  

Vysoký tlak před 

filtrem  

Tlak před filtrem je 

příliš vysoký  

- filtr je ucpaný 

(srážení, sekundární 

membrána): 

- zkontrolujte snímač 

tlaku (bílá) před 

filtrem/není suchý: v 

případě potřeby 

vyměňte zpětný 

tlakový set za 

hydrofobní filtr 

- překážka ve 

venózním průtoku? 
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10)  PŘÍLOHY  S  PO PIS EM ELI MIN AČNÍ CH PŘÍ STROJ Ů 

AQ UARI US  A FRESENI US  
 
PŘÍL OHA  P  I :  Z Á K L A D N Í  P O P I S  M O N I T O R U  P Ř Í S T R O J E  A Q U A R I U S   
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PŘÍL OHA  P  I I :  Z Á K L A D N Í  P O P I S  P Ř Í S T R O J E  A Q U A R I U S  Z E  P Ř E D U  
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PŘÍL OHA  P  II I :  PO P I S  M I N O T O R U  P Ř Í S T R O J E  F RE S E N I U S  
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1) Obrazovka      

Na obrazovce jsou zobrazeny aktuální provozní parametry a je 
používána pro komunikaci mezi systémem a obsluhou.  

2) Otočný volící prvek a tlačítko [OK] 

Jeho otočením lze vybrat pole menu a příkazová tlačítka na 
obrazovce. Stisknutím tlačítka [OK] se potvrzuje a aktivuje výběr. 

3) Tlačítko ESC  

Používá se k propojení voleb pole menu a nabídkového panelu. 

4) Tlačítko Mute 

Vypne zvukový alarm na dobu 120 sekund. 

5) Tlačítko STOP 

Zastaví mimotělní krevní oběh. Krevní pumpa je zastavena. 

6)Tlačítko START/RESET 

Spouští krevní pumpu, potvrzuje alarmy a varování a centruje 
alarmové meze. 

7) Tlačítko I/O 

 Zapíná a vypíná přístroj multiFiltrate (podržte aspoň 3 sekundy)  

8) Indikátory 

Zelený indikátor -  svítí, pokud systém není ve stavu alarmu.  
Žlutý indikátor - svítí jenom pokud je systém ve stavu „Test“, 
„Plnění“, „Proplachování“ nebo „Odpojování“ a když se objeví 
„Varování“. 
Červený indikátor - indikátor svítí pokaždé, když se objeví alarm 
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PŘÍL OHA  P  IV:  F R E S E N I U S  -  Z Á K L A D N Í  P O P I S  P Ř E D N Í  S T R A N Y  

P Ř Í S T R O J E  
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Legenda 

1 Ohřívač dialyzátu (zelený bod) 

2 Pumpa dialyzátu (zelený bod) 

3 Pumpa substituátu (bílý bod) 

4 Ohřívač substituátu (bílý bod) 

5 Detektor úniku krve 

6 Klapka venózního setu a optický detektor 

7 Pumpa filtrátu (žlutý bod) 

8 Identifikační štítek stupně ochrany proti úrazu elektrickým 

proudem 

9 Port tlaku filtrátu (žlutá) 

10 Detektor vzduchu 

11 Krevní pumpa (červený bod) 

12 Tlakový port před filtrem (bílá) 

13 Port arteriálního tlaku (červená) 

14 Port venózního tlaku (modrá) 

15 Vodítko setu 
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