ABSORBENTS

AMSORB® PLUS
Безопасна CO 2 абсорбция

Премахва скритите опасности

Първият в света безалкален абсорбант...
първият безопасен за пациента

AMSORB® PLUS
CO2 абсорбант
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AMSORB PLUS абсорбира въглеродния двуокис (СО2) от
клетъчното дишане по време на анестезия. За разлика
от други абсорбанти, той недеградира различните
анестетични агенти. Употребата на AMSORB PLUS е
подкрепена от обширна библиография с рецензии в
списания.
Как работи AMSORB® PLUS

Индикаторът реагира на промени в хидратацията
на гранулата при прогресиране на абсорбцията;
Основната реакция е между СО2 и калциев хидроксид накрая оставащата във виолетов цвят, след като
(Са(ОН)2) и вода. Това формира калциев карбонат
абсорбция е завършена. Оцветяването също е
(CaCO3) и вода. Екзотермична топлина е страничен
резултат от контакт с атмосферния въздух или
продукт на абсорбцията. По време на абсорбция,
кислород, ако са изложени на тях.
Са(ОН)2 непрекъснато отново се овлажнява докато се Медико-правни последици
превърне в СаСО3. По-малкото химикали, калциевия
Въглероден окис (CO) се произвежда при
хлорид (CaCl2) и калциевия сулфат (CaSO4) удължават
преминаване севофлуран, изофлуран и десфлуран
живота на Ca(OH)2 и увеличават скоростта на реакция
през определени марки на изсъхнал абсорбант. CO
на абсорбцията чрез запазване на здравината на
е потенциално смъртоносен токсин, който
гранулите и оптимизиране на хидратацията.
потребителите трябва да гарантират, че не се
администрира на пациентите, т.к. увеличен
Химическа реакция на абсорбицията
карбоксихемоглобин може да предизвика инфаркт
на миокарда или да причини невротоксичност при
Ca(OH)2
+
CO2
CaCO3 +
H2O
млади или пациенти с анемия.
Слабо разтворим
Неразтворим
AMSORB® PLUS НЕ ПРОИЗВЕЖДА CO

•

Ca(OH)2 е йонно съединение, което е разтворимо
във вода: 0.5g.L при 20°C
-

-

• Йоните са Ca++ и OH OH

• CO2 е разтворим във вода: 1 vol : 1 vol при 20°C
• CaCO3 е неразтворимо йонно съединение Ca++
--

и CO3

• Реакциите се провеждат в разтвор, когато
частиците са мобилни и реагират на сблъсък
Цветният индикатор си остава промяна от БЯЛО
(пресен) към ВИОЛЕТОВО при изчерпване или
изсушаване.

•

Формалдехид (HCOH) се произвежда при
преминаване на севофлуран през определени
марки изсъхнал абсорбант. HCOH е мощен
инхалационен дразнител и канцерогенен и никога
не трябва да се администрира на пациентите.
PONV се причинява от вдишване на HCOH.
AMSORB® PLUS НЕ ПРОИЗВЕЖДА HCOH

•

Compound A се произвежда при преминаване на
севофлуран през определени марки изсъхнал
абсорбант. е доказано, че е нефро- и хепатотоксичeн
при плъхове. Неговият ефект при хора не е
установен.
AMSORB® PLUS НЕ ПРОИЗВЕЖДА COMPOUND A

Coppens et al. The mechanisms of carbon monoxide production by inhalational agents. Anaesthesia 2006; vol. 61; pp. 462-468
Keijzer C et al. Carbon monoxide production from desflurane and six types of carbon dioxide absorbents in a patient model. Acta Anaesthesiologica 		
Scandinavica 2005; vol. 49; pp. 815-818
Knolle E et al. Small Carbon Monoxide Formation in Absorbents Does Not Correlate with Small Carbon Dioxide Absorption. Anesthesia & Analgesia 2002; vol. 95;
pp650-655
Bedi A et al. The in vitro performance of carbon dioxide absorbents with and without strong alkali. Anaesthesia 2001; vol. 56; pp. 1-6
Yamakage M et al. Carbon Dioxide Absorbents Containing Potassium Hydroxide Produce Much Larger Concentrations of Compound A from Sevoflurane in 		
Clinical Practice. Anesthesia & Analgesia 2000; vol. 91; pp220-224
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Продуктов обхват

Продуктов обхват

AMAB3000

AMAB3200

AMAB3201

AMAB3802

AMAB4000

AMAB4001

Туба 5.0 литра
К-во в опаковка - 2 бр.

Картридж 1.2 литра
К-во в опаковка - 12 бр

Картридж 1.2 литра (без херметичен
уплътнител)
К-во в опаковка - 12 бр

Напълнен Q-CAN абсорбер, 1 литър за
Anmedic анестезиологична станция с Q
кръгова система
К-во в опаковка - 6 бр

Напълнен BUBBLE-CAN® абсорбер,
1.3 литра за Dräger анестезиологична
станция без Apollo, Pallas и Primus

Напълнен UNIVERSAL BUBBLE-CAN®
абсорбер, 1.2 литра за Dräger
анестезиологична станция
включително Apollo, Pallas и Primus

К-во в опаковка - 6 бр

К-во в опаковка - 6 бр

AMAB3400

AMAB3800

AMAB3801

Торба 1.0 kg
К-во в опаковка - 12 бр

Напълнен CAN-CAN® абсорбер, 1 литър
за GE Healthcare ADU II
анестезиологични станции

Напълнен G-CAN® абсорбер, 1 литър
за GE Healthcare Aisys, Avance and
Aespire анестезиологични станции

К-во в опаковка - 6 бр

К-во в опаковка - 6 бр

AMAB4000/001

AMAB4000/002

BUBBLE-PLATE® Адаптер за Dräger
анестезиологична станция
К-во в опаковка - 1 бр

BUBBLE-BLOC® Адаптер за Dräger
анестезиологична станция
К-во в опаковка - 1 бр

AMAB0001
Флуид за премахване на варовик, спрей 500mL
К-во в опаковка - 1 бр
Употребата на AMSORB® PLUS НЕ ИЗИСКВА одобрение на производител на анестезиологичен апарат
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Метод: ускорен симулационен клиничен тест с 500mL.min CO2 в 500mL дих. обем при 12RR с поток пресен газ 500mL O2.

75
150						
Intersurgical
LoFloSorb

125
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Intersurgical
Spherasorb

134
268
GE Healthcare
Medisorb
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270
WR Grace
Sodasorb LF

138
275
Allied Healthcare
Carbolime

145
290
Molecular Products
Sofnolime
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290
Dräger Medical
Drägersorb 800+

148
295
WR Grace

150

145

Sodasorb

10 - 18%

300

Отбележете липсата на цвят

Dräger Medical

на теста

Drägersorb Free

Промяна на цвета 12 часа след приключване

H2O

Снимка B:

B

2.0 - 3.5%

GE Multi-Absorber (REF 8008138)
Промяна на цвета при 0.5% FiCO2

A

Калциев хлорид

Снимка A:

CaCl2

Healthcare) натронкалк

0.6 - 1.5%

Възвръщане на цвета при Medisorb (GE

Калциев сулфат, полухидрат

Метод: in vitro пациентен модел. 1.0kg AMSORB® PLUS. Дихателен обем 500mL, дихателна честота 12 bpm, поток на пресни газове 500 mL/
min. O2 250mL/min. CO2 в експираторния край. Промяната на цвета е постоянна до момента на пробив на CO2 до 0.5% и продължава да
бъде осигурявана. Гранулите не се рехидратират впоследствие. Не всички гранули ще променят цвета си.

CaSO4•0.5 H2O

Поток на пресни газове 0.5L/min

77 - 88%

Време в минути (часове)

Калциев хидроксид

0%

Незначително к-во

Начало

290						

FiCO2

0.1%

Ca(OH)2

Пресен 14%

0.2%

Състав на AMSORB® PLUS

12%

0.3%

570 (9.5)

10%

0.4%

390 (6.5)

8%

Промяна на цвета

H2O

6%

AMSORB®PLUS Armstrong Medical

0.5%

4%

				

Крива на пробива

CO2 пробив

Капацитет на абсорбция на CO2

Цветният индикатор на AMSORB® PLUS реагира
силно и бързо на ефектите на дехидратиране при
абсорбиция на CO2 или контакт с безводен газ, като
например кислород. Въпреки, че промяната на
цвета е индикация за състоянието на хидратация и
оставащия капацитет, изчерпването на абсорбанта
трябва да се определя чрез капнометрия и
абсорбанта да се сменя, когато FiCO2 превиши 0,5%
или 5mmHg.

При абсорбанти, съдържащи NаOH (натриев
хидрооксид), оцветяването се връща към бяло, когато
контакта с CO2 престане, често няколко часа след
неизползване. Това се дължи на силно алкалния
характер на NaOH в натронкалк. Изсушаването на
натронкалк чрез контакт с безводен газ или загуба на
влага чрез излагане на атмосферен въздух НЕ МОЖЕ
ДА ЗАДЕЙСТВА индикатора за цвят в натронкалк и той
може да бъде изсушен, но оцветен в бяло, като по този
начин се представя за свеж и безопасен за клинична
употреба. Натронкалк е потенциално опасен за
употреба, когато е изсушен, а абсорбцията на CO2
може да продължи.

Технически характеристики на марките на пазара

Промяна на цвета

Абсорбция на CO2 (L.kg)

Състав на абсорбантите

Продължителност (мин)

Промяна на цвета

05

06

NaOH*

0%			

0.5-2%		
3.7%					
1-3%
<3.5%				
3%				
<1%
<3.5%					
1.3%
>3.5%
0%

Марка

Armstrong Medical

Dräger Medical		
WR Grace		
Dräger Medical		
Molecular Products
Allied Healthcare
WR Grace
GE Healthcare
Intersurgical
Carlo Erba
Intersurgical
			

			

Силикати

		

Други добавки

		

Постоянна
промяна
на цвета

НЕ

Формалдехид

няма достатъчно доказателства

Да

Да

Да

няма достатъчно доказателства

Да

Да

Да

Да

няма достатъчно доказателства

Въглероден Compound A
окис
(CO)

Деградацция на агент**

(Struys, 2004)

Higuchi et al. Anesthesia & Analgesia 2000; vol. 91; pp434-439

Struys MMRF et al. Anaesthesia 2004; vol. 59; pp584-589

Knolle E et al. Anesthesia & Analgesia 2002; vol. 95; pp650-655

Kobayashi S et al. Journal of Anesthesia 2004; vol.18;pp277-281

(Struys, 2004)

Higuchi, 2001

Knolle, 2002

Higuchi, 2001

Kobayashi, 2004 Kobayashi, 2004 Knolle, 2002

Публикация

126

Intersurgical

121

WR Grace

107

Intersorb Plus

146

Sodasorb

217
(186)

Име на продукта AMSORB® PLUS Drägersorb Free Drägersorb 800+ Medisorb
Armstrong
Dräger
Dräger
GE Healthcare
Марка

(155)		

205

Knolle, 2002

Intersurgical

LoFloSorb

73

Преглед на независимо публикувана научна литература за капацитета на абсорбция на СО2 от съответните марки абсорбанти

Капацитет на абсорбция на CO2

** независимо публикувана научна литература

Knolle, 2002

Intersurgical

Spherasorb

133

* източници: вътрешна информация и Olympio MA et al. Carbon Dioxide Absorbent Desiccation Safety Conference Convened by APSF. APSF Newsletter Summer 2005, vol. 20, No. 2, pp. 25, 27-29

LoFloSorb

Sodalime

Spherasorb

Medisorb

Sodasorb LF

Carbolime

Sofnolime

Drägersorb 800+

Sodasorb

Drägersorb Free

AMSORB® PLUS

Име на продукта

Химически формули и технически характеристики

Капацитет на
абсорбция на
CO2 (L.kg)

Състав на абсорбантите
Капацитет на абсорбция на CO2

07

Адсорбция на агент

Продукция на СО
Преглед на независимо публикувана научна литература за продукция на СО от съответните марки абсорбанти
Пиков CO (ppm)
от изсушен
абсорбант

13,317

0

Продукт

AMSORB® PLUS

Drägersorb 800+

Intersorb Plus

LoFloSorb

Medisorb

Sodasorb

Spherasorb

Марка

Armstrong

Dräger

Intersurgical

Intersurgical

GE Healthcare

WR Grace

Intersurgical

Knolle, 2002

Knolle, 2002

Keijzer, 2005

Keijzer, 2005

Fang, 1995

Keijzer, 2005

8,000

620

Публикация Struys, 2004

548

525

9,045

Struys MMRF et al. Anaesthesia 2004; vol. 59; pp. 584-589
Knolle E et al. Anesthesia & Analgesia 2002; vol. 95; pp. 650-655
Keijzer C et al. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2005; vol. 49; pp. 815-818
Fang ZX et al. Anesthesia and Analgesia 1995; vol. 80(6); pp. 1187-1193

Деградация на агент
Някои абсорбанти се отразяват негативно на
безопасността на пациентите. Тяхната
постоянна употреба
повдига етични
OTT
ABB
A
въпроси.
Невъзможността да се
определи кога някои
абсорбенти са изсъхнали
и по този начин
потенциално опасни,
изисква използване на
безопасен абсорбант.
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При абсорбанти, различни от AMSORB® PLUS,
оцветяването, ако го има, не е надеждна индикация
за хидратация. При тях, химическата реакция от
абсорбция на CO2 форсира влагата от материала.
При много марки, това увеличава експоненциално
алкалността; потенциално позволявайки на
абсорбанта да стане достатъчно изсушен
за да разгради анестетика
докато продължава
да абсорбира CO2.

ed
, isolat
of rare achines
aware
m
e you anesthesia absorbent.
nal,
ak
io
m
ss
e to
ott
d CO2
uit of
e Profe
ould lik atory circ a desiccate iology, Abb
h Car
Healt
ott”) w
t et
spir
ith
ese
Dear
s (“Abb at in the re njunction w ed the exac tence of th ed
atorie
at
he
is
tifi
co
t iden s of the ex ne) is indic nts
t Labor or extreme ) is used in
ye
ot
t
bb
no
ra
A
tie
der
re
ne
provi
evoflu
tric pa
ts of fi
oflura
ns have
repor ltane® (sev vestigatio anesthesia . Ultane (s t and pedia
in
U
ul
jury
inform
going
when
ient in thesia in ad
ted
ugh on portant to sult in pat
l anes
repor
Altho
ra
im
re
at
it
ne
n
s
he
ca
e
er
ions
of ge
consid ces, which ntenance
stigat
extrem
ai
en
rgery.
fire or se, our inve volved.
of
ts
occurr tion and m tpatient su
in
repor
one ca ents were
uc
of the in use. In
for ind ient and ou
of
most
absorb
e
pat
e risk
that, in rbents wer iccated CO2
for in
uce th
es
to note
abso
ht red
not d
ortant cated CO 2
or
at mig
p
th
er
im
s
t been
th
ic
ep
It is
has no
t, des
m whe
ain st
it
ot
ir
rt
se
nf
ce
bb
u
to A
ot co
nsider
d beca
e cann
e
iccate
ould co
to dat
becom
ced.
be des
ders sh
t may ld be repla rbent may nded
provi ing:
sorben
ou
hesia
abso er an exte
ent
Anest ents occurr the CO2 ab time, it sh the CO2
ov
absorb ld
ev
t that
iod of
which s flow rate on of CO2
ou
ec
er
er
these
sh
p
sp
nd
u su
nded
ns u
esh ga desiccati ia machine
• If yo for an exte t conditio
d
low fr
es
hen a
ac
ed, a
xpecte the anesth
w
in
ex
ne
used
ef
e
se
u
d
th
ca
l
,
to
r any
hough are not wel contribute . Therefore
te
lt
af
A
•
ted
hine
use or ed.
may
ia mac of clinical
desicca non-use
.
ticipat
esthes
d
d of
to use
perio ls on the an f at the en n-use is an
ts prior
no
ia
t of
sorben canisters. the
iod of in use.
mater letely shu
er
p
p
CO2 ab
d
t
ed
ent
ing an
be com ent extend s when no ng of new O2 absorb
tt
se
er
er
u
C
gi
rise or
subseq f all vaporiz the packa ature of the ne vaporiz ly delayed
pared
per
flura
ity of
sual
n com O2
rn of
• Tu y the integr itor the tem n the sevo n. An unu ncentratio
the C
ee
of
if
io
co
on
g
)
tw
at
• Ver dically m
ion be ) concentr evoflurane ive heatin
at
el
io
• Per itor the corr evoflurane Ultane (s with excess
(s
ed
ated
• Mon ed Ultane e of inspir
associ
inspir ted declin ing may be
ec
tt
unexp porizer se
va
er.
st
ni
to the
ent ca
absorb

За много абсорбанти се знае,
че разграждат упойващите
пари и произвеждат токсични
нива на CO и HCOH, когато са
изсушени. CO е токсин с
афинитет за хемоглобин
по-голям от кислорода. HCOH е
силен дразнител на дихателните
пътища и е канцерогенен, като е
доказано, че причинява
постоперативно гадене и повръщане.

Всички абсорбанти се изсушават по време на
клинична употреба, както и при излагане на
атмосферния въздух или на газов поток.
Хидратацията на абсорбанта не може да се
управлява по време на употреба.

APSF
(Фондация за
безопасност на
пациента при анестезия)
посочва, че абсорбанти,
които значително
деградират анестетични
агенти, не трябва да се
ползват. Това е във връзка с
предходно уведомление
от Abbott Laboratories, че
ттяхното лекарство Ultane
(севофлуран) е замесено в
нежелани реакции с
абсорбанти на CO2.

Адсорбция на агент - Пробуждане
на пациента

Севофлуран

Анестетичните пари кондензират върху изсъхнал
натронкалк и новите поколения абсорбанти,
съдържащи молекулни решетки зеолити, кварц или
силициев диоксид. Този процес, наречен адсорбция,
временно свързва анестетичните пари в абсорбанта.
Knolle (2002) съобщава за адсорбция при ползване на
LoFloSorb (Intersurgical, UK) на 89% при вливане на 0.5%
изофлуран в продължение на 60 минути в комбинация
с производство на СО. Адсорбцията се характеризира с
кондензиране и натрупване на изпарен агент върху
абсорбиращите гранули и повторно изпаряване на
агента при нарастване на температурата в канистера
по време на абсорбцията на СО2, създавайки
потенциал за намалена наркоза или за кръвна
токсикация от прекомерното излагане на лекарството.
Този ефект е по-голям при ниски нива на потока
пресен газ и когато се използват натронкалк и
LoFloSorb. Клиничните признаци на адсорбция
включват инспираторни концентрации на анестетичен

Адсорбция на анестетични пари
Адсорбция на
0.5% изофлуран от
изсушен абсорбант
(% : минути)

Газова токсичност

Продукт

89% за >60 мин
50% за 33 мин
31% за 20 мин

26% за 16 мин
20% за 15 мин

AMSORB PLUS
Armstrong

Марка

агент различни от зададените на изпарителя . При
даване на неадекватна анестезия е възможно
пациента да го боли по време на операция или да
има спомен от нея. Ползването на мускулни
релаксанти може да маскира отговора на пациента
към хирургични стимули и да доведе до
неконтролирана пробуденост на пациентите. При
избора на абсорбант, трябва да се вземе предвид и
цената на адсорбцията на парите в абсорбанта.

Drägersorb 800+
Dräger

Intersorb Plus
Intersurgical

LoFloSorb
Intersurgical

Spherasorb
Intersurgical

Публикация Knolle E et al. Small Carbon Monoxide Formation in Absorbents Does Not Correlate with Small

Carbon Dioxide Absorption. Anesthesia & Analgesia 2002; vol. 95; pp650-655

Цена на адсорбцията
T x FGF x VS = обем на парите за единица време
200.0 молекулно тегло при 20oC

= ml севофлуран за единица време

Време (мин)

FGF (mL/min) Изпарител (%) Загуба пари (%) Мол. тегло (g.mol) при
20°C и Vp 157mmHg

цена за ед. време
Загуба на
течност (mL) при $0.60/mL

40

500

4.00

8

50

200.055

$2.40

Bedi A et al. The in vitro performance of carbon dioxide absorbents with and without strong alkali. Anaesthesia 2001; vol. 56; pp. 1-6
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Алкалност на натронкалк

Изсушаване

Концентрацията на NaOH нараства с изсушаването на натронкалк

Ретрограден поток при абсорбантите

във водата, като така понижават алкалността на
материала и дават подвеждаща рН стойност.
Декларация за рН за изхвърляне на натронкалк е
неточна, т.к. не отразява действителното рН на
При увеличена алкалност, предизвикана от
изсушаване, трябва да се има предвид натронкалк да материала. В някои юрисдикции алкалност над
определени прагове, изисква специални методи на
се изхвърли безопасно .
изхвърляне за спазване на екологичното
Производителите на абсорбанти не
законодателство.
декларират рН на своите материали на всеки
AMSORB® PLUS не съдържа силни основни химикали и
етап, т.к. определянето на рН изисква проба с
следователно не може да стане силно алкален.
абсорбант да се конвертира в разтвор.
Изхвърля се за депониране с незамърсени клинични
Добавянето на вода към проба с натронкалк
отпадъци.
позволява на NaOH и NaCO3 да се разтворят
Експоненциалното увеличаване на алкалността
предизвиква деградация на анестетичните пари на
токсични инхаланти.

Оцветяване от
ретрограден поток

Оцветяване от
абсорбция на CO2

Оцветяването на AMSORB® PLUS потвърждава
изсушаването. Изсушеният AMSORB® PLUS няма да
абсорбира CO2. За избягване на ретрограден поток,
пресните газове трябва да бъдат изключени по
време на периоди на неизползване на
анестезиологичния апарат.

Алкалността нараства с намаляване на влажността
Прогресивната дехидратация води до петкратно увеличена алкалност на натронкалк.

AMSORB® PLUS BUBBLE-CAN® UNIVERSAL

4.1%

Газовият поток изсушава всички абсорбанти.
Ретрограден поток възниква, когато поток пресни
газове е оставен включен по време на неизползване
на анестезиологичния апарат. Газ може да мине над
горната част на абсорберния канистер и да изсуши
абсорбанта. При последваща употреба на някои
абсорбанти, поради адсорбция на анестетичния
агент, може да се предизвика разграждането му.
NaOH-съдържащи абсорбанти НЯМА да си
променят цвета по време на изсушаването от
газов поток. Вместо това, те остават бели, но
може да са изсушени. Изсушеният натронкалк
може да абсорбира CO2.

Ниво на дехидратация на AMSORB® PLUS

NaOH

Задържане на влага при преминаване на 1.0L/min. O2 през 1,0 кг пресен и AMSORB® PLUS и пресен
натронкалк. AMSORB® PLUS благоприятно се сравнява с други абсорбанти в резистентност към загуба на
Опасно за
изхвърляне:
над 4% NaOH

Време и абсорбция на CO2

H2O

16%

100
90

% загуба на вода

3.5%

влага.
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70
60
50
40
30
20
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0
0

0%
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Опасно за
сигурността на пациента

1

AMSORB® PLUS
Натронкалк

2

3

4

5

6

7
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Време (часа)
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Основни положения
Предимства на предварително
напълнените канистри
Предварително напълнените канистри AMSORB®
PLUS предлагат удобство и безопасност за
потребителя. Те улесняват бързото "превключване"
на изчерпан материал без прекъсване на
механичната вентилация. Може да се избегне
акумулиране на СО2 в дихателният кръг.

Топлина на абсорбанта
Абсорбцията на CO2 от AMSORB® PLUS произвежда
топлина. Количеството топлина зависи от
дихателната честота, дебита на пресните газове и от
формата и обема на абсорбения канистер.
Повишаване на температурата на газа не намалява
ефективността на реакцията, а в повечето случаи я
подобрява. Висока температура от 45 °С може да се
наблюдава с AMSORB® PLUS. Такава температура има
положителен ефект върху поддържане на телесната
температура и на мукоцилиарната функция по време
на операция. Клинични доклади показват, че
употребата на севофлуран, в комбинация с някои
изсъхнали абсорбанти, създава условия за
деградация на анестетичен агент до запалими
странични продукти CO и HCOH като предвестник
на изключително висока температура водеща до
пожар в абсорберния канистер.

Основни положения
В допълнение, крайните потребители не са
докладвали повишени температури, нито обширни
тестове показващи повишени температури при нито
едни условия. От това логично следва, че химическа
основа и последствия за повишена температура или
пожар не са възможни при използване на AMSORB®
PLUS, предвид неговия химически състав и
невъзможност да разгражда анестетичните пари.

Управление на влажността в
дихателните кръгове
Кондензираната вода, наблюдавана в дихателната
система, може да произхожда от влага от
дишането на пациента и от вода, произведена от
екзотермичната реакция на абсорбция на СО2.
Тя може да се изпарява когато канистера загрява
и да кондензира в по-хладните части на
устройството. Това е нормално. Може да се
използва влагоуловител в дихателния кръг за
събиране на водният кондензат. Алтернативно,
може да има дрениращ се колектор на вода,
разположен в абсорберния канистер. Той трябва
редовно да се източва.

AMSORB® PLUS и бактериостаза

Съображения при изхвърляне

Храносмилателните ензими на бактериални
организми, като MRSA и VRE, са известни, че са
податливи на неутрализация с алкални разтвори.
Слабо алкалният състав на AMSORB® PLUS
осигурява негостоприемна среда за такива
организми. Използване на дихателен филтър в
пациентият край на дихателния кръг е полезна
добавка в защита на пациентите от респираторно
пренасяна инфекция. Тези филтри осигуряват
достатъчно ниво на защита срещу инфекции от
пренасяни по воден или въздушен път организми
като HIV, MRSA и VRE, като тези организми по-скоро
може да се намерят в тръбната системата,
свързваща пациента към абсорберната система,
отколкото в самият абсорбер. Ако AMSORB® PLUS е
предназначен да се използва за даден пациент, за
който е известно, че е инфектиран със заразен
организъм, абсорберния канистер трябва да бъде
заменян преди и след такава употреба.

Изхвърлете AMSORB® PLUS по програмата за
управление на отпадъците на болницата за
незамърсени клинични отпадъци. Материалът е
безопасен за манипулиране по време на
изхвърлянето. За разлика от натронкалк, AMSORB®
PLUS не съдържа силни основни химикали.
Следователно, материалът не е опасен, което го
прави подходящ за депониране. Той ще се
разгради на безвредни съединения.

Изисквания за съхранение
AMSORB® PLUS не се влошава при складиране,
когато е в запечатани контейнери при
температура на околната среда над 15 °C. Ако е
изложен на въздух от околната среда, ще започне
да абсорбира CO2 и ще губи влага във въздуха;
всяко от които ще изтощи хидратацията и ще
причини поява на оцветяване. Предварително
напълнените канистри трябва да се съхраняват
във външната им опаковка, докато започнат да се
използват т.к. като светлината може да увреди
цветния индикатор.

Struys и колектив докладва, че температурите в
абсорберните канистри с пресен или изсушен
AMSORB® PLUS не надвишават 40 °C.

Woehlck HJ. Sleeping with Uncertainty : Anesthetics and Desiccated Absorbent. Anesthesiology 2004; vol. 101; pp. 276-278
Laster M et al. Fires from the Interaction of Anesthetics with Desiccated Absorbent. Anesth Analg 2004; vol. 99; pp. 769-774
Castro BA et al. Explosion within an Anesthesia Machine: Baralyme®, High Fresh Gas Flows and Sevoflurane Concentration. Anesthesiology 2004;
vol.101; pp. 537-539
Fatheree RS et al. Acute Respiratory Distress Syndrome after and Exothermic Baralyme®-Sevoflurane Reaction. Anesthesiology 2004; vol.101; 		
pp. 531-533
Junzheng WU et al. Spontaneous Ignition, Explosion, and Fire with Sevoflurane and Barium Hydroxide Lime. Anesthesiology 2004; vol.101; pp. 534537
Holak E J et al. Carbon Monoxide Production from Sevoflurane Breakdown: Modeling of Exposures Under Clinical Conditions. Anesthesia & 		
Analgesia 2003; vol. 96: pp. 757-764
Struys MMRF et al. Production of compound A and carbon monoxide in circle systems: an in vitro comparison of two carbon dioxide absorbents.
Anaesthesia 2004; vol. 59; pp. 584-589
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Информация при поръчка

AMAB3000		

Туба 5.0 литра

2 бр.

AMAB3200

				

12 бр.

Q-CAN

AMAB3802
AMAB3801

12 бр.

AMAB3400

														

AMAB3800
AMAB3801		

			 12 бр.
Пред-напълнен CAN-CAN® абсорбер,1 литър за GE Healthcare Aisys, Avance & Aespire ан. ст-ии
6 бр.

AMAB3802

Пред-напълнен Q-CAN абсорбер, 1 литър за Anmedic анестез. станции с Q кръгова система

12 бр.

AMAB4000
AMAB4001

6 бр.
		

Пред-напълнен BUBBLE-CAN® UNIVERSAL абсорбер, БЯЛ към ВИОЛЕТ 1.2 литра за всички Dräger
							

6 бр.

AMAB4000/001 					

1 бр.

AMAB4000/002							

1 бр.

Течност за отстраняване на варовик, 500mL спрей

1 бр.

Типични работни характеристики

CAN-CAN®
КАРТРИДЖИ
AMAB3201
AMAB3800

G-CAN®

Брой в
кутия

AMAB3201

AMAB4000

BUBBLE-CAN®

BUBBLE-CAN® BUBBLE-BLOC ®
UNIVERSAL
ADAPTER
AMAB4001
AMAB4000/002

Продук. Описание

AMAB0001		

					

>19.0% увеличено тегло

					

10 -18%

			

>240 min.kg

							

70 - 84%

							

>90%

SP Prima

Kion

Frontline, Sirius

Penlon

Siemens

Spacelabs

Datascope

AS3000

Mindray/

Avance, Amingo

Aespire, Aisys,

GE Healthcare

Aestiva, Excel,

GE Healthcare

Modulus

ADU II, Aliseo

GE Healthcare

Pallas

Apollo, Primus,

Dräger Medical

Zeus

Cato, Cicero,

Dräger Medical

Fabius, Julian,

Falcon, Kite

Сито тест (пресяване)

Anmedic

Избор от анестезиологични апарати

Armstrong Medical Limited гарантирана неограничена съвместимост на AMSORB® PLUS с анестезиологични апарати, при които се използва
насипен CO2 абсорбант или при апарати, за които ние осигуряваме предварително напълнени канистри.

Гарантирана неограничена съвместимост

Съвместимост на машините

					

няма гранули над 8 мм

					

<7.0%

					

остатъка

					

<7.0%
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Често задавани въпроси

Какви са предимствата от използване на
AMSORB® PLUS пред другите абсорбанти?

Защо се мени времето на използване?

• Не генерира CO при никакви клинични
състояния; не генерира Compound А или други
подобни съединения, когато са използва със
севофлуран; не генерира HCOH или метанол,
когато се използва със севофлуран

• Дебит на пресните газове; метаболитната
продукция на CO2; дихателен обем; дихателна
честота.

• Необратима промяна на цвета, когато е напълно
изчерпан; оптимално поглъщане на CO2; ниско
съпротивление на газовия поток; ниски нива на
прах с консистентен размер на гранулите
• Не разяжда кожата.

Какви анестетични агенти могат да се
използват с AMSORB® PLUS?
AMSORB® PLUS може да се използва безопасно с
анестетиците халотан, енфлуран, изофлуран,
десфлуран и севофлуран. Няма рестрикции за
потока с пресни газове.

Адсорбира ли AMSORB® PLUS анестетични
пари?
Напълно изсъхнал AMSORB® PLUS има най-малката
способност да адсорбира анестетична пара в
сравнение с други абсорбанти (Knolle, 2002). Имайте
предвид, че изсъхнал AMSORB® PLUS не е в
състояние да абсорбира CO2 и следователно няма
да бъде в клинична употреба.

Кога да прекратим ползването на АMSORB®
PLUS?
Това се определя чрез капнометрия. Абсорбантът
се сменя, когато FiCO2 превиши 0,5% или 5mmHg.
CO2 пробив до 0,5% или 5mmHg може да бъде
свързан с оцветяване на 50% от общата височина
на абсорберния канистер.
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Времето на ползване се влияе от следните фактори:

• Формата и обема на абсорберния канистер и
конструкцията на дихателния кръг.
• Управлението на овлажняването на дихателния
кръг.

Понякога изчерпването се индикира чрез
физиологични признаци или капнометрия
преди промяната на цвета - защо е така?
Може да е защото апаратът не работи правилно или е
неправилно сглобен. Възможно е да има насочване
на газовете през центъра на абсорберния канистер.
Кондензираната вода може да интерферира със
състава на пробните газове. Абсорбиращите гранули
може да са абсорбирали вода, която пречи на
абсорбцията на CO2.
Трябва ли да се добавя вода в AMSORB®
PLUS?
Това НИКОГА не трябва да се прави.

Каква е причината за кондензация на вода в
дихателният кръг?
Това може да произхожда от влагата от дишането на
пациента и от вода, произведена от екзотермичната
реакция на абсорбция на СО2. Тя може да се изпари
когато канистера загрява и може да се кондензира в
по-хладните части на апарата.

Какво кара AMSORB® PLUS да се нагрява? От
гранулите ли е или означава, че не работи?
Реакцията, при която се абсорбира CO2 е
екзотермична (топлина спонтанно генерирана от
химическа реакция). Количеството топлина зависи от
дихателната честота, дебита на пресните газове и от
формата и обема на абсорберния канистер.

		Armstrong Medical
Wattstown Business Park
		Newbridge Road
Coleraine BT52 1BS
		Northern Ireland
T +44 (0) 28 7035 6029
F +44 (0) 28 7035 6875
E info@armstrongmedical.net
W www.armstrongmedical.net

Всички продукти на Armstrong Medical са произведени със системи за
качество в съответствие с ISO 13485 и ЕО Директива 93/42/ЕИО. За
надеждност, качеството на AMSORB® PLUS трябва да отговаря на
внимателно контролирани параметри и това се отнася не само за
химическия състав, но и за размера на гранулите, съдържанието на влага
и порьозността.
Дистрибутирано от:

AMABBRO_V03

Armstrong Medical произвежда пълна гама от еднократни респираторни
продукти за приложение в анестезия и реанимация. За предлагането на
тези продукти или на всеки продукт, в рамките на диапазона на
Armstrong Medical, моля, свържете се с Вашия местен представител.

