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1. ร�ยละเอยีดของเครื่อง

Alteco® LPS Adsorber เป็นอุปกรณ์สำ�หรับใช้ในก�รรั
กษ�ภ�ยนอกร�่งก�ย โดยตัวอุปกรณ์จะประกอบไปด้ว
ยแผ่นโพลีเอทิลีนท่ีมีรูพรุนจำ�นวนม�ก โดยผิวหน้�ของ
แผ่นรูพรุนจะถูกฉ�บด้วยส�ยเปปไทด์สังเคร�ะห์ท่ีได้รั
บก�รออกแบบม�โดยเฉพ�ะให้มีคว�มเฉพ�ะเจ�ะจงสู
งกับเอนโดท็อกซิน (ลิโพพอลิแซ็กค�ร์ไรด์ - LPS) โดยใ
นระหว่�งก�รรักษ�ส�ยเปปไทด์ดังกล่�วจะจับกับ LPS 
จ�กกระแสเลือดของผู้ป่วย

2. ข้อบง่ใช้

Alteco® LPS Adsorber ใช้เพื่อก�รรักษ�ภ�วะเอ็นโดท๊
อกซีเมีย (endotoxemia) และ/หรือ ภ�วะติดเชื้อ หรือ
ภ�วะช็อกจ�กก�รติดเชื้อท่ีมีส�เหตุจ�กเชื้อแบคทีเรียท่ี
ต้องสงสัยหรือได้รับก�รตรวจสอบแล้วว่�เป็นแกรมลบ

3. ข้อห�้มใช้

ยังไม่มีข้อห้�มใช้สำ�หรับก�รรักษ�ท่ีทร�บ

4. ข้อควรระวัง

เน่ืองจ�กยังไม่เคยมีก�รใช้ Alteco® LPS Adsor-
ber ในผู้ป่วยท่ีมีน้ำ�หนักตัวน้อยกว่� 30 กิโลกรัม 
ฉะน้ันห�กจะมีก�รใช้ Alteco® LPS Adsorber ในก�ร
รักษ�ควรได้รับก�รพิจ�รณ�แล้วว่�เป็นประโยชน์ต่อผู้
ป่วย โดยควรพิจ�รณ�ถึงผลกระทบต่อก�รไหลเวียนเลื
อดนอกก�ยท่ีสัมพันธกั์บน้ำ�หนักและปริม�ณเลือดของ
ผู้ป่วยเป็นพิเศษ

Alteco® LPS Adsorber ส�ม�รถใช้ง�นโดยผู้เชี่ยวช�ญ
ด้�นก�รดูแลสุขภ�พท่ีผ่�นก�รรับรอง โดยจะต้องกระ
ทำ�ภ�ยใต้ก�รดูแลของแพทย์เท่�น้ัน ก�รล้�งตัวดูดซับ 
(adorber) มีคว�มสำ�คัญเน่ืองจ�กมีกลีเซอรีนท่ีทำ�หน้�
ท่ีให้คว�มคงตัวเป็นสว่นประกอบ
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ก�รรักษ�ด้วย Alteco® LPS Adsorber น้ันจำ�เป็นต้อง
มีก�รใช้ย�ต้�นก�รแข็งตัวของเลือดรว่มด้วยเพื่อหลีกเ
ล่ียงก�รจับตัวกันเป็นก้อนของตัวดูดซับ

ขน�ดของย�ต้�นก�รแข็งตัวของเลือดอ�จต้องมีก�รปรั
บในผู้ป่วยท่ีมีคว�มผิดปกติของก�รแข็งตัวของเลือดหรื
อมีภ�วะเลือดออกในขณะน้ัน

ต้องมีก�รติดต�มก�รไหลเวียนโลหิตของผู้ป่วยอย�่งใก
ล้ชิดในระหว่�งก�รรักษ�

ต้องรักษ�ขั้นตอนปลอดเชื้ออย�่งเข้มงวดเพื่อหลีกเล่ียง
ก�รปนเป้ือนในเลือดของผู้ป่วย

ผลิตภัณฑ์อ�จดูดซับส�รท่ีใช้เพื่อก�รบำ�บัดรักษ� ดัง
น้ันแพทย์เจ้�ของไข้จะต้องตรวจสอบระดับย�อย�่งร
ะมัดระวัง

ยังไม่มีร�ยง�นเก่ียวกับภ�วะภูมิไวเกินเม่ือใช้Alteco® 
LPS Adsorber อย�่งไรก็ต�มก�รเกิดภ�วะภูมิไวเกินดัง
กล่�วไม่ส�ม�รถยกเว้นได้ ห�กสงสัยว่�เกิดภ�วะภูมิไวเ
กินควรยุติก�รรักษ�ทันที

5. บรรจุภัณฑ์และก�รเก็บรกัษ�

ผลิตภัณฑ์ได้รับก�รฆ�่เชื้อและบรรจุแยกในซ
องท่ีปร�ศจ�กเชื้อ ภ�วะปร�ศจ�กเชื้อจะยังคง
อยูต่ร�บใดก็ต�มท่ีซองยังปิดสนิทและไม่ชำ�รุด 
ควรเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในกล่องเดิม

6. อุปกรณ์เพิ่มเติมทีจ่ำ�เป็น

- ส�ย หรื อชุดสำ�หรับทำ�ก�รล้�ง หรื อไล่ส�ย  
 เพ่ื อเตรี ยมอุปกรณ์

- เครื่ องมื อท่ี มี แอร์แทรป (air-trap) ท่ี ใช้ ในก�ร 
 รักษ�ก�รไหลเวี ยนเลื อดนอกร่�งก�ย และ 
 อุปกรณ์ท่ี ใช้ ในก�รติ ดต�มก�รไหลเวี ยนของ 
 เลื อดและคว�มดันของเลื อด
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7. ขั้นตอนก�รเตรยีมและใช้ง�นตัวดูดซบั

7.1 ขัน้ตอนการล้าง

ตรวจสอบคว�มเสียห�ยของ Alteco® LPS Adsorber 
จ�กก�รขนสง่ โดยจะทำ�ก�รใช้  Alteco® LPS 
Adsorber เม่ือบรรจุภัณฑ์ท่ีผ่�นก�รฆ�่เชื้อแล้วไม่ชำ�
รุดเท่�น้ัน

นำ�Alteco® LPS Adsorber ออกจ�กบรรจุภัณฑ์และใส่
ลงในท่ียึดในแนวต้ัง

ต่อส�ยสำ�หรับล้�งรวมถึงถุงบรรจุของเสียไปท่ีชอ่งด้�น
ล่�งของ Alteco® LPS Adsorber

ต่อส�ยสำ�หรับไล่ส�ยเพื่อเตรียมอุปกรณ์กับชอ่งท่ีเห
ลือของ Alteco® LPS Adsorber และต่อถุงน้ำ�เกลือ 
(0.9%) สำ�หรับให้ท�งหลอดเลือดดำ�ขน�ด 500 มล. 
ปล่อยให้น้ำ�เกลือไหลผ่�นตัวดูดซับต�มแรงโน้มถ่วง

7.2 ขัน้ตอนการเตรยีม

พลิกตัวดูดซับคว่ำ�ลง

นำ�ถุงน้ำ�เกลือท่ีหมดแล้วออก แล้วต่อถุงน้ำ�เกลือ 
(0.9%) สำ�หรับให้ท�งหลอดเลือดดำ�ขน�ด 500 
มล.ถุงใหม่ ท่ีผสมด้วยเฮป�ริน 2500 หน่วยส�กล

ทำ�ก�รไล่ส�ยเพื่อเตรียมตัวดูดซับและกำ�จัดอ�ก�ศท่ีเ
หลือออกจ�กท�งเดินเลือดของตัวดูดซับโดยปล่อยให้น้
ำ�เกลือ (0.9%) สำ�หรับให้ท�งหลอดเลือดดำ�ขน�ด 500 
มล.ท่ีผสมเฮป�รินไหลผ่�นตัวดูดซับต�มแรงโน้มถ่วง

หลังจ�กขั้นตอนก�รเตรียม พลิก Alteco® LPS 
Adsorber อีกครั้ง เพื่อเพิม่ก�รกระจ�ยก�รไหลภ�ยใ
นตัวดูดซับ

ปลดตัวดูดซับออกจ�กส�ยและใสล่งในวงจรของก�
รรักษ�
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7.3 การรกัษา

ต่อกับหลอดเลือดดำ�ท่ีเหม�ะสม - เลือกโดยแพทย์ท่ีมี
หน้�ท่ีรับผิดชอบ

เริม่ก�รป๊ัมเลือดเบ�ๆ (50 มล./น�ที) และค่อยๆ 
เพิม่ก�รไหลเวียนของเลือดเป็น 150 ± 50 มล. / น�ที

เพื่อหลีกเล่ียงคว�มเสี่ยงของก�รแข็งตัวของเลือดใน
ระบบ ไม่ควรหยุดป๊ัมเลือดในระหว่�งก�รรักษ�ด้วย
ตัวดูดซับ

เวล�ท่ีใช้ในก�รรักษ�ด้วยตัวดูดซับท่ีใช้ภ�ยนอกท่ีแนะ
นำ�คือ 2-6 ชั่วโมง

เม่ือก�รรักษ�เสร็จสิ้น ท้ิงตัวดูดซับลงในถังของเสียท่ีใช้
สำ�หรับกำ�จัดเลือดท่ัวไป

โดยท่ัวไปก�รรักษ�เพียงหน่ึงครั้งก็เพียงพอ ห�กจำ�เป็น 
ก�รรักษ�อีกครั้งเพิม่เติมส�ม�รถกระทำ�ได้โดยขึ้นอยู่
กับสภ�พของผู้ป่วยและก�รตอบสนองของระบบไหล
เวียนโลหิต ท้ังน้ีขึ้นอยูกั่บก�รตัดสินของแพทย์เจ้�ขอ
งก�รรักษ�
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8. ข้อมูลจำ�เพ�ะ

ข้อมูลสำ�หรบัก�รสั่งซื้ออกีครัง้

ชื่อผลิตภัณฑ์: Alteco® LPS Adsorber

หม�ยเลขอ้�งอิง
ผลิตภัณฑ์:

LPS-33-100-46

ขน�ดและน้ำ�หนัก

คว�มย�ว: 135 มม.

เส้นผ่�นศูนย์กล�ง
ภ�ยนอก:

52 มม.

น้ำ�หนักสุทธใินหน่วยกรัม: ~130 กรัม

วัสดุ

ตัวกระบอก: อะคริลิคโพลีเมอร์ (Acrylic 
polymer)

ฝ�ท้�ย: อะคริลิคโพลีเมอร์ (Acrylic 
polymer)

เมทริกซ์ (แผ่นรูพรุน): โพลีเอทิลีน (Polyethylene)

สว่นประกอบสำ�คัญ: เปปไทด์สังเคร�ะห์

ไม่มีย�งธรรมช�ติเป็น
สว่นประกอบ (Latex 
Free):

ใช่

ข้อมูลท�งเทคนิค 

ปริม�ตรท่ีใช้ในก�รเตรียม 
(Priming volume):

100 มล.

อัตร�ก�รไหลเวียนของ
เลือด (แนะนำ�):

150 ± 50 มล./น�ที

ระยะเวล�ในก�รรักษ�: 2-6 ชั่วโมง

วิธกี�รฆ�่เชื้อ: ก�รฉ�ยรังสีด้วยลำ�อิเล็กตรอน

อ�ยุผลิตภัณฑ์: 3 ปี

ชนิดตัวเชื่อมต่อ: Standard dialysis connectors 
(ISO 8637)
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9. คำ�อธิบ�ยของสญัลักษณ์

สญัลักษณ์ คำ�อธิบ�ย

มีไว้สำ�หรบัก�รใชง้�นเพยีงครัง้เดียวเท่�น้ัน

ศึกษ�คำ�แนะนำ�สำ�หรบัก�รใชง้�น

วันหมดอ�ยุ

ฆ�่เชือ้ด้วยรงัสี

หม�ยเลขอ้�งอิงผลิตภัณฑ์/ หม�ยเลขท่ีใชใ้
นก�รสัง่ซือ้อีกครัง้

หม�ยเลขรุน่ผลิต

ห้�มนำ�กลับม�ฆ�่เชือ้ซ้ำ�

ผู้ผลิต

ห้�มใชห้�กหีบหอ่ชำ�รุด

เครือ่งหม�ยก�รรับรองผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นไปต
�มม�ตรฐ�นบงัคับของรัสเซยี

10. ข้อมูลติดต่อ
Alteco Medical AB 
Höstbruksvägen 8 
SE ‐226 60 Lund 
ประเทศสวีเดน 

โทร: +46 ‐46- 32 86 00
support@altecomed.com
www.altecomed.com


