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CRRT: Rozcieńczony roztwór substytucyjny
zawierający cytrynian (do wszystkich urządzeń CRRT)  

Citra- HF-PreTM  
Skład chemiczny (mmol/l):

Na  139,9  Cl 104,0 

K  3,0 Glukoza 5,0

Mg  0,5 Cytrynian 13,3

Citra-HF-PreTM jest BEZPIECZNY:
• Niskie stężenie cytrynianu (13,3 mmol) w rozcieńczonym roztworze 

gwarantuje bezpieczeństwo stosowania. 

• Cytrynian w rozcieńczonym płynie substytucyjnym jest bardzo dobrze tolerowany 
pod względem metabolicznym.3

• Dzięki wydłużeniu czasu używania filtra uzyskuje się pożądane wartości badań nerek.1,2

• Nie wywołuje powikłań w postaci krwawień dzięki koagulacji ogólnoustrojowej.4

 
Citra-HF-PreTM jest PROSTY W UŻYCIU:
• Łatwe stosowanie we wszystkich urządzeniach do terapii CRRT.

• Dopasowany do wszystkich rodzajów połączeń (nakładka typu luer-lock, igła typu spike, igła).

• Prosty i bezpieczny protokół stosowania.
 

Citra-HF-PreTM jest KOMPLETNY:
• Zawiera najważniejsze elektrolity (K, Mg, glukozę, bufor cytrynianowy, antykoagulant).

• Terapia ekonomiczna: umożliwia mniejsze zużycie krwi, czynników antykoagulacyjnych, 
filtrów, zestawów itp.2,5
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0373Citra-HF-PreTM jest produktem wytwarzanym przez firmę Dirinco, zarejestrowanym jako wyrób medyczny.

Nr artykułu Citra-HF-PreTM: 35050500 (każde pudełko zawiera 2 worki po 5 l każdy, paleta zawiera 60 pudełek) 

Lock Pharma Sp. z o.o., Adamówek, ul. Prosta 33, 05-152 Czosnów
tel. +48 500 166 951, www.lockpharma.pl
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