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FiltryFiltry
• Kontaminace PN částicemi. Kontaminace PN částicemi. 

• Nedetekované precipitáty v Nedetekované precipitáty v 
přípravcích. přípravcích. 

• Shluky tukových partikulí v přípravcích. Shluky tukových partikulí v přípravcích. 
• Vyšší riziko fungémie u pacientů s PN. Vyšší riziko fungémie u pacientů s PN. 

• Vychytání candid z tukových emulzí Vychytání candid z tukových emulzí 
použitím adekvátního filtru. použitím adekvátního filtru. 



  

FiltryFiltry

■ Částice v infuzích mohou překročit Částice v infuzích mohou překročit 
kapacitu retikoloendotelového systému.kapacitu retikoloendotelového systému.
– granulomata a mikrotrombygranulomata a mikrotromby
– ARDS, MOFARDS, MOF
– tromboflebitida periferních žiltromboflebitida periferních žil
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■ Falchuk KH et al. Microparticulate induced phlebitis. Falchuk KH et al. Microparticulate induced phlebitis. 

NEJM 1985;312:78-82.NEJM 1985;312:78-82.  



  

Klinické konsekvenceKlinické konsekvence

■ 9 dospělých a 1 dítě - post mortem9 dospělých a 1 dítě - post mortem
■ ARDS a UPV minimálně poslední 3 dnyARDS a UPV minimálně poslední 3 dny
■ nález disseminovaných mikrotrombů v nález disseminovaných mikrotrombů v 

mikrocirkulacimikrocirkulaci
■ sklo, kov, silikon, guma v makrofázíchsklo, kov, silikon, guma v makrofázích
■ H Walpot, RP Franke, WG Buchard, C Agternkamp, FG Mueller, C Mittermeyer, G Kalff. H Walpot, RP Franke, WG Buchard, C Agternkamp, FG Mueller, C Mittermeyer, G Kalff. 

Particulate contamination of intravenous solutions and drug additives during long-term Particulate contamination of intravenous solutions and drug additives during long-term 
intensive careintensive care..
 Anaesthesist 1989 Anaesthesist 1989



  

Klinické konsekvenceKlinické konsekvence

■ 88 novorozenců88 novorozenců
■ randomizováno (Pall Posidyne ELD96 filtr randomizováno (Pall Posidyne ELD96 filtr 

nebo bez)nebo bez)
■ výměny setu s filtrem každé 4 dnyvýměny setu s filtrem každé 4 dny
■ výměny setu bez filtru denněvýměny setu bez filtru denně
■ celkové komplikace (flebitida, extravasace, celkové komplikace (flebitida, extravasace, 

nekroza, trombosa, septikemie) 9 vs 19, 50% nekroza, trombosa, septikemie) 9 vs 19, 50% 
redukce sepse (4 vs 8)redukce sepse (4 vs 8)

■ RA van Lingen, W Baerts, A Merquering, GJHM Ruijs. RA van Lingen, W Baerts, A Merquering, GJHM Ruijs. ELD96 particle filtres in sick newborn ELD96 particle filtres in sick newborn 
infants result in significantly fewer infectious complications at lower costinfants result in significantly fewer infectious complications at lower cost. Journal of Clinical . Journal of Clinical 
Microbiology ang Infection 1997Microbiology ang Infection 1997



  

Klinické konsekvenceKlinické konsekvence

■ M. furfur isolovaná z kůže byla M. furfur isolovaná z kůže byla 
inokulována do lipidových emulzíinokulována do lipidových emulzí

■ rychlost infuze 2ml/h rychlost infuze 2ml/h 
■ negativní kultivační nález z filtrátu s negativní kultivační nález z filtrátu s 

použitím filtru Pall Lipipor TNA 1,2um použitím filtru Pall Lipipor TNA 1,2um 
■ pozitivní kultivace bez použití filtrupozitivní kultivace bez použití filtru

■ R Robinson and P Ball. R Robinson and P Ball. Does the Pall TNA1E parenteral nutrition admixture filter retain Does the Pall TNA1E parenteral nutrition admixture filter retain 
Malassezia furfur?Malassezia furfur? Nutrition 1998 Nutrition 1998



  

Doporučení pediatrůDoporučení pediatrů

■ Použití in-line filtrů je doporučeno k 
zamezení průniku precipitátů do 
pacienta (C)
– Velikost 1.2 µm u AIO s tukem
– Velikost 0.22 µm pro beztukovou PN

■ Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 41:S70–S75  
November 2005 ESPGHAN.



  

Naše zkušenostiNaše zkušenosti

■ Rutinní použití filtru od 5/2003Rutinní použití filtru od 5/2003
– Intrapur lipid 1,2Intrapur lipid 1,2µµmm

■ Retrospektivní hodnoceníRetrospektivní hodnocení
–28 pacientů od roku 200028 pacientů od roku 2000
–Počet kanylových sepsí a Počet kanylových sepsí a 

trombotických komplikacítrombotických komplikací
–Muži 13 / Ženy 15Muži 13 / Ženy 15
–Port 5 / Hickmann 4Port 5 / Hickmann 4



  

Doba trvání DPVDoba trvání DPV



  

Graf sepsíGraf sepsí



  

ZávěrZávěr

■ Nejednoznačné výsledky studiíNejednoznačné výsledky studií
■ Cena ??Cena ??
■ Zkušenosti v našem centruZkušenosti v našem centru


