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přehled 



ü  obsahuje vysoce porézní materiál 

ü  je bio- a hemokompatibilní 

ü  objem 150 ml  

ü  krevní průtok 100 – 700 ml/min 
(optimální cca 150 ml/min) 

ü  skladovatelnost 3 roky 

Cytosorb filtr 



synonyma 

     cytokine adsorption therapy 
     cytokine reduction 
     extracorporeal cytokine adsorption  
     haemoadsorption 
     cytokine removal therapy 



povrch >40.000 m2 (cca 5 fotbalových hřišť) 

Cytosorb filtr 



ü  zachycuje cytokiny a jiné mediátory 

ü  antikoagulace: heparin, citrát, argatroban… 

ü  max. délka terapie 24 hod (1 filtrem) 

ü  zabuduje se do ECC 
(CRRT, kardiochirurgie) 

Cytosorb filtr 



ü  > 50.000 použití celosvětově 
(cca 9.000 kardiochirurgie) 

ü  > 600 ICUs ve více jak 43 zemích  

ü  Landesklinikum Baden: > 500 použití 
(od roku 2015) 

Cytosorb filtr 



zapojení 
 

filtru 







post haemofiltr 







indikace 



   - sepse a septický šok 

   - kardiochirurgické operace (odpojení od MO) 

   - rhabdomyolýza (crush syndrom) 

   - SIRS (st.p. CPR, akutní pankreatitida) 

   - intoxikace (lékové či jiné) 

   - many others … 

indikace 

obecně přijímané indikace neexistují 



nastavení 
 

terapie 



CytoSorb    post Dialysefilter 

dialysefilter    ST 150, Oxiris 

bloodflow    120 – 150 ml/min 

citrate    18/0 mmol/l (Prismocitrate) 

dialysat + 
substitution    Phoxilium 

Ca comp.    Ca + Mg 

postfilter Ca    0,30 – 0,35 

interval     16 – 24 – 24 h 



septický 
 

šok 



> 

> 

Cytosorb 



Cytosorb Cytosorb Cytosorb 





Cytosorb 



Cytosorb 





   - stabilizace hemodynamiky 

   - snížení dávek katecholaminů (60-80%) 

   - snižování pozitivní bilance 

   - snížení hladiny laktátu 

   - pokles zánětlivých parametrů (PCT, CRP, Leu, IL-6) 

     ….. 

efekt terapie 





intoxikace 





digitoxin    >65 42,8  11,2  10.5 



jaterní 
 

selhání 



bridging 



crush 
 

syndrom 





Cytosorb 



probíhající 
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otázky 



ü  adsorpce pro- i antiinflamatorních mediátorů 

ü  validita hodnot zánětlivých parametrů 

ü  farmakokinetika léků (ATB, …)? 

ü  vliv na outcome pacientů 

selekce cílové skupiny pacientů 

otázky 









…děkuji Vám za pozornost 


