
KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 

1. TIBBİ FARMASÖTİK ÜRÜNÜN ADI 
Antikoagülan Sitrat Dekstroz Çözeltisi Formül A (ACD-A) 

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF TERKİBİ 
Her 100ml'sinde: 

Dekstroz (monohidrat) Sodyum sitrat 
(dihidrat) Sitrik asit (anhidrus) 
Enjeksiyonluk su 

3. FARMASÖTİK FORMU 
Medifleks torbada steril, apirojen kullanıma hazır antikoagülan solüsyon. 

4. KLİNİK BİLGİLER 
4.1. Terapötik Endikasyonu 
Medifleks torbadaki antikoagülan sitrat dekstroz solüsyonu, hücre ayrıştırma 
işlemlerinde kullanılır. 

4.2. Pozoloji ve Kullanım Şekli 
Antikoagülan sitrat dekstroz solüsyonu, kanın toplanması ve daha sonra kullanılmak 
üzere saklanması için kullanılan bir antikoagülandır. Normalde, her 100 ml kanın 
pıhtılaşmasını önlemek için 15 mi antikoagülan sitrat dekstroz solüsyonu kullanılır. 

4.3. Kontrendikasyonlar 
Bilinen bir kontrendikasyonu yoktur. 

4.4. Özel Uyarılar ve Özel Kullanım Tedbirleri 
• Kullanıma kadar ürün ambalajından çıkarılmamalıdır. Ambalaj ürünü neme 

karşı koruyucu işlev görmektedir. 
• İç torba, ürünün steril kalmasını sağlar. Ürün aşırı sıcaktan korunmalı ve 

dondurulmamalıdır. 
• Tek kullanımlıktır. Kullanılmayan bölümü atılmalıdır. 
• Yalnızca hücre ayrıştırıcı cihazlarla birlikte kullanılır. 
• Doğrudan intravenöz infüzyonda kullanılmamalıdır. 
• Solüsyon berrak değilse ya da ambalajında sızıntı varsa, kullanılmamalıdır. 
• Dış ambalajı çıkardıktan sonra sızıntı olup olmadığını kontrol etmek için 

torbayı sıkınız. Sızıntı varsa, sterilite bozulmuş olacağından 
kullanılmamalıdır. 

• Kan, içinde antikoagülan sitrat dekstroz solüsyonu bulunan torbaya alındıktan 
sonra 4-6 °C'de buzdolabında saklanmalıdır. 

• Solüsyon, pıhtılaşma faktörlerinde bozukluk olduğu bilinen hastalarda 
kullanılırken dikkatli olunmalı ve hasta yakından izlenmelidir. 

• Gebelerde, laktasyonda ve çocuklarda herhangi bir yan etkisi bildirilmemiştir. 

4.5. Diğer İlaçlarla Etkileşim ve Diğer Etkileşim Türleri 
Diğer ilaçlarla etkileşimi bildirilmemiştir. 

4.6. Gebelik ve Laktasyonda Kullanım 
Solüsyonun gebelik ve laktasyonda kullanımıyla ilgili herhangi bir özel uygulama 
bildirilmemiştir. 

2.45 g 
2.2 g 
730 mg 
qs 100 ml 



4.7. Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi 
Araç ve makina kullanımı üzerinde herhangi bir etki bildirilmemiştir. 

4.8. İstenmeyen Etkiler 
Solüsyonun istenmeyen etkileri gözlenmemiştir 

4.9. Doz Aşımı 
Doz aşımı ile ilgili deneyim bulunmamaktadır. 

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 

5.1. Farmakodinamik Özellikler 
Kanın sitrat ya da sitrat / glukoz içeren solüsyonlarda toplanması ve saklanması 
yaklaşık 50 yıldan beri uygulanmaktadır. Bu tür bir solüsyona asit eklendiğinde 
otoklavda sterilizasyon sırasında glukozun hemen hemen hiç karamelleşmediği ve 
depolandıktan sonra eritrositlerin ömrünün daha da uzadığı gösterilmiştir. Bu veriler 
1940'larda Asit sitrat dekstrozun antikoagülan solüsyon olarak kullanılmasını 
başlatmıştır. 
Ekstrakorporeal dolaşıma sitrat uygulanması, donörün va da hastanın koagülasyon 
mekanizmasına zarar vermeksizin, yeterli ölçüde bölgesel antikoagülasvon sağlar. 
Sitrat iyonize kalsiyumun selaşyonuyla koagülasyonu engeller. Ekstrakorporeal kanın 
dilüsyonuyla, kalsiyum replasmanıvla ve kalsiyum - sitrat kompleksindeki sitratın 
metabolize olmasıyla sistemik dolaşımda kalsiyum düzeyi yükselir. Dolayısıyla, 
koagülasyon üzerinde sistemik bir etki oluşmaz. Sonuç olarak, ekstrakorporeal 
dolaşımda sitrat kullanılması, kanama riskini artırmaz. Asit sitrat dekstroz 
solüsyonunun kullanımı hakkındaki bilgiler oldukça yeterlidir ve bütün dünyada kan 
bankalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. 

5.2. Farmakokinetik Özellikler 
Sitrat vücutta önce sitrik aside daha sonra bikarbonata çevrilir. Daha sonra 
karaciğerde, iskelet kasında ve böbrek korteksinde sitrik asit (krebs) döngüsüne 
girerek metabolize olur ya da glukoneogenez yoluyla glukoza çevrilir. 

Hücre ayrıştırıcı cihazlarda kullanılmak üzere geliştirilen bir solüsyon olduğu için, 
ayrıntılı farmakokinetik özellikleri araştırılmamıştır. 

5.3. Preklinik Emniyet Verileri 
Solüsyonun bilinen herhangi bir teratojenik ve karsinojenik etkisi yoktur. 
6. FARMASÖTİK BİLGİLER 
6.1. Yardımcı Maddelerin Kalitatif ve Kantitatif Miktarı 

Yardımcı Madde Adı Miktarı (1 L.) 
Enjeksiyonluk su q.s. 1 L. 

6.2. Üretimdeki Temel Proseslerin Tanımı 

a. Hammadde tartımı yapılır. 
b. Önceden temizlenmiş bir tanka karıştırma hizasına kadar enjeksiyonluk su 

alınır. 
c. Hammaddeler tanka alınır ve enjeksiyonluk suda çözülür. 
d. Enjeksiyonluk suyla son hacme tamamlanır. Solüsyon homojen oluncaya kadar 

karıştırılır. 
e. Dolumdan önce plastik (medifleks) torbalara baskı yapılarak torbalar doluma  



hazırlanır. 
f. Kalite Kontrol onay verdikten sonra filtrasyon yapılarak baskılı medifleks 
torbalara dolum yapılır. 

g. Dolumu yapılan torbalar otoklavda sterilizasyona tabi tutulur. 
h. Ambalajlama yapılır. 

6.3. Bitmiş Ürün Spesifikasyonları 
DEKSTROZ TAYİNİ, %w/v 
SODYUM MİKTAR TAYİNİ, mEq/l 
SİTRAT MİKTAR TAYİNİ, g/l 
KLORÜR, ppm 
pH (25 °C) 
STERİLİTE 
PARTİKÜL MADDE 
BAKTERİYEL ENDOTOKSİNLER 

2.33 - 2.57 
214 - 235 
20.59 - 22.75 
Maks. 35 
4.5 - 5.5 
Steril olmalıdır. 
Uygun olmalıdır Non-pirojenik 
olmalıdır  

6.4. Geçimsizlik 
ACD-A, hücre ayrıştırıcı cihazlarda ekstrakorporeal antikoagülasyon amacıyla 
kullanıldığı için, herhangi başka bir preparatla birlikte kullanılması mutad değildir. Bu 
nedenle bilinen bir geçimsizliği yoktur. 

6.5. Raf Ömrü, Rekonstitüsyon ve/veya İlk Açılıştan Sonraki Saklama Şartları 
Uygun saklama koşullarında preparatın raf ömrü 24 aydır. Ambalajında ve 25 °C'nin 
altındaki oda sıcaklığında, doğrudan ışık almayan bir yerde saklanmalıdır. 

6.6. Özel Muhafaza Şartları 
Özel bir muhafaza şartı yoktur, ambalajında ve 25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında 
saklanmalıdır. 

6.7. Ambalajın Türü ve Yapısı 
500 ml ve 1000 ml'lik medifleks torbalarda 

6.8. Kullanma Talimatı 
4.2 Pozoloji ve Kullanım Sekli bölümünde belirtildiği şekilde kullanılır. 

7. REÇETELİ REÇETESİZ SATIŞ ŞEKLİ Reçete ile satılır. 
8. RUHSAT SAHİBİNİN 

Adı 
Adresi 
Tel Faks 

: Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
: Cendere Yolu, Pırnal Keçeli Bahçesi 34390 Ayazağa-İSTANBUL 
: (0212) 329 62 00 
: (0212)289 92 75  

9. RUHSAT TARİH VE NO 
17/03/1999-190/61  



10. ÜRETİCİNİN 

Adı 
Adresi 
Tel Faks 

: Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
: Cendere Yolu, Pırnal Keçeli Bahçesi 34390 Ayazağa-
İSTANBUL : (0212) 329 62 00 
: (0212)289 92 75 

 


