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Προτεινόμενα φίλτρα αιμοκάθαρσης: 

 

Α/Α 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2 

(Φίλτρα με συνθετικές μεμβράνες) 

in vitro kuf > 20 ml/mmHg/h/1.0 m
2
  και επιφάνεια μεμβράνης > 1,5 m

2   

 

Κωδικοί προϊόντος: REXEED-15A REXEED-18A REXEED-21A 

 

 

Α/Α 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β2 

(Φίλτρα με συνθετικές μεμβράνες) 

in vitro kuf < 20 ml/mmHg/h/1.0 m
2
  και επιφάνεια μεμβράνης >1,5 m

2 

 

Κωδικοί προϊόντος: REXEED-15L REXEED-18L REXEED-21L 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ακολουθεί αναλυτική τεχνική περιγραφή της μεμβράνης πολυσουλφόνης τύπου 

REXBRANE της Asahi, των προσφερομένων φίλτρων: στην κατηγορία Α2 (High-flux) και 

στην κατηγορία Β2 (Low-flux) 

Τριχοειδικά φίλτρα Πολυσουλφόνης  τύπου:REXEED-A και REXEED-L 

Η Asahi βελτίωσε την απόδοση των απλών φίλτρων πολυσουλφόνης δημιουργώντας τις 

σειρές φίλτρων πολυσουλφόνης: REXEED-Α (High flux polysulfone) και REXEED-L (Low flux 

polysulfone). Στις σειρές αυτές συνδυάζονται η μοναδική τεχνολογία της μεμβράνης 

πολυσουλφόνης REXBRANE της Asahi με βελτιώσεις στο σχεδιασμό του φίλτρου. 

Η εσωτερική επιφάνεια της μεμβράνης πολυσουλφόνης REXBRANE ενσωματώνει το 

πρωτοποριακής τεχνολογίας υδρόφιλο στρώμα γέλης της Asahi. Το υδρόφιλο αυτό 

στρώμα συγκρατεί μόρια νερού και ελαχιστοποιεί την αλληλεπίδραση της μεμβράνης με τα 

συστατικά του αίματος. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται η δυναμική ενεργοποίησης των 

αιμοπεταλίων και πρόσφυσης πρωτεϊνών στη μεμβράνη. Τα φίλτρα REXEED εμφανίζουν 

βελτιωμένα χαρακτηριστικά αντιπηκτικότητας και συχνά απαιτούν λιγότερη ποσότητα 

ηπαρίνης κατά τη διάρκεια της συνεδρίας σε σχέση με άλλα φίλτρα (Terada et al: A study of 

minimum heparin dosage with various polysulfone dialyzers from different companies. The 

44th Congress of Jpn. Soc. Dia. Ther.: DP-1061, 1999). 

Οι σχεδιαστικές βελτιώσεις επικεντρώνονται στα άκρα του φίλτρου (αρτηριακό και 

φλεβικό) και στη δέσμη των τριχοειδών ινών. Ο κυματοειδής σχεδιασμός της δέσμης των 

ινών σε συνδυασμό με μία βελτιωμένη γεωμετρία των άκρων του κελύφους του φίλτρου 

επιτρέπουν την ταχεία, ομαλή και ομοιόμορφη διείσδυση του διαλύματος αιμοκάθαρσης 

σε όλο το εύρος της δέσμης ινών, ακόμη και στο κέντρο αυτής. Με το σχεδιασμό αυτό 

εξασφαλίζεται η ισορροπημένη κάθαρση μορίων μικρού και μεσαίου μοριακού βάρους 

ενώ περιορίζονται και οι απώλειες αλβουμίνης. 

Συνημμένα σας καταθέτουμε πίνακες με τις αναλυτικές τιμές των καθάρσεων των 

προτεινόμενων φίλτρων. 


