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De bevisade fördelarna

bicaVera®/ bicaNova® PD-lösningar buffrade med ren bikarbonat,  
lösningen med fysiologiskt pH 1

En analys av konkurrenterna visar på två viktiga 

 behov på marknaden:

• bicaVera® lågkalcium (lågt kalcium / standard

bikarbonat).

• bicaNova® (lågt kalcium / hög buffertbas).

Lösningen är förpackad i en dubbelkammarpåse. Av

skiljandet av glukoslösning som innehåller elektrolyter 

från buffertlösningen med rent bikarbonat gör att man 

med ånga kan sterilisera glukos vid ett mycket lågt 

pHvärde, vilket leder till avsevärd minskning av glukos

nedbrytningsprodukter. 

Genom att blanda de båda kamrarna strax innan in

flödet erhålls en lösning med fysiologiskt pH. bicaVera®/ 

 bicaNova® syftar till att skydda bukhinnan i ett tidigt 

skede.

bicaVera®/ bicaNova®  
Sätter standarden högt: rent bikarbonat 
och bättre biokompatibilitet
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Lätt att använda med hjälp av 
den λ-formade svetsfogen

Lätt tryck på en av kamrarna öppnar den innovativa 

λformade svetsfogen uppifrån och ner mot inflödes

slangen. Detta garanterar att endast en helt blandad 

lösning kan användas.

Fördelarna med stay•safe® systemet

Flödesväljare
Flödesväljaren i stay•safe® leder patienten genom 

de viktigaste stegen i CAPDbehandlingen. stay•safe® 

förenklar hanteringen genom att eliminera behovet 

av att sätta klämmor på slangarna.

PIN-teknik
Vår unika frånkopplingsmetod är utformad för att re

ducera de riskabla stegen under varje enskilt påsbyte. 

Detta är vårt bidrag till att förbättra patienternas 

 säkerhet.

Hållare
Hållaren håller allt viktigt material som behövs för att 

utföra en CAPDbehandling på en och samma plats. 

Detta förbättrar hanteringen och underlättar påsbytes

processen.

Biofine®

Komponenterna i stay•safe® systemet är tillverkade 

av miljövänligt PVCfritt material, Biofine®, som är fri 

från mjukgörare.

Dubbelkammarpåse med λ-formad svetsfog
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4,25 %
glukos

2,3 %
glukos

1,5 %
glukos

1,75 mmol/l kalcium

1,25 mmol/l kalcium

Färgkodningen och kartongens utseende, med terapi
märkning och stor omslagsetikett, visar klart och tydligt  
glukos och kalciumstyrka på Fresenius Medical Cares 
peritonealdialyslösningar.

Utstansade hack visar  
de olika glukosstyrkorna 
i “blindskrift”

Färgkoder

 4

Färgkodning för 
kalciumstyrkor

Färgkodning för 
 glukosstyrkor

Färgade skyddshylsor visar 
påsarnas glukosstyrka.

Glukos 1,5 % Glukos 2,3 % Glukos 4,25 %
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Flödesväljaren

Din instruktion till stay•safe® systemet

 Spolning

 Inflöde och 
 inflödeshastighet

 Automatisk förslutning 
med PIN

 Utflöde

Hållaren

Hållaren kan användas på droppställning med ett lämp
ligt fäste, eller användas på ett bord. Fyra sugproppar 
garanterar ett säkert fäste på bordet.

Denna instruktion beskriver hur du skall använda 

stay•safe® systemet. Den är endast ett komplement, 

och ingår i den CAPDträning du får på din dialysklinik. 

Läs också noggrant relevant förpackningsetikett

stay•safe® är ett CAPDsystem med dubbelkammar

påsar för engångsbruk. Systemet ger dig möjlighet till 

en säker frånkoppling från kateterförlängningen. Den 

välkända teknologin med PIN garanterar en bakteriefri 

förslutning av systemet.

 Flödesväljaren isatt

 Kateterförlängning med desinfektionshylsa

 Skyddshylsa till flödesväljaren

 Ny desinfektionshylsa 
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Träningsmanual

1. Förberedelse

Lägg engångsmaterial och tillbehör på den rena 

arbetsytan

• Tvätta händerna innan du förbereder materialet

• Stäng dörrar och fönster

• Tag av yllekläder, slips, halsduk, armbandsur 

och smycken

• Ställ droppställningen tillrätta

• Rengör arbetsytan

• Material som behövs:

 –  uppvärmd bicaVera®/ bicaNova® påse i sin 

ytterförpackning  

 – Desinfektionshylsa i sin förpackning

 – Hållaren

 – Munskydd (enligt dialysklinikens protokoll)

 – Desinfektionsmedel till händerna 

• Kontrollera glukos och kalciumkoncentration, 

utgångsdatum och volym samt att påsen och 

ytterförpackningen är oskadade

▸ Använd bara lösningen om ytterförpackningen 

är oskadad

2. Öppna ytterförpackningen

• Ta på munskydd (enligt dialysklinikens protokoll)

• Dra långsamt isär de markerade flikarna på 

 ytterförpackningen

• Öppna ytterförpackningen försiktigt så att du inte 

råkar vidröra flödesväljaren

• Öppna förpackningen till desinfektionshylsan, 

men låt den ligga kvar i förpackningen

• Ta fram kateterförlängningen

Denna träningsmanual är avsedd som ett hjälpme
del vid träning och utbildning av läkare, sjuksköter
skor och PDpatienter. Den är endast avsedd som 
ett stöd, och är inte avsedd att ersätta den bedöm
ning eller erfarenhet som finns hos den behand
lande läkaren och sjuksköterskan. Behandlande 
läkare och sjuksköterska ansvarar för peritoneal
dialysbehandlingen samt beslut om annan sjukvår
dande behandling. Träningsmanualen ersätter inte 
personlig träning och en noggrann genomgång av 
relevant bruksanvisning och produktresumé. De 
riktlinjer för hygien som gäller i respektive land, 
sjukhus eller annan inrättning ska följas.
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4. Öppna svetsfogen

 •  Kontrollera att svetsfogen är intakt innan 

du öppnar den 

 •  Rulla ihop påsen från ett av de övre hörnen 

tills svetsfogen i mitten öppnas

Lösningen i de båda kamrarna blandas automatiskt

 •  Rulla sedan ihop påsen från den övre kanten 

tills svetsfogen i den nedre triangeln är helt 

öppen

3. Tvätta händerna

• Tvätta händerna noggrant med flytande tvål. 

Var noga med området mellan fingrarna

• Torka noggrant med pappershandduk
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6. Placera flödesväljaren i hållaren 

• Rulla upp slangen mellan lösningspåsen 

och flödesväljaren

• Placera flödesväljaren i hållaren

• Tryck fast slangarna i spåren på hållaren

• Rulla upp slangen mellan flödesväljaren och 

dräneringspåsen och häng dräneringspåsen 

nertill på droppställningen

7. Placera desinfektionshylsan

• Sätt desinfektionshylsan i det vänstra fästet 

på hållaren

• Se till att den trycks in helt i hållaren

Vänsterhänta personer sätter desinfektionshylsan 

i det högra fästet på hållaren

5. Kontrollera lösningspåsen

• Tryck lätt på lösningspåsen

• Ta ut lösningspåsen ur den öppna ytterförpack

ningen och kontrollera att lösningen är klar

• Häng upp lösningspåsen på droppställningen. 

Ta loss dräneringspåsen från vätskepåsen 

▸ Använd aldrig en påse som är skadad eller 

om lösningen ser grumlig ut!

Träningsmanual
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8. Placera kateterförlängningen

• Ta kateterförlängningen och sätt den i det högra 

fästet på hållaren

• Se till att kateterförlängningen trycks in helt  

i hållaren

• Kontrollera att klämman är stängd

Vänsterhänta personer sätter kateterförlängningen 

i det vänstra fästet på hållaren

9. Desinficera händerna

• Desinficera händerna med lämpligt 

desinfektionsmedel

• Gnugga händerna tills de är torra

10. Ta bort skyddshylsan från 
flödesväljaren

• Skruva loss skyddshylsan från flödesväljaren 

och släng den
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12. Utflöde

• Öppna klämman på kateterförlängningen

Flödesväljaren står automatiskt i läge ”utflöde” (”•”). 

Utflödet inleds

13. Spolning

• Se till att utflödet är klart

• Vrid flödesväljaren medsols till läge ”••”

11. Koppla till systemet

• Skruva loss kateterförlängningen från 

desinfektionshylsan och anslut den till 

flödesväljaren

Den gamla desinfektionshylsan (med använd PIN) 

skall sitta kvar i hållaren

Träningsmanual
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14. Inflöde

• Vrid flödesväljaren medsols till läge ”• ◑ •”

Flödeshastigheten kontrollerar du genom att välja 

mellan de tre lägena (”• ◑ •”) 

 • Inget inflöde

 ◑ Halv inflödeshastighet

 • Full inflödeshastighet

16. Stäng klämman

• Stäng den vita klämman på kateterförlängningen

15. Säker förslutning med PIN – 
 säkerhetssteg

När inflödet är klart

• Vrid flödesväljaren till det sista läget (”••••”)

Kateterförlängningen försluts då automatiskt genom 

att en propp, PIN förs in i kateterförlängningen 

(säkerhetslås).

▸ Om något inträffar under behandlingens gång 

som gör att du vill avbryta påsbytet så kan du 

alltid gå direkt till läge ”••••” för att aktivera 

den automatiska förslutningen med PIN 



  13 12

18. Koppla ifrån

• Skruva loss kateterförlängningen från 

flödesväljaren

Proppen (PIN) sitter ordentligt fast i 

kateterförlängningen

 

19.  Skruva fast kateterförlängningen 
på desinfektionshylsan

• Skruva fast kateterförlängningen på den nya 

 desinfektionshylsan och

• Ta genast bort kateterförlängningen från  

hållaren

Proppen (PIN) syns i den genomskinliga 

 desinfektionshylsan

17. Ta bort skyddshylsan

• Ta bort skyddshylsan från den nya 

desinfektionshylsan

• Skruva fast skyddshylsan på den gamla 

desinfektionshylsan

Träningsmanual
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20. Förslut flödesväljaren

• Ta bort den gamla desinfektionshylsan 

från hållaren

• Vänd på hylsan och skruva fast den 

på flödesväljaren

21. Kontrollera den urtappade vätskan; 
kassering

• Kontrollera den urtappade vätskan. Följ även 

eventuella instruktioner från din dialysklinik om 

hur du ska gå vidare (t ex med att väga vätskan)

• Om vätskan är grumlig skall du omedelbart 

kontakta dialyskliniken. Spara vätskan för 

provtagning

• Om vätskan är klar tar du bort bicaVera®/  

bicaNova® systemet från droppställningen och 

hållaren och slänger det

22. Förbered en ny påse

• Ta fram en ny påse

• Kontrollera glukoskoncentration, utgångsdatum 

och volym samt att påsen och ytterförpackningen 

är oskadade

• Vänd på påsen så att dräneringspåsen ligger 

uppåt

• Placera påsen i sin ytterförpackning på 

 värmeplattan

• Sätt på värmeplattan PDTHERMOSAFE plus
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• Lösningar med ultralåga halter av GDP och fördelar för biokompatibilitet.2, 3, 4

• Buffert med rent bikarbonat utan laktat och bättre biokompatibilitet.5

• Förbättrad kontroll av acidos.6

• Mångsidigt sortiment och system.7, 8, 9

bicaVera® och bicaNova® är unika PD-vätskor på marknaden  

och ger följande fördelar:

* Fresenius Medical Cares produkter med ultralåga halter av GDP är balance och bicaVera®
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Förkortad förskrivningsinformation  
om bicaVera® / bicaNova®

bicaVera 1,5 % glukos, 1,75 mmol/l kalcium, peritonealdialyslösning; bicaVera 2,3 % glukos, 1,75 mmol/l kalcium, peritonealdialyslösning; bicaVera 4,25 % glukos, 
1,75 mmol/l kalcium, peritonealdialyslösning; bicaVera 1,5 % glukos, 1,25 mmol/l kalcium, peritonealdialyslösning; bicaVera 2,3 % glukos, 1,25 mmol/l kalcium, 
peritonealdialyslösning; bicaVera 4,25 % glukos, 1,25 mmol/l kalcium, peritonealdialyslösning. Dessa lösningar levereras i en dubbelkammarpåse. Den ena kammaren 
innehåller den alkaliska vätekarbonatlösningen, den andra kammaren innehåller den sura glukosbaserade elektrolytlösningen. När man blandar de båda lösningarna 
genom att öppna svetsfogen mellan kamrarna får man den bruksfärdiga lösningen. Sammansättning: 1 liter bruksfärdig lösning innehåller: bicaVera 1,5 % glukos, 
1,75 mmol/l kalcium: kalciumkloriddihydrat 0,2573 g, natriumklorid 5,786 g, natriumvätekarbonat 2,940 g, magnesiumkloridhexahydrat 0,1017 g, glukosmonohydrat 
16,5 g (glukos 15,0 g); bicaVera 2,3 % glukos, 1,75 mmol/l kalcium: kalciumkloriddihydrat 0,2573 g, natriumklorid 5,786 g, natriumvätekarbonat 2,940  g, 
magnesiumkloridhexahydrat 0,1017 g, glukosmonohydrat 25,0 g (glukos 22,73 g); bicaVera 4,25 % glukos, 1,75 mmol/l kalcium: kalciumkloriddihydrat 0,2573  g, 
natriumklorid 5,786 g, natriumvätekarbonat 2,940 g, magnesiumkloridhexahydrat 0,1017 g, glukosmonohydrat 46,75 g (glukos 42,5 g); bicaVera 1,5 % glukos, 
1,25 mmol/l kalcium: kalciumkloriddihydrat 0,1838 g, natriumklorid 5,786 g, natriumvätekarbonat 2,940 g, magnesiumkloridhexahydrat 0,1017 g, glukosmonohydrat 
16,5  g (glukos 15,0 g); bicaVera 2,3 % glukos, 1,25  mmol/l kalcium: kalciumkloriddihydrat 0,1838 g, natriumklorid 5,786 g, natriumvätekarbonat 2,940  g, 
magnesiumkloridhexahydrat 0,1017 g, glukosmonohydrat 25,0 g (glukos 22,73 g); bicaVera 4,25 % glukos, 1,25 mmol/l kalcium: kalciumkloriddihydrat 0,1838  g, 
natriumklorid 5,786 g, natriumvätekarbonat 2,940 g, magnesiumkloridhexahydrat 0,1017 g, glukosmonohydrat 46,75 g (glukos 42,5 g). Hjälpämnen: Saltsyra, 
natriumhydroxid, koldioxid, vatten för injektionsvätskor. Indikationer: Alla typer av (okompenserad) kronisk njursvikt som kan behandlas med peritonealdialys. 
Kontraindikationer: Lösningsrelaterade: Lösningar med 1,75 mmol/l kalcium: Svår hypokalemi och svår hyperkalcemi. Lösningar med 1,25 mmol/l kalcium: Svår 
hypokalemi och svår hypokalcemi. Lösningar med 2,3 %/4,25 % glukos: Dessutom hypovolemi och arteriell hypotoni. Behandlingsrelaterade: Nyligen genomgången 
bukkirurgi eller bukskada, bukoperation med fibrösa sammanväxtningar i anamnesen, allvarliga abdominella brännskador, tarmperforation, utbredda inflammatoriska 
tillstånd i huden på buken (dermatit), inflammatorisk tarmsjukdom (Crohns sjukdom, ulcerös kolit, divertikulit), lokaliserad peritonit, intern eller extern abdominell fistel, 
navelbråck, ljumskbråck eller bråck i annan del av buken, intraabdominella tumörer, ileus, lungsjukdomar (särskilt pneumoni), sepsis, extrem hyperlipidemi, sällsynta fall 
av uremi som inte kan behandlas genom peritonealdialys, kakexi och kraftig viktnedgång, särskilt i fall där intag av tillräckligt med protein inte kan garanteras, patienter 
som är fysiskt eller psykiskt inkapabla att utföra PD enligt läkarens instruktioner. Biverkningar: Lösningsspecifika: Elektrolytrubbningar, t.ex. hypokalemi, vidare 
hypokalcemi för lösningar som innehåller 1,25 mmol/l kalcium respektive hyperkalcemi i kombination med ökat kalciumupptag för lösningar som innehåller 1,75 mmol/l 
kalcium, vätskebalansrubbningar, t.ex. uttorkning, vilket indikeras av snabb viktnedgång, hypotoni, yrsel och/eller takykardi, eller övervätskning, vilket indikeras 
av  snabb  viktuppgång, ödem, hypertoni och/eller dyspné, förhöjda blodsockernivåer, hyperlipidemi, ökad kroppsvikt på grund av kontinuerligt glukosupptag från 
peritonealdialyslösningen. Sekundär hyperparatyroidism med potentiella rubbningar av benmetabolismen för lösningar som innehåller 1,25 mmol/l kalcium. För 
peritonealdialys i allmänhet: Peritonit, vilket framgår av grumligt utflöde, senare kan buksmärta, feber och sjukdomskänsla eller, i mycket sällsynta fall, sepsis utvecklas, 
infektion vid utgångsstället i huden eller infektion i katetertunneln vilket indikeras av rodnad, ödem, smärta, sårsekret eller skorpbildning, rubbningar i dialysvätskans  
in eller utflöde, diarré eller förstoppning, dyspné orsakad av förhöjd diafragma, bråck, utspänd buk och mättnadskänsla, axelsmärta. Eventuellt är bicaVera eller inte 
alla styrkor av bicaVera registrerat eller marknadsfört i ditt land. Receptbelagt läkemedel. 

Datum: November 2016
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH
ElseKrönerStraße 1, 61352 Bad Homburg v.d.H., Germany

bicaNova 1,5 % glukos, peritonealdialyslösning; bicaNova 2,3 % glukos, peritonealdialyslösning; bicaNova 4,25 % glukos, peritonealdialyslösning. Dessa lösningar 
levereras i en dubbelkammarpåse. Den ena kammaren innehåller den alkaliska vätekarbonatlösningen, den andra kammaren innehåller den sura glukosbaserade 
elektrolytlösningen. När man blandar de båda lösningarna genom att öppna svetsfogen mellan kamrarna får man den bruksfärdiga lösningen. Sammansättning: 1 liter 
bruksfärdig lösning innehåller: bicaNova 1,5 % glukos: kalciumkloriddihydrat 0,1838 g, natriumklorid 5,495 g, natriumvätekarbonat 3,360 g, magnesiumkloridhexahydrat 
0,1017  g, glukosmonohydrat 16,5 g (glukos 15,0 g); bicaNova 2,3 % glukos: kalciumkloriddihydrat 0,1838 g, natriumklorid 5,495 g, natriumvätekarbonat 3,360  g, 
magnesiumkloridhexahydrat 0,1017 g, glukosmonohydrat 25,0 g (glukos 22,73 g); bicaNova 4,25 % glukos: kalciumkloriddihydrat 0,1838g, natriumklorid 5,495  g, 
natriumvätekarbonat 3,360 g, magnesiumkloridhexahydrat 0,1017 g, glukosmonohydrat 46,75 g (glukos 42,5 g). Hjälpämnen: Saltsyra, natriumhydroxid, koldioxid, vatten 
för injektionsvätskor. Indikationer: Alla typer av (okompenserad) kronisk njursvikt som kan behandlas med peritonealdialys. Kontraindikationer: Lösningsrelaterade: 
bicaNova 1,5 % glukos: allvarlig hypokalemi, allvarlig hyperkalcemi. bicaNova 2,3 % glukos, bicaNova 4,25 % glukos: allvarlig hypokalemi, allvarlig hyperkalcemi, 
hypovolemi, arteriell hypotoni. Behandlingsrelaterade:  Nyligen genomgången bukkirurgi eller bukskada, bukoperation med fibrösa sammanväxtningar i anamnesen, 
allvarliga abdominella brännskador, tarmperforation, utbredda inflammatoriska tillstånd i huden på buken (dermatit), inflammatorisk tarmsjukdom (Crohns sjukdom, 
ulcerös kolit, divertikulit), lokaliserad peritonit, intern eller extern abdominell fistel, navelbråck, ljumskbråck eller bråck i annan del av buken, intraabdominella tumörer, ileus, 
lungsjukdomar (särskilt pneumoni), sepsis, extrem hyperlipidemi, sällsynta fall av uremi som inte kan behandlas genom peritonealdialys, kakexi och kraftig viktnedgång, 
särskilt i fall där intag av tillräckligt med protein inte kan garanteras, patienter som är fysiskt eller psykiskt inkapabla att utföra PD enligt läkarens instruktioner. Biverkningar: 
Lösningsspecifika: Elektrolytrubbningar, t.ex. hypokalemi, hypokalcemi, vätskebalansrubbningar, t.ex. uttorkning, vilket indikeras av snabb viktnedgång, hypotoni, yrsel 
och/eller takykardi, eller övervätskning, vilket indikeras av snabb viktuppgång, ödem, hypertoni och/eller dyspné, förhöjda blodsockernivåer, hyperlipidemi, ökad 
kroppsvikt på grund av kontinuerligt glukosupptag från peritonealdialyslösningen, sekundär hyperparatyreoidism med potentiella rubbningar av benmetabolismen. För 
peritonealdialys i allmänhet: Peritonit, vilket framgår av grumligt utflöde, senare kan buksmärta, feber och sjukdomskänsla eller, i mycket sällsynta fall, sepsis utvecklas, 
infektion vid utgångsstället i huden eller infektion i katetertunneln vilket indikeras av rodnad, ödem, smärta, sårsekret eller skorpbildning, rubbningar i dialysvätskans  
in eller utflöde, diarré eller förstoppning, dyspné orsakad av förhöjd diafragma, bråck, utspänd buk och mättnadskänsla, axelsmärta. Eventuellt är bicaNova eller inte 
alla styrkor av bicaNova registrerat eller marknadsfört i ditt land. Receptbelagt läkemedel.

Datum: November 2016
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH
ElseKrönerStraße 1, 61352 Bad Homburg v.d.H., Germany



F0
00

08
46

0 
S

 (B
G

 1
2.

18
) 

©
 C

op
yr

ig
ht

 2
01

7 
Fr

es
en

iu
s 

M
ed

ic
al

 C
ar

e 
D

eu
ts

ch
la

nd
 G

m
bH

Huvudkontor:  Fresenius Medical Care Deutschland GmbH · 61346 Bad Homburg v. d. H. · Tyskland 
Telefon: +49 (0) 6172-609-0 · Fax: +49 (0) 6172-609-2191

Sverige:  Fresenius Medical Care Sverige AB · Box 548 · 192 05 Sollentuna 
Telefon: +46 (0) 8-594 77 600 · Fax: +46 (0) 8-594 77 620 · E-post: sverige@fmc-ag.com

www.FreseniusMedicalCare.com
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Denna träningsmanual är avsedd som ett hjälpmedel vid träning och utbildning 
av läkare, sjuksköterskor och PDpatienter. Den är endast avsedd som ett stöd, 
och är inte avsedd att ersätta den bedömning eller erfarenhet som finns hos 
den behandlande läkaren och sjuksköterskan. Behandlande läkare och 
sjuksköterska ansvarar för peritonealdialysbehandlingen samt beslut om annan 
sjukvårdande behandling. Träningsmanualen ersätter inte personlig träning och 
en noggrann genomgång av relevant bruksanvisning och produktresumé. De 
riktlinjer för hygien som gäller i respektive land, sjukhus eller annan inrättning 
ska följas.

Träningsmanualen har utarbetats av Fresenius Medical Care Deutschland GmbH 
(Tyskland) och kan beställas av kliniker för att användas som hjälpmedel vid omhän
dertagandet av dialyspatienter.

Copyright © Fresenius Medical Care, Bad Homburg, Tyskland 2018. Med 
ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, lagras i ett 
datasystem, kopieras, registreras eller överföras i någon form eller på något 
sätt; elektroniskt, mekaniskt eller annat, utan föregående skriftligt tillstånd från 
upphovsrättinnehavaren.

Produktspecifikationer och tekniska uppgifter kan komma att förändras utan 
varning. Tillgängligheten till omnämnda produkter beror på om produkten 
registrerats och lokala tillsynsmyndigheters krav. Se den bipacksedel som med
följer produkterna eller respektive träningsmanual innan läkemedels produkterna 
används.

stay•safe®, bicaVera®/bicaNova® och Biofine® är registrerade varumärken 
som tillhör Fresenius Medical Care Deutschland GmbH / Fresenius SE & Co. 
KGaA, Bad Homburg endast i utvalda länder. 


