
 

 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

Amsorb® PLUS to substancja pochłaniająca dwutlenek węgla 

(CO2), przeznaczona do stosowania w anestezjologii ludzi  

i zwierząt. Jej zadaniem jest pochłanianie i zobojętnianie 

endogennie wytwarzanego CO2. Produkt ten wytwarzany jest 

zgodnie z normami Systemu Jakości ISO 13485, ISO9001 oraz 

oznakowany jest znakiem CE zgodnie z Dyrektywą EC 93/42/EEC. 

Stosowanie Amsorb® PLUS z określonymi modelami aparatury 

anestezjologicznej NIE WYMAGA pozwolenia producenta 

aparatu.  

SKŁAD 

Amsorb® PLUS to nierozerwalna mieszanina tlenku wapnia 

(Ca(OH)2), wody, chlorku wapnia (CaCl2), siarczanu wapnia 

(CaSO4) oraz barwnika. Składniki te tworzą twarde, porowate 

granulki o dużej powierzchni chłonącej CO2. Produkt został 

opracowany tak, aby zapewnić efektywną absorpcję  CO2 podczas 

znieczulania nie powodując degradacji środków anestetycznych. 

Mimo, iż produkt ten wyglądem jest podobny innych  

pochłaniaczy, Amsorb® PLUS nie zawiera wodorotlenku sodu 

(NaOH) ani wodorotlenku potasu (KOH). Wiadomo, że powyższe 

substancje chemiczne rozkładają lotne środki anestetyczne na 

substancje toksyczne takie jak związek A (CF2=C(CF3)OCH2F), 

tlenek węgla (CO), formaldehyd (HCOH) oraz metanol. 

Wilgotność ma krytyczny wpływ na pochłanianie  

i określana jest podczas produkcji, która odbywa się w 

nowoczesnej hali, gdzie wszystkie składniki łączone są ze sobą 

zgodnie. Pozwala to zapewnić spójną powtarzalność serii, a także 

zachować jakość produktu. Pomieszczenia, w których 

wytwarzany jest Amsorb® PLUS muszą spełniać dokładnie 

sprawdzane parametry takie jak skład chemiczny czy rozmiar 

granulatu, jego wilgotność oraz porowatość.  

JAK DZIAŁA AMSORB® PLUS 

Główna reakcja zachodzi pomiędzy CO2, Ca(OH)2 i wodą.  

W wyniku reakcji wytwarzany jest węglan wapnia (CaCO3) oraz 

woda. Ciepło egzotermiczne jest produktem ubocznym procesu 

absorpcji. Dopóki Ca(OH)2 nie zostanie całkowicie zużyte i 

przetworzone na CaCO3, Ca(OH)2 poddawane jest nieustannemu 

nawilżaniu. Mniejsza ilość CaCl2 i CaSO4 zwiększa objętość 

chłonną Ca(OH)2 i przyspiesza reakcję absorpcji poprzez 

utrzymanie siły granulatu oraz optymalizację jego stanu 

nawodnienia.  

 

 

 

 

 

Jak jest pakowany Amsorb® PLUS  

Amsorb® PLUS sprzedawany w workach i kanistrach  

i służy do napełniania kanistrów pochłaniacza lub jako gotowy 

cartriddge jednorazowego użytku, który pasuje do wielu modeli 

aparatów do znieczulania.   

Wskaźnik zabarwienia granulatu 

Amsorb® PLUS posiada wskaźnik zabarwienia granulatu,  

który zmienia swój kolor od BIAŁEGO (świeży granulat) do 

FIOLETOWEGO (zużyty/wysuszony). Wskaźnik, który dodawany 

jest podczas produkcji, reaguje na zmiany nawodnienia granulatu 

w trakcie procesu absorpcji. Gdy stan zużycia zostanie osiągnięty, 

wskaźnik przybiera barwę fioletową. Należy zauważyć,  

że zabarwienie pojawia się również w okresie spoczynku aparatu, 

kiedy pochłaniacz poddawany jest działaniu tlenu lub powietrza 

medycznego. 

INSTRUKCJA STOSOWANIA 

Jeśli stosowany jest granulat pakowany luzem, należy zwrócić 

szczególną uwagę na prawidłowe napełnienia kanistra. Otwórz 

zatyczkę kanistra lub worek i ostrożnie wsyp jego zawartość na 

głębokość około 50mm. Następnie uderz dłonią w bok kanistra 

kilka razy, aż granulat zrówna się z oznaczonym na kanistrze 

maksymalnym poziomem napełnienia. NIE WOLNO PRZEPEŁNIĆ 

KANISTRA. Zgodnie z instrukcją aparatu usuń wszelkie 

pozostałości granulatu lub kurzu z uszczelki kanistra zanim 

pojemnik zostanie umieszczony w aparacie. Należy pamiętać, aby 

uderzać z adekwatną siłą tak, aby uniknąć pylenia.   

Aby uniknąć utraty wilgotności podczas przechowywania  

kanister lub worek z granulatem należy szczelnie zamknąć. 

Podczas stosowania pojemnika o pojemności 1kg należy najpierw 

całkowicie usunąć plastikowe opakowanie a następnie umieścić 

pojemnik na tacy pochłaniacza upewniając się, że pod kanistrem 

nie znajduje się żaden obcy, który spowodowałby, że gaz ominie 

pojemnik z pochłaniaczem. Jeśli stosowany jest inny gotowy do 

użytku pojemnik z granulatem należy usunąć uszczelki portu i 

zainstalować pojemnik w aparaturze anestezjologicznej.  

 

 

 

 

AMSORB®PLUS 
Pochłaniacz dwutlenku węgla 

Pozbawiony wodorotlenku sodu, wodorotlenku baru i wodorotlenku potasu 
Pozbawiony litu 

Rozmiar granulek: 2.5 – 5.0 mm 
Zmiana zabarwienia: od białego (świeży) do fioletowego (zużyty)  

Informacja o produkcie 
Instrukcja stosowania 

Często zadawane pytania  

 



 

ZMIANA KOLORU 

Kolor fioletowy będzie pojawiał się i stopniowo pogłębiał swój 

odcień, co świadczyć będzie o zużywaniu się pochłaniacza 

Amsorb® PLUS. Kiedy połowa granulatu zabarwi się na fioletowo 

należy dokonać wymiany całej zawartości kanistra pochłaniacza. 

Wybarwianie się granulatu powinno być wykorzystywane tylko i 

wyłącznie jako wskaźnik – kapnometria powinna służyć do 

fizjologicznej oceny zużytego granulatu. Należy również 

zauważyć, że nie wszystkie granulki zmienią kolor, ponieważ 

poziom nawilżenia niektórych granulek chroni je przed zmianą 

zabarwienia. Według aktualnych rekomendacji Amsorb® PLUS 

powinien być wymieniany, kiedy FiCO2 przekracza 0,5% objętości 

(5mmHg).  

Jeśli przełom CO2 następuje podczas operacji, zaleca się chwilowe 

zwiększenie ilości podawanego świeżego gazu, aby ułatwić 

wymianę materiału. 

NIEODWRACALNA ZMIANA KOLORU 

W przeciwieństwie do konwencjonalnych pochłaniaczy zużyty 
pochłaniacz Amsorb® PLUS nigdy nie powróci do białego koloru. 
 

ASPEKTY DOTYCZACE BEZPIECZEŃSTWA 

Zabrania się kontaktu Amsorb®PLUS z delikatną skórą, 
szczególnie z oczami lub śluzówką. Należy pamiętać, że Amsorb® 
PLUS nie gwarantuje stałego okresu absorpcji CO2. Czas zużycia 
zależeć będzie od metabolicznej produkcji CO2 przez pacjenta, 
ilości oddechów oraz przepływu świeżego gazu.  Kształt i objętość 
kanistra pochłaniacza również mają wpływ na czas stosowania. 
Jeśli częściowo zużyty kanister nie będzie przez dłuższy czas 
używany, zmiana zabarwienia może nie być już wiarygodnym 
wskaźnikiem ze względu na stopień zużycia granulatu. Zalecanym 
narzędziem określenia czasu wymiany granulatu jest 
kapnometria.   
 
OBJĘTOŚĆ ABSORPCYJNA 
 
W zależności od warunków pracy, Amsorb® PLUS będzie 

pochłaniał od 22 do 35% CO2 w przeliczeniu na kilogram swojej 

wagi. Na przykład, 1 kg  granulatu pochłonie minimum 120 litrów 

CO2.   

EFEKTYWNOŚĆ 

Aby zapewnić pełną efektywność Amsorb® PLUs oraz umożliwić 

jego wymianę po zużyciu, ważne jest, aby granulat nie pochłaniał 

nadmiernie wilgoci i nie tworzył brył.  

WILGOTNOŚĆ 

Podczas znieczulenia, gaz przepływający przez Amsorb® PLUS 

nasyca się wilgocią wygenerowaną endogenicznie a także 

wilgocią pochodzącą z wody wytworzonej podczas rozpadu CO2. 

Pochłanianie zależy od obecności wilgoci. Granulki same w sobie 

nie wykazują tendencji do pochłaniania nadmiaru wilgoci i 

dlatego nie należy dodawać wody wierząc, że wydłuży to czas 

absorpcji CO2.  

INTERAKCJA Z SUBSTANCJAMI ANESTETYCZNYMI 

Amsorb® PLUS może być bezpiecznie używany z powszechnie 

stosowanymi środkami anestetycznymi. W przeciwieństwie do 

pochłaniaczy zawierających NaOH lub KOH (nazywanych 

wapnem sodowanym), Amsorb® PLUS NIE wytwarza związku A 

ani HCOH, podczas stosowania z sevofluranem ani CO, kiedy 

stosowany jest z enfluranem, izofluranem i desfluranem.  

OGRANICZENIE PYLENIA 

Poniższe środki ostrożności pozwolą zminimalizować pylenie: 

- należy obchodzić się ze szczególną uwagą podczas używania 

produktu (nie upuszczać ani nie potrząsać kanistrem) 

- podczas napełniania kanistrów nie należy zbyt mocno uderzać 

w nie dłonią 

- nie obracać i nie zwijać opakowań przed wyrzuceniem, aby 

usprawnić uporządkowanie lub segregację  

- przechowywać w sposób zgodny z zaleceniami (patrz 

Przechowywanie) 

PRZECHOWYWANIE 

Amsorb® PLUS powinien być przechowywany w środowisku  

o wilgotności powyżej 15oC. 

UTYLIZACJA 

Utylizacja Amsorb® PLUS powinna odbywać się zgodnie z polityką 

szpitala w kwestii zarządzania odpadami niezanieczyszczonymi. 

Materiał jest bezpieczny do obchodzenia się z nim podczas 

usuwania. W przeciwieństwie do wapna sodowanego, Amsorb® 

PLUS nie zawiera silnych substancji alkaicznych, a zatem materiał 

nie jest szkodliwy i może być utylizowana na wysypiskach śmieci, 

ponieważ rozłoży się na bezpieczne związki organiczne.   

Należy zauważyć, że granulki mogą zawierać ślady lotnych 

substancji anestetycznych, a zatem nie powinien on być palony 

ze względu na  ryzyko pożaru.   

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA 

JAKIE KORZYSCI PŁYNĄ Z STOSOWANIA AMSORB®PLUS  

W PRORÓWNANIU Z POCHŁANIACZAMI INNEGO TYPU? 

- nie wytwarza CO w żadnych warunkach klinicznych;  

nie wytwarza związku A ani innych związków podczas stosowania 

z sevofluranem; nie wytwarza HCOH ani metanolu podczas 

stosowania z sevofluranem 

- nieodwracalna zmiana koloru pochłaniacza przy całkowitym 

jego zużyciu; niski opór na przepływ gazów; niskie pylenie przy 

zachowaniu rozmiaru granulatu. 

- nie jest żrący dla skóry 

CZY AMSORB®PLUS W JAKIKOLWIEK SPOSÓB MA DZIAŁANIE 

NISZCZĄCE LUB JEST SZKODLIWY? 

Amsorb®PLUS wytrawia określone rodzaje plastiku z wyjątkiem 

stali i aluminium. Aparat powinien być czyszczony regularnie za 

pomocą substancji usuwającej kamień, aby zapobiec 

nagromadzaniu się resztek na powierzchni aparatu. 

Amsrob® PLUS nie powinien dostać się do oczu, nozdrzy lub 

innych delikatnych tkanek. Jeśli Amsorb® PLUS wejdzie w kontakt 

z dłońmi należy je umyć wodą.  

JAKIE ŚRODKI ANESTETYCZNE MOGĄ BYĆ UŻYWANE Z 

AMSORB® PLUS? 

Amsorb® PLUS może być bezpiecznie używany z następującymi 

anestetykami: halotanem, enfluranem, izofluranem, 

desfluranem i sevofluranem. Przed zastosowaniem innych 



środków anestetycznych należy uzyskać zgodę na stosowanie 

Amsorb® PLUS od producenta danego aparatu do znieczuleń.  

JAKIE SRODKI BEZPIECZEŃSTWA NALEŻY PODJĄĆ? 

- produkt ten powinien być używany tylko przez wykwalifikowany 

personel 

- przed zastosowaniem układu oddechowego powinien on być 

sprawdzony pod kątem oporu przepływu oraz ewentualnych 

nieszczelności  

- jeśli stosowane są łatwopalne środki znieczulające nie wolno 

podpalać zużytego już Amsorb® PLUS 

DLACZEGO CZAS UTYLIZACJI JEST TAK BARDZO 

ZRÓŻNICOWANY? 

Na czas utylizacji maja wpływ następujące czynniki: 

- tempo przepływu świeżego gazu, metaboliczna produkcja CO2; 

objętość oddechowa; częstość oddechów 

- kształt i objętość kanistra pochłaniacza oraz budowa układu 

oddechowego 

- regulacja wilgotności w układzie oddechowym 

ZUŻYCIE GRANULATU SYGNALIZOWANE JEST CZASAMI 

FIZJOLOGICZNIE LUB ZA POMOCĄ KAPNOMETRII ZANIM KOLOR 

ULEGNIE ZMIANIE – DLACZEGO TAK SIĘ DZIEJE? 

Możliwe, że aparat nie pracuje prawidłowo lub został 

nieprawidłowo zainstalowany. Istnieje prawdopodobieństwo 

wydostawania się gazu przez środek kanistra pochłaniacza. 

Skondensowana woda może interferować ze strukturą gazów 

oddechowych. Granulat mógł wchłonąć wodę, co uniemożliwia 

pochłanianie CO2. 

CZY MOŻNA PONOWNIE ZASTOSOWAC NIEZUŻYTE GRANULKI? 

Bazując na dotychczasowej praktyce według której Amsorb® 

PLUS powinien być wymieniany, kiedy FiCO2 przekracza 0,5% 

objętości (5mmHg). Jeśli podczas operacji następuje przełomowy 

moment należy chwilowo zwiększyć przepływ świeżego gazu,  

aby usprawnić wymianę materiału.  

CZY NALEŻY DODAWAC WODĘ DO AMSORB®PLUS? 

NIGDY nie wolno dodawać wody do Amsorb® PLUS. 

JAKA JEST PRZYCZYNA KONDENSACJI W UKŁADZIE 

ODDECHOWYM? 

Przyczyną może być wilgoć występująca w oddechu pacjenta 

oraz  w wodzie będącej produktem reakcji egzotermicznej 

podczas absorpcji CO2. Co więcej, kiedy kanister jest 

podgrzewany kondensacja zachodzi na chłodniejszych ścianach 

aparatu. Jest to normalna reakcja. Zaleca się stosowanie pułapki 

wodnej w układzie oddechowym, która pozwala gromadzić 

skroploną wodę. Alternatywnie, istnieje możliwość 

zainstalowania w kanistrze pochłaniacza zaworu 

odprowadzającego wodę. 

CO SPRAWIA, ŻE AMSORB®PLUS OGRZEWA SIĘ? CZY OZNACZA 

TO, ŻE GRANULAT NIE DZIAŁA PRAWIDŁOWO? 

Reakcja z godnie z którą CO2 jest pochłaniany jest reakcją 

egzotermiczną (ciepło jest generowane spontanicznie w wyniku 

reakcji chemicznej). Ilość ciepła zależy od częstości oddechów, 

przepływu świeżego gazu oraz kształtu i objętości kanistra  

pochłaniacza. Wzrost temperatury w żaden sposób nie zmniejsza 

efektywności reakcji; w większości przypadków zwiększa ją. W 

ekstremalnych warunkach, temperatura może osiągnąć  

maksymalną wartość 45oC. 

CZY JAKOŚĆ AMSORB®PLUS POGARSZA SIĘ W TRAKCIE 

PRZECHOWYWANIA? 

Jakość Amsorb® PLUS pogarsza się nieznacznie jeśli produkt 

przechowywany jest prawidłowo w uszczelnionych pojemnikach. 

W przeciwnym razie, istnieje ryzyko pochłaniania CO2 z otoczenia 

lub oddawania wilgoci do otoczenia przez granulat; zmniejszając 

w obu przypadkach nawodnienie i wywołując zabarwienie 

granulatu. Okres przechowywania granulatu wynosi 5 (pięć) lat 

od daty produkcji. Okres przechowywania napełnionych 

kanistrów  wynosi 3 (trzy) lata. Na każdym pojemniku znajduje 

się data ważności oraz numer LOT.     

Specyfikacja Amsorb®PLUS ZAKRESY 

Absorpcja CO2 >19.0% 

Wilgotność 9-17.5% 

Test symulacji klinicznej (500mL/CO2/min.) >240minut 

Gęstość 70-84% 

Twardość >75% 

Test przesiewowy  

Zatrzymane na sicie 8.0mm NIL 

Zatrzymane na sicie 4.00mm <7.0% 

Zatrzymane na sicie 2.36mm RÓWNOWAGA 

Przechodzące przez sito 2.36mm <7.0% 

 

Kod produktu Opis Ilość 
op. 

AMAB 3000 Kanister 5L zmiana zabarwienia od 
BIAŁEGO do FILOETOWEGO 

2 szt. 

AMAB 3200 Kanister 1L. zmiana zabarwienia od 
BIAŁEGO do FILOETOWEGO 

12 szt. 

AMAB 3201 Kanister 1L zmiana zabarwienia od 
BIAŁEGO do FILOETOWEGO (BEZ 
USZCZELKI) 

12 szt. 

AMAB 3400 Worek 1kg. Zmiana zabarwienia od 
BIAŁEGO do FIOLETOWEGO 

12 szt. 

AMAB 3800 Wypełniony kanister CAN-CAN®, 
zmiana zabarwienia od BIAŁEGO do 
FIOLETOWEGO, 800g (1L); 
kompatybilny z aparatem do 
znieczuleń GE Healthcare ADU II 

6 szt. 

AMAB 3801 Wypełniony kanister G-CAN®, zmiana 
zabarwienia od BIAŁEGO do FIOLETO-
WEGO, 800g (1 litr); kompatybilny z 
aparatem do znieczuleń GE 
Healthcare Aisys, Avance i Aespire 

6 szt. 

AMAB 3802 Wypełniony kanister Q-CAN®, zmiana 
zabarwienia od BIAŁEGO do FIOLETO-
WEGO, 800g (1 litr); kompatybilny z 
aparatem do znieczuleń Anmedic z 
systemem okrężnym Q 

6 szt. 

AMAB 4000 Wypełniony kanister BUBBLE-CAN®, 
zmiana zabarwienia od BIAŁEGO do 
FIOLETOWEGO, 1000g (1,3L); 
kompatybilny z aparatem do 
znieczuleń Dräger 

6 szt. 

AMAB 4001 Wypełniony kanister BUBBLE-CAN®, 
zmiana zabarwienia od BIAŁEGO do 
FIOLETOWEGO, 930g (1,2L); 
kompatybilny z aparatem do 
znieczuleń Dräger Apollo i Primus 

6 szt. 

 

 


