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1.AMAÇ: Bu talimatın amacı, hastanın evde kendi kendine periton diyalizi uygulayabilmesi için yeterli
teknik bilgileri vermek ve hastanın el becerilerini geliştirmesine yardımcı olmaya yönelik bir sistem
oluşturmaktır.
2. KAPSAM: Talimat Periton Diyalizi yapılan hasta ve hemşireleri kapsamaktadır.
3. KISALTMALAR: 4. TANIMLAR: 5.SORUMLULAR: Bu talimatın uygulanmasından Periton Diyalizi Uygulayan Hemşireler,
denetlenmesinden Sağlık İşleri Müdürlüğü sorumludur.
6.FAALİYET AKIŞI :
6.1. Periton diyalizi uygulayan hemşire tarafından aday hastalara periton diyalizi, hemodiyaliz ve
transplantasyon hakkında ön bilgi verilir.
6.2. Periton diyalizine karar verilen hastanın nefroloji hekimi tarafından tüm laboratuar tetkikleri
istenir ve yaptırılır.
6.3. Tetkiklerin sonuçlarına göre nefroloji hekimi tarafından hastanın yatışına karar verilir ve yatış
işlemleri yaptırılır.
6.4. Nefroloji hekimi tarafından Eczane Çalışma Talimatı hükümlerine göre istenilen malzemeler
sağlanır.
6.5. Nefroloji hekimi istenilen bu malzemeleri kontrol eder.
6.6. Nefroloji hekimi cerrahi ekipten yazılı olarak konsültasyon istemi yapar.
6.7. Periton diyalizi uygulayacak hemşire ile hasta ve hasta ailesi birlikte periton diyaliz programını
ve eğitim programını hazırlar.
6.8. Hasta periton diyalizi kayıt defterine kayıt edilir.
6.9. Planlanan eğitim programına göre periton diyalizi hemşiresi tarafından hasta periton diyalizi
odasına davet edilerek eğitim programını uygulamaya başlar.
6.9.1.Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi (CAPT) Hasta Eğitim Formunda yer alan bilgiler;
6.9.1.1. Önce teorik olarak anlatılır.
6.9.1.2. Daha sonra hemşire tarafından uygulamalı gösterilir.
6.9.1.3. Anlatılan ve uygulamalı gösterilen bilgiler hastaya uygulatılır.
6.9.1.4. Eğitim materyali olarak insan maketi ve uygulama önlüğü kullanılır.
6.9.1.5. Yapılan eğitimin sonuçları (CAPT) Hasta Eğitim Formuna kaydedilir.
6.10. Hastaya ameliyathane şartlarında cerrahi ekip tarafından kateter uygulanır.
6.11. Kateter uygulaması yapılan her hastaya (CAPD) Hasta Başvuru Formu ve (CAPT) Takip
Formu doldurulur.
6.12. Kateter uygulanan hastanın uygulama bölgesi periton diyalizi hemşiresi tarafından kanama
yönünden kontrol edilir.
6.12.1. Kanaması olan hastaların Pansumanı periton dializi hemşiresi tarafından değiştirilir.
6.12.2. Kanaması olmayan hastaların pansumanı en az 5 gün açılmaz. Kontrol edilen pansumanlar
(CAPD) Hastası Muayene-Gözlem Tedavi Formuna işlenir.
6.13. Kateter uygulaması yapıldığı gün hastaya periton yıkama işlemi uygulanır.
6.13.1. Periton diyalizi solüsyonu özel ısıtıcısına yerleştirilerek ısıtılır. Isıtma işlemi en az 1 saat
sürer.
6.13.2. Yıkama için gerekli olan malzemeler ( 2 adet mavi klemp, tartı, enjektör, heparin, maske,
eldiven, delikli kompres vb.) hazırlanır.
6.13.3. 1. Uygulamanın yapılacağı masa aşağıdaki şekilde hazırlanır.
6.13.3.2. Savlon solüsyonu ve kağıt peçete ile masanın en uzak bölgesinden başlanarak yakın
bölgeye doğru, silinen bölgeye dokunmadan silinir. Bu işlem 3 kez tekrarlanır. Silinen masaya
hazırlanan malzemeler yerleştirilir.
6.13.4. Vücut ısısında ısıtılan solüsyon ısıtıcıdan çıkarılarak solüsyonun özel koruyucu poşeti işaretli
yerinden açılarak çıkarılır ve masaya konur.
6.13.5. İşlemi uygulayacak hemşire tarafından El Yıkama ve Eldiven Kullanma Talimatı
hükümlerine uygun olarak cerrahi el yıkama işlemi uygulanır, eller kurulanır.
6.13.6. Isıtılan solüsyon kontrol edilir.
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6.13.6.1. Doğru solüsyon olup olmadığına bakılır.
6.13.6.2. Son kullanma tarihi kontrol edilir.
6.13.6.3. Miktarına bakılır.
6.13.6.4. İçinde yabancı madde olup olmadığına bakılır.
6.13.6.5. Setlerin ve mayinin patlak olup olmadığı kontrol edilir.
6.14. Periton diyaliz solüsyonu mayi askısına asılır.
6.15. Uygulamayı yapacak hemşire ellerini anti bakteriyel sabun ile yıkar veya steril eldiven giyer.
6.16. Set hazırlanır. Set hazırlanırken set ambalaj prospektüsü okunur. Önerilerine uyularak set
uygulama ve set ayırma işlemi yapılır.
6.17. Hastaya verilen solüsyon ölçülür ve (CAPD) Hasta Takip Formuna kaydedilir.
6.18.Kullanılan çiftli torbadaki atık sıvılar drenaj sistemine boşaltıldıktan sonra düğümlenerek çift
çöp poşetine konularak çöpe atılır.
6.19. Yıkama işlemi gün aşırı yapılır.
6.20. Hastanın eğitimi tamamlandıktan sonra görevli hemşire tarafından uygulamalı (CAPD) eğitimi
yaptırılır.
6.21. Hasta Eğitiminin tamamlandığı Nefroloji hekimine bildirilir ve taburcusu yaptırılır.
6.22. Hasta 1 hafta sonra kontrole çağrılır.
7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:
• Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi (CAPT) Hasta Eğitim Formu
• Hasta Başvuru Formu
• (CAPD) Hastası Muayene-Gözlem Tedavi Formu
• Hasta Takip Formu
• Eczane Çalışma Talimatı
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