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1. AMAÇ: Bu talimatın amacı portable hemodializ uygulaması için bir sistem oluşturmaktır.
2. KAPSAM: Talimat Hemodiyaliz Ünitesi çalışanlarını kapsar.
3. KISALTMALAR: 4. TANIMLAR: 5. SORUMLULAR: Bu talimatın uygulanmasından Diyaliz Hemşireleri, denetlenmesinden Sağlık
İşleri Müdürlüğü sorumludur.
6. FAALİYET AKIŞI:
6.1. Portable hemodiyaliz uygulaması yatan, hemodiyaliz ünitesine getirilemeyen hastalar için
Hekim Order’ ına göre uygulanır.
6.2. Hastanın yattığı bölüm hekimi tarafından Nefroloji bölümü hekimine yazılı konsültan istemi
gönderilir.
6.3. Görevli olan konsültan nefrolog hastayı görerek değerlendirir.
6.4. Portable hemodiyaliz uygulaması için karar verilen hastalar konsültan tarafından hemodiyaliz
ünitesi icapçı hemşiresine sözlü olarak bildirir.
6.5. Portable hemodiyaliz uygulaması için nefrolog hekimin yazılı order’ ine göre hareket edilir.
6.6. Portable su tankı temizlenir, temizliği kontrol edilir, tank distile su ile doldurulur.
6.7. Su tankı ve boşaltım hortumları taşınmak üzere su tankının üzerine yerleştirilir.
6.8. Makine su ve elektrik hattından ayrılır, drenaj hortumu çıkarılır.
6.9. Makinenin set ve diyalizörü taşınmak üzere hazırlanır.
6.10. Makinenin sarsmadan, çarpmadan istenilen bölüme çıkarılması sağlanır.
6.11. Bölüme gidilince su tankının fişi takılıp su geliş hortumundaki su ve hava lavaboya akıtılır.
6.12. Su tankının su giriş hortumu hemodializ makinesinin su giriş bölümüne takılır.
6.13. Hemodializ makinesinin drenaj hortumu makinenin drenaj bölümüne takılıp diğer ucu
lavaboya bırakılır.
6.14. Kullanılan hemodiyaliz makinesi kullanma talimatına göre çalıştırılır.
6.15. Diyaliz işlemi bitince kullanılan diyaliz cihazı talimatında yer alan sonlandırma işlemine göre
diyaliz bitirilir.
6.16. Drenaj ve su bağlantı hortumları hemodiyaliz makinesinden ayrılarak taşınmak üzere
hazırlanır.
6.17. Su tankı ve hemodiyaliz cihazının hemodiyaliz ünitesine sarsmadan, çarpmadan gönderilmesi
sağlanır.
6.18. Diyaliz ünitesinde hemodiyaliz makinesinin su ve elektrik bağlantısı yapılır.
6.19. Cihaz, su tankı ve eklerinin taşınma işlemi mesai saatleri içinde diyaliz personeli, mesai
saatleri dışında gidilen bölüm personeli tarafından diyaliz ünitesi hemşiresi denetiminde yapılır.
6.20. Cihazın sterilizasyon işlemi hemodiyaliz ünitesinde Gambro Cihazı Kullanma ve Bakım
Talimatı 6.9 maddesi hükümlerine göre yapılır.
6.21. Cihaz arızaları hemodiyaliz hemşiresine bildirilir. Bölüm hemşiresi tarafından arıza HBYS
üzerinden Biyomedikal Destek Hizmetleri Müdür Yrd.’na bildirilerek, sorunun giderilmesi sağlanır.
7. İLGİLİ DÖKÜMALAR: - Gambro Cihazı Kullanma ve Bakım Talimatı
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