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 در زمان كاربري ماشين همودياليز مطابق موارد زير عمل شود:

 

حتماً براي جلوگيري از نوسانات برق شهر ، دستگاه به استابياليزر متصل شود. -  

شير مربوط به تامين آب دستگاه را باز كنيد. -  
 قرار دهيد. 1كليد اصلي برق دستگاه را در حالت  -
 تا دستگاه روشن شود. داده فشار Display ( روي On/Offكليد روشن / خاموش )  -

 

 : دستگاه وضدعفوني شرايط اصلي براي شستشوي -

 وصل شوند. كاور مسيرهاي دياليز به شانت .1

 بسته باشد. كاور درب شانت .2

 لوله هاي ساكشن كنسانتره در محفظه شستشو قرار گيرند. .3

 بايد بسته باشد. Bibagدرب قسمت  .4

 شد.ست دياليز به دستگاه متصل نبا .5

 مي كشد.دقيقه طول  32استفاده مي كنيم كه حدود  Disinfectionبراي ضد عفوني و رسوب زدايي دستگاه از  .6

 استفاده مي كنيم ) آب گرم (. 4 و 2از برنامه هاي  Citrostrilو  Diastrilبراي محلول  .7

 ش قرمز رنگو از لوله مک اي يکبار براي چربي زدايي ) رسوب زدايي ( هفته Sporotalاز محلول  .8
 (Concentrate   و برنامه )بعد از يازده بار كه اين برنامه اجرا شد ماشين دياليز جهت استفاده مي كنيم. 5

 ، آالرم مي زند.Diasafeتعويض فيلتر 

 ضدعفوني  استفاده مي كنيم .) آب سرد ( 1از برنامه  Puristrilبراي محلول  .9

 .استفاده مي كنيم  1مه( از برنا Percidineبراي محلول پرسيدين )  .10

 :S 5008/5008يا  4008براي ماشين هاي دياليز  Freseniusمحلول هاي ضدعفوني توصيه شده توسط شركت  -
1. Diastril 

2. Citrostril 

3. Puristril 340 

4. Puristril Plus   
( مورد آزمايش قرار گرفته  بيماران تحت درمان دياليز حتماً قبل از درمان از نظر بيماريهاي واگير دار ) ايدز و هپاتيت -

 باشند.
اگر بعد از دياليز مثبت بودن بيماري تائيد شد دستگاه را از مدار خارج كرده و مراتب را به شركت تجهيزات پزشکي *

 هالل ايران اعالم نمائيد.

 : تركيب محلول هاي دياليز به صورت زير مي باشد
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 (بيکربناتدياليز  با هم استفاده مي شوند.) *محلول هاي كنسانتره بي كربنات و كنسانتره اسيد 
 ) ساكشن قرمز داخل محلول اسيد و ساكشن آبي داخل بيکربنات قرارگيرد. (

 ) دياليز استات( * از محلول همو دياليز كنسانتره استاتي به تنهايي استفاده مي شود.
 اقي مي ماند () ساكشن قرمز داخل محلول همودياليز استات و ساكشن آبي داخل كاور خود ب

 ( استفاده مي شود. Bibagبه همراه پودر بي كربنات )  II* از محلول همودياليز اسيدي غليظ 
  بي بگاورخود باقي مي ماند ومحفظه پودر) ساكشن قرمز داخل محلول همودياليز اسيدي و ساكشن آبي داخل ك

 (Bibag ) به محل اتصال نصب مي شود ) 
 به دستگاه كليد تست را مي زنيم تادستگاه به طور كامل تست شود . بعد از اتصال محلول دياليز

 ظاهر مي شود. T1 Test Passedاگر مرحله تست با موفقيت انجام شود پيغام 
 ظاهر FO2 Battery  و T1 Test Failureممکن است باطري دستگاه فرسوده و خراب باشد پيغامي مبني بر 

اين خطا صرف نظر كرد ولي بايد توجه داشت كه در زمان قطع برق پمپ خون و مي شود كه مي توان به طور موقت از  
پمپ خون را به حركت در آورد تا از لخته شدن  (  Handle)قسمت هاي مربوطه از كار مي افتد و بايد با دستگيره 

 ست جلوگيري بعمل آيد. داخل خون
به حالت چشمك زن در مي آيند در غير  Dislysisو  Primeدر صورتيکه تست با موفقيت به پايان برسد نشانگرهاي 

كارشناسان شركت  ه نمايش داده شود ،سپسفحرا دوبار فشار داده تا كدخرابي بر روي ص Testدكمه  اين صورت
 تجهيزات پزشکي هالل ايران را مطلع كنيد.

 اتصال فيلتر : -
بر روي فيلتر دياليز  ست هاي شرياني و وريدي به صورت مخالف با بست رانبآوران و وا هايبايد دقت شود كه الين 

) وريدي ( و  صافينزديك به مسير خروجي خون از  استقرمز  داراي كوپلينگنصب شود به اين صورت كه شيلنگي كه 

 شود.بايد نزديك به مسير ورودي خون به صافي ) شرياني ( نصب است آبي داراي كوپلينگ شيلنگي كه 
 حتماً از زير كلمپ عبور داده شود. يوريدبايد دقت شود كه ست  

. بعد از اينکه  استفاده مي شود Primeست ها و صافي دياليز به وسيله سرم از دكمه  و هواگيريسپس براي شستشو 
جهت دياليز  بيماربه درستي صورت گرفت و كليه مسيرها شستشو و هواگيري شد مي توانيم ست را به  Primeمرحله 

 را روشن كنيم. Dialysis Startد متصل كنيم و سپس كلي
 تنظيم كنيم. Time Leftو در قسمت  Ultrafiltrationمدت زمان دياليز را بايد در منوي 

  .تنظيم مي كنيم UF Goalو در قسمت  Ultrafiltrationرا در منوي   بيمارمقدار مايع اضافي قابل دريافت از 
  .روشن شود تا الترافيلتراسيون صورت گيرد UFبايد دقت شود كه بعد از تنظيم اين قسمت بايد كليد 

تنظيم شده باشد . در صورت نياز به تزريق هپارين   min/ml180بايد توجه داشت كه مقدار اوليه حركت پمپ خون روي 
 ( CC 20. )سرنگ ي دهيمپمپ هپارين را تنظيم كرده و سرنگ هپارين را در محل خود قرار م ،
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را فشار داده  Condدكمه   Conductivityاز منوي  اگر مقدار سديم تجويز شده بيشتر از حد نرمال دستگاه باشد
 Conductivityو UF Program هايبا استفاده از كليد ،همچنينرا تغيير مي دهيم Prescr.Na+گزينه  سپس

Program اب كنيم و براي بيمار قرار دهيم. مي توانيم پروفايل مورد نظر را انتخ 
 ) قابل استفاده براي دستگاههاي با پروفايل (.

بايد خون باقي مانده در ست را  به بدن بيمار باز گرداند كه  Reinfusionبعد از اتمام عمل دياليز با استفاده از منوي 
 دقيقه به طول مي انجامد. 5حدود 

 Empty Bibagاز منوي اصلي دستگاه عبارت  Bibagهمچنين جدا كردن بعد از جدا كردن ست ها از بدن بيمار و 
خالي شود و سپس محفظه را جدامي كنيم اين عمل  Bibagرا انتخاب كرده و صبر مي كنيم تا محلول داخل محفظه 

 به دستگاه و اطراف آن جلوگيري مي كند. Bibagاز پاشيدن محلول 
د تا دستگاه شستشو و گندزدايي شود تا از رسوب مواد در داخل دستگاه را انتخاب نمائي Disinfectionسپس برنامه 

 جلوگيري شود و سپس دستگاه را خاموش نمائيد.
 آلودگي هاي احتمالي پاك شود. دستگاه از استفاده شود تا Rinseدر ابتداي روز يکبار از 

 

 هشدارهاي ايمني ماشين هاي دياليز :
 استفاده نمود. RO ( Reverse Osmosis)ايد از آب براي استفاده از دستگاه حتماً ب -1
 درجه سانتي گراد  35درجه سانتي گراد تا  15محدوده دمايي كه دستگاه عمل مي كند :  -2
 ضد يخ (مايع حاوي به همراه )درجه سانتي گراد   70+درجه سانتي گراد تا 20-:دماي نگهداري دستگاه  -3

 ضد يخ (مايع حاوي درجه سانتي گراد ) بدون  70+درجه سانتي گراد تا  5+        
 انجام سرويس باطري هاي داخلي ماشين همودياليز پس از نصب و راه اندازي اوليه به ترتيب زير مي باشد: -4
 ماشين را به وسيله كابل برق به شبکه برق متصل نمائيد. -
 ساعت روشن بگذاريد . 10ماشين را به مدت  -

 كار نمي كند اين عمل بايد هر شش ماه يکبار تکرار شود .( يزهموديال ) در تمام مدتيکه ماشين
( بيش از  Leakage Currentاگر لوازم اضافي به ماشين همودياليز متصل شود خطر افزايش جريان نشتي )  -5

 ميزان مجاز وجود خواهد داشت .
كنند ) مانند بي سيم و . . .  ( ممکن است  استفاده از ماشين يا دستگاههايي كه امواج الکترومغناطيسي منتشر مي -6

 موجب ايجاد اختالل در عملکرد ماشين همودياليز شوند.
 از خيس شدن دستگاه جلوگيري بعمل آيد. -7
 اپراتور دستگاه حتماً بايد آموزش ديده باشد. -8
 نمود. تغيير دمايي نگهداريدستگاه همودياليز را بايستي به طور عمودي در يك اتاق داراي تهويه مناسب و حداقل  -9
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 هنگام انتقال دستگاه آن را با پوشش مناسب از ضربات احتمالي محافظت نمائيد. -10
 جهت جابجائي دستگاه اهرم ترمز را بلند كنيد . -11
 ندهيد. حركتهرگز ماشين همودياليز را بر روي سطح ناصاف  -12
، دماي مناسب جهت نگهداري ا ساختمان براي مدتي طوالني هنگام انتقال ماشين همودياليز به خارج از بخش ي -13

 پر نمائيد. مخصوص بايد در نظر گرفته شود . در صورتيکه الزم باشد ماشين را بايد با ضد يخ
 

 عواقب كاربري نادرست ماشين هاي دياليز :
 عدم استفاده از استابياليزر -1

 ارت شود. كاربر : نوسانات برق باعث ايجاد شوك در دستگاه فاقد
 دستگاه : منجر به خرابي قسمتهاي الکترونيکي دستگاه شود.

 در صورت عدم استفاده از مايع ضدعفوني مؤثر : -2
 كاربر : امکان انتقال بيماري از طريق دستگاه 

 دستگاه : باعث فرسودگي قسمتهاي الستيکي و كانکتورهاي اتصال دهنده شود.
 ن دستگاه در وضعيت ثابت (قرار گيري دستگاه ) در صورت نبود -3

 كاربر : ممکن است با حركت دستگاه ست از بدن بيمار جدا شود.
 دستگاه : در صورت ثابت نبودن دستگاه ، باعث بروز خطا در عملکرد قسمت هيدروليك ايجاد مي گردد .

 عدم رعايت زمانبندي سرويس هاي دوره اي : -4
 ار ، بدون ايجاد عيب قابل مشاهده كاربر : كاهش كيفيت عملکرد دستگاه براي بيم

 دستگاه : ايجاد ايراد براي تماس قسمتهاي دستگاه 
 

وزيعـــــت   

 .گردد مي وزيعدر واحد تکنودياليز ت استاندارد اين 


