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Hemodiyaliz basit bir 

işlem



HEMODİYALİZ

• Uygun bir damar yolu

• Kanın (300-450 mL/dak) vücut dışı dolaşımı

• Antikoagülasyon

• Yarı geçirgen zar

• Difüzyon/konveksiyon

• Kanın hastaya geri verilişi



Katastrofik

komplikasyonlar görülebilir



Hemodiyaliz makineleri 

kompleks



HEMODİYALİZDE 

KULLANILAN ARAÇ VE 

GEREÇLER

• Diyalizör (filtre)

• Diyaliz solüsyonu (diyalizat)

• Su arıtma sistemi

• Vücut dışı kan devresi

• Diyaliz sıvısı devresi



VÜCUT DIŞI KAN DEVRESİ

• Damar giriş yolu

• Hemodiyaliz seti

• Diyalizör

• Arteriyel ve venöz basınç monitörleri

• Kan pompası

• Heparin pompası

• Hava kabarcığı dedektörü (hava kaçak göstergesi)

• Otomatik akım durdurucular (klempler)





Arteriyel (inflow) basınç 

monitörü

• Arteriyel iğne ve kan pompası arasındaki 
basınç

• Genellikle (-80) - (-200) mmHg arasında



Arteriyel (inflow) basınçda

aşırı negatiflik

• Diyalizöre yetersiz kan gelmektedir

• Makine alarm verir ve kan pompası durur



Arteriyel (inflow) basınçda

aşırı negatiflik nedenleri

• Hipotansiyon, hipovolemi

• Venöz kateterin uygun olmayan pozisyonu, 
trombus, fibrin 

• Arteriyel kan hattında-setinde kıvrılma

• Arteriyel iğnede pozisyon bozukluğu-damar 
duvarına yapışma veya pıhtılaşma

• Arteriyel iğne giriş yeriyle arteriyovenöz
anastomoz arasında fistülde darlık ya da 
spazm



Arteriyel (inflow) basınçda

aşırı negatifliğin düzeltilmesi

• Arteriyel basınç normale dönene dek pompa 
hızını azaltmak

• Hipotansiyon varsa hastaya sıvı vermek ve UF 
hızını azaltmak

• Venöz kateterin pozisyonunu değiştirmek, 
trombus ve fibrine müdahale

• Arteriyel iğne ve setin, tıkanıklık açısından 
kontrolü ve pozisyonunu değiştirmek



Arteriyel (inflow) basınçda

aşırı negatifliğin düzeltilmesi

• Bunlar yoksa, fistülde darlık ihtimali yüksek

• Arter ve ven iğnelerinin giriş yerleri arasında 
fistüle parmakla basılırsa, arteriyel basıncın 
daha da negatifleştiği görülür

• Düşük pompa hızında diyaliz tamamlanmalı ve 
daha sonra vasküler giriş yolundaki patoloji 
araştırıp tedavi edilmeli



Yüksek arteriyel (inflow) 

basınç alarmı nedenleri 

• Hastanın kan basıncında yükselme

• Kan setinin ayrılması

• İzotonik serum fizyolojik hattının açılması



Venöz (outflow) basınç 

monitörü

• Diyalizer ile venöz kan iğnesi 
arası bölümdeki basınç

• (+50) - (+200) mmHg
arasında

• İğne büyüklüğü, kan akım 
hızı ve hematokrite bağlı

• Küçük iğne ile yüksek kan 
akım hızında basınç yükselir



Venöz (outflow) basınç 

yükselmesi

• Venöz dönüşte bir engel 

• Makine bu durumda alarm verir

• Kan pompası durur



Venöz (outflow) basınç artış 

nedenleri ve düzeltilmesi

• Diyalizerde pıhtılaşma  diyalizör
değiştirilmeli

• Venöz kan hattında-setinde kıvrılma, pıhtı 
gözden geçirilmeli

• Kötü fistül iğne pozisyonu  düzeltilmeli

• Fistül darlığı müdahale



Venöz (outflow) basınç artış 

tehlikelidir

• Diyalizörde yırtılma riski

• Makine UF kontrollu değilse, yükselmiş venöz
basınç  istenenden daha fazla UF yapılama 
riski



Düşük venöz basınç alarmı 

nedenleri

• Kan pompasından sonra herhangi bir bölgede 
kan hattı bağlantısının ayrılması

• Düşük kan akımı, hipotansiyon

• Venöz basınç sensöründe hata

• Venöz iğnenin yerinden çıkması durumunda 
iğnede akım direnci nedeniyle venöz basınç 
pozitif kalır ve basınç alarmı oluşmayabilir !!!





Kan pompası

• Peristaltik hareket
• Pompa hızı 0-600 mL/dak
• (tipik olarak 300-450 

mL/dak)
• Kan pompası akım hızı 

pompanın dönüş hızı ve 
pompa içindeki tüp kısmının 
hacmine bağlı

• Monitörde gözüken kan 
akım hızı bu parametrelere 
bağlı olup gerçek kan akım 
hızını ölçen bir probe’dan
elde edilmez



Kan pompası

• Arteriyel basıncın negatifliği arttıkça tüp daha 
yassı olur ve hesaplanan kan akım hızı gerçek 
kan akım hızından yüksek olur, tedavi etkinliği 
azalır

• Çalışma anında kapaklar kapalı durmazsa 
pompanın ıslanması elektrik çarpma riski



Heparin pompası

• Silindir pompa veya şırınga pompası

• Kan pompası ile diyalizör arasında T-tüp 
şeklinde



Hava dedektörü (saptayıcısı)

• Venöz hava tutucu ve 
hava dedektörü venöz
basınç monitörünün 
distalinde

• Ultrasonik bir dedektör

• Diyalizerden hastaya geri 
dönen kanda hava 
saptanması venöz hattı 
otomatik kapatır ve kan 
pompasını durdurur

• Sesli ve görsel alarm



Hava dedektörü (saptayıcısı)

• Dedektör çalışıyor olduğu durumda, hasta 
zarar görmez

• Dedektör devre dışı bırakılmış olabilir !!!



Başlıca hava giriş yerleri

• Arteriyel iğne etrafı (özellikle aşırı negatif bir 
arteriyel basınç varsa)

• Pompa öncesi arteriyel kan seti

• Gevşek kalan set bağlantı yerleri

• Kan pompası etrafından geçerken yırtılmış kan 
seti (uygun olmayan çap)

• Venöz kateterler (açık ise)

• Serum fizyolojik infüzyon setleri ve şişeleri



DİYALİZ SIVI DEVRESİ

• Isıtıcı ve ısı monitörü
• Deaerasyon modülü
• Oranlı karıştırma pompası
• pH monitörü
• Konduktivite kontrol monitörü
• Kan kaçağı tespit monitörü
• Diyalizat basınç monitörü
• Diyalizat pompası
• Diyalizör
• Dezenfeksiyon sistemi
• UF kontrol sistemleri





Isıtıcı

• Diyaliz sıvısını vücut sıcaklığına kadar ısıtır

• Aşırı ısıtılma hipotansiyon

• >42°C protein denatürasyonu

• >45°C hemoliz

• Düşük diyaliz ısısının, diyaliz sırasındaki hipotansiyonu 
önlemede sınırlı da olsa olumlu bir etkisi var

• Düşük ısılar, bilinci açık hastalarda pek sorun yaratmaz 
(üşüme, titreme dışında), ancak bilinci yerinde 
olmayanlarda hipotermi riski

• Çoğu merkezde 35-37°C



Isı monitörü

• Isıtılmış diyalizatın ısısını filtreden geçmeden 
hemen önce ölçer

• Diyalizat ısısı, ısıtma aygıtındaki bozukluktan 
ötürü limitlerin dışına çıkarsa, bypass valvi
sayesinde diyalizat akışı otomatik olarak durur



Deaerasyon (diyalizattan

havanın ayrıştırılması) 

modülü
• Diyaliz suyu içinde özellikle kışın erimiş olarak 

bulunan havanın içinden geçtiği negatif basınç 
odacığı

• Bu odacıkta suda erimiş gazlar serbest kalıp 
sudan ayrılır, böylece sonradan diyaliz suyuna 
negatif basınç uygulandığında bu gazların 
açığa çıkma riski engellenmiş olur

• Suyun ısıtılması-negatif basınç uygulanması

• 85°C’ye kadar ısıtılması-soğutulması



Diyaliz suyunda havanın 

olumsuz etkileri

• Diyalizörde akım güçlüğü, diyaliz etkinliğinde 
azalma 

• Yanlış kan sızıntı alarmı

• Yanlış iletkenlik alarmı

• TMP’yi etkileyerek UF’de değişiklikler



Oranlı karıştırma pompası

• Asit ve baz konsantrelerini emerek arıtılmış su 
ile karıştıran sistemdir 



pH monitörü

• Önerilen diyalizat pH 6,8-7,6

• Limit dışı değerler  oksidatif stres ve hemoliz



Kondüktivite monitörü

• Diyalizatın kondüktivitesini (elektriksel 
iletkenlik) gösterir

• Kondüktivite, diyalizat içindeki elektrolit 
konsantrasyonuyla doğrusal ilişkili olup, 12-16 
miliSiemens/santimetredir 

• Solüsyondaki elektrolit özellikle sodyum 
arttıkça iletkenlik artar

• 1 cm uzaklıkta iki elektrot arasına uygulanan 
sabit voltaj yoluyla ölçülür



Kondüktivite monitörü

• Kondüktivite, ayarlanan limitlerin (yeni 
otomatik makinelerde ± %5) dışına çıkarsa, 
bypass valvi aktive olur güvenli olmayan 
diyalizat drene olur



Kondüktivite monitörü

• Limitlerin manuel olarak ayarlandığı 
makinelerde, limitler yanlış ayarlanırsa veya 
makine kondüktiviteyi doğru göstermiyorsa, 
hastanın kanı membran aracılığıyla hipo veya 
hipertonik diyalizatla temas etmiş olur ve bu 
çok ciddi sonuçlar (çeşitli derecelerde hipo-
veya hipernatremiler) yaratabilir !!!



Kondüktivite monitörü

• Kondüktivite artışının en sık nedeni makineye su 
getiren hortumda kıvrılma ya da su basıncında 
düşmedir, yani makineye bir şekilde az su gelmektedir

• Azalmış kondüktivitenin en sık nedeni ise, makineye 
konsantre diyalizat getiren hortumda kıvrılma ya da 
bidondaki konsantre diyalizatın tükenmiş olmasıdır

• Bunlar dışında diyalizat kondüktivite değişikliklerinin 
(artış ya da azalış) bir nedeni de konsantre diyalizatla
suyu belli bir oranda karıştıran oranlama pompasındaki 
bozukluktur



Kondüktivite monitörü

• Konsantrat boş mu?

• Konsantrat çubuğu çıkmış mı?

• Diyaliz su basıncı azalmış mı?

• Sistemde su kaçağı var mı?



Kondüktivite monitörü

• Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra 
kondüktivite okumasının normale gelmesi 
dakikalarca sürebilir



Kan kaçağı dedektörü

• Normalde kan diyalizata
geçemez, diyalizatta kan 
saptanması anormal

• Diyaliz devresinde diyalizör
çıkışında

• İnfrared veya fotoelektrik 
sensör

• Diyalizer membranında
yırtılmalar olursa, diyalizat
içine kan kaçağı olur. Bu 
dedektör, diyalizerden dönen 
diyalizattaki kanı saptar ve kan 
pompası otomatik olarak 
durur



Kan kaçağı dedektörü

• Diyalizattaki hava kabarcıkları, ikterli (sarılıklı) 
hastalarda diyalizattaki bilirubin, sensorların 
(alıcı) kirliliği yanlış alarma yol açabilir



Kan kaçağı dedektörü

• Kan kaçağı durumunda diyalizatın rengi bozuk 
görünmeyebilir, idrarda kan varlığını gösteren 
test çubukları kullanılarak kan araştırılmalı

• Kan varlığı konfirme edilirse:

• Tedavi sonlandırılmalı

• Tüm set ve diyalizör atılmalı

• Hastaya kan geri verilmemeli



Diyalizat basınç monitörü

• -400 ile +350 mmHg (±%10)

• Kan kısmındaki basıncı geçmemeli

(diyalizör yırtılması, backfiltration, kanın steril 
olmayan diyalizatla kontaminasyonu)

• TMP: Kan kısmı basıncı-diyalizat basıncı



Diyalizat pompası

• Diyalizat akım hızını kontrol eder

• 500-800 mL/dak



Dezenfeksiyon sistemi

• Diyalizatın geçtiği alanlar hastaların diyalizi 
bittikten sonra dezenfekte edilir

• Termal dezenfeksiyon (90-95°C’lik sıcak su)

• Kimyasal dezenfeksiyon (formaldehit, sodyum 
hipoklorit, perasetik asit, sitrik asit)

• Diyalizat alarmlarının engellenmesi için cihaz by-
pass konumunda

• Kan pompası kapalı



UF kontrol sistemleri

• 1) Eski makinelerde TMP değiştirilerek, TMP 
ve membran geçirgenlik özelliklerinden
yararlanarak UF ayarlanırdı

• 2) Modern makinelerde volümetrik kontrol 
veya flow kontrol 



UF kontrol sistemleri (eski 

sistem)

• Normalde kan kompartman basıncı 50-100 
mmHg, venöz stenozda daha fazla

• Diyalizat basıncı -500 mmHg’ye kadar 
düşürülebilir, klemp ile kapatılarak diyaliz giriş 
azaltılır

• Fazlası diyalizör ruptur riski

• Diyalizör KUF kullanılarak istenen UF miktarı 
için basınç ayarlanır



UF kontrol sistemleri 

(modern sistem)

• UF’nin TMP ve membran geçirgenlik 
özelliklerinden faydalanarak hesaplanması güvenli 
değil

• Modern diyaliz makinelerinde transmembran
basınç seçilen UF profilinin tipine ve seans 
boyunca çekilecek volüm miktarına göre makine 
tarafından otomatik ayarlanır (volümetrik UF 
kontrol sistemi)

• Filtreye giren ve çıkan sıvı volümlerini sürekli 
ölçüp, aradaki farkı hesaplayarak UF kontrol edilir



Otomatik akım kesiciler 

(klempler)

• Hastanın tehlikeli durumlarda zarar görmesini 
engellemek için kan pompasının durmasının 
yanında ikinci önlem



SORUN DURUMUNDA 

MAKİNENİN YANITI

BY-PASS MODUNA GEÇİŞ

• İletkenlik

• pH

• Isı

KAN AKIMININ DURUP 
KLEMPİN KAPANMASI

• Hava

• Arter ve ven basınç 
anormallikleri

• Diyalizatta kan



YENİ TEKNOLOJİLER

• On-line Kt/V monitörü
• Kan sıcaklık monitörü
• Bikarbonat ayar düğmesi
• Resirkülasyon değerlendirmesi
• Sodyum ayar düğmesi
• Kan hacim monitörü
• Kan basıncı monitörü 
• EKG monitörü
• Giriş yolu akım değerlendirilmesi



ELEKTRİK KESİNTİSİ

• Alarmlar iptal

• Klempler iptal

• Yedek batarya 15-20 dakika çalışarak tedavinin 
sonlandırılmasını sağlar

• Bu sürenin sonunda gerekirse manuel olarak 
tedavi tamamlanmalı



HEMODİYALİZDE KRİZ

• Destek tedavisi yanında,

• Diyaliz sonlandırılmalı

• Venöz ve arteryal sistemden örnekler alınıp 
hasta makineden ayırılmalı

• Diyalizat örneği alınmalı

• Makine sorun netleşene ve çözülene kadar 
kullanılmamalı


