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 Personel 

 Hemodiyaliz Cihazı 

 Diyalizör 

 Arter-Ven seti 

 Diyalizat 

 Su sitemi 

 Mekan 

Hemodiyalizin Temel Elemanları 



 Maksimum hasta emniyeti 
 Optimum hasta tedavisi 
 En az yan etki oluşturmalı 
 Yeterli kontrol sistemleri olmalı 
 Yeterli alarm ve önleme sistemleri olmalı 
 Mümkün olduğunca spesifik malzeme bağımlısı olmamalı (arter-

ven seti, bikarbonat kartuşu) 
 Düzenli servis ve teknik servis hizmetleri olmalı 
 Ucuz olmalı 
 İlgili kurumlardan tıbbi ve elektrikli cihazlarla ilgili sertifikaları 

mutlaka olmalıdır (En azında  CE belgesi) 
 

Hemodiyaliz Cihazı 



Hemodiyaliz Cihazında İstenen Temel 
Özellikler 

 Tek yönlü kan pompası 

 Heparin pompası 

 Arteryel hat basınç monitörü 

 Hava dedektörü 

 Venöz hat basınç dedektörü 

 Bikarbonat diyalizi özelliği 

 Bikarbonat çözeltisi 

 Tercihen bikarbonat kartuş 

 

 Kan sızıntı dedektörü 

 Diyalizat ısısını düzenleme 
sistemi 

 Volümetrik Ultrafiltrasyon 
kontrolü 

 Emniyet-uyarı sistemleri 
 Alarmlar: Sesli, görsel 

 Venöz set klempi 

 Konduktivite (iletkenlik) 
ölçümü 
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 Touch screen (dokunmatik ekran) özelliği 
 Merkezi bilgisayar bağlantısı 
 Transmembran basınç monitörü 
 Diyalizör inflow (giriş) basınç monitörü 
 Tek iğne ile hemodiyaliz yapabilme 
 Toz bikarbonat kullanabilme 
 Protamin pompası 
 On-line kan hacmi ölçme monitörü 
 On-line üre klirensi 
 Diyalizat Sodyum profili  
 Hemodiafiltrasyon yapabilme 
 Optik dedektör 
 Kan basıncı monitörü 
 Venöz vasküler giriş monitörü: Venöz girişin çıktığını ıslaklığı algılayarak, venöz girişin 

ayrıldığını erkenden uyarır 
 Hemodiyaliz cihazının her diyaliz tedavisi başlangıcınde ‘self-alarm check’  yapabilme 

özelliğinin bulunması yararlı bir fonksiyondur 
 Otomatik self-check özelliği hiçbir şekilde by-pass edilmemelidir 

Hemodiyaliz Cihazında İstenen Opsiyonel Özellikler 





 Ünitenin tutumuna göre bazı cihazların hemodiafiltrasyon 
özelliği olması istenebilir 

 Su sisteminin ultrapure su üretmesi gerekir 
 Replasman sıvısının diyalizattan online hazırlanması uygun 

olur 
 Replasman sıvı hattında ayrıca en az 2 ya da 3 ultrafilter 

bulunmalıdır 
 Hemodiafiltrasyon yaparken diyalizat akım hızı 500 

ml/dak’dan daha az olabilir 
 Ancak hemodiyaliz yapılırken diyalizat akım hızı 500 

ml/dak’da az olmamalıdır 

Hemodiafiltrasyon 



 Temel özellikler 

 Kan pompası; 

 İki veya üç kollu, yaylı, kanın kan setinde tek yönlü ve 
kontrollü akımını sağlamalı 

 Kan akım hızı üst limiti en az 400 ml/dak olmalı 

 Kan akım hızını 0-400 ml dak arasında ayarlayabilmeli 

 Arter ven setinin pompo segmenti çapı için ayarlanabilir 
olması tercih edilmeli 

Hemodiyaliz Cihazı Spesifikasyonları 





 Ultrafiltrasyon (UF) Kontrolü; 

 Volumetrik UF kontrolü olmalı 

 Pre ve Post diyalizör akım miktarları sensörleri aracılığı 
UF tayini (aradaki fark UF’dir) 

 Ultrafiltrasyon için ayrı bir pompa da olabilir, diyalizat 
akım hızı sabit iken iki pompa arasındaki fark UF’yi 
oluşturur 

Hemodiyaliz Cihazı Spesifikasyonları 





 Diyalizat karışım-oluşturma sistemleri 
 Diyalizat, asidik, bazik çözeltiler ve saf suyun belirli oranlarda 

karıştırılması ile elde edilir; 
 Sabit-oranlı karışım sistemleri: Belirli hacimlerdeki silindirler, 

çözeltilerle dolup, daha sonra valv sistemleri ile bir araya getirilir. Bu 
sistemlerin tümünde elektriki iletkenliği (konduktivite) ölçen sensörler 
vardır. İletkenlik belirlenen sınırlar içinde değilse alarm verip ve sistemi 
by-pass haline geçirir 

 Servo-kontrollü karışım sistemleri: Diyalizat iletkenlik kontrol 
sensörleri ile diyalizat karışım hızını, iletkenlik belirlenen aralıklarda 
kalacak şekilde değiştirip ayarlayan sistemlerdir. Sabit oranlı 
sistemlerde olduğu gibi ikinci bir elektriki iletkenliği (konduktivite) 
ölçen sensörler vardır. İletkenlik belirlenen sınırlar içinde değilse alarm 
verip ve sistemi by-pass haline geçirir 

Hemodiyaliz Cihazı Spesifikasyonları 



 Heparin Pompası; 

 Kan pompasından sonra, diyalizörden önce (+) basınçlı 
bölgede olmalı 

 Pompa öncesi (-) basınçlı bölgede olursa hava 
embolisine yol açabilir 

 Enjektörü itme veya roller pompa şeklinde olabilir 

 Ayarlanan doz, hız ve zamanda heparin infüzyonu yapar 

 

 

Hemodiyaliz Cihazı Spesifikasyonları 





 Hava Dedektörü; 
 Acil önlem alınmazsa 50 ml hava ölümcül olabilir 
 En önemli emniyet  sistemlerinden biridir 
 Venöz hat üzerinde olmalıdır 
 Hava sisteme genellikle negatif basınçlı kısımlarda köpük veya 

hava kabarcığı şeklinde girer 
 Ultrasonik hava dedektörleri, optik dedektörlere tercih 

edilmelidir.  50-100 mikro litre havayı saptayabilir 
 Hava dedektörü havayı saptayınca 

 Sesli ve görsel alarm vermeli 
 Venöz klempi kapatmalı 
 Kan pompasını durdurmalıdır 

Hemodiyaliz Cihazı Spesifikasyonları 





 Arteryel vasküler giriş ile kan pompası arasındaki basıncı ölçer 

 Kan pompası öncesindeki bu basınç genellikle negatifdir 

 Basınç, izalatör aracılığı ile sensörde elektriki  sinyale dönüşür 

 Bazı cihazlar kan akım hızını, arteryel basınç, pompa segmentinin 
uzunluk ve çapını kullanarak hesaplar 

 Aşağıdaki durumlarda alarm verir; 

 Vasküler girişin çıkması 

 Arter setinin iğneden ayrılması 

 Pompa öncesi setin kink yapması, tıkanması 

 Yetersiz kan akımı 

Arteryel Basınç Monitörü 



 Venöz tarafta, venöz drip chamber ile venöz vasküler 
giriş, hatta venöz vasküler sistem arasındaki basıncı 
gösterir 

 Basınç genellikle pozitifdir 

 Venöz basıncın limitler üzerine çıkması; 

 Alarmı aktive eder 

 Kan pompasını durdurur 

 Klempi aktive ederek venöz dönüşü kapatır 

 

Venöz Basınç Monitörü 





 Diyalizattaki iyonik bileşenler iletkenliği oluşturur 

 İletkenlik ölçüm ve kontrolü, saf su ve diyalizatın 
uygun oranda karışımını sağlar 

 İletkenlik, normalde 12-16 milisiemens/cm’dir 

 Alarm eşikleri, belirlenen iletkenlik değerinin %5 altı ve 
üstü olarak belirlenmelidir 

 Alarm eşiklerinin dışardan yeniden ayarlanması 
tehlikeli sonuçlar doğurabilir 

İletkenlik (Konduktivite) Ölçümü 



 Diyalizörden geçen kanın diyalizata  geçişini saptar 

 Diyalizör sonrası sette şeffaflığın kaybolmasını, setten 
ışık hüzmesi geçirerek algılar 

 0.25-0.35 ml/L kan sızmasına duyarlıdır 

 Biofilm, depositler, pıhtı hassasiyeti azaltabilir 

 Uyarılması; 

 Sesli ve görsel alarmları aktive eder 

 Kan pompasını durdurur 

Kan Kaçağı Monitörü 



 Alarmlar hiçbir zaman hafife alınmamalı ve ne olduğu 
anlaşılmadan kapatılmamalı 

 Alarmların duyarlılığı ve güven aralığı dışardan 
değiştirilememeli 

 Alarmlar en az 2 metreden rahatlıkla görülmeli ve uzaktan 
duyulabilmelidir (en az 70 desibel) 

 Kan hattı ile ilgili bütün alarmlar; 
 Kan pompasını otomatik olarak durdurmalı 
 Venöz hattı klempe etmeli 
 Otomatik olarak ‘Safe’ moda geçerek hastayı cihazdan izole 

etmeli 
 

Emniyet ve Alarm Sistemi 



Hemodiyaliz Cihazının 
Dezenfeksiyonu 

 Çamaşır Suyu 
 İnfeksiyon bulaşmasında 

önemli bir önlemdir 
 %5 sodyum hipoklorit 

kullanılır 
 Her kan kaçağından sonra 

mutlaka yapılmalı 
 Çamaşır suyu ısıtılmamalıdır 
 15 dak yıkama yeterlidir 
 Düzenli aralıklarla yapılmalı 

(en az haftada bir) 
 

 Sitrik asit 

 Sıcak (>60oC) dezenfeksiyon 
şeklinde yapılmalıdır 

 Her seanstan sonra 
yapılabilir 

 Gün sonunda, günlük en az 1 
kez yapılmalı 

 Termal Dezenfeksiyon 

 90-95oC ısı ile yapılır 



 Cihazın Ömrü 

 Cihaz 5-10 yıl geçince değiştirilmesi düşünülmeli 

 15000-40000 saat çalışan cihazın değiştirilmesi 
düşünülmeli 

 Cihazın mevcut durum 

 Üreticinin önerileri doğrultusunda rakamlar değişebilir 

 Bazen eski cihazın idamesi-bakımı yani cihazdan pahalı 
olabilir 

Hemodiyaliz Cihazlarının İdamesi 



 Cihaz Bakımı; 

 Cihaz bakımı deneyimli teknisyenler tarafından, düzenli 
aralıklarla yapılmalı 

 Cihazların bakım ve test kayıtları düzenli olarak tutulmalı 
ve muhafaza edilmeli 

 Elektrik kesilmelerine karşı, herbir cihaz için 15 dakika 
yetecek kesintisiz güç kaynağının bulunması uygun 
olacaktır (UPS veya akümülatör) 

 Bakım sırasında yangın önlemleri alınmalıdır  

Hemodiyaliz Cihazlarının İdamesi 



 Hem yeni hem ikinci el cihazlar, teknik servis tarafından 
kontrol edilmelidir. Kalibre edilmiş referans cihazlar ile; 

 Diyalizat konduktivite ölçümü 

 Diyalizat pH ölçümü yapılmalı: pH<6,5 veya pH>7,5 ise diyaliz 
yapılmamalıdır 

 Diyalizat ısısı kontrol edilmeli 

 Germicid (dezenfektan) kalıntısı kontrol edilmeli 

 Hava dedektörü fonksiyon ve alarmları kontrolü 

 Kan kaçağı dedektörü ve alarmları kontrolü 

Hemodiyaliz Cihazı İşletmeye 
Başlanmadan Önce Teknik Değerlendirme 



 Diyaliz ünitesinde her türlü elektrikli cihaz, hasta ve 
personelin korunması için eksiksiz olmalıdır 

 Her cihazın ayrı bir numarası olmalıdır (halen zorunlu) 
 Merkezin bir cihaz bakım ve takip ve tamir planı olmalıdır 

 İdame bakım: Belirli çalışma saati veya zaman aralığında 
düzenli yapılması gereken önleyici bakımlardır 

 Tüm bakımların, onarımların, değişen parçaların cihaz 
dosyasında kaydı yapılmalıdır 

 Arıza durumu: Uygun bakıma rağmen tedaviyi aksatacak 
arızalar gelişebilir. Bu durumda ne yapılacağına dair ünite 
amirince onaylanan ve tüm personeli bildirilen bir eylem planı 
olmalıdır (yedek cihaz veya cihazlar) 

Hemodiyaliz Cihazı Teknik Takibi 



Hemodiyaliz Cihazı Teknik Takibi 
Önemli mi? 

 Mısırda 2006 yapılan ve bir 
yıl süren, 134 hasta ve 48 
cihaz kullanılan bir 
çalışmada, cihazların model-
yıllarına ve teknik bakım 
takiplerine göre  izlenerek 
değerlendirilmiş 

 Her hasta grubu toplam 3 
kez rotasyonla her makine 
grubunda hemodiyalize 
girmiş 

 3 hasta drop-out olmuş 
 

 Dört grup hasta 
 Grup-A: 40 hasta 
 Grup-B: 40 hasta 
 Grup-C: 30 hasta 
 Grup-D: 24 hast 

 Dört grup makine 
 Grup-1: 2005 Model yeni ve 

düzenli bakım grubu 
 Grup-2: 2003 Model  ve düzenli 

bakım grubu 
 Grup-3: 1998 Model ve düzenli 

bakım grubu 
 Grup-4: 1999 Model ve düzenli 

bakımı olmayan cihaz grubu 
 
 
 

 

Azar AT. The influence of maintenance quality of hemodialysis machines on hemodialysis 
efficiency. Saudi J Kidney Dis Transpl 2009;20:49-56 

 



Tablo 1 :Hasta gruplarının, hemodiyaliz cihazlarında 
diyalize girme periyotları 

   

Azar AT. The influence of maintenance quality of hemodialysis machines on 
hemodialysis efficiency. Saudi J Kidney Dis Transpl 2009;20:49-56 



Tablo-2: Hasta ve tedavi karekteristikleri 

   



Tablo-3: Hemodiyaliz cihazlarının ortalama kullanım 
süreleri ve arıza verme aralıkları (MTBF) 

   



Tablo-4: Çalışmada ilk 4 ayda, hemodiyaliz cihaz 
etkinliğinin, diyaliz yeterliliği üzerine etkileri 

  

OEE: Ortalama cihaz etkinliği 
2003 ve 1998 grupları arasındaki kt/V ve URR farklılık anlamlı değilken (p>0.05), diğer 
bütün makine grupları arasındaki farklılıklar anlamlı bulunmuştur (p<0.05). 
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 Dört makine grubu arasonda Diyaliz yeterliliğinin 
(eqKt/V) karşılaştırılması 

   



 Dört makine grubu arasonda Diyaliz yeterliliğinin 
(URR) karşılaştırılması 

   



 Uygun cihaz seçimi 

 İyi eğitilmiş personel 

 İyi bir kayıt sistemi 

 Ve cihazların; 

 Dezenfeksiyonu 

 Dekalsifikasyonu 

 Düzenli kalibrasyonu  

 Düzenli bakımlarının yapılması zorunludur 

Sonuç olarak, iyi ve yeterli bir 
hemodiyaliz için 


