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Diyaliz tedavisi başlamadan önce üretilen saf su günlük olarak 

saflaştırılmış su etkinliğini ölçmek için: 

 

Klor miktarı [karbon filtreden] 

Sertlik [yumuşatıcı filtreden] 

Tortu [kum veya multimetre] 

Tuz tankının günlük seviyesi 

Asitlik ve alkalilik (pH) derecesi [hanna] 

Pre ve post basınçları 

Kartuş filtreden giriş ve çıkış basınçları ve görsel kirlilik değerlendirilir. 

Su sisteminin günlük takibi 



Su sisteminin günlük takibi 

AYRICA (online sistem çalışan merkez için) 

Revers Ozmoz (RO) sonrası iletkenlik 

RO nun membran akışı [RO üretimi] 

RO nun çıkışı [RO atık miktarı] 

RO arıtma sistemine gelen su basıncı günlük olarak kaydedilir. Ardından 

normal değerlerin elde edilmesi durumunda sisteme su verilir ve diyaliz tedavisi 

başlatılır. Bunlara ek olarak su sistemi için: 

Aylık hat dezenfeksiyonunun, 

3 ayda bir biyokimya, mikrobiyolojik testlerinin, 

6 ayda bir endotoksin ve kimyasal testlerinin yapılması zorunludur. 



Hemodiyaliz makinesinin hazırlanması 

 

•Yıkamasının tamamlanmış 
olması 
•Testlerin tamamlanması 
•Hekim orderine uygun 
malzemeler doğrultusunda 
hemodiyaliz makinesinin 
hazırlanması 



Kol yıkama (fistül/greft olan kol) 

 

•Hastaların fistül veya 
greft bölgeleri ile ellerini 
en az 15sn boyunca 
sabun ile yıkanmasının 
sağlanması 
•Yıkama sonrası 
kıyafetlerin yıkanan 
bölgeye değmesinin 
önlenmesi 
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Hastanın tartılması ve hastanın yatağa/koltuğa 
alınması 

•Hastanın kuru ağırlık kıyafetleriyle 
tartılması 
•Tartılma işleminin bir personel 
tarafından kontrol ve kayıt edilmesi 
•Hastanın yatağına/koltuğuna 
alınması (serolojik testlerine uygun 
HBV+/HCV+ /HCVRNA- /HIV gibi) 
•Kuru ağrılık ve interdiyalitik kilo 
hesaplamasının yapılması  
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Hastanın vital bulguların alınması ve genel 
durumunun değerlendirilmesi 

 
•Hemşire/diyaliz teknikerinin el hijyeni 
talimatına uygun ellerini yıkaması ve 
dezenfekte etmesi 
•KKE giymesi 
•Hastanın genel durumu (kanama, 
diyare, kabızlık) ve şikayetlerinin 
sorgulanması 
•Hastanın vital bulgularının alınması 
ve kaydedilmesi 

•Kateteri olan hastalarda 
ateş kontrolünün yapılması 
•Hastaya maske takılması 



Fistül/Gretf/Kateterin değerlendirilmesi 

 

•Damar yolunun değerlendirilmesi 
(görsel muayene-kızarıklık, şişlik, 
hematom) 
(palpasyon-sertlik, thrill, hematom) 
(oskültasyon-üfürüm)  
•Kateter giriş bölgesinde kızarıklık, 
akıntı, koku, renk yönünden 
değerlendirilmesi ve 
derecelendirilerek kaydedilmesi 









Heparinizasyon 

•Hekim tarafından order edilen 
standart heparin solüsyonunun 
20cc’lik enjektöre hazırlanması 
•DMAH hazır bulundurulması 
(bolus uygulanacağı için) 
•Heparinsiz HD tedavisinde setlerin 
ve diyalizörün 5000Ü standart 
heparin (AVFli hasta), 10000Ü 
standart heparin (kateterli hasta) ile 
yıkanması  DMAH 



Hemodiyalizin başlatılması 

•Giriş kitinin (2 adet %70lik alkollü swap, eldiven, spanç ve sabitleme 
bantları) açılması  
•Alkollü swapların fistül kanülasyon bölgesinin üzerine (arter ve ven) 
30sn temasının sağlanması 
•Arter ve ven iğnelerinin kanülasyonunun gerçekleştirilmesi (en az 5cm 
aralık bırakılması) 
•Fistül arter girişinin, anastamoz bölgesinden 2.5cm uzaklıkta olmasına 
dikkat edilmesi 
•İğne tespitlerinin bantlarla (kelebek yaparak) yapılması 

 

•Fistül Doğal 
Damaryolu 







Hemodiyalizin başlatılması 

•Greft akımının kuvvetli olduğu tarafın arter girişi olarak kabul edilmesi ve 
kanülasyonun sağlanması (hekimin çizilmiş harita orderine uygun olarak) 
•Fistül kanülasyon aşamalarının izlenmesi 

 

•Greft Yapay 
Damaryolu 



Hemodiyalizin başlatılması 

•CVC – SVK- santral venöz kateter kitinin (%2lik klorheksidin, eldiven, 
spanç, kateter örtüsü) açılması 
•2 maske, böbrek küveti, 6 adet %2lik klorheksidinli swap, 2 adet 
enjektör (5cclik), steril olmayan eldivenin hazırlanması 

 

•Tünelli kateter 

•Tünelsiz kateter 

Yapay 
Damaryolu 







Hemodiyalizin başlatılması 

•HD makinesinde yer alan UF volümü, Na, HCO3, ısı değeri, kan akım 
hızının ve diyaliz süresinin ayarlanması 
•Heparin bolus ve idame dozunun ayarlanması 
•HD tedavisinin başlatılması 



 Hemodiyaliz tedavisinin sürdürülmesi 



 Hastanın genel durumunun değerlendirilmesi 

 Vital bulguların alınması 

 İlaç tedavisinin uygulanması 

 Kan transfüzyonu 

 Hemodiyaliz makinesi değerlerinin takibi 

 Hasta laboratuvar bulgularının takibi 

 Komplikasyon takibi 

 

 

 



Hastanın genel durumunun değerlendirilmesi ve 
vital bulguların alınması 

•Hastanın diyaliz süresince saatlik 
vital bulgu takibinin yapılması 
•HD makinesi parametrelerinin 
takip edilmesi (arter, ven, TMP, UF 
volümü) 
•Sabah seansı hastalarında AKŞ 
takibinin yapılması (DM’li 
hastalarda) 
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İlaç tedavisinin uygulanması 

•Hekim tarafından order edilen ilaç 
tedavisinin (ağrı kesici-antipiretik-
antibiyotik-antihistaminik-antiemetik 
vs) uygulanması  
•İlaç uygulama sırasında (venöz 
hazneden) pompa hızının max 
130/dk ya indirilmesi 
•İlaç komplikasyonları açısından 
hastanın gözlenmesi (bulantı, 
kusma, kaşıntı, kızarıklık, nefes 
darlığı vs) 
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Kan tranfüzyonu 

 
Üremiye bağlı aneminin tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. 

 

Aralıklı kan transfüzyonu ile hastaların anemisi düzeltilebilir. Ancak kan 

transfüzyonunun alerjik reaksiyonlar, mevcut eritropoezi azaltmak, demir 

birikimi ve hastalık bulaştırma [hepatit B, hepatit C, AIDS, sifiliz, sıtma] gibi 

olumsuz etkileri vardır. 

 

KBY de olumsuz etkisi renal transplantasyon adayı olan hastalarda immün 

sistemini etkileyerek böbrek nakli ameliyatını olumsuz etkilemektedir 



Kan transfüzyonu işlem basamakları 

 
Hekim orderinin alınması ve kontrol edilmesi 

Gelen kan ürününün cross-match değerlendirmesinin yapılması 

İşlem öncesi ANT-Ta takibinin yapılması 

Arter seti üzerindeki giriş portunun alkollü spanç ile silinmesi 

Kan seti kullanılarak kan ürününün arter setine bağlanması 

Pompa hızının ve veriliş süresinin hekim istemine göre ayarlanması 

UF miktarına kan ürününün miktarının eklenmesi 

ANT-Ta takibinin transfüzyon süresince yapılması 

Tüm yapılan girişimlerin hasta takip dosyasına kayıt edilmesi 
* Transfüzyon işlemi HD tedavisi sırasında yada HD dışı zamanda yapılabilmektedir.  



Hemodiyaliz makinesi değerlerinin takibi 

•HD makinesindeki ani arter, ven 
ve TMP değer değişikliklerinin 
kontrol edilmesi 
•Saatlik kayıtların yapılması 
 





Hasta laboratuvar bulgularının takibi 

 

AYLIK  
hemogram ve biyokimya 

tetkikleri 

3 AYDA BİR  
PTH,Ferritin,Hepatit Markerları 

Her hastaya 

6 AYDA BİR  
EKG,Akciğer Grafisi,HBA1c,HIV, Anti HCV 
pozitif hastalarda HCV RNA testleri  yapılır. 



Komplikasyon takibi 

•Hastanın HD tedavisi süresince gelişmesi olası akut komplikasyonlar 
yönünden takip edilmesi 

•Hipotansiyon 
•Kas krampı 
•Hava embolisi 
•Alerjik/anafilaktik reaksiyon 
•Hemoliz 
•Hipoglisemi 
•Kanama 
•Yüksek ateş 
•Bulantı/kusma 
•DES (disequlibrium sendromu) 



 Hemodiyaliz tedavisinin sonlandırılması 



 Diyaliz sonu ilaçlarının uygulanması 

 Hemodiyaliz tedavisinin sonlandırılması  

 Ekran değerlerinin kaydedilmesi 

 Kanama kontrolünün sağlanması 

 Hastanın son durum takibinin yapılması 

 Hastanın tartılması 

 

 

 

 

 



Diyaliz sonu ilaçlarının uygulanması 

 

•Hekim tarafından order edilen ilaç 
tedavisinin uygulanması  
•İlaç uygulama sırasında pompa hızının 
max 130/dk ya indirilmesi 
•İlaç komplikasyonları açısından hastanın 
gözlenmesi (bulantı, kusma, kaşıntı, 
kızarıklık, nefes darlığı vs) 
•Demir tedavisinin son 45/dk içerisinde 
infüzyon pompası yardımıyla uygulanması 







Hemodiyaliz tedavisinin sonlandırılması ve 
Ekran değerlerinin kaydedilmesi 

 

 

 

•Enfeksiyon kontrol prosedüslerinin takip edilmesi (el yıkama, KKE giyilmesi vs) 
•Çıkış kitlerinin (eldiven, spanç, hasta eldiveni, 2 adet kapama bandı) açılması  
•HD tedavisine ilişkin verilerin kayıt edilmesi (arter/ven basıncı, efektif kan 
volümü, difüzyonsuz zaman vs) 
•Çıkış prosedürünün gerçekleştirilmesi 
•Arter/ven iğnelerinin çekilmesi (200lik açı ile) / Kateter uçların heparinli 
solüsyonlar kapatılması ve stoper takılması 
•İğnelerin kesici atık kutusuna atılması 
•Ekstrakorporeal sıvının sisteme aktarılarak set içinin boşaltılması ve setlerin atık 
kovasına atılması 
•HD makinesinin dezenfeksiyona alınması (iki seans arası ise sıcak yıkama, 
haftada bir yada iki  seans sonu ise sodyum hipoklorid ile uzun yıkama yapılması) 
 





Kanama kontrolünün sağlanması 

 

•Hastanın AVF/AVG kanama süresinin kontrol 
altına alınması 
•10dk üzerinde olması durumunda hekime haber 
verilmesi 
•Hastanın damar yolu girişinin bandajlanması ve 
kanama yönünden takip edilmesi 
•Hastanın kateter pansumanının yapılması  ve 
kateter çıkış bölgesinin kanama yönünden takip 
edilmesi 



Hastanın son durum takibinin yapılması ve 
hastanın tartılması 

 
•Hastanın vital bulgularının alınması 
•Hastanın tartılması ve sonuçların kayıt 
edilmesi 
•Hastanın kuru ağırlığına ulaşamaması 
durumunda hastanın sıvı/tuz alımı konusunda 
uyarılması 
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Örnek 1 Örnek 2 
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