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(CAPD) 

koda 20.09  

 
 
 
 
 
 

   
Odstranimo ovoj dvojne vrečke in ga 

položimo na tla;  Preverimo bistrost tekočine in 
nepoškodovanost vrečke 

 

Ločimo cevje dvojne vrečke 
 

Cevje zvijemo 
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Zvito cevje položimo pod polno vrečko 

 
Barvna zaščita na koncu cevja  visi prosto čez rob 

delovne površine 
Razkužimo roke 

 

   
Odpremo jodovo objemko 

 
Razkužimo roke 

 
Z eno roko držimo cevje z drugo roko odstranimo 

barvno zaščito s konca cevja 
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Primemo jodovo objemko in jo namestimo na konec 

cevja 
Preverimo, da je navoj na pretočnem setu zaprt; 

Odvijemo jodov pokrovček s pretočnega seta in ga 
zavržemo 

Cevje privijemo na pretočni set; 
Vedno zavijamo cevje in ne katetra 

   
Prazno vrečko položimo na ovojnino Odpremo navoj na pretočnem setu - začetek iztoka Preverimo ohlajenost cevja 
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Zapremo navoj na pretočnem setu Po končanem iztoku cevje iztočne vrečke zapremo s 

ščipalko 
 

Preverimo bistrost iztočene raztopine 

   
Ob prisotnosti fibrina apliciramo heparin Vrečko s svežo dializno raztopino obesimo na 

stojalo 
Prelomimo zelen zatič v cevju s polno vrečko 
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Odpremo ščipalko na iztočni cevi; 

Počakamo 15 sekund, da tekočina iz sveže vrečke teče v 
iztočno vrečko (speremo cevje), nato zapremo ščipalko 

Odpremo navoj na pretočnem setu - začetek 
vtoka 

Vtok 

   
Zapremo navoj na pretočnem setu 

 
Po končanem vtoku zapremo vtočno cevko s 

ščipalko 
Razkužimo roke 
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Odpremo jodov pokrovček Razkužimo roke V eni roki držimo pretočni set, z drugo roko 

odvijemo cevje s pretočnega seta 

  

 

Cevje  spustimo na tla Vzamemo jodov pokrovček in ga privijemo na konec 
pretočnega seta 

 

 


