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Na razkuženo delovno površino si pripravimo ves material, ki 

ga bomo rabili za zamenjavo pretočnega seta 
Odgrnemo bolnikova oblačila, tako da nas ne bodo 

motila pri izvedbi posega 
Roke si temeljito razkužimo; Odkrijemo izstopišče 

peritonealnega katetra; Nato si ponovno razkužimo roke 
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Odpremo set za menjavo pretočnega seta in jodovo objemko; 

Odpremo tudi steklenico z jodno raztopino; 
Na eno roko si nadenemo sterilno rokavico in z njo razporedimo material v setu 

za zamenjavo pretočnega seta ter v posodico damo nekaj zloženčkov, ki jih 
bomo uporabili za razkuževanje; 

Z neorokavičeno roko nato primemo steklenico z jodno raztopino in prelijemo 
zloženčke, ki smo jih prej dali v posodico 

Nato  si še nadenemo drugo sterilno rokavico; 
Vzameno si sterilen zloženček in z njim 

dvignemo pretočni set; 

Podložimo sterilno kompreso pod peritonealni 
kateter 

 

   
Kateter zažmemo z dvema sterilnima ščipalkama, ki ju 

namestimo tako, da gledata ena proti drugi 
Nato 1 minuto razkužujemo z zloženčki, ki so preliti z jodno raztopino, 
spoj titanijskega vmesnika s pretočnim setom in peritonealni kateter 

Nato namestimo jodovo objemko na  spoj 
titanijskega vmesnika in pretočnega seta 
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Jodovo objemko vrtimo tako dolgo dokler ne 

pride jod v kontakt s celotno površino 
Vse skupaj pustimo delovati 5 minut; 

Iztopišče katetra lahko zaščitimo, tako da ga pokrijemo s sterilnim 
zloženčkom;Rokavice nato zavržemo in si razkužimo roke 

Med tem odpremo nov pretočni set in ga izpustimo iz 
ovoja na sterilno površino v set za zamenjavo 

pretočnega seta 

 

   
Po petih minutah si nadenemo novi par sterilnih rokavic; 

S sterilnima zloženčkoma ali s sterilno prijemalko 
odstranimo betadinski ščitnik (lahko ga povlečemo preko 

spoja na star pretočni set); 

Nato odvijemo star pretočni set (z 
prosto roko ali pa s pomočjo 

prijemalk), 

Nato s pomočjo sterilnega zloženčka primemo nov transfer set; 
Prosimo bolnika, da nam sname plastično zaščito s pretočnega seta, mi pa 
ga nato  privijemo na titanijski vmesnik; Če nam bolnik ne more pomagati, 

odložimo peritonealni kateter na sterilno kompreso, si sami snamemo 
plastično zaščito in nato privijemo pretočni set na titanijski vmesnik, 
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Pretočni set še lahko z občutkom dodatno privijemo s 

peanoma 
Zapremo navoj na pretočnem setu 

 
Šele potem odstranimo ščipalki z katetra (če ne bomo 
delali takoj zamenjave dializne raztopine zamenjamo 
plastično zaščito s pretočnega seta z novim jodovim 

pokrovčkom za pretočni set) 

 

   
Na koncu (ali med menjavo dialzne raztopine)  še naredimo 

toaleto izstopišča peritonealnega katetra 
Dobro zaščitimo izstopišče peritonealnega katetra Nato imobiliziramo peritonealni kateter in pretočni set 

na bolnikovo telo 
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Dokumentiramo ves poseg in zabeležimo datum naslednje 
predvidene menjave pretočnega seta 
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