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NACIONALNI PROTOKOLI AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE - priloga 
 

naziv PRIKLJUČITEV NA APARAT ZA AVTOMATIZIRANO PERITONEALNO DIALIZO (APD) koda 20.10  

 

 

 

 

 

 

   
Pripravimo pripomočke za delo Aparat namestimo na omarico (pult) v višino 

bolnikove postelje 
Aparat vključimo s pritiskom na glavni gumb 
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Preverimo vsako vrečko z dializno raztopino Odstranimo ovojnino na vsaki vrečki Na grelec aparata položimo predpisano vrečko z 

dializno raztopino tako, da pokrije toplotni senzor in 
da visi nastavek za spajanje čez rob. Ostale vrečke z 
raztopinami razporedimo v isti višini zraven aparata 

   

S pritiskom na tipko  sledimo navodilom aparata 
Vstavimo cevje Najprej vstavimo kaseto s cevjem 



                                                                                                                                    priloga - NACIONALNI PROTOKOLI AKTIVNOSTI ZDRAVSTENE NEGE 

 

priloga nacionalnega protokola 20.10 – PRIKLJUČITEV NA APARAT ZA AVTOMATIZIRANO PD                                                                                       aktivnosti na specialnih področjih ZBN   
                                                                                                                                                          

3 

   
Namestimo urejevalnik cevja in zapremo vse stiščke 

na cevju 
Pripravimo iztočno vrečko in jo spojimo z ustrezno 

iztočno cevko S pritiskom na tipko  preide aparat v fazo 
samotestiranja 

   
Razkužimo roke in si nadenemo obrazno zaščitno 

masko 
Ko je samotestiranje končano, se prikaže 

napis:PRIKLJUČI VREČKE 
Na aseptičen način spojimo cevje z ustreznimi 

vrečkami.Cevka z rdečo sponko je priključena na 
vrečko z raztopino na grelcu. Cevka z modro sponko 
je priključena na vrečko za zadnji vtok. Za dodatne 
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raztopine uporabimo cevje z belimi sponkami. 

   
Na vsaki vrečki prelomimo notranji zatič Odpremo vse sponke na ceveh, ki so priključene na 

vrečke z raztopino. 
Na urejevalniku odpremo sponko na cevki za 

priključitev bolnika. 

   

S pritiskom na tipko   se prične polnjenje cevja 
Preverimo, če je cevka za bolnika napolnjena z 

raztopino do vrha (v kolikor ni, postopek polnjenja 
ponovimo) 

Po končanem polnjenju se izpiše napis:PRIKLJUČITE 
SE 
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Pripravimo bolnikov pretočni set Razkužimo si roke Na aseptičen način odpremo jodovo objemko 

   
Z jodovo objemko objamamo cevko za bolnika Cevko z jodovo objemko privijemo na pretočni set Odpremo pretočni set 
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Pritisnemo tipko  za začetek zdravljenja 
Zdravljenje se prične z začetnim iztokom  

 
 
 
 
 


