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Diàlisi peritoneal a domicili (guia de suport)
En què consisteix la connexió de diàlisi peritoneal ?
És un procediment que permet eliminar l’excés de líquids i substàncies que s’acumulen a la
sang degut a la malaltia renal. La diàlisi peritoneal es fa casa després de fer l’aprenentatge
a l’hospital.
1. Quin material necessiteu?
1. Bossa d’intercanvi de líquid peritoneal
2. Tap (Desinfection Cap)
3. Líquid desinfectant (Frekaderm)
4. Solució alcohòlica desinfectant
(Sterilium)
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2. Per començar, és molt important que netegeu la superfície de treball i us poseu la
mascareta
3. Com prepareu el material?
 Poseu tot el material a la superfície de treball
 Obriu la bossa de líquid peritoneal mantenint l’esterilitat
 Obriu el Tap (Desinfection Cap) mantenint l’esterilitat
 Traieu el catèter de la bossa protectora
4. Renteu-vos les mans amb sabó antisèptic, inclòs els canells, i assequeu-vos les
mans amb les tovalloles de paper. Atenció, ara només podem tocar el material
estèril!
5. Com comencem l’intercanvi?
1. Pengeu la bossa al pal de sèrum
2. Poseu el disc al distribuïdor
3. Poseu el tap al distribuïdor
4. Col·loqueu el catèter al distribuïdor
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6. Abans de connectar-vos, heu de desinfectar el catèter amb
el líquid Frekaderm i les mans amb la solució alcohòlica
desinfectant Sterilium.
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7. Intercanvi peritoneal
1. Col·locació del catèter

2. Drenatge (15 minuts)

3. Encebat de línies (3 segons)

4. Infusió (8 minuts)

5. Tancament

6. Pincem el catèter

7. Traiem el tap (Desinfection Cap) i
al seu lloc hi posem el catèter

8. Per últim, comprovem la transparència
del líquid drenat. Pesem i buidem el
líquid al lavabo. Ens rentem les mans i
fem el full de registre (balanç, pes, TA).

