Wisselprocedure APD (Homechoice Claria)
Zie tevens:
 Homechoice Claria Procedurehandleiding (Baxter)
 Homechoice Claria Gids voor oplossen van problemen
Houdt precies de juiste werkvolgorde aan!
Benodigdheden klaarleggen
 Homechoice Claria
 Vloeistofzakken (een op de machine, de anderen ernaast)
 Uitloop optie: jerrycan, uitlooplijn of uitloopzak
 PD-set met cassette
 Alcohol 70%
 Handalcohol
 Minicap (jodiumdop)
 Schone handdoek (1x per 24 uur verschonen)
 Tissues
 Zo nodig: * Connectionshield
* Haken aan de muur
Voorbereiding
 Sluit ramen en deuren
 Verwijder handsieraden (ringen, armbanden en horloge)
 Was uw handen als deze vuil zijn
 Maak het werkblad schoon met alcohol 70% en tissue
Starten
 Zet de Homechoice aan met de knop aan de achterkant
 Controleer of het logo van de Homechoice Claria wordt
weergegeven
Eenmalig bij nieuwe machine of nieuw programma:
Lees: voer activatiecode in / bevestig configuraties
Volg de stappen in de procedurehandleiding van Baxter,
hoofdstuk 1
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Lees: Uw naam
 Druk op de groene knop
Lees: Verbinden met Netwerk
Lees: Gewicht
 Voer uw gewicht in
 Druk op enter toets (˂┘)
 Druk op ▼
Lees: Bloeddruk
 Voer uw bloeddruk
 Druk op enter toets (˂┘)
 Druk op de rode toets
Lees: Standaardmodus aan / Druk op start
 Druk op groene toets
Lees: Meng twee kamerzakken
Volg de stappen:
 Desinfecteer uw handen en wrijf ze goed droog
 Open de zakken en controleer
o volume, lekkage, datum, concentratie en helderheid
o of de grote en de kleine lasnaad van de zak zijn
afgesloten
o de connector van elke zak (juiste plaats vleugels/
aanwezigheid trekring)
 Open de grote lasnaden door de zak vast te pakken en de
polsen te draaien
 Open de kleine lasnaad door de zak op te rollen
 Leg de zwaarste glucoseconcentratie op de warmhoudplaat, de overige zakken neerleggen of ophangen
 Druk op de groene toets
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Lees: Plaats de set
 Plaats de PD-set
 Hang de blauwe organisator aan de haak
 Plaats de uitlooplijn van de PD-set in de jerrycan (uitlooplijn
of uitloopzak)
 Open de klem van de uitlooplijn en sluit de klem van het
zijlijntje
 Sluit alle andere klemmen
 Druk op de groene toets

Lees: Zelftest
Lees: Sluit zakken aan/ open de klemmen
Volg de stappen:
 Desinfecteer de treksluitingen van de zakken en de lijnen
met alcohol 70%
 Desinfecteer uw handen en wrijf ze goed droog
 Bevestig de lijnen aan de zakken en controleer of de
verbinding goed is aangedraaid
o de lijn met de rode klem aan de zak op de
warmhoudplaat
o de andere zakken aan een lijn met een witte klem
o de zak met de laatste inloop (Extraneal) aan de lijn met
de blauwe klem
 Sluit met 1 hand de vleugels van de connector op de zak
 Open alle klemmen van lijnen die aangesloten zijn op
vloeistofzakken
 Breek zonodig het groene breekpijpje van de Extraneal
 Open de klem van de patiëntenlijn
 Druk op de groene toets
Lees: Twee kamerzakken gemengd?
 Check of de vloeistof in de zakken gemengd is
 Zo ja, druk op groene toets
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Lees: Priming
 Homechoice vult de lijnen met vloeistof
Lees: Zie patiëntenlijn / aansluiten
 Sluit de klem van de patiëntenlijn
Aansluiten
Machine van te voren opgebouwd? Was dan uw handen als
deze zichtbaar vervuild zijn!
Niet praten of hoesten, steriel werken!
Lees: Zie patiëntenlijn /aansluiten
Volg de stappen:
 Pak de PD-katheter
 Controleer of de sluiting van de draaiklem goed dicht is
 Leg de PD-katheter op een schone handdoek
 Check of de klem van de patiëntenlijn gesloten is
 Desinfecteer de uiteinden van de patiëntenlijn en PDkatheter met alcohol 70%
 Desinfecteer uw handen en wrijf ze goed droog
 Verbind de patiëntenlijn met de PD-katheter
 (Bevestig zo nodig het connectionshield)
 Open de draaiklem van de PD-katheter en klem van de
patiëntenlijn
 Druk op de groene toets
De machine start
Lees: Eerste uitloop
 De behandeling begint altijd met een eerste uitloop
 Controleer de uitloopvloeistof op helderheid!
 Zorg ervoor dat de lijnen goed vrij liggen
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De Homechoice Claria voert gedurende de nacht het
programma uit.
Bij alarmen:
Homechoice Claria: Gids voor oplossen van problemen.
Afsluiten
Lees: Einde behandeling
Volg de stappen:
 Druk op ▼ voor gegevens van de behandeling
 Noteer op de dagstaat:
o volume eerste uitloop
o totale UF
 Druk op de groene toets
Niet praten of hoesten, steriel werken!
Lees: Sluit alle klemmen / afsluiten
 Druk op de groene toets
Lees: Sluit alle klemmen / afsluiten
Volg de stappen:
 Sluit alle klemmen en de draaiklem van de PD-katheter
 Leg de PD-katheter op de handdoek
 Desinfecteer uw handen en wrijf ze goed droog
 Open de minicap (witte kant boven)
 Draai de patiëntenlijn los, houd de PD-katheter in 1 hand
en laat de losse lijn vallen
 Plaats minicap op PD-katheter
 Druk op de groene toets
Lees: verwijder cassette
 Verwijder de PD-set
 Druk op de groene toets
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Lees: verbinden met netwerk
Lees: toestel uitschakelen
 Zet de machine uit met de knop aan de achterkant
 Verwijder de PD-cassette
 Leeg de jerrycan en het restant van de inloopvloeistof, ruim
het gebruikte materiaal op
 Maak de Homechoice Claria schoon met een vochtige,
schone doek
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