Wisselprocedure APD (Home Choice®)
Houdt precies de juiste werkvolgorde aan!

Voorbereiding
 Sluit ramen en deuren
 Was uw handen als deze zichtbaar zijn vervuild zijn
 Verwijder handsieraden (ringen, armbanden en horloges)
 Desinfecteer het werkblad met oppervlaktedesinfectans

Materialen klaarleggen
 Home Choice® met PRO-kaart
 blauwe boekje (software versie 10.4)
 zakken met dialysevloeistof
 uitloopzak
 cyclerset
 oppervlaktedesinfectans
 handendesinfectans
 tissues
 mondmasker
 minicap (afsluitdop)
 connection shield
 schone handdoek (1x per 24 uur verschonen)
 infuuspaal (of gebruik haken aan de muur)

14.60 / 3.42A Wisselprocedure APD 07/2018

Opbouwen van de machine
 Controleer of het PRO-kaartje in de
machine zit
 Zet de machine aan met de knop aan
de achterkant
 Staat er een nieuw programma op het
PRO-kaartje, volg dan de instructie op
pagina 13 van het blauwe boekje
 De machine vraagt éénmaal om uw streefgewicht in te
voeren
 Op display staat: standaardmodus aan - druk op start
(groene ronde knop)
 Op display staat: plaats de set
 Desinfecteer uw handen met handendesinfectans en wrijf
ze droog
 Open de dialysevloeistofzakken en controleer op
helderheid, lekkage, concentratie en vervaldatum
 Leg de zak met de hoogste
glucoseconcentratie op de
warmhoudplaat
 Hang de overige zakken op
 Plaats de cyclerset
 Hang de blauwe organisator
 aan de haak
 Bevestig de uitloopzak aan de uitlooplijn van de set
 Klem de uitloopzak open, zet zijlijntje van de uitlooplijn
dicht
 Sluit alle andere klemmen
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Druk op de groene start toets, op display staat: zelftest
Als de zelftest klaar is, staat op display: sluit zakken aan /
open de klemmen
Doe het mondmasker voor
Desinfecteer de treksluitingen van de zakken en lijnen met
oppervlaktedesinfectans
Desinfecteer uw handen met handendesinfectans en wrijf
ze droog
Bevestig de lijn met de rode klem aan de zak op de
warmhoudplaat
Sluit de overige zakken op dezelfde manier aan
Heeft u een laatste inloop met een andere dialysevloeistof
(bijvoorbeeld Extraneal®), sluit deze dan aan op de lijn met
de blauwe klem
Zet het mondmasker af
Breek alle breekpijpjes van de dialysevloeistofzakken
Open alle klemmen die zijn aangesloten op de dialysevloeistofzakken
Open de klem van de patiëntenlijn
Druk op de groene start toets, op display staat: priming
(vullen)
Als de priming klaar is, staat op display: aansluiten en zie
patiëntenlijn
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Niet praten of hoesten, steriel werken!
Aansluiten
Machine van te voren opgebouwd? Was dan uw handen
opnieuw als deze zichtbaar vervuild zijn!



















Haal de PD-katheter te voorschijn
Controleer of de sluiting van de draaiklem van de PDkatheter goed dicht zit
Doe het mondmasker voor
Leg de schone handdoek op schoot
Leg de PD-katheter op de handdoek
Open de verpakking van het connection shield
Klem de patiëntenlijn dicht
Desinfecteer de uiteinden van de patiëntenlijn en PDkatheter met oppervlaktedesinfectans
Desinfecteer uw handen met handendesinfectans en wrijf
ze droog
Haak de patiëntenlijn aan uw pink
Pak de PD-katheter in dezelfde hand
Verwijder eerst de dop van de PD-katheter
Verwijder daarna de trekring van de patiëntenlijn
Verbind met één handeling de patiëntenlijn met de PDkatheter
Bevestig nu het connection shield
Open de draaiklem van de PD-katheter en de patiëntenlijn
Druk op start
Zet het mondmasker af

De machine begint nu met een eerste uitloop.
Zorg ervoor dat de inlooplijn en uitloopzak goed vrij liggen.
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De machine voert gedurende de nacht het gehele programma
uit.
 Werkwijze bij alarmen: zie instructies in het blauwe boekje
vanaf pagina 31

Afsluiten
 Op de display staat: einde behandeling
 Noteer de gegevens op de dagstaat
 Druk op de onderste pijltoets: op display staat: volume
eerste uitloop, noteer dit op de dagstaat
 Druk nogmaals op de onderste pijltoets: op display staat:
totale ultrafiltratie, noteer dit op de dagstaat
 Druk nogmaals op de onderste pijltoets: op display staat:
gem. verblijftijd, noteer dit op de dagstaat
 Noteer op dagstaat volume laatste inloop
Niet praten of hoesten, steriel werken!










Druk op de start toets, op display staat: sluit alle klemmen
Sluit alle klemmen op de zakken en de draaiklem van de
PD-katheter
Druk weer op de start toets,
op display staat nu afwisselend:
afsluiten en sluit alle klemmen
Doe het mondmasker voor
Leg de handdoek op schoot
Leg de PD-katheter met de lijnen op de handdoek
Desinfecteer uw handen met handendesinfectans en wrijf
ze droog
Open de verpakking van de minicap, houd de witte kant
boven
Draai de patiëntenlijn los, houd de PD-katheter in 1 hand
en laat de losse lijnen vallen
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Draai de minicap op de PD-katheter en plaats de pDkatheter in de band



Druk op de start toets, op de display staat: toestel
uitschakelen
Zet de machine uit met de knop aan de achterkant
Verwijder de cyclerset en gooi deze weg
Controleer de uitloopzak op helderheid
Leeg de uitloopzak en het restant van de dialysevloeistofzakken
Ruim het gebruikte materiaal op
Maak de Home Choice® schoon met een vochtige, schone
doek
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