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سه بار در هفتهسه بار در هفته: : فرکانس دياليزفرکانس دياليز١١..

..٢٢11..2 2 –– 11..3 3 < KT/V< KT/V

..٣٣6565% < URR% < URR



گرفته شده کمتر از ميزان گرفته شده کمتر از ميزان   KT/VKT/Vمواردی که مواردی که 
ا تن ا اش آ ات تن ا اش آ ::تجويزی آن باشد عبارتند ازتجويزی آن باشد عبارتند ازت

ممحجم بيمار بيش از تخمين اوليه باشدحجم بيمار بيش از تخمين اوليه باشد١١..

جريان خون واقعی کمتر از ميزانی است که روی پمپ نمايش جريان خون واقعی کمتر از ميزانی است که روی پمپ نمايش ٢٢..
..داده شده استداده شده است

ت٣٣ ا د زی ت ان ز دت از ت ک ز ال د ان ز تدت ا د زی ت ان ز دت از ت ک ز ال د ان ز دت ..مدت زمان دياليز کمتر از مدت زمان تجويزی بوده استمدت زمان دياليز کمتر از مدت زمان تجويزی بوده است٣٣..
جريان خون بعلت وجود عوارض هنگام دياليز موقتًا پايين آورده جريان خون بعلت وجود عوارض هنگام دياليز موقتًا پايين آورده ۴۴..

..شده استشده است
..۵۵KOAKOA   صافی کمتر از ميزان مشخص شده بوده و يا ازيک صافی صافی کمتر از ميزان مشخص شده بوده و يا ازيک صافی

..کوچک تر استفاده شده استکوچک تر استفاده شده است
Accessدد۶۶ RecirculationAccess Recirculationته ا ناخ شدن ک تها ا ناخ شدن ک ا يا معکوس شدن ناخواسته يا معکوس شدن ناخواسته Access RecirculationAccess Recirculationوجودوجود۶۶..

سوزنهای دياليزسوزنهای دياليز
چوجود فشار منفی در قبل از پمپ مثًال استفاده از سوزن کوچکوجود فشار منفی در قبل از پمپ مثًال استفاده از سوزن کوچک٧٧.. پ چپ پ پ



گرفته شده بيشتر از ميزان گرفته شده بيشتر از ميزان   KT/VKT/Vمواردی که مواردی که 
ا تن ا اش آ ات تن ا اش آ ::تجويزی آن باشد عبارتند ازتجويزی آن باشد عبارتند ازت

وزن١١ اخيرًا يا باشد کمتر اوليه تخمين از بيمار وزنحجم اخيرًا يا باشد کمتر اوليه تخمين از بيمار حجم حجم بيمار از تخمين اوليه کمتر باشد يا اخيرا وزن  حجم بيمار از تخمين اوليه کمتر باشد يا اخيرا وزن  ١١..
..شديدی را از دست داده استشديدی را از دست داده است

ت٢٢ ا پايين کاذب ت ب دياليز از پ ا نه تن ا پايين کاذب ت ب دياليز از پ ا نه ن ..نمونه اوره پس از دياليز بصورت کاذب پايين استنمونه اوره پس از دياليز بصورت کاذب پايين است٢٢..
زمانی که روش آهسته استفاده نشده باشد و گردش خون زمانی که روش آهسته استفاده نشده باشد و گردش خون ٣٣..

اش اشاشت ..مجدد وجود داشته باشدمجدد وجود داشته باشداشت
..خروجی صافی گرفته شده باشدخروجی صافی گرفته شده باشد  linelineنمونه از نمونه از ۴۴..
..طول جلسه دياليز طوالنی از تجويز شده باشدطول جلسه دياليز طوالنی از تجويز شده باشد۵۵..



::11..22>KT/V>KT/V::11..22>KT/V>KT/V

ثابت ثابتحجم بيمار((حجم بدن آب کلی بيمارحجم بدن آب کلی ))حجم ))حجم کلی آب بدن بيمارحجم کلی آب بدن بيمار((حجم ثابتحجم ثابت

ال ا ش ا الاف ا ش ا افزايش زمان دياليزافزايش زمان دياليزاف

مايع دياليزمايع دياليز  - - افزايش فلوی خون افزايش فلوی خون 



محاسبه محاسبهدستورالعمل KT/VKT/Vدستورالعمل ب ل  بورا ل  KT/VKT/Vورا

BUNBUNدياليز از دياليزقبل از قبل BUNBUNقبل از دياليزقبل از دياليز
  BUNBUNبعد از دياليزبعد از دياليز

ال الا مدت زمان دياليزمدت زمان دياليزا
UFUF))مايع کشيده شدهمايع کشيده شده((

وزن بعداز دياليزوزن بعداز دياليز



KT/VKT/V ارسال نيازهنگام مورد ارسالاطالعات نيازهنگام مورد ل KT/V KT/Vاطالعات م ار زه ي ور  ال  لا م ار زه ي ور  ال  ا

دياليز زمان دياليزمدت زمان يزمدت ي ن  يز ز ي ن   ز
نوع صافینوع صافی
پمپ پمپدور دور پمپدور پمپدور

استاتاستات/ / دياليزبی کربنات دياليزبی کربنات 
با بادستگاه کنترل//دستگاه کنترلبدون UFUFبدون UFUFبدون کنترل بدون کنترل //دستگاه بادستگاه با


