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Vattenprover på Hem-HD maskiner.

Prover tas på ingångsvatten, vatten för tillredning och dialysat.
Provtagningsintervallen bestäms tillsammans med beredningsansvarig apotekare
och hygiensjuksköterska. Se särskilt PM om provtagningsprogram.

Provtagning på ingångsvatten:


proven tas från den kallvattenkran som är närmast WRO-enheten



ta bort silen, tvätta av med 70 % sprit (ingen sprit vid kemiprover)



låt vattnet rinna 5 minuter och ta proverna

Provtagning på RO-vatten:


starta vattenanläggningen och dialysmaskinen



låt dialysmaskinen gå igenom testet och låt stå 10-15 minuter



ta loss vattenslangen på baksidan, tvätta kopplingen med 70 % sprit (ingen
sprit vid kemiprover) och sätt på den sterila nippeln



spola ut ca 5-6 liter vatten i en spann



ta proverna



sätt tillbaka slangen i dialysmaskinen

Provtagning på dialysat:


tryck by-pass när dialysmaskinen gått igenom Fch så det blir flöde genom
dialysvätskeslangarna



ta proverna när konduktiviteten varit inställd och stabil flera minuter



sprita avloppsröret och tag proverna därifrån



för odling och endotoxin, fyll direkt i flaska/rör. För kond/kemprov, fyll
vätska i en ren ½ litersbägare och häll över i provrör



starta dialysbehandling eller stäng av dialysmaskinen, kör ett sköljprogram

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Kemi

Kondprov

Odling

Endotoxin

Ingångsvatten X

X

RO-vatten el.
Vatten för
tillredning

X

X

X

X

X

Provtagningsrör
finns i
teknikerrummet.
Lägg in remiss i
cambio cosmic
på maskinens
nummer. Sök på
dv (dialysvatten)

Meddela mikrobiologen
tel. 7473 att prov
kommer.

X

Dialysat
Kylväska och
flaskor kommer
från Eurofins.
Beställ hämtning
via Eurofins
hemsida eller lämna
in direkt till Jetpak.

Legionella och
Pseudomonas
X

Odlingsflaskor och
endotoxinrör finns i
teknikerrummet. Lägg
in remiss i cambio
cosmic på maskinens
nummer. Sök på dialys
vattenkontroll.

X

Använd
odlingsflaska.
Lägg in remiss i
cambio cosmic
på maskinens
nummer. Använd
två remisser.

Inlämnas före 15 måntors, före 12 fredagar

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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