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 هاًیتىریٌگ آب و هایع دیالیس
 

 

   

.   

 ثبر یک هبُیبًَ حذاقل ثبیذ دیبلیس هبیع ّ آة

   شًْذ پبتْلْژیک ثررسی

. 

 در هیکرّثی آلْدگی سطح کَ است شذٍ تْصیَ

 استفبدٍ هْرد دیبلیس هبیع تِیَ ثرای کَ آثی

 ..ًکٌذ تجبّزcfu/ml 200 از گیرد هی قرار



 No.of درینFlow مالحظات
Bacteria 

درجه سختی 

(Ca+Mg) 
CL PH Flow ماه دما 

(آب خام)قبل   فروردین 

آب )بعد

تصفیه 

(شده  

(آب تصفیه شده)بعد  

(آب خام)قبل   اردیبهشت 

(آب تصفیه شده)بعد  

(آب خام)قبل   خرداد 

(آب تصفیه شده)بعد  

(آب خام)قبل   تیر 

(آب تصفیه شده)بعد  

(آب خام)قبل   مرداد 

(آب تصفیه شده)بعد  

(آب خام)قبل   شهریور 

(آب تصفیه شده)بعد  

برنامه کنترل کیفیت آب بخش همىدیالیس بیمارستان 
..................... 

.............در سال ............................. شهرستان   



 فرم کٌترل کیفیت رّزاًَ آة هصرفی ثخش ُوْدیبلیس

 .............در سبل ........................... شِرستبى ....................................ثیوبرستبى  

 :سبعت ثبزدیذ 

 ( :درجَ سبًتیگراد ) هیساى دهبی آة ّرّدی 

 ( :درجَ سبًتیگراد ) هیساى دهبی آة خرّجی 

          

 :درجَ سختی آة ّرّدی ثَ سیستن 

 :درجَ سختی آة خرّجی از سیستن 

 :هیساى کبًذاکتیْیتی آة ّرّدی 

 :هیساى کبًذاکتیْیتی آة خرّجی 

                                                                                                                    
 صجح    عصر       شت                                                                                                                                               

 :  هقذار کلراهیي :                                                  کلر تْتبل      آة ّرّدی                                

 :کلر آزاد                                                   

 : هیساى کلر 

 :هقذار کلراهیي :                                                کلر تْتبل      آة خرّجی                                

 :کلر آزاد                                                    

 

 (تْضیح ایٌکَ هیساى کلر ثبیذ قجل از شرّع ُر شیفت اًذازٍ گیری گردد ) 

 :خرّجی از سیستن    Flowهیساى 

 :دریي    Flowهیساى 

 :هشبُذات 

 :اقذاهبت اًجبم شذٍ 

 ًبم ّ ًبم خبًْادگی پرستبر           

 هسئْل کٌترل کیفیت آة                                                                    اهضبء ّ تبریخ          

 شت عصر صجح



شهرستان ...................... نتیجه آزمايش آب بخش همىديالیسبیمارستان 
در ........................................ وابسته به ........................ استان ................. 

وتطبیق آن با دستىالعمل .................... تاريخ  AAMI 

( Association for the advancement of Medical Instrumentation ) 

 مشخصات  مشخصات آب تصفيه شذه AAMIخصوصيات آب طبق دستورالعمل  تطبيق مالحظات

 آب خام

 عوامل آلوده كننذه

0/01  mg/l Aluminium 

0/005  mg/l Aresenium 

0/1  mg/l Barium 

0/001  mg/l Cadmium 

2  mg/l ( 0/1 mEq/l ) Calcium 

0/1  mg/l Chloramies 

0/014  mg/l Chrome 

0/1  mg/l Copper 

0/2  mg/l Fluorides 

0/005  mg/l Lead 

4  mg/l ( 0/3 mEq/l ) Magnesium 

0/0002  mg/l Mercury 

2  mg/l Nitrates 

8  mg/l ( 0/2 mEq/l ) Potassium 

0/09  mg/l Selenium 

0/005  mg/l Silver 

70  mg/l (3 mEq/l ) Sodium 

0/1  mg/l Zinc 

< 200/ml No.of Bacteria 



 

 

(کلر . ) پبراهترُبیی کَ ثبیذ در ُر شیفت هْرد آزهبیش قرار گیرًذ ( الف   

 

 

)   1پبراهترُبیی کَ ثبیذ رّزاًَ حذاقل یکجبر هْرد آزهبیش قرار گیرًذ طجق جذّل شوبرٍ ( ة 

(فرم کٌترل کیفیت رّزاًَ   

 

پبراهترُبیی کَ ثبیذ هبُبًَ حذاقل یکجبر تْسظ شرکت ًوبیٌذگی ّ آزهبیشگبٍ ثیوبرستبى ( ج 

( 2جذّل شوبرٍ . ) کٌترل شًْذ   

 

 

  3جذّل شوبرٍ . ) پبراهترُبیی کَ ثبیذ سبلیبًَ حذاقل یکجبر هْرد آزهبیش ّ قرار گیرًذ ( د 

 کٌترل 



ههوتریي راٍ افتراق سپسیس از 

واکٌشهای تة زا ، تهیَ کشت خىى در 

 زهاى ایجاد واکٌش هی تاشد 











 hyponatremia: 

 
If Na > 130:  Dialysate Na: 140-(140-predialysis Na)  

 

If Na<130:  Dialysate Na: Predialysis Na + 15-20 

 

Hypernatremia: 
 

Dialysate Na: Predialysis Na-2 mmol 



hypotension 

 

Decreased risk of 
intradialytic cramps 

 

Decreased risk of 
dialysis disequilibrium 
syndrome 

 

High dialysate sodium: 

Increased rate of 
hypertension 

 

Interdialytic weight gain 

 

Polydipsia 

 



Na concentration 

145-155 meq/lit 

135-140  meq/lit 











Thank You for your attention 


