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Πλασμαφαίρεση

• Προετοιμασία ασθενούς

• Μέτρα προστασίας

• Έλεγχος λοιμώξεων



ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ

Η θεραπευτική διαδικασία κατά την οποία το αίμα του 
ασθενή περνά διαμέσου μιας εξωσωματικής ιατρικής 
συσκευής όπου και διαχωρίζονται συστατικά του αίματος με 
σκοπό τη θεραπεία μίας νόσου

Schwartz J, Journal of Clinical Apheresis 2016; 31:149–338



Σύσταση του αίματος



Με ποιόν
τρόπο 
επιτυγχάνεται 
ο διαχωρισμός 
του 
πλάσματος;
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Προετοιμασία ασθενούς και υλικών 

Επιλογή των υλικών 

• Φίλτρων 

• Γραμμών αίματος

• Βελόνες παρακέντησης

Επιλογή αντιπηκτικού σύμφωνα με 
τις ιατρικές οδηγίες

Επιλογή  διαλύματος 
υποκατάστασης ή πλάσματος 



Προετοιμασία 
ασθενούς και 
υλικών 

• Ελέγχουμε τον εξοπλισμό μας 
και τα υλικά 

• Δεν προετοιμάζουμε το
κύκλωμα πλασμαφαίρεσης 
εάν πρώτα δεν βεβαιωθούμε 
πως θα πραγματοποιηθεί η 
συνεδρία 



Προετοιμασία 
ασθενούς και 
υλικών 

• Προετοιμασία του 
κυκλώματος αίματος 

• Για τον έλεγχο 
στεγανότητας

• Απομάκρυνσης 
πλαστικοποιητών

• Ηπαρηνισμό του 
κυκλώματος 

• Απομάκρυνση του αέρα 
από το κύκλωμα



Μέτρα προστασίας  

• Εκτίμηση αγγειακής προσπέλασης

• Περιφερική φλέβα 

• Κεντρικοί καθετήρες

• Fistula  



Πρωτόκολλο 
περιποίησης 
κεντρικών 
καθετήρων 



Μέτρα 
προστασίας

Λήψη ζωτικών σημείων 

• Θερμοκρασίας σώματος (προ και 
κατά τη συνεδρία/h)

2. Μέτρηση ΑΠ, σφύξεων (προ 
και κατά τη συνεδρία/h)

3. Προσοχή στο ισοζύγιο των 
υγρών

4. Προσοχή σε πρόσθετα 
συμπτώματα (υπασβεστιαιμίας, 
αλλεργίας, arrest) 



Μέτρα προστασίας

• Ρύθμιση της αντλίας αίματος  

• Χαμηλή ροή αίματος στην 
έναρξη

• Σταδιακή αύξηση της αντλίας 
αίματος

• Έλεγχος των πιέσεων του 
κυκλώματος (TMP, ΑΠ, ΦΠ)



Μέτρα προστασίας

• Σταδιακή αύξηση του ποσοστού 
διαχωρισμού πλάσματος        (όχι 
>30%)

• Έλεγχος πρώιμων σημείων 
θρόμβωσης του κυκλώματος 
αίματος



Μέτρα 
προστασίας

• Αντιδράσεις αλλεργικές (πυρετός, ρίγος, 
κνίδωση)

• Μυϊκές κράμπες, παραισθήσεις 
(υπασβεστιαιμία)

• Ναυτία, έμετοι, κοιλιακός πόνος

• Κεφαλόπονος

• Αρρυθμίες

• Σύγχυση

• Διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας

• Επιπλοκές από την τοποθέτησης 
καθετήρα

• Λοιμώξεις 



Μέτρα 
προστασίας

• Μείωση επιπέδων φαρμάκων 

• Υπόταση 

• Καρδιακή ανεπάρκεια (σε ηλικιωμένους 
λόγω υπερφόρτωσης υγρών)



Μέτρα προστασίας 
κατά την αποσύνδεση 

• Ελεγχόμενη επιστροφή του αίματος 

• Χρήση αέρα για την επιστροφή του 
πλάσματος (κίνδυνος αποσύνδεσης των 
παθογόνων από τον προσροφητή)

• Περιποίηση αγγειακής προσπέλασης 

• Καταγραφή των παραμέτρων  



Μέτρα προστασίας

Η ακριβής τήρηση των πρωτοκόλλων θεραπειών σε συνδυασμό με την εντατική 
παρακολούθηση και αξιολόγηση του ασθενή είναι σημαντική στην πρόληψη των επιπλοκών 
και την έγκαιρη αντιμετώπιση τους



Έλεγχος 
λοιμώξεων

Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε 
συνεδρία πλασμαφαίρεσης είναι 
ευαίσθητοι στην εμφάνιση λοιμώξεων 
και η ευαισθησία αυτή οφείλεται στις 
θεραπευτικές παρεμβάσεις.



Έλεγχος λοιμώξεων

• Να καθαρίζεται το δέρμα πριν την χρησιμοποίηση (παρακέντηση) της αγγειακής 
προσπέλασης

• Να χρησιμοποιείται άσηπτη τεχνική για την παρακέντηση και να υπάρχει καλή εκπαίδευση 
του νοσηλευτικού προσωπικού για την παρακέντηση της αγγειακής προσπέλασης .

• Η τοποθέτηση των μονίμων κεντρικών καθετήρων θα πρέπει να γίνεται με χειρουργική 
προσέγγιση από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό και κάτω από άσηπτες συνθήκες



Έλεγχος 
λοιμώξεων

• Η  σύνδεση και  αποσύνδεση  των  
κεντρικών  καθετήρων ,αλλά  και 
οποιεσδήποτε παρεμβάσεις σε αυτούς 
θα πρέπει να γίνουν με άσηπτες  
συνθήκες από εξειδικευμένο 
νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό 
και με τοποθέτηση μάσκας στο 
άρρωστο

• Οι  κεντρικοί  καθετήρες θα  πρέπει  να  
χρησιμοποιούνται μόνο  για  τη 
διαδικασία της πλασμαφαίρεσης



Έλεγχος 
λοιμώξεων

Γενικά μέτρα πρόληψης μετάδοσης των 
αιματογενών παθογόνων και κανόνες υγιεινής, 
θα πρέπει να εφαρμόζονται και κατά την 
συνεδρία πλασμαφαίρεσης ήτοι :

• Καθαρισμός  και  απολύμανση  των  
εργαλείων  των  μηχανημάτων  και  των  
διαφόρων επιφανειών μετά από κάθε 
συνεδρία 

• Συχνό πλύσιμο των χεριών και 
χρησιμοποίηση γαντιών μιας χρήσης

• Χρήση μάσκας για προστασία του 
προσώπου και των ματιών



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


