


ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ

ΠΛΑΣΜΑ + ΑΦΑΙΡΕΣΗ

Η πλασμαφαίρεση είναι ο διαχωρισμός 

του πλάσματος από τα κύτταρα του 

αίματος και η αντικατάστασή του με 

φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα ή 

υποκατάστατο πλάσματος όπως η 

αλβουμίνη (σκεύασμα Humman

Albumin)



ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

 ΝΕΦΡΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

 ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΕ ΟΥΣΙΕΣ 

 ΚΤΛ



ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

 ΥΨΗΛΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΟΥΣΙΕΣ 

 ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ

 ΤΟΞΙΝΕΣ

 ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ

 ΑΝΟΣΟΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ

 Κ.Α





ΜΕΘΟΔΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 SCUF (ΞΗΡΑ ΚΑΘΑΡΣΗ)

 CVVH (ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗ)

 CVVHD (ΔΙΗΘΗΣΗ)

 CVVHDF (ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗ)

 ΑΙΜΟΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ

 ΤΠΕ (ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ)







ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΤΗΝ 
ΑΙΜΟΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ

 Ενεργοποίηση του φίλτρου αιμοπροσρόφησης
με 12500 IU heparine LEO

 Καλή ανακίνηση του φίλτρου

 Τοποθέτηση μισή ώρα σε οριζόντια θεση
ηρεμίας

 Σύνδεση του φίλτρου αιμοπροσρόφησης στο 
κύκλωμα αίματος και καλή αξαέρωση αυτού

 Ο χρόνος δράσης του φίλτρου είναι περίπου 
δύο ώρες από τη στιγμή της ενεργοποίησης





ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ –ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ

1. Το φίλτρο πλασμαφαίρεσης

2. Προγραμματισμός

3. Υποκατάστατο (πλάσμα αντί για ειδικό διάλυμα)

4. Ζύγισμα του ανταλλασόμενου όγκου πλάσματος ή 
αλβουμίνης

5. Πολύ υψηλός ρυθμός απώλειας/ανταλλαγής ανά ώρα

6. Χαμηλός ρυθμός αντλίας εώς 140 ml/min

7. Μεγάλος όγκος ανταλλαγής (2000-2500ml όταν πρόκειται 
για πλάσμα και έως 4500ml όταν πρόκειται για αλβουμίνη)

8. Σύντομος χρόνος θεραπείας έως 2 ½ ώρες

9. 5000 IU HEPARINE LEO στην έναρξη κάθε θεραπείας



ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

 Ναυτία,έμετος,κοιλιακό άλγος

 Αλλεργικές αντιδράσεις 
(πυρετός,ρίγος,κνίδωση,εξάνθημα)

 Υπασβεστιαιμία (μυικές κράμπες,παραισθήσεις)

 Δύσπνοια,βρογχόσπασμος

 εκνευρισμός – άγχος

 Αρρυθμίες

 Υποθερμία

 Υπόταση

 Υψηλής πυκνότητας αφαιρεθέν πλάσμα μπορεί να 
ενεργοποιήσει ψευδώς συναγερμό ρήξης φίλτρου



ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑ

 Ερυθηματώδης λύκος

 Νευρολογικά περιστατικά 

(τετραπληγία,μυελίτιδα)

 Αγγειίτιδα

 Οξεία παγκρεατίτιδα

 Θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα





Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 
ΑΦΑΙΡΕΣΗ

 Υπεύθυνος για την ομαλή εκτέλεση της 
διαδικασίας

 Εξήγηση της μεθόδου στον ασθενή με σκοπό 
την κατανόηση της θεραπείας και τη μείωση του 
άγχους του

 Συνεχής έλεγχος του αίματος , του πλάσματος 
και της κλινικής κατάστασης του ασθενούς

 Συνεχή επικοινωνία με τον ιατρό 

 Ψυχολογική και συναισθηματική υποστήριξη 
του ασθενούς 


