
Γειά σας!
Χρήστος
Χατζημιχάλογλου
Ηλεκτρονικός Μηχανικός



Η σχέση Τεχνικού / Εκπαιδευτή με το 

Νοσηλευτή στις μεθόδους αφαίρεσης και 

οι δυνατότητες των νέων μηχανημάτων



Ο Τεχνικός
είναι μικρό αλλά απαραίτητο 

κομμάτι της ομάδας σε μια 

μονάδα τεχνητού νεφρού



Η σχέση

τεχνικού

και

νοσηλευτή

Συνεργασία

Αμφίδρομη σχέση

Επικοινωνία



H σχέση τεχνικού και νοσηλευτή



H σχέση τεχνικού και νοσηλευτή



Νοσηλευτής και τεχνικός
με πολλές ικανότητες



Ένα μηχάνημα που διαφέρει                               

από τα άλλα   



Ultrafiltration and diffusion



Υδραυλικό κύκλωμα 
μηχανήματος αιμοκάθαρσης

Εξωτερικό κύκλωμα-

γραμμές μηχανήματος 

αιμοκάθαρσης



Εξωτερικό κύκλωμα-γραμμές μηχανήματος 

φυγοκέντρισης - πλασμαφαίρεσης



Εξωτερικό κύκλωμα
γραμμές μηχανήματος CRRT
πλασμαφαίρεσης



Πλασμαφαίρεση και Νοσηλευτής



Εκπαίδευση

◇ Επαναλαμβανόμενη

◇ Άμεση σε κάθε νοσηλευτή

◇ Κατανόηση της ιδιαιτερότητας της 

κάθαρσης



Δυνατότητες των νέων 

μηχανημάτων



Δυνατότητες των νέων 

μηχανημάτων



◇ More selective than Plasma Exchange

◇ Returns purified plasma to the patient

◇ Minimal loss of patient’s own desirable non-

pathogenic substances

◇ Minimal Albumin loss

◇ Minimal substitution fluid required - no FFP

◇ Minimal risk of infection from substitution 

fluids

◇ Reduces possible protein allergy to 

substitution fluid

.

Easy to handle

Treatment time is short: around 1h/2h 

with 5/10 consecutive sessions for 

acute diseases

In practice, better than TPE :

- Usually none, sometimes few 

substitution fluids such as albumin or 

plasma are necessary, instead of

2-4 liters in TPE.

- Patient’s plasmatic water, hormones, 

clotting factors and albumin are 

returned

- Polyethersulfone membranes for both 

the plasma filter and the fractionator 

reduce C3, C5 activation

and prevent side effects

- The treatment runs without the need 

to replace bottle of albumin or bags of 

plasma, thus requires

less nurse workload than TPE.

- The cost is that of a simple TPE with 2 

liters of albumin and does not depend 

on the patient’s weight.



Double Filtration PlasmaPheresis
Plasma is separated by a 
plasma separator and passes 
through
the plasma fractionator which 
has a 10 fold smaller pore size
than a plasmafilter. Large 
molecular-weight proteins are
discarded while smaller ones 
including valuable albumin and
clotting factors are returned to 
the patient.





Rinsing by flash Continuous rinsing





Περισσότερη πληροφόριση στον τεχνικό

◇ Εξ αποστάσεως έλεγχος μέσω wifi.

◇ Καταγραφεί ιστορικού κάθαρσης.

◇ Σύνδεση με το μηχάνημα μέσω bluetooth

◇ Απλοποιημένες διαδικασίες ρύθμισης





Σας ευχαριστώ

πολύ


