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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Κάθε εβδοµάδα οι ασθενείς που υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση εκτίθενται σε περίπου 400 λίτρα νερού, τα οποία
χρησιµοποιούνται για την παρασκευή των υγρών αιµοδιάλυσης. Η µικροβιολογική και χηµική ποιότητα του νερού που
χρησιµοποιείται στις µονάδες τεχνητού νεφρού (ΜΤΝ), εποµένως, πρέπει να είναι απολύτως άρτια από υγειονοµικής
άποψης. Ο εργαστηριακός έλεγχος του νερού στις ΜΤΝ µπορεί να προβλέψει τους µικροβιολογικούς και χηµικούς
κινδύνους και να προλάβει τις κλινικές εκδηλώσεις (π.χ. λοιµώξεις, φλεγµονώδεις και τοξικολογικές αντιδράσεις) που
σχετίζονται µε την καθαρότητα των υγρών αιµοδιάλυσης. Στην παρούσα ανασκόπηση περιγράφεται η σηµασία του
νερού στις ΜΤΝ, αναλύονται οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται στη διασφάλιση της ποιότητας και αναδεικνύεται ο
ενεργός ρόλος της εργαστηριακής επιτήρησης στην πρόληψη των εν λόγω κινδύνων.
Λέξεις-Κλειδιά: αιµοκάθαρση, µονάδα τεχνητού νεφρού, ποιότητα νερού, χηµικοί και µικροβιολογικοί κίνδυνοι.
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ABSTRACT
The microbiological and chemical quality of water used in haemodialysis units must comply with several hygienic
conditions that do not compromise the nephropathic patient’s health. Every week patients undergoing renal therapy
are exposed to approximately 400 liters of water that are used to manufacture haemodialysis liquids. Efficient
monitoring of water quality in Renal Dialysis Units (RDU) can address the microbiological and chemical hazards and
prevent complications associated with the impurity of hemodialysis liquids (e.g. inflammatory, infectious and
toxicological reactions). This review article aims at elucidating the importance of water quality in RDU, describe the
methods used for quality assurance and promote the active role of the laboratory in preventing these hazards through
efficient monitoring.
Keywords: renal dialysis unit, water quality, chemical and biological hazards.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Βασικές αρχές της αιµοκάθαρσης
Η
αιµοκάθαρση
αποτελεί,
παγκοσµίως,
τη
συνηθέστερη µέθοδο για την αντιµετώπιση της χρόνιας
νεφρικής ανεπάρκειας. Η µέθοδος αυτή παρέχει τη
δυνατότητα καθορισµού του αίµατος των νεφροπαθών
ασθενών από περιττούς µεταβολίτες και ηλεκτρολύτες
(π.χ. ουρία, Κ+) καθώς και του πλεονάσµατος νερού
που συσσωρεύονται στον οργανισµό, µε κίνδυνο
πρόκλησης κλινικών εκδηλώσεων λόγω τοξικότητας,
οσµωτικών διαταραχών (π.χ. υπέρτασης) και άλλων
παθολογικών επιπλοκών που είναι άµεσα απειλητικές
για τη ζωή του ασθενούς.
Η αρχή της αιµοκάθαρσης βασίζεται στη χρήση µιας
ηµιπερατής µεµβράνης η οποία χρησιµοποιείται για να
εξισώσει τις συγκεντρώσεις του νερού και των
ηλεκτρολυτών µεταξύ του αίµατος του ασθενούς και
ενός διαλύµατος µεταλλικών ιόντων, ισότονου στη
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περιεκτικότητα Na+ και Cl- και υπέρτονου στην
περιεκτικότητα όξινου ανθρακικού νατρίου (NaHCO3)
για τον αποτελεσµατικό έλεγχο της πλασµατικής
οξύτητας. Το διάλυµα ρέει σε αντίθετη φορά από αυτή
του αίµατος σε εξωσωµατική κυκλοφορία υπό πίεση,
ώστε να δηµιουργείται µια ενεργή βαθµίδωση της
συγκέντρωσης υπέρ της αποµάκρυνσης του νερού και
των υπό κάθαρση ουσιών, από το αίµα προς το
διάλυµα, µέσω ωσµωτικής διάχυσης. Η ουρία και τα
άλλα προϊόντα του µεταβολισµού, όπως ο φώσφορος,
το κάλιο κτλ αποµακρύνονται διαδοχικά, καθώς το
αίµα κυκλοφορεί µεταξύ της συσκευής διήθησης και
του σώµατος του αιµοκαθαιρούµενου ασθενούς.
Η διάρκεια της διαδικασίας αποτελεί συνάρτηση της
συχνότητας µε την οποία πραγµατοποιείται (π.χ. για 3
αιµοκαθάρσεις ανά εβδοµάδα διαρκεί περίπου 4-5
ώρες), ενώ διευρύνεται σηµαντικά όταν µεγαλώνουν τα
µεταξύ τους διαστήµατα. Η αιµοκάθαρση αποτελεί,
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εποµένως, µια χρονοβόρο και επίπονη διαδικασία που
υποβάλει τον νεφροπαθή ασθενή σε έντονο
ψυχολογικό και σωµατικό στρες. Για το λόγο αυτό θα
πρέπει να προλαµβάνονται όλοι οι επιπλέον κίνδυνοι
που µπορεί να θέσουν την υγεία του ασθενούς σε
κίνδυνο, ο σηµαντικότερος εκ των οποίων αφορά στην
καθαρότητα των υγρών αιµοδιάλυσης.
H χρήση του νερού στην αιµοκάθαρση
Το νερό στις ΜΤΝ χρησιµοποιείται κατεξοχήν για την
παρασκευή
των
υγρών
της
αιµοκάθαρσης
(διαλυµάτων) που δηµιουργούνται µε την ανάµειξη
κονιορτοποιηµένων αλάτων ή συµπυκνωµένων
ενώσεων ηλεκτρολυτών. Η παραγωγή γίνεται εντός
του οργάνου (on-line) ή σε ανεξάρτητη περιφερειακή
µονάδα (off-line). Το ειδικά κατεργασµένο νερό
αποθηκεύεται σε δεξαµενές έως ότου χρησιµοποιηθεί,
ενώ παράλληλα χρησιµεύει και στο ξέπλυµα των
συσκευών πριν την επαναχρησιµοποίησή τους.
Παρόλο που το πόσιµο νερό του δικτύου ύδρευσης
υποβάλλεται σε ειδική κατεργασία για την
αποµάκρυνση των µικροβιακών και χηµικών κινδύνων
(π.χ. κροκίδωση, καθίζηση, φίλτρανση και χλωρίωση),
τα ποιοτικά κριτήρια της χρήσης του για κατανάλωση
δεν επαρκούν για ασφαλή διάθεσή του στις ΜΤΝ.
Αφενός οι ασθενείς που υποβάλλονται σε
αιµοκάθαρση εκτίθενται σε πολύ µεγαλύτερες
συγκεντρώσεις νερού από ότι ο µέσος πληθυσµός,
αφετέρου το νερό των υγρών αιµοδιάλυσης περνά
απευθείας στην κυκλοφορία του ασθενούς χωρίς τη
διαµεσολάβηση του γαστρεντερικού βλεννογόνου.
Παράµετροι που αφορούν στη χρήση του νερού στις
ΜΤΝ
Κατά την επεξεργασία του πόσιµου νερού, διάφοροι
χηµικοί παράγοντες όπως κροκκιδωτικά (π.χ. θειικό
αλουµίνιο και άλατα σιδήρου) και απολυµαντικά µέσα
(π.χ. χλώριο και χλωραµίνες) προστίθενται στο νερό
για έλεγχο των µικροβιακών κινδύνων, της
θολερότητας κτλ. ∆ιάφορα άλατα, σωµατίδια ιλύος και
προϊόντα οργανικής προέλευσης (π.χ. λιγνίνες,
τανίνες) που φυσιολογικά περιέχονται στο νερό σε
µικρές ποσότητες, αλλά και διάφορα µεταλλικά
στοιχεία (π.χ. χαλκός, µόλυβδος και ψευδάργυρος)
που µπορεί να εισέλθουν στη ροή του δικτύου από τις
σωληνώσεις του δικτύου ύδρευσης πρέπει να
αποµακρυνθούν. Μικροβιακοί παράγοντες που
περιλαµβάνουν βακτήρια και τα προϊόντα της
αποικοδόµησής
τους
(π.χ.
ενδοτοξίνες,
πεπτιδογλυκάνες) όπως επίσης µύκητες, ιοί και
πρωτόζωα, τα οποία είναι ικανά να προκαλέσουν
λοιµώξεις ή να προάγουν φλεγµονώδεις αντιδράσεις
δεν θα πρέπει να ανιχνεύονται στο νερό που
προορίζεται για χρήση στις ΜΤΝ.
Χηµικοί κίνδυνοι
Οι παρουσία διάφορων χηµικών ενώσεων στα υγρά
αιµοδιάλυσης (π.χ. ασβεστίου, νατρίου, αλουµινίου,
χλωραµινών, φθορίου, χαλκού, ψευδαργύρου, θειικών,
νιτρικών ιόντων) µπορεί να προκαλέσει µια σειρά από
οξείες ή χρόνιες παθολογικές καταστάσεις που
περιλαµβάνουν αναιµία, παθήσεις των οστών,
νευρολογικές διαταραχές, διαταραχές της οξεοβασικής
ισορροπίας και της αρτηριακής πίεσης (Tonelli et al.
2009).

Αλουµίνιο
To αλουµίνιο χρησιµοποιείται ως κροκκιδωτικό µέσο
υπό τη µορφή του θειικού αλουµινίου. Σε αλκαλικό pH
το αλουµίνιο βρίσκεται ως ανιόν, ενώ σε pH 6-7
υπάρχει σε µη φορτισµένη ή κολλοειδή µορφή που
µπορεί να αποµακρυνθεί µόνο µε τη διαδικασία της
αντίστροφης όσµωσης. Η παρουσία αλουµινίου στα
υγρά αιµοδιάλυσης µπορεί να προκαλέσει ευρεία
τοξικότητα που εκδηλώνεται µε διαταραχές της
οστεοποίησης και οξεία εγκεφαλοπάθεια (Alfrey et al.
1976, Kerr 1980). Το ασφαλές όριο του αλουµινίου στο
νερό των ΜΤΝ είναι 0.01 mg/L.
Χλώριο και χλωραµίνες
Το χλώριο και οι χλωραµίνες χρησιµοποιούνται ως
απολυµαντικά µέσα για την απολύµανση το νερού.
Παρόλο που είναι εξαιρετικά αποτελεσµατικές στην
καταπολέµηση των µικροβιακών κινδύνων, οι ενώσεις
αυτές είναι τοξικές για τον ανθρώπινο οργανισµό. H
τοξικότητα του χλωρίου οφείλεται κυρίως στην
ικανότητά
του
να
σχηµατίζει
παράγωγα
οργανοχλωριοµένων
ενώσεων
(π.χ.
τριαλογονοµεθανίων,
ΤΗΜs).
Οι
χλωραµίνες
εµποδίζουν το βιοχηµικό µονοπάτι σχηµατισµού του
αντιοξειδωτικού µορίου NADPH που δρα σαν
αναγωγικός παράγοντας µε αποτέλεσµα να αυξάνεται
η ευπάθεια των πρωτεϊνών στην οξειδωτική βλάβη
(Nieuwenhuijsen et al. 2000). Η κλινική εκδήλωση της
χλωροτοξικότητας σε ασθενείς που υποβάλλονται σε
αιµοκάθαρση αφορά, κυρίως, στην επαγωγή
αιµολυτικής αναιµίας (Pyo et al. 1993, Calderaro and
Heller 2001). Η αποµάκρυνση του χλωρίου και των
χλωραµινών από το νερό γίνεται µε την εφαρµογή
φίλτρου ενεργού άνθρακα. Τα προτεινόµενα όρια στις
ΜΤΝ είναι 0.5 mg/L για το χλώριο και 0.1 mg/L για τις
χλωραµίνες.
Βαρέα µέταλλα και ιχνοστοιχεία
Στους ασθενείς που υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση
είναι σηµαντική η ρύθµιση της οξεοβασικής
ισορροπίας (συγκεντρώσεις Na+/K+), όπως επίσης και
της συγκέντρωσης των ιχνοστοιχείων (π.χ. Ca2+, Mg2+
κτλ) που µπορεί να επηρεάσουν δραστικά τα
παραπάνω
ισοζύγια.
Η
αποµάκρυνση
των
περισσότερων µετάλλων επιτυγχάνεται µε τη
συνδυαστική χρήση της αντίστροφης όσµωσης και των
φίλτρων ενεργού άνθρακα. ∆ιάφορα τοξικά στοιχεία,
όπως µόλυβδος, ψευδάργυρος και χαλκός πρέπει να
αποµακρύνονται επαρκώς από το νερό που
προορίζεται για χρήση στις ΜΤΝ.
Μικροβιολογικοί κίνδυνοι
Το νερό που χρησιµοποιείται στις ΜΤΝ δύναται να
εµφανίσει µια σειρά από µικροβιολογικούς κινδύνους.
Κύρια πηγή µόλυνσης του νερού θεωρείται η
κοπρανώδους
προέλευσης
παρουσία
κολοβακτηριδίων και Escherichia coli. Τα τελευταία
χρόνια έχουν αναγνωριστεί σαν παράγοντες
επικινδυνότητας διάφοροι ιοί (HAV, Noro-ιοί, εντεροϊοί
κτλ) και παρασιτικοί οργανισµοί (π.χ. Cryptosporidium
parvum και Giardia intestinalis) που εµφανίζονται
ιδιαίτερα ανθεκτικοί στη χλωρίωση (Carey et al. 2004).
Το νερό επιφανειακής προέλευσης είναι, επίσης,
δυνατό να εµπεριέχει κυανοβακτήρια που παράγουν
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δευτερογενείς µεταβολίτες µε τοξική δράση (π.χ.
µικροκυστίνες, ανατοξίνες κτλ).
Ιδιαίτερα αυξηµένες συγκεντρώσεις µικροβίων και
ενδοτοξινών µπορεί να προκύψουν στα υγρά
αιµοδιάλυσης ακόµη και µετά από χλωρίωση και
κατεργασία του νερού στις ΜΤΝ (Arvanitidou et al.
1999). Η αποµάκρυνση του απολυµαντικού µέσου
(π.χ. χλωρίου) από τα συστήµατα επεξεργασίας,
καθώς και η παρουσία στάσιµων και νεκρών σηµείων
στο δίκτυο διανοµής, αυξάνουν την πιθανότητα
σχηµατισµού βιοϋµενίου (biofilm). Το βιοϋµένιο
αποτελεί
υπόστρωµα
για
την
ανάπτυξη
µικροοργανισµών (βακτηρίων, µυκήτων και άλγεων)
ικανών να παράγουν ενδοτοξίνες και ενώσεις µικρού
µοριακού
βάρους
(0.5-200
kDa),
όπως
πολυσακχαρίτες
και
µουραµυλοπεπτίδια
του
κυτταρικού τοιχώµατος, που έχουν τη δυνατότητα να
διαπερνούν τις µεµβράνες της αιµοδιάλυσης και να
εισέρχονται στην κυκλοφορία του αιµοκαθαιρούµενου
ασθενούς µε κίνδυνο πρόκλησης φλεγµονωδών
αντιδράσεων (Lonnemann 2000, Pegues et al. 1992,
Lowrie 2002). Η αντιµετώπιση αυτών των κινδύνων
είναι εξαιρετικής σηµασίας λόγω της υποκλινικής ή/και
ασυµπτωµατικής τους δράσης που συσσωρεύει την
πιθανότητα µιας οξείας αντίδρασης µε πολυοργανικές
επιπτώσεις.
Πρότυπα καθαρότητας νερού στις ΜΤΝ
Σε ότι αφορά την ποιότητα του νερού στις ΜΤΝ έχουν
αναπτυχθεί διάφορα νοµοθετικά πλαίσια από διεθνείς
οργανισµούς π.χ. "Association for the Advancement of
Medical Instrumentation (ΑΑΜΙ)" και "European
Pharmacopoeia (ΕΡ)", ενώ παράλληλα βρίσκονται σε
ισχύ τα πρότυπα του ∆ιεθνούς Οργανισµού
Τυποποίησης (ISO 13959:2009) που αφορούν στα
ποιοτικά χαρακτηριστικά των υγρών αιµοδιάλυσης.
Οι οδηγίες της ΑΑΜΙ επιτρέπουν συγκεντρώσεις 200
cfu/mL για µικροβιακούς παράγοντες και 2 IU/mL για
ενδοτοξίνες και καθιερώνουν το όριο των 50 cfu/mL
και 1 IU/mL, αντιστοίχως, για την λήψη άµεσων
διορθωτικών µέτρων που αφορά στον επανέλεγχο και
τη συστηµατική εφαρµογή ενεργού πρωτοκόλλου
απολύµανσης.
Οι
οδηγίες
του
Ευρωπαϊκού
Οργανισµού είναι λιγότερο ελαστικές και καθιερώνουν
όριο <100 cfu/mL για τους µικροβιακούς παράγοντες
και <0.25 IU/mL για τις ενδοτοξίνες.
Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 93/42/EEC για τις
Ιατρικές Συσκευές (Medical Devices) η ασφάλεια των
συσκευών
αιµοδιάλυσης
οι
οποίες
είναι
πιστοποιηµένες (δηλαδή φέρουν την ειδική σήµανση
CE) εξασφαλίζεται από τη σωστή χρήση, έλεγχο και
συντήρησή τους σε συναρµογή µε τις οδηγίες του
κατασκευαστή.
Συστήµατα επεξεργασίας νερού στις ΜΤΝ
Στα πρώτα χρόνια εφαρµογής της αιµοκάθαρσης, η
επεξεργασία του νερού στις ΜΤΝ περιελάµβανε µόνο
έλεγχο της σκληρότητας για την αποµάκρυνση των
ιόντων ασβεστίου και µαγνησίου. Η επαγωγή ποικίλων
κλινικών
προβληµάτων
(π.χ.
µικροβιαιµίας,
τοξικότητας κτλ) οδήγησε σταδιακά στη βελτίωση των
µεθόδων επεξεργασίας, καθώς και στην εφαρµογή
τεχνικών α) απϊονισµού (deionization), β) αντίστροφης
ώσµωσης (reverse osmosis) και γ) φίλτρανσης µε
ενεργό άνθρακα (carbon filtration).
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Η διαδικασία της αντίστροφης όσµωσης είναι ικανή να
αποµακρύνει 95-98% των διαλυµένων αλάτων, 99%
των βακτηριδίων, των ενδοτοξινών και των ενώσεων
µοριακού βάρους µεγαλύτερου των 200 kDa
(Pontoriero et al. 2003). Πολλά συστήµατα
επεξεργασίας νερού είναι εφοδιασµένα µε διπλό
σύστηµα
αντίστροφης
όσµωσης
(RO)
για
βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους. Η πλήρης
αποµάκρυνση του χλωρίου, των χλωραµινών και των
άλλων χηµικών κινδύνων από την άλλη πλευρά
επιτυγχάνεται µε τη χρήση φίλτρου ενεργού άνθρακα.
Η δοµή του δικτύου διανοµής ύδατος στις ΜΤΝ είναι
εξαιρετικά σηµαντική, διότι δηµιουργεί µεγάλες
επιφάνειες µε κρίσιµα σηµεία για τη µικροβιακή
ποιότητα του νερού. Ο πιο σίγουρος τρόπος για να
προληφθούν οι µικροβιολογικοί κίνδυνοι είναι να
ακολουθείται τακτικό πρόγραµµα απολύµανσης
(disinfection). Οι µεµβράνες της αντίστροφης όσµωσης
πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται σε τακτά
χρονικά διαστήµατα, ενώ οι σωληνώσεις του δικτύου
διανοµής, συµπεριλαµβανοµένων των γραµµών
εισαγωγής των συσκευών αιµοδιάλυσης, πρέπει να
απολυµαίνονται επιµελώς. Για να µειωθούν οι κίνδυνοι
µόλυνσης του νερού πρέπει να εξασφαλίζεται συνεχής
ροή του δικτύου σε 24ώρη βάση και να αποφεύγονται
οι νεκρές ζώνες και τα στάσιµα σηµεία. Οι σωλήνες
πολυβυνιλοχλωριδίου (PVC) που χρησιµοποιήθηκαν
παραδοσιακά, τείνουν σήµερα να αντικατασταθούν
από πιο σύγχρονα υλικά (π.χ. PVDF, PEX) τα οποία
απολυµαίνονται ευκολότερα, είναι δοµικά πιο ευσταθή
και περιέχουν επιφάνειες που εµποδίζουν την
προσκόλληση βακτηριδίων. Η αποτυχία λήψης των
παραπάνω προληπτικών µέτρων µπορεί να οδηγήσει
στη δηµιουργία οργανικού πολυµερούς πλέγµατος
(βιοϋµενίου) στο εσωτερικό των σωληνώσεων του
δικτύου, το οποίο λειτουργεί ως υπόστρωµα για την
ανάπτυξη µικροοργανισµών. Η αποµάκρυνση του
βιοϋµενίου µετά το σχηµατισµό του αποτελεί ιδιαίτερα
δύσκολη υπόθεση και γι’ αυτό θα πρέπει να
προλαµβάνεται.
Η απολύµανση του δικτύου παροχής νερού στις ΜΤΝ
µπορεί να επιτευχθεί µε τη χρήση χηµικών µέσων
(π.χ. υποχλωριώδες, υπεροξικό οξύ), θερµότητας ή
όζοντος. Οι χηµικές µεθόδοι είναι συνήθως αρκετά
περίπλοκες και χρονοβόρες και επιπλέον δύναται να
αφήσουν
υπολείµµατα
(τοξικά
υποπροϊόντα).
Αντιθέτως, η θερµότητα έχει το πλεονέκτηµα ότι
µπορεί να φτάσει σε όλες τις επιφάνειες χωρίς να
εµπεριέχει
κινδύνους
τοξικότητας.
Σε
πολλά
συστήµατα επεξεργασίας νερού έχει προταθεί η χρήση
υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) η οποία όµως, παρόλο
που είναι εξαιρετικά αποδοτική, συνήθως εφαρµόζεται
µόνο τοπικά και δεν καλύπτει το σύνολο του δικτύου
διανοµής του νερού. Πολλές ΜΤΝ για να αποφύγουν
τους µικροβιακούς κινδύνους είναι εξοπλισµένες µε
ένα τελικό σύστηµα φίλτρανσης που περιλαµβάνει
µικροφίλτρα πορότητας 0.1-2 µm και υπερφίλτρα
αποκλεισµού ενώσεων έως 1000 Da, που είναι ικανά
να αποµακρύνουν βακτήρια και ενδοτοξίνες.
Τα τελευταία χρόνια έχει προταθεί η χρήση
υπερκάθαρου νερού στις ΜΤΝ (µικροβιολογικής
ποιότητας <0.1 cfu/mL και ενδοτοξινών <0.03 IU/mL)
το οποίο εµποδίζει την ανάπτυξη βιοϋµενίου, µειώνει
αισθητά το ποσοστό φλεγµονωδών αντιδράσεων
στους ασθενείς, βελτιώνει την απόκριση της

ερυθροποιητίνης και προλαµβάνει την
αµυλοείδωσης (Hoenich and Levin 2003).

εµφάνιση

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Συνοψίζοντας, γίνεται πλέον αντιληπτό ότι η ποιότητα
του νερού στις ΜΤΝ πρέπει να διασφαλίζεται σε όλα τα
στάδια της επεξεργασίας µέσω ενός ενδελεχούς
συστήµατος επιθεώρησης και ελέγχων. Η αρτιότητα
της λειτουργίας της µονάδας της αντίστροφης
όσµωσης πρέπει να διερευνάται τακτικά σε ότι αφορά
τις χηµικές και µικροβιολογικές παραµέτρους και την
παρουσία ενδοτοξινών. Για την πληρέστερη λειτουργία
της µονάδας προτείνονται:
1. Εβδοµαδιαία παρακολούθηση της ποιότητας του
νερού σε κοµβικά σηµεία µε τη χρήση του τεστ
LAL (Limulus Amebocyte Lysate), όπως π.χ. µετά
δεξαµενή
την
αντίστροφη
όσµωση,
στη
αποθήκευσης, πριν και µετά τα φίλτρα.
2. Η εγκατάσταση ειδικών φίλτρων, τόσο στο
σύστηµα διανοµής του νερού όσο και πριν την
είσοδό του στις συσκευές παρασκευής των υγρών
αιµοδιάλυσης. Τα φίλτρα αυτά είναι ικανά να
εξασφαλίσουν συγκέντρωση µικροβίων µικρότερη
από 20 cfu/mL και ενδοτοξινών µικρότερη από
0.06 ΙU/mL. Ο έλεγχος και η αντικατάστασή τους
θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες

χρήσης
που
προβλέπονται
από
τον
κατασκευαστή.
3. Αποστολή
δειγµάτων
σε
διαπιστευµένο
εργαστήριο για έλεγχο των χηµικών και
µικροβιολογικών
παραµέτρων
σε
µηνιαία/εβδοµαδιαία
βάση.
Η
καταγραφή
(monitoring) των ποιοτικών χαρακτηριστικών του
νερού στις ΜΤΝ είναι εξαιρετικά σηµαντική. Ο
ρόλος της είναι διττός: αφενός στοχεύει στη
βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας και
αφετέρου παρέχει υγειονοµικά οφέλη στους
ασθενείς που υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση.
Έρευνες έχουν δείξει ότι η βελτίωση της ποιότητας
του νερού στις ΜΤΝ σχετίζεται µε την αύξηση του
τίτλου της αιµοσφαιρίνης, της αλβουµίνης και της
φερριτίνης στους ασθενείς και µείωση της CRP (Creactive protein) και της κρεατινίνης (Hoenich and
Levin 2003).
4. Προγράµµατα
απολύµανσης
πρέπει
να
καθιερωθούν τουλάχιστον σε ηµι-ετήσια βάση και
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Παρόλα αυτά οι τακτικές καθαρισµού του δικτύου
πρέπει να εφαρµόζονται κάθε φορά που
παρατηρούνται
προβλήµατα
όπως
π.χ.
παραβάσεις στις συγκεντρώσεις µικροβιακών
παραγόντων ή ενδοτοξινών.
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