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DİYALİZE GELMENİZ GEREKEN GÜNLER                                                                                  TARİH: 

 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ 
SABAH       
ÖĞLEN       

UYARI VE ÖNERİLER 

 Fistüle basınç yapacak şekilde giyinmeyiniz Fistül bulunan kolunuzla ağır kaldırmayınız ve üzerine yatmayınız. Diyaliz 

Ünitemize gelmeden önce fistüllü kolunuz kolayca açılacak şekilde   giyininiz. 

 Diyaliz esnasında giyebileceğiniz rahat giysilerinizi (pijama,eşofman,v.b.) size verilen dolaplarınızda muhafaza ediniz. Her 

seans aynı giysilerle tartılmaya özen gösteriniz. 

 Mümkün olan sıklıkta (her gün ya da günaşırı) banyo yapınız.Diyalize girmeden önce fistüllü kolunuzu sabunla yıkayıp 

kurulayınız. 

 Katateriniz var ise bakımına (pansumanın çıkmamasına, temizliğine vs.) dikkat ediniz. 

 Tansiyon düşürücü ilaç kullanıyorsanız günlük dozunu diyaliz öncesinde almayınız. 

 Diyaliz esnasında bulantı, kusma, tansiyon düşüklüğüne neden olmamak için evde çok ağır olmamak kaydıyla hafif 

yiyecekler yiyerek geliniz. 

 Günlük sıvı alımlarınızın 1 kg’ ın üstünde olmamasına dikkat ediniz. 

 İlaçlarınızı size belirtilen şekilde ve sıklıkta almaya özen gösteriniz. İlaçlarınızı muhafaza ederken nem,ısı ve ışığa maruz 

kalmamasına dikkat ediniz. İlaç kullanımınızla ilgili oluşabilecek yan etkilerde mutlaka doktorunuza bilgi veriniz. 

 Diyaliz Ünitemizde seanslar sabah 08:00, öğlen 12:30 da başlar. Servisimizle gelecek hastalarımızın en 30 dakika önce 

evlerinde hazır olarak beklemeleri rica olunur. 

 Servis araçları ikamet adresinden alıp hastaneye bırakmakla yükümlüdür.Başka bir adresten alınıp bırakılmanız mümkün 

değildir. 

BÖBREK YETMEZLİĞİNDE DİKKAT EDİLECEK BESİNLER 

POTASYUM: Böbrek yetmezliği bulunan hastalarda kandaki potasyum değeri çok yükselebilir ve kalbi durdurabilir. 

POTASYUMDAN ZENGİN BESİNLER: Kuru yemişler, kuru baklagiller(fasulye,nohut,vb.),mantar,patates,havuç, muz, 

ıspanak,domates,kavun,turunçgiller,neskafe,kakao,meyve suları,çikolata,vb. dikkatli tüketilmelidir. 

FOSFOR:Böbrekler kandaki fosfor düzeyini ayarlayamazlar. Fosfor yüksekliğinde kemiklerden kalsiyum kaybına ve kemik 

kırılmalarına, kas güçsüzlüğü ve eklem ağrılarına sebep olur. 

FOSFORDAN ZENGİN BESİNLER:Süt ve ürünleri,kuru baklagiller,kuru yemişler,kola,bazı balık türleri,et ve sakatatlar 

dikkatli tüketilmelidir. 

SODYUM:Aşırı tuzlu yiyecekler tüketmek yüksek tansiyona ve fazla su içerek sıvı yüklenmesine sebep olur. 

SODYUMDAN ZENGİN BESİNLER:Tuz,zeytin,turşu,konserveler,krakerler,sucuk,salam,sosis,salamura besinler dikkatli   

tüketilmelidir. 

 

KULLANMANIZ GEREKEN İLAÇLAR KULLANIM SIKLIĞI VE ŞEKLİ 
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UYARI VE ÖNERİLERE UYULMADIĞI TAKTİRDE ENFEKSİYON, YARALANMA, KANAMA, DÜŞME, DİYALİZ 

YETERSİZLİĞİ, KEMİKLERDE BOZUKLUK, ÖDEM,KUSMA, ÖKSÜRÜK, GÖĞÜS AĞRISI, KRAMP, TANSİYON 

YÜKSEKLİĞİ,TANSİYON DÜŞÜKLÜĞÜ,KAŞINTI,AĞRI,BULANTI GELİŞEBİLİR. 

 


