
 چيست؟ دياليس دستگاُ

 

 : دياليس دستگاُ

 دستگاُ ايي از.دّذ هي اًجام را خَى از آهًَياك ٍ اٍرُ هاًٌذ سوي هَاد جذاسازي عول كِ است دستگاّي

 .شَد هي استفادُ آًْا افتادى كار از يا ًارسايي صَرت در كليِ تراي جاًشيٌي تعٌَاى

 :دستگاُ كار اساس

 فيلتر ٍارد دٍ ايي هخلَط.شَد رقيق خَى تا شَد هي اضافِ خَى تِ پوپي تَسيلِ ّپاريي هادُ اتتذا در

 هَجَد تركيثات.گيرد هي قرار دياليسيت يا دياليس هايع هجاٍرت در تراٍا ًيوِ غشايي طريق از ٍ شذُ دياليس

 ٍ كردُ عثَر تراٍا ًيوِ غشاء از خَى سوي هَاد.تاشذ هي گلَكس ٍ پتاسين ٍ سذين يًَْاي شاهل دياليسيت در

 پوپ دٍ تَسيلِ ٍ شَد هي تْيِ يت دياليس غليظ هادُ از دياليس هايع.شَد هي دياليسيت تثادلي هحفظِ ٍارد

 سِ شاهل ٍ شًَذ هي ساختِ هختلف ّاي شكل ّادر فيلتر. آيذ هي پذيذ اختالط هحفظِ در تٌظين قاتل

 : شَد هي زير كلي خاًَادُ

 دياليس ٍهايع شذُ راًذُ آى داخل تِ خَى كِ تراٍا ًيوِ ديَارُ داراي است اي لَلِ:هارپيچي كٌٌذُ دياليس:الف

 . دارد جرياى تاشذ هي هارپيچ تشكل كِ لَلِ اطراف در

 دياليس هايع آًْا خارج ٍ خَى آًْا درٍى كِ ًازك هَازي صفحات شاهل:هتَازي سطَح كٌٌذُ دياليس:ب

 طَل ٍ هيليوتر 20 قطر تا خالي تَ فيثر ّسار پاًسدُ تا دُ شاهل:خالي تَ فيثر كليِ:ج. تاشذ هي دارد جرياى

 تِ تَجِ تا. دارد جرياى آًْا اطراف در دياليس هايع ٍ آًْا درٍى خَى.اًذ گرفتِ قرار ّن كٌار كِ هيليوتر 052

 ًصة دستگاُ هختلف قسوتْاي در هتعذد ٍاخطارّاي ايوٌي سيستوْاي دياليس دستگاُ خاص حساسيت

 فيلتر در غشاءحائل شذى پارُ يا خَى جرياى هسير تِ َّا ٍرٍد ًظير هَاقعي در سيستوْا ايي.است شذُ

 خَاّذ هيسر هرتَطِ تكٌسيي تَسيلِ هشكل رفع از پس دياليس عول ٍ كردُ خاهَش را خَى پوپ دياليس

 .شذ



 

 دياليس ٍهايع شذُ راًذُ آى داخل تِ خَى كِ تراٍا ًيوِ ديَارُ داراي است اي لَلِ:هارپيچي كٌٌذُ دياليس:الف

 .دارد جرياى تاشذ هي هارپيچ تشكل كِ لَلِ اطراف در

 دياليس هايع آًْا خارج ٍ خَى آًْا درٍى كِ ًازك هَازي صفحات شاهل:هتَازي سطَح كٌٌذُ دياليس:ب

 طَل ٍ هيليوتر 20 قطر تا خالي تَ فيثر ّسار پاًسدُ تا دُ شاهل:خالي تَ فيثر كليِ:ج. تاشذ هي دارد جرياى

 تِ تَجِ تا. دارد جرياى آًْا اطراف در دياليس هايع ٍ آًْا درٍى خَى.اًذ گرفتِ قرار ّن كٌار كِ هيليوتر 052

 ًصة دستگاُ هختلف قسوتْاي در هتعذد ٍاخطارّاي ايوٌي سيستوْاي دياليس دستگاُ خاص حساسيت

*****  در غشاءحائل شذى پارُ يا خَى جرياى هسير تِ َّا ٍرٍد ًظير هَاقعي در سيستوْا ايي.است شذُ

 خَاّذ هيسر هرتَطِ تكٌسيي تَسيلِ هشكل رفع از پس دياليس عول ٍ كردُ خاهَش را خَى پوپ دياليس

 .شذ

*****  ٍارد دٍ ايي هخلَط.شَد رقيق خَى تا شَد هي اضافِ خَى تِ پوپي تَسيلِ ّپاريي هادُ اتتذا در

 هَجَد تركيثات.گيرد هي قرار دياليسيت يا دياليس هايع هجاٍرت در تراٍا ًيوِ غشايي طريق از ٍ شذُ دياليس

 ٍ كردُ عثَر تراٍا ًيوِ غشاء از خَى سوي هَاد.تاشذ هي گلَكس ٍ پتاسين ٍ سذين يًَْاي شاهل دياليسيت در

 پوپ دٍ تَسيلِ ٍ شَد هي تْيِ يت دياليس غليظ هادُ از دياليس هايع.شَد هي دياليسيت تثادلي هحفظِ ٍارد

 . *آيذ هي پذيذ اختالط هحفظِ در تٌظين قاتل


