
Peritonealdialys

Patienthandbok för PFT
Provtagningsprotokoll för CAPD
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Vad är ett peritonealt funktionstest (PFT)?

PFT-proceduren mäter hur din bukhinna 

fungerar. Resultatet gör det möjligt att justera 

dialysbehandlingen efter din personliga 

 dialyskapacitet och ditt behov av dialys.

Testschema
Exempel på bytesschema som kan användas 

under PFT-mätningsdagen

Kolumnerna i PFT-protokollet är 

färgkodade, så att det är lätt för 

dig att fylla i dina personliga upp-

gifter. Matcha färgerna i protokollet 

med  färgerna som används i den här 

handboken.

Schema över PFT-proceduren:

Denna handbok ersätter inte nödvändig information. Följ respektive användarinstruktion.

* Kvalitetssäkring

Dag 1 Dag 2
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Procedur för fyra manuella byten

1. Väg hela påssystemet utan ytter-

förpackning.

2. Anslut till stay•safe ®-systemet som vanligt 

(enligt användarinstruktionen).

3. Töm ut (enligt användarinstruktionen).

Notera vikten i PFT-protokollet

Notera tidpunkten för utflödets 

START i PFT-journalen 

(behövs inte för utflödet den första 

 morgonen).
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Procedur för fyra manuella byten

4. Spola systemet  

(enligt användarinstruktionen).

6. Efter att inflödet har slutförts kopplar 

du ifrån som vanligt (enligt användar-

instruktionen).

Notera tidpunkten för inflödets 

SLUT i PFT-  protokollet

5. Vrid flödesväljaren till   och börja 

inflödet (enligt användarinstruktionen).
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7. Väg hela det frånkopplade påssystemet.

8. Blanda tömningspåsen väl.

9. Spara utflödespåsen och märk den  

som påse #1

ELLER

ta ett testprov och märk det som prov #1. 

Följ rådgivning från din sjuksköterska.

Notera i PFT-protokollet  

vikten på påssystemet  

efter fullständigt utflöde.

Procedur för fyra manuella byten
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Procedur för fyra manuella byten

Förvara de märkta proverna  

eller påsarna svalt, till exempel  

i ett  kylskåp. 

10. Upprepa detta för varje påsbyte och 

markera påsarna enligt följande: 

(Följ rådgivningen från din sjuksköterska)

DAG 1

Första utflödet efter natten ska inte sparas! 

”Prov 1 eller PÅSE 1”

”Prov 2 eller PÅSE 2”

”Prov 3 eller PÅSE 3”

DAG 2 på morgonen

”Prov 4 eller PÅSE 4”

OBS! Om din ordination innehåller fler än 

fyra påsar per dag, ska du märka påsarna 

enligt samma mönster (d.v.s. PÅSE 5 och så 

vidare).
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Procedur för 24-timmars urinsamling

 • Urinsamlingen påbörjas samtidigt som 

PFT-testet. Spola ut den första urinen på 

morgonen. Därefter samlar du all din urin 

i en urinsamlingsbehållare under 24 timmar, 

inklusive den första urinen på dagen för 

klinikbesöket.

 • Försäkra dig om att du samlar in ALL 

urin – dag och natt – under 24-timmars-

perioden.

 • Ta med dig hela provtagningen från de 

24 timmarna till ditt klinikbesök.

Allmän information:

– Ät och drick som vanligt.

– Håll dig till din vanliga  

PD-ordination.

– Ta med dig alla märkta prover 

eller påsar, urinsamlingsbehållaren 

för de 24 timmarna samt ditt 

 ifyllda protokoll när du besöker 

kliniken på morgonen.

– Följ rådgivningen från din 

 sjuksköterska.
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Huvudkontor:  Fresenius Medical Care Deutschland GmbH · 61346 Bad Homburg v. d. H. · Tyskland 
Telefon: +49 (0) 6172-609-0 · Fax: +49 (0) 6172-609-2191

Sverige:  Fresenius Medical Care Sverige AB · Box 548 · 192 05 Sollentuna 
Telefon: +46 (0) 8-594 77 600 · Fax: +46 (0) 8-594 77 620 · E-post: sverige@fmc-ag.com
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