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Aγαπητοί Κύριοι,  

 

Η περιτοναϊκή κάθαρση  είναι η πιο καθιερωμένη θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής 

λειτουργίας παγκοσμίως που εκτελείται κατά κύριο λόγο στην οικία τους ασθενούς. 

Υπάρχουν κράτη όπως οι Η.Π.Α.  όπου τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των ασθενών με 

Χρόνια Νεφρική Νόσο τελικού σταδίου που έχουν ως θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής 

τους λειτουργίας την περιτοναική κάθαρση προοδευτικά αυξάνεται.  Ο λόγος είναι ότι για τα 

ασφαλιστικά συστήματα των χωρών αυτών σε σύγκριση με τη κατ’οίκον αιμοκάθαρση που 

συνήθως συγκρίνεται, η περιτοναική κάθαρση είναι πιο αποδοτική μέθοδος.   

Μια ποικιλία διαλυμάτων κυκλοφορούν στο εμπόριο για χρήση σε ασθενείς υπό περιτοναική 

κάθαρση στο σπίτι όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.   

 

 

Η εφαρμογή της περιτοναικής κάθαρσης έχει τις ακόλουθες επιλογές για τον ασθενή: 

Στην κλασική συνεχή φορητή περιτοναική κάθαρση ο ασθενής εκτελεί χειροκίνητα τέσσερις 

αλλαγές διαλυμάτων ημερησίως κατ’οίκον.   

Με την αυτοματοποιημένη περιτοναική κάθαρση ο ασθενής μπορεί να προγραμματίσει στο 

σπίτι του πριν κοιμηθεί το μηχάνημα (cycler) να εκτελεί πολλαπλές αλλαγές διαλυμάτων κατά 

τη διάρκεια της νύχτας για μία προκαθορισμένη περίοδο και με συγκεκριμένο πρωτόκολλο.  

Στο τέλος το μηχάνημα είναι προγραμματισμένο να αφήνει ένα διάλυμα στη περιτοναική 

κοιλότητα του ασθενούς για το υπόλοιπο της ημέρας.  Η παραπάνω μέθοδος έχει 

παραλλαγές ανάλογα με το υπάρχει διάλυμα στην περιτοναική κοιλότητα του ασθενούς από 

την αρχή της νύχτας ή όχι και ανάλογα αν η περιτοναική  κοιλότητα είναι άδεια ή με διάλυμα 

κατά τη διάρκεια της ημέρας.   

Κάθε «συνταγή» της περιτοναικής κάθαρσης εξατομικεύεται ανάλογα με τον ασθενή, τις 

κλινικές του  ανάγκες, τα χαρακτηριστικά της περιτοναικής του μεμβράνης  και τις 

ιδιαιτερότητες του γενικότερα.   
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Για περισσότερες πληροφόριες για την περιτοναική κάθαρση και τις σύγχρονες οδηγίες 

χρήσης της, μπορείτε να ανατρέξετε στις επικαιροποιημένες οδηγίες του 2016 που 

συνοψίζονται στο παρακάτω άρθρο. 

 

 

 

Στη διάθεση σας , 

 

Με Εκτίμηση,  
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