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o Pakete ng Cassette 
o 12 Talampakang Drain Extension Set (spike) 
o Tuwalya 
o Mga Bag ng Solusyon 
o 12 Talampakan ng Foot Patient Extension 

na Linya 
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o Gel Para sa 
Kamay 

o 4×4 na Gasa 
o Pulang Klamp 
o Maskara 
o Minicap 

 
 

• Hugasan ang mga Kamay 
• Tipunin ang mga Panustos 

Magtabi ng 
mga ilang 
Opticaps 
sa tabi ng 

kama 



Pagsisimula 

• Buksan ang 
Cycler. 
 

 

• Ang Cycler ay magsasabi ng: "PRESS GO TO START”. 
 
    (HUWAG MUNANG pindutin ang “GO”). 
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Baxter -  Info to go 



Pag-aayos 

• Hugasan ang mga kamay. 
• Buksan at tuyuin ang mga bag ng dialysis. 
• Suriin ang mga bag para sa mga tulo at petsa ng petsa ng paglipas. 
• Ilagay ang isang 5 Litrong bag sa Heater at ang ibang mga bag sa malapit (ilagay 

ang may pinakamataas na lakas na bag sa heater).  
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• Buksan ang Pakete ng Cassette. 
• Pindutin ang          na buton para magsimula. 

 
• Ang cycler ay magsasabi ng: “LOAD THE SET”. 

 

 

4 I-load Ang Set 
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    Pagkakarga ng Cassette 

 
 
 
 
 
 
 
 

 1) Buksan ang 
pinto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2) I-load ang 
cassette. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 3) Isara ang pinto. 
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Pagsasabit ng Organizer 

• Isabit ang Asul na Organizer sa pintuan. 
 

• Ilagay ang slot ng organizer sa ibabaw ng bar sa tuktok ng pintuan. 
 

• Pagkatapos, hilahin ang organizer upang mahuli ang hook sa mas mababang 
pintuan. 
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Sariling Pagsusuri 

• Pindutin ang            na buton. 
 

• Ang cycler ay magsasabi na ngayon ng: “SELF TESTING”. 
 

• Ipagpatuloy na i-set up ang cycler habang ginagawa nito ang pagsusuri. 
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• Ang unang linya sa kanan ng organizer ay ang Drain 
line.  
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 Pagkakabit ng Drain Line 

 
 
 
 
 

1) Isara ang Puting Klamp 
sa maliit na Y na linya 
sa gilid. 

 
 
 
 
 

2) Pagkatapos, ikonekta ang 
isang 12 Talampakang 
Drain Extension Set sa 
cassette Drain Line (nang 

hindi hihigit sa 2 mga set).  

 
 
 
 
 

3) Alisin ang asul na takip. I-
tape ang dulo ng 
Extension Set sa isang 
toilet, isang drain, o 
lalagyan (nang hindi 
napupunta sa tubig). 
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• Hugasan ang mga kamay gamit ang Sabon at Tubig. 
 

• Ilapat ang Maskara. 
  
• Linisin ang mga kamay gamit ang Gel para sa Kamay. 
 
• Kapag tapos na ang sariling pagsusuri,  
 ang Cycler ay magpa-flash at magsasabi ng 
    “OPEN CLAMPS”  to 
    “CONNECT BAGS”. 
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Paghahanda na Ikonekta ang mga Bag 
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• Hanapin ang linya na may Pulang Klamp. Ito ay kokonekta sa 
bag ng dialysis bag na nasa Heater. 
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Pagkokonekta ng mga Bag 

 
 
 
 
 

1) Alisin ang Pull Ring 
mula sa Heater Line. 

 
 
 
 

 
2) Susunod, alisin ang  
    Pull Ring mula sa 
    Bag. 

3) Ikonekta ang Heater  
     Line sa Bag  
     Connector. (dapat ay  
      isang ligtas sa   
      mikrobyong  
      koneksyon) 

 
 
 
 
 

4) Baliin ang Asul na Seal. 
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• Ikonekta ang linya gamit ang Puting Klamp sa susunod na bag ng 
dialysis na gagamitin. 

• Baliin ang Asul na Seal. 

• Isara ang Ikalawang putting klamp kung hindi ginagamit ang linya at 
iwanan ang linya sa organizer. 
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• Ikonekta ang linya gamit ang Asul na Klamp sa huling bag na gagamitin 
(pinakamadalas 7.5%). 

• Baliin ang Asul na Seal. 
• Kung kailangan, ikabit ang 12 Talampakan na Foot Patient Extension Line sa 

Patient Line sa cassette (ang mataas na linya ay nananatili sa organizer) at ilagay 
ang huling dulo sa organizer (nang hindi hihigit sa 1 set). 

• Panghuli, i-tsek lahat ng mga linya para sa mga buhol at anumang hindi nabaling 
mga seal! 
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 Paghahanda (Priming) 

• Pindutin ang         na buton. 
 

• Ang Cycler ay magsasabi ng: “PRIMING”. 
 

• Ang paghahanda ay inaabot ng halos 10 minuto (pagpa-
flush na palabas ng hangin sa mga linya). 
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• Kapag nakumpleto na ang paghahanda, ang cycler ay magpa-flash mula sa   
    “CONNECT YOURSELF” patungo sa “CHECK PATIENT LINE”. 

• Kung kinakailangan, idagdag ang HEPARIN sa mga bag. 

 
• Ang cycler ay handa na ngayon para gamitin O 
      Maghihintay ng mga oras para ikonekta mo.  
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Paglalagay ng Dosis ng 
Heparin  
 4 mls sa bawa’t 5 Litrong bag 
 2 mls sa bawa’t 2.5 Litrong 

bag 

Baxter -  Info to go 



 
• Isuot ang Maskara. 

 
• Hugasan ang mga kamay ng sabon at tubig 
• Buksan ang 4x4 na gasa. 

 
 

• Ilabas ang Transfer Set, suriin kung ang klamp ay sarado.  
(Tiyakin din na ang koneksyon sa pagitan ng titanium adaptor at Transfer set 
ay mahigpit) 

 
 

• Linisin ang mga kamay ng Gel para sa Kamay. 
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Pagkokonekta sa Cycler 
 



 
 
 
 
 
 

 3) Ikonekta ang Transfer 
Set sa Patient Line at  
tuyuin gamit ang gasa. 

 
 
 
 
 

 

 2) Susunod, alisin ang 
Minicap mula sa 
Transfer Set.  

  

 Pagkokonekta sa Cycler 

 
 
 
 
 

 

1) Alisin ang Pull Ring 
mula sa Patient Line 
(ang mataas na linya 
ay nananatili sa  
organizer). 
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Pagkokonekta sa Cycler 
• Kapag nakakonekta, buksan ang iyong Transfer Set. 

 

• Pindutin ang              na buton.  
 

• Ang cycler ay magsisimula sa pamamagitan ng pag-aalis ng likido 
sa iyong tiyan at pagkatapos ay magpapatuloy sa pagsiklo buong 
gabi. 

 Tapos na ang Terapi (End of Therapy) 
• Sa umaga ang cycler ay 
    magsasabi ng: “End of Therapy”. 
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2) Idiskonekta ang Patient 
Line mula saTransfer Set.  

      
     Hawakan ang Transfer  
     Set sa iyong kamay. 

         Pagdidiskonekta mula sa Cycler 

1) Isara ang Transfer Set. 

        Buksan ang pakete ng 
Minicap at 4x4 na gasa. 

 
 Isuot ang Maskara at 

Linisin ang mga kamay ng 
gel para sa kamay.      

 3) Ilapat ang bagong 
Minicap sa Transfer Set.  

 Tuyuin gamit ang gasa. 
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Pagtatala ng mga Numero 

• Mahalagang itala ang mga numero mula sa pagsisiklo. 
 

• Gawin ito sa pamamagitan ng pagpipindot pababa ng arrow na 
buton. 
 

• Pindutin minsan para sa bawa’t numero. 
 

• Itala ang mga numerongito sa iyong log sheet: 
  
 I-Drain   
Kabuuang UF  
Karaniwang Dwell Time  
 Idinagdag na Dwell Time O   
Nawalang Dwell Time 
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Pagsasara ng mga Klamp 

• Sa oras na maitala mo ang mga numero pindutin ang            na buton. 
 

• Ang cycler ay magsasabi ng “CLOSE ALL CLAMPS”. 
 

• Isara ang mga klamp sa lahat ng mga linya. 
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• Pindutin ang             na buton. 
 

• Ang cycler ay magsasabi ng: “DISCONNECT YOURSELF”. 
 

• Buksan ang pintuan. 

• Itapon ang cassette, mga linya, at mga bag.  

23 Pagdidiskonekta  
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• Pindutin ang             na buton. 

• Ang cycler ay magsasabi ng: “TURN ME OFF”. 
 

• Patayin ang cycler. 

 
 

Paglilinis 24 

 

Kung mayroon kang sakit ng tiyan, magsagawa ng CAPD exchange.   
 

Kung ang likido ay malabo, tawagan ang PD Unit o after hours na 
numero kaagad! 
 Baxter -  Info to go 



         Anong Ibig Sabihin Ng Mga Numerong Ito? 

I-DRAIN VOL: ML Initial Drain (I-Drain)  
Ang halaga ng dialysate solution na natanggal mula sa peritoneal cavity sa panahon 
ng unang pagtatanggal ng likido.  

TOTAL UF : ML  Total Ultrafiltration (Total UF)  
Ang kabuuang halaga ng sobrang tubig na natanggal mula sa katawan sa panahon 
ng lahat ng mga siklo. 

AVG DWELL TIME: HH:MM Average Dwell Time (Katampatang Panahon ng Pananatili) 
Ang katampatang dami ng oras na nanatili ang dialysate solution saperitoneal cavity 
sa panahon ng bawa’t siklo. 

ADDED DWELL TIME : 
HH:MM 

Added Dwell Time (Nadagdag na Panahaon ng Pananatili) 
Ekstrang panahon na ang likido ay nakapagpatuloy na manatili sa loob ng pasyente 
dahil sa episyenteng dialysate draining at filling. 

LOST DWELL TIME : 
HH:MM 

Lost Dwell Time (Nawalang Oras ng Pananatili) 
Oras na nawala mula sa pananatili dahil sa mahinang dialysate draining at filling. 
Kung ikaw ay nawawalan ng higit sa 30 minuto, gawin ang mga sumusunod: 
a) Gumawa ng isang panggitnang-araw na Twin Bag exchange upang magsuri 

para sa fibrin.  
Kung ang fibrin ay naroroon, magdagdag ng 1 ml ng heparin sa bawa’t 1 Litro ng 
dialysis solution.  
b)    Magsuri para sa pagkatibi 
 
Kung ikaw ay patuloy pa ring nagkakaroon ng mahigit sa 30 minuto ng nawalang oras 
sa pang-araw-araw na batayan, tawagan ang Peritoneal Dialysis Outpatient Unit para 
sa tulong. 

Pinagmulan: Baxter Home Choice & Home Choice Pro ADP system (2009). 
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