Bezoekadressen:

24-uurs klaring (KT/V)
Een 24-uurs klaring (ook wel KT/V genoemd) is een onderzoek naar de restfunctie van de
nieren en de effectiviteit van uw dialysebehandeling. Voor deze test moet u urine van de
afgelopen 24 uur inleveren. De formule KT/V (spreek uit k-t-over-v) drukt de efficiëntie
van een dialysebehandeling uit.

Waarom urine van 24 uur?
De uitscheiding van stoffen door het lichaam via de urine kan onregelmatig of met een
vast dagelijks ritme gebeuren. Daarom doen wij onderzoek in urine verzameld
gedurende 24 uur.

Benodigdheden die u meekrijgt naar huis
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Indien u meer dan 200 ml per 24 uur plast, krijgt u een urinebokaal mee (met
een sticker van uw gegevens), om 24 uurs urine te sparen.
Potje met deksel voor het opvangen van dialysaat.(met sticker van uw
gegevens).
Vier opzuignaalden en vier injectiespuiten van 20 ml (alleen bij CAPD, de
handmatige wisseling).
Drie laboratoriumformulieren: één voor bloed, één voor dialysaat en één voor
de urine.
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Urine opvangen
U begint thuis, de dag vóór u bij de PD-verpleegkundige komt, met het verzamelen van
24-uurs urine en het verzamelen van dialysaat uit elke uitloopzak.
Plas bij het opstaan volledig uit en gooi deze urine weg. Verzamel daarna, gedurende 24
uur, iedere portie urine en voeg deze toe aan de container. Bewaar de container tijdens
het verzamelen koel en donker. Plas de volgende morgen bij het opstaan, op hetzelfde
tijdstip als de vorige dag, volledig uit. Voeg deze urine toe aan de inhoud van de bokaal.

Dialysaat opvangen bij CAPD (handmatige wisseling)
Bij het opstaan gooit u de uitloop van de nachtzak weg. Neem daarna uit iedere
volgende uitloopzak -na goed te hebben gemengd- 20 ml uit de uitloopzak. Dit kan met
de naald en de spuit via het rubber aanprikstukje. U spuit dit elke keer in het potje dat u
van ons hebt meegekregen. De laatste 20 ml is de volgende morgen van de uitloopzak
van de nachtwisseling. Als u vier wisselingen per dag doet, is het een totaal van 80 ml.

Dialysaat opvangen bij APD (machinebehandeling)
De dag dat u bij de verpleegkundige komt, vult u ‘s morgens vanuit de uitloopzak het
kleine potje (100 ml) met dialysaat. Belangrijk is dat u ook de procard meeneemt, zodat
de verpleegkundige deze kan uitlezen. LET OP: als u normaal gesproken een drainlijn
gebruikt voor de uitloop, sluit dan de avond ervoor een uitloopzak aan. Deze kunt u
eventueel aan de PD-verpleegkundige vragen en meekrijgen.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Inleveren
Bij de PD-verpleegkundige levert u de urinebokaal, het potje met dialysaat en de laboratoriumformulieren in.
Indien u zelf nog geen bloed heeft laten prikken, zal de PD-verpleegkundige aan u vragen om dit alsnog te laten
doen.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stelt u deze dan gerust aan uw arts of PD verpleegkundige.
Meander Medisch Centrum is bereikbaar via het algemene telefoonnummer 033 - 850 50 50 (vraag naar de
afdeling peritoneaal dialyse).
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