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Hemodialisis
(HD)

INSTALASI HEMODIALISIS

Darah disaring
dan dibersihkan
di dialiser 

Ketika anda menjalani hemodialisis, maka
tindakan tersebut harus dilaksanakan
di fasilitas kesehatan tertentu dan ditangani 

Tindakan hemodialisis biasanya dilakukan

Setiap kali hemodialisis membutuhkan 
waktu 3 sampai 5 jam dan selama itu
anda dapat membaca, menulis, tidur,
be rb i ca ra  a tau  menon ton  TV / lm

Jika fungsi ginjal tidak dapat kembali
normal, maka hemodialisis harus dilakukan 

Mesin
Hemodialisis

v

v
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Dimana Hemodialisis
dilakukan ?

Hemodialisis dapat dilaksanakan di fasilitas
kesehatan yang memiliki ijin operasional
khusus untuk  memberi pelayanan
hemodialisis, dilengkapi dengan mesin
serta tenaga terlatih untuk hemodialisis.

          

Dialisis menggantikan fungsi ginjal yang sakit. 
Jika anda mengalami  kegagalan  ginjal  
pada tahap tertentu, dialisis dapat membantu
anda untuk memperbaiki kualitas hidup dan
menjalani hidup lebih panjang walaupun 
ginjal tidak berfungsi. 

Apa keuntungan
hemodialisis ?
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oleh staf terlatih

2-3 kali seminggu

seumur hidup

v
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Fungsi Ginjal

vMengatur kadar air tubuh kita.

Membuang sampah dan racun dari tubuh kita

Menghasilkan hormon yang mengatur 
tekanan darah

Mengaktifkan Vitamin D untuk menjaga 
kesehatan tulang kita

Mengatur keseimbangan mineral-mineral 
(kalsium, fosfor, kalium, natrium), dan asam
basah tubuh kita. 

Menghasilkan hormon yang mengatur 
produksi sel darah merah / hemoglobin
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Terapi Pengganti Ginjal

Jika karena suatu penyakit, ginjal kita tidak
mampu bekerja, maka pada tahap tertentu
diperlukan tindakan prosedur  untuk 
menggantikan fungsi ginjal tersebut, yaitu :

Transplantasi / cangkok ginjal
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Darah dari
mesin dialisis

Darah dari mesin dialisis

AV stula

Vera

Arteri

Hemodialisis adalah.........

Suatu cara mekanik dengan menggunakan 
mesin untuk menggantikan fungsi ginjal, yaitu :

Membersihkan darah dengan membuang 
sampah hasil metabolisme

Membuang kelebihan cairan 

Membantu pengaturan keseimbangan 
elektrolit (kalium, natrium), dan asam basa
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Cara Pelaksanaan
Hemodialisis
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Dialisis :
 - Hemodialisis
 - Peritoneal dialisis 

Darah dari tubuh (melalui akses pembuluh
darah seperti catheter doubel lument  dan
AV-shunt) akan dial irkan ke mesin 
hemodialisis. Melalui dialiser, mesin akan
mengatur/memperbaiki kelebihan sampah
metabolisme, air, elektrolit, asam basa.
Darah yang telah dibersihkan dikembalikan
ke tubuh anda.  

Akses Pembuluh darah :

a. Bersifat sementara :

Berupa alat yang disebut catheter double
lument, yang  dipasang  pada  pembuluh 
darah besar pasien.

b. Bersifat Menetap :

Pembuluh darah arteri dihubungkan dengan
pembuluh   darah  vena   melalui   prosedur
operasi kecil

Akses pembuluh darah tersebut untuk
mengalirkan darah dari tubuh pasien ke 
mesin hemodialisis

INSTALASI HEMODIALISIS
RSUD Dr. Soetomo 


	Page 1
	Page 2

