SO SÁNH CÁC HÌNH THỨC LỌC MÁU
Tóm tắt các lợi ích của từng hình thức lọc máu
Lọc máu là quá trình giúp
loại bỏ các chất thải và dịch
dư thừa ra khỏi máu khi các
quả thận của bạn không còn
thực hiện chức năng này được nữa.

CHẠY THẬN NHÂN TẠO TẠI
TRUNG TÂM

Chạy thận nhân tạo (HD) sẽ giúp làm
sạch máu bằng máy với một màng lọc
hay còn được gọi là quả lọc. Chạy thận
nhân tạo ở trung tâm được tiến hành
theo lịch trình dưới sự giám sát của
nhân viên y tế.

HD Ở TRUNG TÂM

LỌC MÀNG BỤNG

CHẠY THẬN NHÂN TẠO TẠI NHÀ

Lọc màng bụng (PD) sử dụng chính
màng bụng của bệnh nhân và dịch lọc
để làm sạch máu bên trong cơ thể.
Lọc màng bụng có thể được tiến hành
tại nhà hằng ngày.

Chạy thận nhân tạo (HD) sẽ giúp
làm sạch máu bằng máy với một
màng lọc hay còn được gọi là quả
lọc. Giống như PD, HD cũng có thể
được tiến hành tại nhà, từ 3 - 6 lần
mỗi tuần.

PD TẠI NHÀ

HD TẠI NHÀ

Có thể đi du lịch
Có thể làm việc
Điều dưỡng hiện diện
trong suốt đợt điều trị

Không cần

Có thể tiến hành vào ban đêm,
trong khi bạn ngủ
Điều trị không dùng kim tiêm

Có thể dùng catheter

Có thể dùng catheter

Không phải lưu trữ các dụng cụ
lọc máu tại nhà
Có thể nói chuyện với các bệnh nhân khác
trong suốt quá trình điều trị
Có thể tiến hành điều trị trong thời gian
thích hợp tại nhà
Có thể
VN-00-210050

Việc chọn lựa phương pháp điều trị cần phải thảo luận với nhân viên y tế.

Có thể nhưng còn tùy

Không thể

