
Jak radziæ sobie z ograniczon¹ poda¿¹ p³ynów





Dlaczego nale¿y uwa¿aæ na iloœæ przyjmowanych
p³ynów?

Jedn¹ z g³ównych funkcji nerek jest utrzymanie równowagi 
p³ynów w organizmie. Czêsto spotykanym problemem przy 
niewydolnoœci nerek jest usuwanie nadmiaru p³ynów             
z organizmu. Prowadzi to do przewodnienia, które z kolei 
mo¿e wywo³aæ wysokie ciœnienie têtnicze krwi, d³ugotrwa³e 
uszkodzenie naczyñ krwionoœnych, a nawet zaburzenia 
czynnoœci serca.
Ograniczenia w poda¿y p³ynów zale¿¹ od iloœci wydalanego 
moczu, która z czasem mo¿e ulec zmniejszeniu. Zespó³ 
medyczny ustali dopuszczaln¹ iloœæ spo¿ywanych p³ynów dla 
ka¿dego pacjenta.
Aby kontrolowaæ uczucie pragnienia, nale¿y roz³o¿yæ 
spo¿ywanie p³ynów równomiernie w ci¹gu dnia, pij¹c             
z ma³ych fili¿anek lub szklanek. Mo¿na równie¿ p³ukaæ usta 
zmro¿on¹ wod¹, ssaæ kostki lodu (jedna kostka zawiera 10-15 
ml wody) lub ¿uæ gumê.
Nale¿y unikaæ soli i s³onych produktów, np. chipsów, bekonu    
i zup, gdy¿ wzmagaj¹ pragnienie.
Nale¿y pamiêtaæ o ukrytych p³ynach, np. w wodzie do 
rozpuszczania tabletek, sosach, budyniach i mleku 
dodawanym do p³atków zbo¿owych. 



Dlaczego konieczna jest ograniczona poda¿ p³ynów?

Dozwolona iloœæ p³ynów obliczana jest indywidualnie dla 
ka¿dego pacjenta na podstawie iloœci wydalanego moczu      
w ci¹gu doby plus 500ml. Iloœæ 500ml pokrywa mniej wiêcej 
utratê p³ynów poprzez skórê i p³uca. Przyrost masy cia³a 
miêdzy zabiegami dializy nie powinien przekraczaæ 1-1,5kg 
dla przerwy jednodniowej i 1,5-2,5kg w okresie 2-3 dni. 
Zasadniczo, im mniejsza budowa cia³a, tym mniejszy powinien 
byæ przyrost wagi.
Usuwanie du¿ych iloœci p³ynów w trakcie dializy mo¿e 
wywo³aæ z³e samopoczucie u pacjenta. Mo¿e dojœæ do 
obni¿enia ciœnienia têtniczego krwi i pacjent mo¿e odczuwaæ 
zawroty g³owy lub md³oœci. Stan ten nazywamy hipotoni¹ 
(niedociœnieniem). Z tego wzglêdu wa¿ne jest, aby zawsze 
przestrzegaæ zaleceñ odnoœnie dozwolonej iloœci p³ynów.



Co dok³adnie oznacza „sucha masa cia³a”?

Po rozpoczêciu dializy czêsto s³yszy siê o suchej masie cia³a. 

Jest to waga, któr¹ organizm powinien posiadaæ bez 
nadmiernej iloœci p³ynów. Jest to równie¿ waga u¿ywana do 
obliczenia iloœci nagromadzonych p³ynów miêdzy sesjami,     
a wiêc iloœci, któr¹ nale¿y usun¹æ w czasie ka¿dego zabiegu 
dializy.
Sucha masa cia³a mo¿e z czasem ulec zmianie. U pacjentów, 
którzy zaczynaj¹ wiêcej jeœæ w wyniku dializoterapii i coraz 
lepszego samopoczucia, konieczne mo¿e byæ zwiêkszenie 
suchej masy cia³a po kilku miesi¹cach. Mo¿e, równie¿  zajœæ 
koniecznoœæ obni¿enia suchej masy u osób choruj¹cych, 
którzy stracili na wadze.



Jakie s¹ skutki spo¿ywania nadmiernej iloœci p³ynów?

Jeœli zawartoœæ wody w organizmie osi¹gnie wysokie poziomy, 
gromadz¹ce siê p³yny wywo³uj¹ obrzêki. Zwykle pojawiaj¹ siê 
w okolicy kostek, ze wzglêdu na grawitacjê, a nastêpnie mog¹ 
siê rozprzestrzeniaæ do górnych partii cia³a. Nieusuniêty 
nadmiar p³ynów zalega w p³ucach powoduj¹c zagra¿aj¹c¹ 
¿yciu dolegliwoœæ, zwan¹ obrzêkiem p³uc. Dusznoœæ jest 
jednym z objawów tej choroby. Szereg epizodów spowoduje 
uszkodzenie serca.

Mo¿na spróbowaæ usun¹æ nadmiar p³ynów za pomoc¹ dializy, 
ale spo¿ycie p³ynów pozostanie wysokie, to w koñcu dojdzie 
do trwa³ych uszkodzeñ, a pacjent mo¿e cierpieæ na przewlek³e 
zaburzenia oddychania i dolegliwoœci sercowe.



Odwodnienie

Jeœli po powrocie do domu po zabiegu dializy pacjent czuje siê 
os³abiony, powinien powiedzieæ o tym pielêgniarce w czasie 
kolejnej sesji, gdy¿ mo¿e to oznaczaæ koniecznoœæ zwiêkszenia 
suchej masy. 

Odwodnieniu sprzyja równie¿ ciep³a pogoda. Pielêgniarka 
zaleci jakie napoje mo¿na bezpiecznie piæ w okresie letnim      
i w razie koniecznoœci zwiêkszy dozwolon¹ iloœæ p³ynów.



W jaki sposób kontrolowaæ iloœæ spo¿ywanych
p³ynów?

Ograniczenie poda¿y p³ynów jest jednym z najtrudniejszych 
aspektów dializy, z którymi pacjenci musz¹ sobie radziæ, a nie 
jest to wcale takie proste. Mo¿na jednak skorzystaæ z kilku 
wskazówek, które pomog¹ kontrolowaæ iloœæ spo¿ywanych 
p³ynów w ci¹gu dnia.

Nale¿y znaæ swój „przydzia³” p³ynów
Unikaæ spo¿ywania s³onych produktów, które wzmagaj¹ 
pragnienie
Piæ z mniejszej fili¿anki lub szklanki. Zawsze przyjemniej 
jest mieæ pe³n¹ mniejsz¹ szklankê ni¿ po³owê wiêkszej 
szklanki!
U¿ywaæ tej samej fili¿anki do picia. Dziêki temu, wiadomo 
ile fili¿anek mo¿na wypiæ przez ca³y dzieñ. Nale¿y 
sprawdziæ objêtoœæ fili¿anki.
Mo¿na ssaæ kostki lodu (ale nale¿y pamiêtaæ, ¿e stanowi¹ 
one czêœæ dozwolonej iloœci), lub cukierki w momencie 
odczuwania pragnienia (osoby z cukrzyc¹ powinny 
uwa¿aæ!)
Nale¿y pamiêtaæ o ukrytych p³ynach w takich produktach, 
jak melony, arbuzy, zupy, sosy i mro¿one desery, jak np. lody. 
Wszystkie zawieraj¹ p³yny.
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Co dalej?

Jeœli po przeczytaniu niniejszej broszury macie jeszcze jakieœ 
pytania, odpowie na nie pielêgniarka lub lekarz. Pamiêtajcie, 
¿e macie prawo zadawaæ pytania.
Przygotowaliœmy dla was dodatkowe broszury, do których 
mo¿ecie zajrzeæ w póŸniejszym czasie. S¹ to:
• Hemodializa – krótkie wprowadzenie
• Jak dzia³a hemodializa?
• Pielêgnacja dostêpu naczyniowego
• Kontrolowanie iloœci przyjmowanych p³ynów
• Dieta w okresie dializacyjnym
• Powszechnie stosowane leki w okresie dializacyjnym 
• Zwiêkszanie niezale¿noœci
• Przeszczep nerki
Mamy nadziejê, ¿e przygotowane przez nas materia³y pomog¹ 
wam ³atwiej przystosowaæ siê do dializoterapii, która sprawi, 
¿e poczujecie siê lepiej.

Pamiêtajcie, ¿e w ka¿dej chwili mo¿ecie zadawaæ pytania 

na temat leczenia.



Notatki
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