
Instalar o sistema Homechoice
 Coloque a máquina cicladora em uma área 

bem iluminada, em uma superfície plana, 
na mesma altura do abdômen do paciente e 
próxima a uma tomada de força apropriada.

Conectar o cabo de força
 Conecte uma extremidade do cabo de força 

na parte traseira da Homechoice e a outra 
na tomada de força;

 Certifique-se que a tomada seja 110v 
para a Homechoice.

Ligar a Homechoice
 Ligue a máquina na chave Liga/Desliga 

que está localizada próxima ao cabo de 
força.

Preparando o ambiente para o sistema Homechoice para Diálise Peritoneal Automatizada

Siga a orientação de seu enfermeiro de 
Diálise Peritoneal Automatizada (DPA);

 Limpar o local onde será realizada  
a terapia;

 Ilumine o ambiente;
 Feche portas e janelas;
 Desligar ventiladores ou ar-condicionado.

2 Inspecionar e Preparar o 
Material

No ambiente:
 Fechar portas e janelas.
 Desligar ventiladores ou ar-condicionado 
(não deve ocorrer corrente de ar) apenas no 
momento de preparo e conexão.

 Importante: Umedeça um pano com água e 
sabão e passe sobre a superfície da mesa.

Antes de ligar o equipamento Homechoice, 
certifique-se que a voltagem é de 110v.

Sistema Homechoice: Diálise Peritoneal Automatizada

1

Separar o Material
Reúna todo o material necessário para a DPA:

1. Bolsas de solução;
2. Equipo Cassete para DPA com cicladora;
3. Clamps;
4. Extensão da linha de drenagem;
5. Protetor de desconexão MiniCap;
6. Máscara.
Antes de manipular o material você deve lavar 
as mãos.

3

Instalar o Sistema
 Ligue a máquina Homechoice na chave 
Liga/Desliga. No visor aparece a mensagem 
APERTE O BOTÃO VERDE PARA INICIAR.

 Acione o botão verde e aguarde até aparecer 
a frase INSERIR CASSETE.
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Inserir o Equipo Cassete
 Destrave e abra a porta empurrando a 
alavanca para cima. Encaixe o equipo 
cassete direcionando as linhas para trás 
e para direita do sistema. Feche a porta e 
trave empurrando a alavanca para baixo.

5

Organizador
 Adapte o organizador na máquina. Use o 
gancho da porta do sistema para prender  
o organizador.
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Conectar a Extensão de Drenagem
 Coloque a máscara e lave as mãos com 
sabão ou esfregue as mãos (secas) com 
álcool em gel 70%.

 Aguarde até que apareça no visor a 
mensagem CONECTAR BOLSAS.

 Remova o protetor do conector do segmento 
para à linha de drenagem do equipo cassete, 
retire o protetor da extensão da linha de 
drenagem e faça a conexão. Aperte o botão 
verde. Aparece no visor a frase AUTO TESTE. 
Leve a outra ponta da extensão de drenagem 
para um ralo sanitário ou insira em um 
recipiente para coleta de grandes volumes.
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Remover a Linha do Organizador
 Instale o Clamp primeiro na bolsa que está 
no aquecedor;

 Remova do organizador o segmento do 
equipo cassete que tem a linha vermelha.
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Conectar Bolsas no Equipo Cassete
 Efetue a conexão do equipo de linha 
vermelha à bolsa de solução que está no 
aquecedor;

 Instale as bolsas adicionais nos segmentos 
do equipo com linhas brancas.

 O segmento com linha azul só deve ser 
utilizado quando a concentração de glicose 
da última bolsa for diferente.

9

Abrir Clamps
 Abra os clamps dos segmentos que estão 
conectados às bolsas de solução e à pinça 
da linha do paciente;

 Aperte o botão verde.

10

Preencher Linhas
 No visor aparece a mensagem PREENCHENDO 
LINHAS;

 Quando todos os segmentos estiverem 
preenchidos com a solução, a frase no visor 
muda para CONECTE-SE.
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Conectar o Paciente ao Sistema
 No visor, a mensagem CONECTE-SE sempre 
será alternada com a mensagem VER LINHA 
DO PACIENTE.

 Verifique se a linha do paciente está 
preenchida antes de efetuar a conexão.
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Preparar o Equipo de Transferência
 Deixe o equipo de transferência fora da 
veste do paciente;

 Certifique-se que o “Twist Clamp” esteja 
fechado.
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Manter a Máscara e Lavar as Mãos
 Antes de Conectar: Lave as mãos com 
sabão ou álcool em gel 70%, friccionando.

 Mantenha a máscara;
 Lave as mãos novamente com sabão;2

 Esfregue as mãos (secas) com álcool em gel 
70%.3
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Conectar a Linha do Paciente ao 
Equipo de Transferência
 Conecte a linha do paciente ao equipo de 
transferência.

Após conexão, você deve abrir a pinça 
do equipo e certificar-se que o “Twist 
Clamp”esteja aberto.

15

Apertar o Botão Verde
 Aperte o botão verde. A terapia de DPA dará 
início em DRENAGEM INICIAL.

Início da terapia

Antes de iniciar o procedimento, você deve colocar a máscara e lavar as mãos.
Para higiene das mãos, utilize técnicas recomendadas pelo seu enfermeiro1.
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Apertar o Botão Verde
Verificar e anotar os parâmetros da terapia:

 Aperte a seta AZUL para baixo anote: 
DRENAGEM INICIAL;

 Aperte a seta AZUL para baixo anote: 
ULT. DRENAG. MAN.;

 Aperte a seta AZUL para baixo anote: 
UF TOTAL;

 Aperte a seta AZUL para baixo anote: 
PERMAN. MÉDIA;

 Aperte a seta AZUL para baixo anote: 
T. PERM. PERDIDO E GANHO.

Após você ter revisto suas anotações, 
pressione o botão verde. O visor irá 
avançar e aparecerá a frase FECHAR 
TODOS OS CLAMPS.

Fim da terapia
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Fechar Clamps
 Feche todos os clamps das linhas de 

solução e o “Twist Clamp” do equipo 
de transferência;

 Coloque a máscara;

 Esfregue as mãos (secas) com álcool 
em gel 70%. No visor, a mensagem 
FECHAR TODOS OS CLAMPS sempre 
irá ser alternada com DESCONECTE-SE.
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Abrir o MiniCap
 Abra a embalagem do novo protetor 

de desconexão (MiniCap) e cheque a 
integridade.
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Desconectar o Paciente
 Desconecte o equipo de transferência 

da linha do paciente do equipo cassete 
descartável;

 Instale imediatamente o protetor de 
desconexão (MiniCap) no equipo de 
transferência;

 Cheque se todas as pinças estão 
fechadas;

 Empurre a alavanca da porta para cima  
e abra a porta;

 Retire o equipo cassete do sistema e 
despreze;

 Descarte todas as bolsas de solução, 
conforme informação ao lado.
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Desligar a Máquina
 Pressione o botão verde e o visor irá 

mostrar a mensagem DESLIGUE-ME;

 Desligue a máquina cicladora na chave 
Liga/Desliga.

Após a realização do procedimento: Saiba como jogar fora o lixo da diálise

As bolsas e acessórios para diálise devem ser obrigatoriamente descartados após o uso, porém, 
isso não deve ser feito de qualquer jeito.

Assim como você faz com o lixo doméstico, as bolsas e acessórios têm que ser descartados de 
acordo com a legislação. Portanto, nunca deixe de seguir as instruções na hora do descarte do 
seu material.

 Líquido drenado ou sobras de solução na bolsa devem ser jogados no ralo ou vaso sanitário. 
Antes de acionar a descarga, tampe o vaso;

 A bolsa plástica vazia e seus acessórios, como equipo, fita, máscara e protetor de desconexão 
MiniCap, deverão ser colocados em um saco de lixo preto e descartados no lixo comum;

 NUNCA COLOQUE O SACO DE LIXO PRETO DENTRO DA CAIXA DE PAPELÃO;

 A caixa de papelão deve ser desmontada ou amassada e descartada em separado do lixo 
comum. O papelão pode ser reciclado;

 JAMAIS DESCARTE AS BOLSAS E ACESSÓRIOS EM VIAS PÚBLICAS, TERRENOS ETC. Utilize 
sempre o lixo comum para que possa ser recolhido pelo serviço de coleta pública. 

Lembre-se: todos nós somos responsáveis pela limpeza  
e conservação do meio ambiente.

Conforme a Resolução RDC nº 222/2018 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA 
e a Resolução nº358/2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, resíduos 
provenientes do tratamento de resíduos domiciliares.

Esses resíduos devem ser acondicionados de acordo com as orientações dos serviços locais de 
limpeza urbana para serem encaminhados para aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos.

Saiba como cuidar da sua máquina

A máquina que você acaba de receber já beneficiou muitos pacientes e agora está beneficiando 
você! Precisamos do seu cuidado com ela, pois ela irá beneficiar outros no futuro.

1. Guarde a embalagem original para transporte em viagens ou recolhimento da máquina;

2. Anote o número de série da máquina, este número é o RG do equipamento;

3. Mantenha a máquina sempre limpa e em local arejado;

4. Para limpeza da máquina, desconecte o cabo de energia e utilize um pano umedecido com 
água e sabão. Não utilize outros produtos como álcool, alvejante ou desinfetantes;

5. Mantenha a máquina coberta quando não utilizada, para evitar a entrada de insetos;

6. Não cole nenhum adesivo ou etiqueta na máquina;

7. Fique atento à voltagem, verifique no cabo da máquina antes de ligá-la;

8. Evite quedas e danos ao equipamento;

9. Jamais faça reparos na máquina ou desmonte–a;

10. Esta máquina é de propriedade da Baxter e irá atender outros pacientes no futuro. Cuide 
muito bem dela e evite perdas, extravios e não empreste-a em nenhuma circunstância; 

11. Em caso de dúvidas, entre em contato com o Serviço ao Cliente no 0800 012 5522. 
Estamos à disposição.

Baxter Hospitalar Ltda.
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Baxter e Homechoice são marcas registradas da Baxter International Inc.
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