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Informe 

DADES PER ACREDITACIÓ HEMODIÀLISI  

 

A continuació s’adjunta explicació i/o documentació necessària per l’acreditació de la unitat 

d’ Hemodiàlisi en aquells aspectes que depenen del departament de Manteniment: 

 

1) Plànols: 

S’adjunta plànol de l’ Unitat (annex A) 

 

2) Equipament: 

 

a) Una planta d’aigua tractada adequada per a hemodiàlisi d’acord amb les normes 

estatals i internacionals vigents: 

 

b) Un dispositiu d’emergència que garanteixi el subministrament d’aigua tractada 

necessària per cobrir el funcionament del centre o la unitat durant una jornada: 

En cas de tallada d’aigua de companyia, tenint assegurat aquest subministrament ja 

que l’Hospital disposa d’aljubs d’acumulació d’aigua per un total de 500 m3. Això 

suposa, segons el consum diari d’aigua (aprox. 100 m3), una reserva per 5 dies. 

En cas d’averia o per realització de manteniment preventiu d’una de les màquines de 

producció d’aigua osmotitzada, la producció d’aquesta d’aigua està garantida ja que 

existeixen dos equips en paral·lel que es van alternant el funcionament diàriament. 

Amb la producció d’un d’aquest equips hi ha suficient per subministrar aigua a la unitat 

d’Hemodiàlisi.  

 

c) Un sistema que garanteixi el subministrament elèctric amb una capacitat mínima de 

funcionament que permeti acabar totes les sessions d’ Hemodiàlisi en curs: 

Totes les màquines d’ Hemodiàlisi estan alimentades amb preses de corrent amb 

subministrament preferent. En cas de tall elèctric de companyia entra en funcionament 

el grup electrògen d’emergència per donar alimentació elèctrica a les màquines. 
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Aquest grup funciona amb gasoil i està preparat per donar servei durant tot el període 

de temps que duri el tall de corrent de companyia. 

 

h) Un timbre d’emergència audible en tota la Unitat pel cas d’aturada cardíaca:  

Existeix un timbre situat al control central de la Unitat. 

 

k) Un sistema de presa d’oxigen i de buit, sigui de xarxa, individual o portàtil, per garantir 

l’administració d’oxigen i l’aspiració de secrecions per a les persones: 

L’ Hospital disposa de xarxes de distribució de gasos centralitzats, tant d’oxigen con de 

buit. A cada lloc de diàlisis existeix pressa d’oxigen i de buit d’aquesta xarxa. 

El subministrament d’oxigen es realitza mitjançant un tanc principal i com a 

emergència existeix una rampa d’ampolles de reserva, que realitza un canvi automàtic 

en cas d’averia o falta de subministrament des del tanc. 

El buit s’aconsegueix mitjançant tres bombes en paral·lel. Per mantenir la depressió en 

la xarxa amb el funcionament de dos d’aquestes bombes hi ha suficient. 

 

o) Dues presses de corrent elèctric amb diferencial magnetotèrmic i commutadors 

diferenciats per cada monitor: 

La instal·lació elèctrica que alimenta els monitors de diàlisi està composta per 

transformadors d’aïllament elèctric per detectar i avisar d’una fuita per petita que sigui. 

A cada monitor arriba una línia elèctrica protegida de forma independent amb 

interruptor magnetotèrmic i amb tres presses de corrent per línia. 

Jose Fernández 

Cap de Manteniment 

Igualada, a 9 de maig de 2011 

 

 

 

Annex A:   Plànol 
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