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چکیده

هر بیمار داراي نارسایی کلیوي در هر مرحله دیالیز با حجم زیادي آب روبرو است که:زمینه و هدف
را باید قبل از استفاده از این رو آب مورد استفاده در تهیه مایع دیالیز. مستقیماً با خون بیمار در تماس است

معکوس در بهبود هاي اسمزهدف این مطالعه تعیین کارایی سیستم. هاي اختصاصی تصفیه نمودبا روش
.کیفیت آب مورد استفاده در تهیه مایع دیالیز است

بررسی عملکرد دستگاه اسمز منظوربهتوصیفی که –پژوهش حاضر مطالعه مقطعی :مواد و روش کار
نمونه شامل آب 36بر روي94و در سه ماهه اول ) ع(معکوس در تصفیه آب مراکز دیالیز بیمارستان امام علی 

گاه با استفاده نمونه بعد از برداشت و انتقال به آزمایش.انجام شدخروجی از دستگاه اسمز معکوس و آب شهري 
17یري گردیده و داده ها با استفاده از نرم افزار گاندازهشده در کتاب استاندارد متد ارائهین روش آخراز 

SPSS نالیز قرار گرفتندآمورد.

پتاسیموسدیمسیستم اسمزمعکوس به طور معنی داري میزان سولفات، نیترات، فلوئور، سختی،:هایافته
ب خروجی از آگیري شده در میانگین تمامی ترکیبات اندازهدهد وعکوس را کاهش میآب خروجی از اسمزم

.بودEPHو AAMIاستانداردازکمتراسمزمعکوس 

وتواند کیفیت آب مورد استفاده براي همودیالیز را بهبود دهدسیستم اسمز معکوس می:گیرينتیجه
راندمان است کهدهنده ایناز حد استاندارد بوده که نشانگیري شده کمتر اندازهپارامترهايمیانگین تمامی 

.گیري شده در حد مطلوب قرار داشته استاندازهدستگاه اسمز معکوس در حذف پارامترهاي
تصفیه، همودیالیز، اسمز معکوس:ي کلیديهاواژه
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8سیده نسترن اسدزاده و همکاران...عملکرد دستگاه اسمز معکوس در تصفیه آب
مقدمه

و مواد سمی لیه،در نتیجه کاهش ادرار و کاهش عملکرد ک
زاید ناشی از متابولیسم در بدن افزایش یافته و باعث 

براي بیماران مبتال به نارسایی . نارسایی کلیه می شود
کلیه و مرحله انتهایی بیماري کلیوي جهت تصحیح عدم 
تعادل آب و الکترولیت ها و مواد شیمیایی خون همودیالیز 

در همودیالیز از پرده نیمه تراوا. ]1-3[کار می روده ب
مصنوعی به عنوان صافی براي تصفیه خون استفاده می 

]4[شود
ترین حجم آب مصرفی در پزشکی بزرگ1مایع دیالیز

که به خارج کردن مواد زاید و ]5-6[گرددمحسوب می
مایعات اضافی از خون کمک کرده و شامل مخلوطی از 

34به 1ها و آب به نسبت مواد تغلیظ شده الکترولیت
آب اسمز%99مایع دیالیز حاوي بیش از ]7[باشدمی

معکوس همراه یکسري مواد شیمیایی از قبیل اسیدها، 
]8-10[باشدها میها و بیکربناتنمک
هاي یکسان و طور تجاري در کیفیتتغلیظ شده بهمایع

شود، ولی آب مورد استفاده کامالً کنترل شده تولید می
]11-12[شدهاي متفاوتی باممکن است داراي کیفیت

ساعت تحت درمان 4بیماران دیالیزي هر بار که به مدت 
لیتر نیاز دارند 300گیرند به آبی معادل همودیالیز قرار می

برابر از یک شخص سالم در تماس با 25- 30که بیش از 
استفاده از آب شیر معمولی ]13[گیرندآب قرار می

ز به خون همواره انتقال مواد بالقوه سمی از مایع دیالی
از این رو کیفیت آب مصرفی براي .بیمار را به همراه دارد

سازي محلول دیالیز از اهمیت بسیار زیادي برخوردار آماده
علت برخی از حوادث بسیاري از متخصصان]14[است

ناگوار در مراکز دیالیز را نامناسب بودن کیفیت آب مصرفی 
رچه از نظر آب شبکه توزیع شهر اگ]15[اندتشخیص داده

کیفیت مطابق با استانداردهاي آب شرب است ولی به 
دلیل دارا بودن بعضی عناصر بدون تصفیه تکمیلی جهت 

تواند خطرات زیادي براي فرایند دیالیز مناسب نبوده و می
چنین بیمارانی به همراه داشته و نیازمند تصفیه تکمیلی 

]16- 17[باشدمی

طریق دستگاه گوارش وارد ها در آب آشامیدنی از آالینده
هاي حالی که هنگام همودیالیز آالیندهشوند، درخون می

1 -Dialysate

و. ]18[شودموجود در مایع دیالیز مستقیماً وارد خون می
ر آب قابلیت د دپایین موجومولکولیهمه مواد با وزن 

رست شبیه د، ددسترسی به جریان خون بیمار را دارن
دیدي به بدن بیمار وارست که این مواد از طریق ورازمانی 

یالیز از دل خالص بودن آب مصرفی در دلیین همبه . دشون
]19[ار است داهمیت زیادي برخور

میالدي از غشاهاي اسمز معکوس 1950در اواخر دهه 
سپس در دهه . براي جداسازي نمک از آب استفاده گردید

میالدي استفاده از غشاهاي استات سلولز اسمز1960
سازي آب با جریان زیاد متداول خالصمعکوس براي 

ترین روش براي تصفیه آب مراکز متداول. ]20[گردید
معکوس فرایند باشد که اسمزمعکوس میدیالیز اسمز
تواند از محلولی به کمک یک غشا باشد که میفیزیکی می

در روش اسمز. نیمه تراوا حالل تقریباً خالصی تولید کند
معدنی حل شده از جمله مواد%99توان معکوس می

مواد کلوئیدي آلی را حذف کرد%97فلزات سنگین و 
]22 -21[

اي در اسمز معکوس آب خام توسط پمپ به داخل محفظه
شود چون تقریباً که داراي غشاي نیمه تراواست رانده می

تواند از غشا عبور کند بنابراین در یک فقط آب خالص می
سمت دیگر آب تغلیظ طرف غشا آب تقریباً خالص و در

اسمز معکوس توانایی . ها وجود داردشده از ناخالصی
ها و باکتري% 100و 2کل جامدات محلول%99کاهش 
اما ممکن است به ها را داردها و دیگر میکروبویروس

بندي کامل سیستم مقدار کمی از این گونه علت عدم آب
]23- 24[شده یافت شودها در آب تصفیهناخالصی

ها براي جلوگیري از فیه مقدماتی با استفاده از صافیتص
گرفتگی غشاها و ایجاد شرایط مساعد براي رشد 
میکروارگانیزم ها و استفاده مطلوب از سیستم تصفیه اسمز

گذاري معکوس، افزایش کارکرد غشاها، جلوگیري از رسوب
]25- 26[شود انجام میpHاز امالح و تنظیم 

ترکیبات کلر از اولین گروه از نیترات، سولفات، مس و
هاي شیمیایی هستند که در کوتاه مدت باعث آالینده

. شوندعوارض شدید بر روي بیماران همودیالیزي می
هاي شیمیایی که در گروه دوم طبقه بندي شده آالینده

مانند آرسنیک، کروم و سلنیوم که به مقدار ناچیز در آب 

2-TDS
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9)1(8؛ دوره95سالمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی                 
فاکتور خطر محسوب عنوانباشند لذا بههمودیالیز می

کلسیم، پتاسیم و سدیم که در گروه سوم . شودنمی
باشند و در باشند و داراي خاصیت فیزیولوژیک میمی

]27[گردندمقدار زیاد موجب اثرات سویی می

پذیري با توجه به فرایند تهاجمی همودیالیز و آسیب
بیماران و مستعد بودن آنان به ابتال و توسعه عفونت،

بیماران دیالیزي با یک مشکل بهداشتی مواجهه جامعه 
اي جدي براي پایش مستمر دارند و با توجه به اینکه برنامه

معکوس و نگهداري منظم سیستم عملکرد دستگاه اسمز
در مطالعه شهریاري و همکاران در خصوص .وجود ندارد

ارزیابی سیستم اسمز معکوس در بهبود کیفیت آب مورد 
مودیالیز بیمارستان هاي اصفهان وجود استفاده در مایع ه

نتایج این مطالعه نشان می دهد که سیستم اسمز . دارد
باقیمانده، سدیم پتاسیم نیترات و معکوس میزان کلر

سولفات را کاهش داده ولی تاثیر معنی داري بر روي 
]28[نداردلومینیوم آکاهش میزان سرب کادمیوم روي و 

ولترین روش تصفیه آب در فرایند اسمزمعکوس که متدا
کیفیت آب تصفیه شده را در دستگاههاي همودیالیز است 

حد کیفیت الزم براي دستگاههاي همودیالیز می رساند
]30 -29[

توسط انجمن کنترل کیفیت تجهیزات AAMIاستاندارد
این انجمن براي . پیشرفته پزشکی در امریکا تهیه گردید

یالیز نیز کیفیت آب مورد استفاده در واحدهاي د
این استاندارد در بیشتر . استانداردي تدوین نمود

کشورهاي دنیا از جمله ایران براي کنترل کیفی آب 
گیرد که در واحدهاي همودیالیز مورد استفاده قرار می

هاي علوم ایران توسط وزارت بهداشت به کلیه دانشگاه
]31[پزشکی ابالغ گردیده است

رسی کیفیت شیمیایی و بنابراین هدف از این تحقیق بر
مقایسه با میکروبی آب مصرفی در فرایند دیالیز و

بررسی عملکرد سیستم تصفیه آب وAAMIاستاندارد
.مراکز دیالیز طراحی شده است

روش کار
نمونه از 36مقطعی بوده که تعداد -این پژوهش توصیفی 

ورودي وخروجی سیستم اسمزمعکوس بخش دیالیز 
دانشگاه علوم پزشکی خراسان ) ع(بیمارستان امام علی

.برداشت شد1394شمالی در طی سه ماه اول سال 

یري در نمونه گآبیمیاییشی کیفیتبررسبه منظور
هر ده روز (ي بار نمونه بردار3هر ماهطول سه ماه و 

لیتر از 5/1در ظروف پالستیکی تمیز به حجم ) یکبار
یز براي و ن) معکوساسمز(خروجی دستگاه تصفیه آب 

برداري از آب تعیین عملکرد دستگاه اسمزمعکوس نمونه
انجام و مورد آنالیز ) آب شهري(ورودي به دستگاه تصفیه 

]31[شیمیایی قرار گرفت

که روش نمونه AAMI2وEPH1مطابق روش استاندارد
]32[باشدیمطالعه مطابق با آن مینايبردار

يبا ورودROهدستگایرهمنبع ذخیمیاییشيپارامترها
رو نمونه جهت ینتفاوت ندارد، از ایالیزديدستگاهها

از منبع لعهمطایندر ایمیاییشيپارامترهایبررس
عملکرد دستگاهیجهت بررس.]31[گرفته شدیرهذخ

ROدستگاه یرهاز منبع ذخيهر بار همراه با نمونه بردار
واهد انجام خیزبه دستگاه نياز آب ورودينمونه بردار

.شد

یکروبی، سنجش کلرباقیمانده و مکیفیت به منظور بررسی
pH)مطابق روش استانداردEPHوAAMI(18 مرحله

ساده به )مرحله نمونه برداري6ماه در هر(نمونه برداري
صورت تصادفی در روزهاي مختلف هفته و درحین فعالیت 

در ظروف شیشه اي استریل دستگاههاي همودیالیز
میلی لیتر از قسمت ورودي 250ه اي به حجم سرسمباد

براي بررسی کیفیت .به دستگاه همودیالیز برداشت گردید
میکروبیولوژي از شاخص شمارش کل کلیفرم، کلیفرم 

3CFUهاي هتروتروف بر حسب مدفوعی و باکتري

.استفاده گردید
دستگاه (pHگیري پارامترهاي شیمیایی، منظور اندازهبه

pHروش کیت کلرسنجی دیجیتال(ر باقیمانده و کل) متر (
، کلسیم و منیزیم )روش فیلم فتومتر(و سدیم و پتاسیم 

روش (، فلوراید، نیترات و سولفات)روش تیتراسیون(
در آزمایشگاه دانشکده بهداشت دانشگاه ) اسپکتروفتومتري

.علوم پزشکی خراسان شمالی آنالیز شد

1 -Extractable Petroleum Hydrocarbon
2- Association for the Advancement of
Medical Instrumentation
3 -colony forming unit
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10سیده نسترن اسدزاده و همکاران...معکوس در تصفیه آبعملکرد دستگاه اسمز
فاصله کروبییبار میانگینميبرآورد فاصله اجهت

متر محاسبه و گزارش خواهد اهر پاريبرا% 95یناناطم
هاي ها پس از جمع آوري با استفاده از شاخصداده. شد

مرکزي مانند میانگین و میانه و پراکندگی مانند انحراف 
معیار و حداقل و حداکثر توصیف شد و چون در ایران و 

ین مریکا استانداردي جهت تعیآجز سایر کشورها به
هاي همودیالیز ارائه نشده کیفیت آب مصرفی در دستگاه

آمده با استاندارد اداره دستاست بنابراین نتایج به
. مریکا مورد مقایسه قرار گرفتآتجهیزات پزشکی 

هایافته
در این مطالعه کیفیت شیمیایی و میکروبی آب ورودي به 

ه ماه در س) ع(هاي همودیالیز بیمارستان امام علی دستگاه
.مورد بررسی قرار گرفته است) 1394بهار(اول

نتایج آزمایشات کیفیت میکروبی در آب 1در جدول 
ورودي به دستگاه همودیالیز بیمارستان امام علی و مقایسه 

طور که در جدولارائه شده و همانAAMIبا استاندارد 
هایی از هاي مورد آزمایش نشانهآمده در هیچ یک از نمونه

گی میکروبی و باکتري کلیفرم مدفوعی وجود نداشته آلود
.و نتیجه تمام آزمایشات میکروبی منفی بوده است

نتایج کیفیت شیمیایی آب شبکه توزیع شهر 2در جدول 
) آب خام ورودي به دستگاه تصفیه اسمز معکوس(بجنورد 

جهت اطالع و مقایسه با استانداردهاي کیفیت آب شرب 
همانطور که در جدول مشخص است .ایران ارائه شده است

میلی 42/51بیشترین غلظت مربوط به منیزیم به میزان 
34/0گرم بر لیتر و کمترین آن مربوط به فلوئور به میزان 

67/0غلظت کلر باقیمانده نیز بین. میلی گرم بر لیتر است
آب نیز در محدوده pH.در نوسان بوده استmg/l1تا 

.ه استخنثی قرار داشت
نتایج کیفیت شیمیایی آب ورودي به 3در جدول 

بعد از تصفیه (هاي همودیالیز بیمارستان امام علی دستگاه
و AAMIو مقایسه با استاندارد ) در فرایند اسمز معکوس

EPHبر اساس نتایج ارائه شده در . را نشان داده است
باقیمانده، فلوراید در آب وروديکلرجدول مقدار نیتریت،

هاي همودیالیز صفر و میانگین غلظت پتاسیم، به دستگاه
سدیم، منیزیم، کلسیم، نیترات و سولفات به ترتیب

میلی گرم بر 055/8و 29/0، 5/0، 063/0، 07/3، 179/0
.لیتر بوده است

بحث
معمول ترین سیستم تصفیه تصفیه مراکز همودیالیز شامل 

کوس می سختی گیري، فیلترهاي کربن فعال و اسمز مع
نتایج مطالعه بیانگر این است تصفیه آب به روش .باشد

اسمزمعکوس باعث کاهش قابل مالحظه ایی در غلظت 
پارامترهاي شیمیایی اندازه گیري شده به گونه اي که 
میانگین غلظت پارامترهاي سولفات، نیترات، سدیم، 

ب ورودي به دستگاه آباقیمانده و فلوئور پتاسیم، کلر
اختالف معنی داري کمتر از دیالیز با 

)ع(نتایج آنالیز کیفیت میکروبی آب ورودي به دستگاه همودیالیز بیمارستان امام علی : 1جدول
AAMIاستاندارد میانگینتعداد نمونه

HPC)cfu1/ml(18negative200<

نباید مشاهده شودMPN/100cc18negativeکلیفرم
کلیفرم مدفوعی
MPN/100cc

18negativeنباید مشاهده شود
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)آب خام ورودي به دستگاه تصفیه اسمز معکوس(نتایج کیفیت شیمیایی آب شبکه توزیع شهر بجنورد :2جدول 

ت 
صا

شخ
م

ونه
نم

ري
ردا

یمب
تاس

پ
m

g/
l

دیم
س

m
g/

lزیم
منی

m
g/

lیم
لس

ک
m

g/
lات

یتر
ن

m
g/

lات
ولف

س
m

g/
l

کلر
ده

مان
اقی

ب m
g/

l

ئور
فلو

m
g/

l

E
C

س 
یمن

روز
میک

متر
ی 

سانت
(pHبر 

حد
ن وا

بدو
(

01/1093/1742/5072/7842/311/5967/034/018/46017/7میانگین
1/849/1246591/21/5239/002/09/3255/6حداقل
2/129/21591262/567/69155/05529/7حداکثر

159/101/396/396/1503/132/516/01/065/7646/0نحراف از میانگینا
استاندارد کیفیت آب 

آشامیدنی ایران
-2005025050400-8/0 -8/1-5/8 -5/6

)ز معکوسبعد از تصفیه در فرایند اسم(هاي همودیالیز بیمارستان امام علی نتایج کیفیت شیمیایی آب ورودي به دستگاه:3جدول 

ت 
صا

شخ
م

ونه
نم

ري
ردا

یمب
تاس

پ
m

g/
l

دیم
س

m
g/

lیم
لس

ک
m

g/
lزیم

منی
m

g/
lات

یتر
ن

m
g/

lات
ولف

س
m

g/
l

کلر
ده

مان
اقی

ب m
g/

l

ئور
فلو

m
g/

lیت
یتر

ن

E
C

س 
یمن

روز
میک

متر
ی 

سانت
ر

pH)
حد

ن وا
بدو

(

1082/6---179/007/306/05/029/005/8میانگین

2/32/6---002/10000حداقل
343/7---13/648/0215/13حداکثر

55/632/0---26/048/1147/081/035/003/4انحراف از میانگین
---EPH85022250502/0استاندارد 

AAMI
استاندارد

8702421001/03/0-100-

Pvalue05/0<05/0<05/0<05/0<05/0<05/0<05/0<05/0<-05/0<05/0<
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این امر ). >05/0p(استEPHو AAMIاستانداردهاي

نشان دهنده مطلوب بودن عملکردسیستم تصفیه 
اسمزمعکوس در حذف ترکیبات شیمیایی اب ورودي به 

.سیستم اسمزمعکوس و رعایت شاخص بهداشتی می باشد
ودي به دستگاه نتایج نشان داد که کیفیت شیمیایی آب ور

تصفیه اسمز معکوس که همان آب شبکه توزیع بوده و 
غلظت امالح شیمیایی از جمله سدیم، کلسیم، نیترات، 

باقیمانده در حد استانداردهاي ملی و بین سولفات و کلر
المللی است و از نظر بهداشتی خطري براي مصرف 

میانگین فلوراید با توجه بهکنندگان نخواهد داشت و تنها
ها به ویژه ها و استخواننقش ان در رشد و استحکام دندان

در کودکان کمتر از  محدوده استاندارد و مطلوب می باشد 
نجایی که یکی از راههاي ورود فلوراید به بدن از آو از 

طریق مصرف آب اشامیدنی حاوي فلوراید است لذا توجه 
.به این نکته امري ضروري و الزم است

، حداکثر غلظت 3ارائه شده در جدول بر اساس نتایج 
پتاسیم، سدیم، منیزیم و کلسیم در آب ورودي به دستگاه 

، mg/l179/0 ،07/3 ،063/0همودیالیز به ترتیب برابر 
، بوده که در مقایسه با استانداردهاي ارائه شده توسط5/0

AAMIوEPHو غلظت عناصري مانند پایین تر است
نیتریت برابر صفر که کامالً با باقیمانده و فلوئور، کلر
دهنده مطابقت دارد که نشانEPHوAAMIاستاندارد 

قابل قبول بودن کیفیت آب مورد مطالعه از نظر مصرف در 
هاي همودیالیز و اینکه فرایند اسمز معکوس در دستگاه

.زدایش کلر باقیمانده و فلوئور و نیتریت مؤثر بوده است
ند نیترات و سولفات پایین تر هاي مورد آزمایش مانآنیون

باشد که با مطالعه صورت گرفته توسط از حد استاندارد می
مرکز همودیالیز در شرق 36الورنس بر روي آب دیالیز 

باشد کانادا که برخی از عناصر باالتر از حد استاندارد می
1390نتایج مطالعه اي که در سال .]17[همخوانی ندارد

اه همودیالیز شهر قم و بر روي کیفیت آب دستگ
بیمارستان اخوان کاشان صورت گرفت نشان داد که غلظت 
امالح شیمیایی تماماً در حد استاندارد بوده که با نتایج 

توان مشابه بودن داشته و علت آن را میمطالعه همخوانی
.]33- 34[منبع تأمین آب و فرایند تصفیه دانست 

هاي گاهبررسی کیفیت میکروبی آب مصرفی در دست
ها آلودگی همودیالیز نشان داد که در هیچ یک از نمونه

در تمام HPCمیکروبی مشاهده نشده است و نتایج تست 
مقایسه این نتایج با . ها منفی گزارش شده استنمونه

نشان دهنده cfu/ml)200حداکثر (AAMIاستاندارد 
هاي همودیالیز این سالم بودن آب مصرفی در دستگاه

مریکاي مرکزي آان است اما در مطالعه اي که در بیمارست
مرکز دیالیز انجام شد و هدف 51بر روي مایع دیالیز 

ارزیابی خطر نسبی آلودگی میکروبی و اندوتوکسینی بود 
هاي از نمونه%19هاي آب و نمونه%35نشان داد که 

]35[مطابقت نداشتندAAMIبا استاندارد مایع دیالیز

و همکاران نشان داد 1الشینو همکاران و مطالعه طاهري 
که عواملی مانند توقف آب در سیستم، سن و جنس 

ها، اتصاالت سیستم تصفیه اسمز معکوس و لوله کشی لوله
داخلی در میزان آزاد شدن ترکیبات شیمیایی از سیستم 

- 37[لوله کشی و نشت آن به داخل آب تاثیرگذار است
36[

خنثی و نسبت که در محدوده6/ 82برابر با pHمیانگین
به اب ورودي کاهش یافته است که با مطالعات دیگر 

ECهمچون علیزاده و باصري همخوانی دارد و میانگین 

)TDS7/0 -55/0=EC(در محدوده منطقی10برابر با 
]38-39[دقرار دار

ب خروجی از آنتایج این مطالعه نشان داد که کیفیت 
در ) ع(ستان امام علی سیستم اسمز معکوس بیمار

.حدمطلوب قرار دارد و خطري بیماران را تهدید نمی کند
گیرينتیجه

دهد که میانگین غلظت نتایج این مطالعه نشان می
گیري شده در این بیمارستان ترکیبات و عناصر اندازه

و هیچ گونه خطري از این کمتر از حد استاندارد بوده
از طرفی مقایسه . کندمیجهت بیماران دیالیزي را تهدید ن

نتایج کیفیت آب خام و آب تصفیه شده نشان داد که در 
صورت طراحی صحیح و راهبري مناسب فرایند تصفیه 

در زدایش % 100تا حد نزدیک به ) RO(اسمز معکوس
.امالح معدنی و آلودگی میکروبی آب مؤثر است

با این حال از نظر محققین نیاز به بررسی بیشتر ازسیستم 
کیفیت آب مورد ءارتقا.تصفیه اسمز معکوس ضروري است

استفاده در تهیه محلول درمانی باعث افزایش امید به 

1 -Lasheen
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زندگی بیماران و کاهش فشارهاي روحی و روانی بیماران 

.شودنها میآدیالیزي و خانواده 
تشکر و قدردانی

92پ 667این مطالعه حاصل طرح تحقیقاتی با کد طرح
ت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم است که با حمای

پزشکی خراسان شمالی و همکاري دانشکده بهداشت انجام 
و پرستاران همچنین از همکاري صمیمانه مدیریت . گرفت

تقدیر و تشکر ویژه ) ع(امام علی بخش دیالیز بیمارستان
.یدآعمل می ه ب
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Abstract

Background & Objectives: Kidney patients in each dialysis cycle are exposed
to extremely large volume of water, which is in direct contact with the patient’s
blood  .Therefore, water used for this purpose should be treated with advanced
methods before use for dialysis. The objective of this study was to assess the
efficiency of reverse osmosis systems to improve water quality used for dialysis
fluid.
Material & Methods: This is a descriptive-analytic study to Evaluation of
Reverse Osmosis System of water treatment system for dialysis centers in Imam Ali
Bojnurd ciry during 201٥on 36 samples of water from the municipal water was
reverse osmosis. Post-harvest and transport of samples to the laboratory using the
latest according to the standard methods for water and wastewater examination.
Results: The results of this study showed that the reverse osmosis systems
significantly reduce the
amount of sulfate, nitrate, fluoride, hardness, sodium, potassium  .These amounts
were lower than AAMI and EPH standards.
Conclusion: Reverse osmosis systems could improve the quality of water used for
hemodialysis. Based on the results of this study, it can be concluded that ahh the
measured parameters in the hospitals werw below the standard levels. , indicating
that removal efficiency reverse osmosis system parameters is desirable.
Keywords :hemodialysis centers, reverse osmosis, bojnurd
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