Εγχειρίδιο χρήσης και τεχνικών στοιχείων

Puritan Bennett

TM

Σύστημα αναπνευστήρα 800 σειράς

Για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, εάν υπάρχουν, επικοινωνήστε με το
τμήμα τεχνικών υπηρεσιών της Covidien στον αριθμό 1.800.635.5267 ή με τον τοπικό σας
αντιπρόσωπο της Covidien.
Η αγορά του συγκεκριμένου οργάνου δεν παρέχει ρητή ή σιωπηρή άδεια σχετικά με
οποιαδήποτε δικαιώματα ευρεσιτεχνίας της Covidien για τη χρησιμοποίηση του οργάνου
με οποιοδήποτε σύστημα αναπνευστήρα, ο οποίος δεν είναι κατασκευασμένος από την
Covidien ή δεν έχει λάβει την άδειά της.

Πληροφορίες για το copyright
Πνευματικά δικαιώματα 2011 Covidien. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το σύστημα
αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840 κατασκευάζεται σύμφωνα με πληροφορίες ιδιοκτησίας της
Covidien. Αμερικανικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας 5.271.389, 5.319.540, 5.339.807, 5.771.884,
5.791.339, 5.813.399, 5.865.168, 5.881.723, 5.884.623, 5.915.379, 5.915.380, 6.024.089, 6.161.539,
6.220.245, 6.269.812, 6.305.373, 6.360.745, 6.369.838, 6.553.991, 6.668.824, 6.675.801, 7.036.504,
7.117.438, RE39225. Το COVIDIEN, το COVIDIEN με λογότυπο, το λογότυπο της Covidien μαζί με
το positive results for life αποτελούν σήματα κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και διεθνώς της Covidien
AG. Όλες οι υπόλοιπες μάρκες είναι εμπορικά σήματα μίας εταιρίας της Covidien.
Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία
της Covidien και δεν μπορούν να αναπαραχθούν χωρίς άδεια. Το παρόν εγχειρίδιο μπορεί να
αναθεωρηθεί ή να αντικατασταθεί από την Covidien οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση.
Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε την πιο πρόσφατη ισχύουσα έκδοση του παρόντος
εγχειριδίου. Αν αμφιβάλλετε ως προς αυτό, επικοινωνήστε με τη Covidien ή επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα εγχειριδίων προϊόντων της Puritan Bennett™ στη διεύθυνση:
http://www.puritanbennett.com/serv/manuals.aspx
Παρότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν θεωρούνται ακριβείς, δεν μπορούν
να υποκαταστήσουν την κρίση του επαγγελματία.
Η λειτουργία και το σέρβις του αναπνευστήρα θα πρέπει να γίνονται μόνον από κατάλληλα
εκπαιδευμένους επαγγελματίες. Η μοναδική ευθύνη της Covidien's σε σχέση με τον αναπνευστήρα
και τη χρήση του είναι αυτή που αναφέρεται στην παρεχόμενη περιορισμένη εγγύηση.
Τίποτα από όσα περιλαμβάνονται στο παρόν δεν περιορίζει ή αποκλείει με οποιοδήποτε τρόπο
το δικαίωμα της Covidien's να αναθεωρεί ή να αλλάζει ή να τροποποιεί χωρίς προειδοποίηση τον
εξοπλισμό (συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού του) που περιγράφεται στο παρόν. Εφόσον
δεν υπάρχει σαφής γραπτή συμφωνία για το αντίθετο, η Covidien δεν έχει καμία υποχρέωση να
παρέχει παρόμοιες αναθεωρήσεις, αλλαγές ή τροποποιήσεις στον ιδιοκτήτη ή χρήστη του
εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού του) που περιγράφεται στο παρόν.

Πρόλογος

Πεδίο εφαρμογής
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο εφαρμόζονται στις
εκδοχές του αναπνευστήρα 840 της Puritan Bennett™ που κατασκευάστηκαν
ή ενημερώθηκαν έπειτα από τον Αύγουστο του 2005. Μερικές από τις
πληροφορίες αυτές ενδέχεται να μην ισχύουν για προηγούμενες εκδόσεις.
Αν αμφιβάλλετε, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Covidien.

Ορισμοί
Στο παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται τρεις ξεχωριστοί τύποι ενδείξεων για
να προσφέρουν πληροφορίες ειδικής φύσης. Σ' αυτούς περιλαμβάνονται:
Προειδοποίηση
Υποδηλώνει μια κατάσταση που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον
ασθενή ή το χειριστή του αναπνευστήρα.

Προσοχή
Υποδηλώνει μια κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει ζημιά
στον εξοπλισμό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Υποδηλώνει σημεία ιδιαίτερης έμφασης που κάνουν τη λειτουργία
του αναπνευστήρα πιο αποτελεσματική ή άνετη.
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Προειδοποιήσεις, προφυλάξεις και σημειώσεις
Παρακαλούμε αφιερώστε τον απαραίτητο χρόνο για να εξοικειωθείτε
με τα ακόλουθα θέματα ασφαλείας, τις ειδικές απαιτήσεις για το χειρισμό
και τις ρυθμίσεις που διέπουν τη χρήση του συστήματος αναπνευστήρα
Puritan Bennett™ 840.
•

Για να διασφαλίσετε το κατάλληλο σέρβις και να αποφύγετε την
πρόκληση σωματικού τραυματισμού, το σέρβις ή επιτρεπόμενες
τροποποιήσεις στον αναπνευστήρα θα πρέπει να γίνονται μόνον
από εξειδικευμένο προσωπικό.
Ο χρήστης του προϊόντος αυτού θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη
για οποιαδήποτε δυσλειτουργία του αναπνευστήρα που οφείλεται στη
λειτουργία ή τη συντήρηση που διενεργούνται από οποιοδήποτε άτομο
μη εκπαιδευμένο από την Covidien.

•

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας κατά τη διάρκεια του
σέρβις του αναπνευστήρα, βεβαιωθείτε ότι έχει διακοπεί τελείως η
τροφοδοσία αποσυνδέοντας την πηγή τροφοδοσίας και κλείνοντας όλους
τους διακόπτες τροφοδοσίας του αναπνευστήρα.

•

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, κρατήστε τα σπίρτα, τα
αναμμένα τσιγάρα και κάθε άλλη πηγή ανάφλεξης (π.χ., εύφλεκτα
αναισθητικά ή/ και θερμάστρες) μακριά από το σύστημα αναπνευστήρα
και τους εύκαμπτους σωλήνες οξυγόνου Puritan Bennett 840.
Μη χρησιμοποιείτε σωλήνες οξυγόνου που είναι φθαρμένοι, ξεφτισμένοι
ή μολυσμένοι από εύφλεκτα υλικά όπως λιπαντικά ή λάδια. Υφάσματα,
λάδια και άλλα εύφλεκτα υλικά μπορούν να αναφλεγούν εύκολα και να
καούν γρήγορα σε ένα περιβάλλον εμπλουτισμένο με οξυγόνο.
Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή οσμής καμένου, αποσυνδέστε αμέσως τον
αναπνευστήρα από την πηγή οξυγόνου, την πηγή τροφοδοσία της
εγκατάστασης και την πηγή εφεδρικής τροφοδοσίας.

•

Όταν χειρίζεστε οποιοδήποτε τμήμα του συστήματος αναπνευστήρα
Puritan Bennett 840, να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες ελέγχου των
λοιμώξεων του νοσοκομείου σας για το χειρισμό μολυσματικού υλικού.
Η Covidien αναγνωρίζει ότι οι πρακτικές καθαρισμού, αποστείρωσης,
υγιεινής και απολύμανσης διαφέρουν πολύ μεταξύ των ιδρυμάτων
υγειονομικής περίθαλψης. Η Covidien δεν δύναται να ορίσει ή να απαιτήσει
ειδικές πρακτικές που θα ανταποκρίνονται σε όλες τις ανάγκες ή να είναι
υπεύθυνη για την αποτελεσματικότητα του καθαρισμού, της αποστείρωσης
και άλλων πρακτικών που εκτελούνται στο περιβάλλον περίθαλψης του
ασθενούς. Ως κατασκευαστής, η Covidien δεν έχει οδηγίες ή συστάσεις
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σχετικά με ειδικά παθογόνα που να συσχετίζουν το Εγχειρίδιο χειριστή και
τεχνικής αναφοράς του Συστήματος αναπνευστήρα με τη χρήση των
προϊόντων μας. Όσον αφορά τη μετάδοση ενός συγκεκριμένου παθογόνου,
η Covidien προσφέρει τις προδιαγραφές των προϊόντων μας και τις
συστάσεις μας για τον καθαρισμό και την αποστείρωση. Κάθε άλλη αίτηση
διευκρίνησης σχετικά με τα παθογόνα όπως σχετίζονται με τα προϊόντα μας
πρέπει να απευθύνεται στον παθολόγο του εργαστηρίου σας και στο
προσωπικό ελέγχου των λοιμώξεων ή/ και την επιτροπή κινδύνου σας.
•

Οι ασθενείς για τους οποίους χρησιμοποιείται εξοπλισμός υποστήριξης
της ζωής θα πρέπει να παρακολουθούνται επαρκώς από εξειδικευμένο
ιατρικό προσωπικό και κατάλληλες συσκευές παρακολούθησης.
Το σύστημα αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840 δεν προορίζεται για
χρήση ως συσκευή παρακολούθησης μεγάλης κλίμακας και δεν ενεργοποιεί
συναγερμούς για όλους τους τύπους επικίνδυνων καταστάσεων για
ασθενείς που χρησιμοποιούν εξοπλισμό υποστήριξης της ζωής.
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•

Για πλήρη κατανόηση των λειτουργιών του αναπνευστήρα, βεβαιωθείτε
ότι διαβάσατε καλά το παρόν εγχειρίδιο, πριν επιχειρήσετε να
χρησιμοποιήσετε το σύστημα.

•

Πριν ενεργοποιήσετε οποιοδήποτε τμήμα του αναπνευστήρα,
βεβαιωθείτε ότι ελέγξατε τον εξοπλισμό ως προς τη σωστή λειτουργία
και, αν ενδείκνυται, εκτελέστε τον έλεγχο SST όπως περιγράφεται στο
παρών εγχειρίδιο.

•

Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να κάνετε επιλογές από
την οθόνη του περιβάλλοντος εργασίας γραφικών για το χρήστη (GUI)
ή το πληκτρολόγιο.

•

Η Ομοσπονδιακή Νομοθεσία των Η.Π.Α. περιορίζει την πώληση της
συσκευής αυτής μόνο από ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού.

•

Να ελέγχετε περιοδικά τον αναπνευστήρα όπως περιγράφεται στο
Εγχειρίδιο σέρβις του συστήματος αναπνευστήρα Puritan Bennett™
σειράς 800. Μη χρησιμοποιείτε εάν είναι ελαττωματικός. Να
αντικαθιστάτε αμέσως μέρη που έχουν σπάσει, λείπουν, είναι φανερά
φθαρμένα, παραμορφωμένα ή μολυσμένα.

•

Πάντα θα πρέπει να είναι διαθέσιμη κάποια εναλλακτική πηγή αερισμού
όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα αναπνευστήρα Puritan Bennett 840.

•

Αυτός ο αναπνευστήρας προσφέρει επιλογή τρόπων και τύπων
χορήγησης αναπνοής. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας του ασθενούς,
ο ιατρός πρέπει να επιλέγει προσεκτικά τον τρόπο αερισμού ή/ και τον
τύπο αναπνοής για χρήση με τον εν λόγω ασθενή. Η επιλογή αυτή πρέπει
να βασίζεται στην κλινική κρίση του ιατρού, λαμβάνοντας υπόψη την
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κατάσταση και τις ανάγκες του κάθε ασθενούς, καθώς η κατάσταση και οι
ανάγκες αλλάζουν περιοδικά και λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα,
τους περιορισμούς και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του κάθε τρόπου
λειτουργίας ή/ και τύπου αναπνοής.

Εγγύηση
Η εγγύηση του συστήματος αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840 ισχύει
για πιθανά ελαττώματα στο υλικό και την κατασκευή όπως προβλέπεται
από την Εγγύηση Ιατρικού Εξοπλισμού της Covidien που παρέχεται με τον
αναπνευστήρα σας. Κρατήστε ένα αρχείο συντήρησης προς βεβαίωση ισχύος
της εγγύησης.

Έτος κατασκευής
Το περιβάλλον εργασίας γραφικών για το χρήστη (GUI), η μονάδα χορήγησης
αναπνοών (BDU), η εφεδρική πηγή τροφοδοσίας (BPS) και ο συμπιεστής
περιλαμβάνουν ένα συγκεκριμένο έτος κατασκευής που ισχύει μόνο για τη
συγκεκριμένη διάταξη. Το έτος κατασκευής υποδηλώνεται από το πέμπτο και
έκτο ψηφίο του αριθμού σειράς, ο οποίος υπάρχει στο πίσω πλαίσιο των GUI,
BDU και BPS και στο πλαϊνό πλαίσιο του συμπιεστή.

Κατασκευαστής

Covidien llc
15 Hampshire Street
Mansfield, MA 02048
USA

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
Το σύστημα αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840 είναι σε συμφωνία
με τις απαιτήσεις IEC 60601-1-2:2004 (Συμπληρωματικό Πρότυπο EMC),
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων ευαισθησίας σε πεδίο E σε επίπεδο
10 volt ανά μέτρο, σε συχνότητες από 80 MHz έως 2,5 GHz και των
απαιτήσεων ESD του προτύπου αυτού.
Ωστόσο, ακόμη και σ' αυτό το επίπεδο ατρωσίας της συσκευής, κάποιες
συσκευές αναμετάδοσης (κινητά τηλέφωνα, συσκευές walkie-talkie,
ασύρματα τηλέφωνα, συσκευές τηλε-ειδοποίησης, κ.λπ.) εκπέμπουν
ραδιοσυχνότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν διακοπή της
Εγχειρίδιο χρήσης και τεχνική αναφορά του συστήματος αναπνευστήρα της Puritan Bennett™ σειράς 800
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λειτουργίας του αναπνευστήρα, αν αυτές οι συσκευές λειτουργούν πολύ
κοντά στον αναπνευστήρα. Είναι δύσκολο να καθοριστεί πότε γίνεται
υπερβολική η ισχύς πεδίου των συσκευών αυτών.
Οι θεραπευτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων
είναι συσσωρευτικού τύπου και ότι ο αναπνευστήρας πρέπει να είναι
τοποθετημένος σε αρκετή απόσταση από συσκευές αναμετάδοσης για
να αποφεύγεται η διακοπή της λειτουργίας του. Μη θέτετε σε λειτουργία
τον αναπνευστήρα σε περιβάλλον μαγνητικής τομογραφίας (MRI).
Προειδοποίηση
Εξαρτήματα που είναι συνδεδεμένα στην υποδοχή ρεύματος
και σε αναλογικά και ψηφιακά σημεία σύνδεσης πρέπει να είναι
πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60601-1. Επιπλέον, όλες οι
ρυθμίσεις πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο συστημάτων IEC
60601-1-1. Οποιοσδήποτε συνδέει πρόσθετο εξοπλισμό στην υποδοχή
ρεύματος ή στο μέρος εισόδου ή εξόδου σήματος του αναπνευστήρα
Puritan Bennett™ 840 διαμορφώνει ένα ιατρικό σύστημα και συνεπώς
είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση ότι το σύστημα συμμορφώνεται με
τις απαιτήσεις του προτύπου συστήματος IEC 60601-1-1. Εάν έχετε
αμφιβολία, συμβουλευτείτε το τμήμα τεχνικών υπηρεσιών της
Covidien στο τηλέφωνο 1.800.255.6774 ή τον τοπικό σας
αντιπρόσωπο.
Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφει πιθανούς συναγερμούς του αναπνευστήρα
και τι πρέπει να κάνετε αν ενεργοποιηθούν αυτοί οι συναγερμοί.
Επικοινωνήστε με το τμήμα βιοϊατρικής του ιδρύματός σας σε περίπτωση
διακοπής στη λειτουργία του αναπνευστήρα και πριν να εγκαταστήσετε
οποιοδήποτε εξοπλισμό υποστήριξης της ζωής.

Βοήθεια πελατών
Για περαιτέρω βοήθεια, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο
της Covidien.
Για τεχνική υποστήριξη στο διαδίκτυο,
επισκεφθείτε την κεντρική βάση δεδομένων
SolvITSM στη διεύθυνση
http://www.puritanbennett.com
Η βάση SolvIT παρέχει απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με το
σύστημα αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840 και άλλα προϊόντα της
Covidien 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.
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Το παρόν εγχειρίδιο είναι χωρισμένο σε δύο μέρη: το εγχειρίδιο χρήσης και
τα τεχνικά στοιχεία. Το εγχειρίδιο χρήσης περιγράφει με ποιο τρόπο θα
πρέπει να λειτουργεί το σύστημα αναπνευστήρα 840 της Puritan Bennett™.
Παρέχει επίσης τις προδιαγραφές του προϊόντος και τους αριθμούς
παραγγελίας των εξαρτημάτων. Τα τεχνικά στοιχεία περιλαμβάνουν σχετικές
πληροφορίες για τις λειτουργίες του αναπνευστήρα καθώς και λεπτομέρειες
για τις επί μέρους λειτουργίες του, τους αυτοελέγχους και άλλα
χαρακτηριστικά. Στον πίνακα περιεχομένων και το ευρετήριο, το πρόθεμα
OP- προσδιορίζει τους αριθμούς σελίδων μέσα στο εγχειρίδιο χρήσης και το
πρόθεμα TR- προσδιορίζει τους αριθμούς σελίδων μέσα στο τμήμα των
τεχνικών στοιχείων.
Οποιαδήποτε αναφορά σε επιλογές λογισμικού BiLevel, Volume Ventilation
Plus (VV+) που περιλαμβάνει τους τύπους αναπνοών VC+ και VS, NeoMode,
Proportional Assist™* Ventilation (PAV™*+), Tube Compensation (TC),
Respiratory Mechanics (RM) και Trending στο παρόν εγχειρίδιο υποθέτει ότι η
επιλογή έχει εγκατασταθεί στον αναπνευστήρα. Εάν αυτές οι επιλογές δεν
είναι εγκατεστημένες, τότε οι αναφορές στις λειτουργίες τους δεν ισχύουν.
Παρότι το παρόν εγχειρίδιο καλύπτει τις διατάξεις αναπνευστήρα
που υποστηρίζονται αυτή τη στιγμή από την Covidien, ενδέχεται να μην
περιλαμβάνει τα πάντα και να μην ισχύει για το δικό σας αναπνευστήρα.
Επικοινωνήστε με την Covidien για ερωτήματα σχετικά με τη δυνατότητα
εφαρμογής των πληροφοριών.
Ορισμένα σχέδια και εικόνες απεικονίζονται με τροχήλατη βάση έτοιμη προς
συναρμολόγηση [ready-to-assemble (RTA)], τροχήλατη βάση ανάρτησης
συμπιεστή αναπνευστήρα Puritan Bennett™ σειράς 800 ή τροχήλατη βάση
στατού αναπνευστήρα Puritan Bennett σειράς 800. Λάβετε υπόψη σας ότι
αυτές οι εικόνες προορίζονται για σκοπούς απεικόνισης και, ασχέτως της
τροχήλατης βάσης που διαθέτετε, παρέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες.
Ο όρος “τροχήλατη βάση RTA” αναφέρεται στην τροχήλατη βάση που είναι
έτοιμη προς συναρμολόγηση και σε τυχόν παλαιότερες εκδοχές της
τροχήλατης βάσης.
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Αυτή η σελίδα έχει αφεθεί σκόπιμα κενή.
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Το σύστημα αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840 είναι ένας
αναπνευστήρας που προορίζεται για εντατική και ημιεντατική
φροντίδα βρεφών, παιδιατρικών και ενηλίκων ασθενών. Οι
επιλογές λογισμικού, που διατίθενται από την Covidien,
παρέχουν πρόσθετες λειτουργίες αερισμού.
Το σύστημα αναπνευστήρα Puritan Bennett 840 διευκολύνει
τη διαχείριση της αναπνοής, διαθέτει λειτουργίες χορήγησης
με δυνατότητα επιλογής, ενώ, ταυτόχρονα, βοηθά το θεραπευτή
στην επιλογή των πλέον κατάλληλων για τον ασθενή παραμέτρων
ελέγχου του αναπνευστήρα. Το περιβάλλον εργασίας του χρήστη
είναι “διαισθητικό” και εύκολο στη χρήση για όσους γνωρίζουν
ήδη πώς να χρησιμοποιούν έναν αναπνευστήρα.
Το περιβάλλον εργασίας του χρήστη περιλαμβάνει τις οθόνες
αφής DualView που εμφανίζουν τα δεδομένα παρακολούθησης
του ασθενούς για την εύκολη αξιολόγηση της κατάστασης του
ασθενούς. Στις οθόνες αφής, εμφανίζονται, επίσης, οι τρέχουσες
παράμετροι ελέγχου του αναπνευστήρα.
Η περιοχή SandBox, στην οθόνη αφής, επιτρέπει στο θεραπευτή
να κάνει προεπισκόπηση των επιλεγμένων παραμέτρων ελέγχου
του αναπνευστήρα, πριν από την έναρξη του αερισμού του
ασθενούς.
Το σύστημα SmartAlert διαχειρίζεται συναγερμούς ή συμβάντα,
παρέχει ειδικές πληροφορίες σχετικά με την αιτία και καθοδηγεί
το χρήστη σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί
για την αντιμετώπιση των αναφερόμενων συνθηκών.

Εισαγωγή

Η μονάδα χορήγησης αναπνοής (BDU) περιλαμβάνει το πνευματικό σύστημα
και το κύκλωμα ασθενούς.
Ο αναπνευστήρας χρησιμοποιεί δύο ανεξάρτητες κεντρικές μονάδες
επεξεργασίας (CPU):
•

Την CPU της μονάδας χορήγησης αναπνοών (BDU)

•

Την CPU για το περιβάλλον εργασίας γραφικών για το χρήστη (GUI)

Η CPU της μονάδας BDU χρησιμοποιεί τις παραμέτρους ελέγχου του
αναπνευστήρα, που έχουν επιλεγεί από το θεραπευτή, για τη χορήγηση
αναπνοών στον ασθενή. Η CPU της μονάδας BDU εκτελεί συνεχείς και
εκτεταμένους παρασκηνιακούς λειτουργικούς ελέγχους, διασφαλίζοντας
έτσι τη σωστή λειτουργία του αναπνευστήρα.
Η CPU για το περιβάλλον εργασίας γραφικών για το χρήστη (GUI)
παρακολουθεί τον αναπνευστήρα και την αλληλεπίδραση ασθενούς/
αναπνευστήρα. Η CPU για το περιβάλλον εργασίας γραφικών για το χρήστη
(GUI) παρακολουθεί, επίσης, τη λειτουργία της CPU της μονάδας BDU
και προλαμβάνει την περίπτωση πρόκλησης ταυτόχρονης διακοπής των
λειτουργιών ελέγχου και παρακολούθησης λόγω ενός μόνο σφάλματος.
Το σύστημα αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840 παρέχει υποχρεωτικές
ή αυθόρμητες αναπνοές με ένα προ ρυθμισμένο επίπεδο θετικής τελικής
πίεσης εκπνοής (PEEP), ευαισθησίας στην ενεργοποίηση και συγκέντρωσης
οξυγόνου. Μια υποχρεωτική αναπνοή μπορεί να ελέγχεται με βάση την
πίεση ή τον όγκο, αλλά ελέγχεται πάντα με βάση την πίεση, όταν είναι
ενεργοποιημένη η προαιρετική λειτουργία BiLevel. Μια αυθόρμητη αναπνοή
επιτρέπει εισπνευστικές ροές του ασθενούς μέχρι 200 l/λεπτό, με ή χωρίς
έλεγχο πίεσης.
Η προαιρετική μονάδα συμπιεστή 806 παρέχει συμπιεσμένο αέρα στη
BDU και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί επιτοίχιας παροχής αέρα ή παροχής
από φιάλη. Η μονάδα συμπιεστή τροφοδοτείται από τη μονάδα BDU και
επικοινωνεί με αυτήν.
Η εφεδρική πηγή τροφοδοσίας 802 (BPS) ή η εκτεταμένη εφεδρική πηγή
τροφοδοσίας 803 παρέχει συνεχές ρεύμα στη BDU και στο GUI, σε περίπτωση
διακοπής της παροχής εναλλασσόμενου ρεύματος. Μια καινούργια, πλήρως
φορτισμένη BPS μπορεί να διατηρήσει τον αναπνευστήρα σε λειτουργία
(χωρίς συμπιεστή ή υγραντήρα) για 60 λεπτά τουλάχιστον (30 λεπτά σε
αναπνευστήρες που κατασκευάστηκαν πριν από τον Ιούλιο του 2007),
γεγονός που επιτρέπει τη μεταφορά του ασθενούς και του αναπνευστήρα
εντός των εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης. Η εκτεταμένη BPS 803
(διαθέσιμη από τον Οκτώβριο του 2009) μπορεί να τροφοδοτήσει τον
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αναπνευστήρα για τουλάχιστον τέσσερις ώρες στις ίδιες συνθήκες. Οι ίδιες
συνθήκες ισχύουν αντίστοιχα για τη διάταξη BPS μίας ώρας ή τεσσάρων
ωρών της τροχήλατης βάσης ανάρτησης συμπιεστή του αναπνευστήρα
Puritan Bennett σειράς 800 και για τις μπαταρίες μίας ώρας ή τεσσάρων ωρών
της τροχήλατης βάσης στατού αναπνευστήρα Puritan Bennett σειράς 800.
Το παρόν εγχειρίδιο σας καθοδηγεί σχετικά με το πώς να θέτετε σε λειτουργία και
να κάνετε απλή συντήρηση του συστήματος αναπνευστήρα Puritan Bennett 840.
Εξοικειωθείτε με το παρόν εγχειρίδιο και τις συνοδευτικές ετικέτες πριν
επιχειρήσετε να θέσετε σε λειτουργία τον αναπνευστήρα ή να εκτελέσετε
εργασίες συντήρησης σε αυτόν.
Για τη διασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης του συστήματος αναπνευστήρα
Puritan Bennett™ 840, η Covidien συνιστά την περιοδική συντήρηση του
αναπνευστήρα από πιστοποιημένους τεχνικούς βιοϊατρικής ή προσωπικό
με ισοδύναμη εμπειρία και εκπαίδευση στον τομέα του σέρβις εξοπλισμού
αυτού του τύπου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον
αντιπρόσωπο.

1.1

Τεχνική περιγραφή
1.1.1 Γενικό πλαίσιο
Ο θεραπευτής χρησιμοποιεί τις οθόνες αφής GUI, τα πλήκτρα εκτός οθόνης
και το ρυθμιστικό του GUI για να επιλέξει τις παραμέτρους ελέγχου του
αναπνευστήρα και τα δεδομένα εισόδου (βλ. Εικόνα 1-1). Η CPU του GUI
επεξεργάζεται αυτές τις πληροφορίες και τις αποθηκεύει στη μνήμη του
αναπνευστήρα. Η CPU της BDU χρησιμοποιεί αυτές τις αποθηκευμένες
πληροφορίες για να ελέγχει και να παρακολουθεί τη ροή αερίου προς και από
τον ασθενή. Οι δύο CPU επικοινωνούν μεταξύ τους για τη μεταφορά και την
επαλήθευση όλων των νέων παραμέτρων ελέγχου του αναπνευστήρα ή των
συναγερμών. Κάθε CPU εκτελεί, στη συνέχεια, συνεχή παρασκηνιακή
επαλήθευση της ακεραιότητας των λειτουργιών και των δεδομένων.
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Περιβάλλον εργασίας
γραφικών για το χρήστη (GUI)
Μονάδα εισπνοής:
PSOL
Βαλβίδα ασφαλείας
Αισθητήρας οξυγόνου
Μορφοτροπείς πίεσης
Αισθητήρες ροής

Μονάδα εκπνοής::
Ενεργή βαλβίδα εκπνοής
Μορφοτροπέας πίεσης
Αισθητήρας ροής

Ρυθμιστής
αέρα
Παροχή
οξυγόνου
Παροχή
οξυγόνου

Φίλτρο
εκπνοής

Φιαλίδιο
συλλογής

(Κλάδος
εκπνοής)

Κύκλωμα
ασθενούς

Ρυθμιστής
οξυγόνου

(Κλάδος
εισπνοής)

Φίλτρο
εισπνοής

Συσκευή
υγροποίησης

Εικόνα 1-1. Διάγραμμα διάταξης συστήματος
αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840
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1.1.2 Ενεργοποίηση πίεσης και ροής
Ο αναπνευστήρας χρησιμοποιεί ενεργοποίηση ροής ή πίεσης για να
αναγνωρίσει την προσπάθεια του ασθενούς. Όταν έχει επιλεγεί η ενεργοποίηση
πίεσης, ο αναπνευστήρας παρακολουθεί την πίεση στο κύκλωμα του
ασθενούς. Καθώς ο ασθενής τραβά αέριο από το κύκλωμα και η πίεση
των αεραγωγών πέφτει μέχρι τουλάχιστον την τιμή που επιλέχτηκε για
την ευαισθησία της πίεσης, ο αναπνευστήρας χορηγεί μια αναπνοή.
Όταν επιλέγεται η ενεργοποίηση ροής (Flow-by) ο αναπνευστήρας παρακολουθεί
τη διαφορά ανάμεσα στις μετρήσεις του αισθητήρα για την εισπνευστική και την
εκπνευστική ροή. Καθώς ο ασθενής εισπνέει, ο αναπνευστήρας μετρά λιγότερη
εκπνευστική ροή ενώ η χορηγούμενη ροή παραμένει σταθερή. Το αποτέλεσμα
είναι η διαφορά μεταξύ της εισπνευστικής και της εκπνευστικής ροής. Όταν η
διαφορά είναι τουλάχιστον η τιμή που επιλέχτηκε από το χειριστή για την
ευαισθησία ροής, ο αναπνευστήρας χορηγεί μια αναπνοή.
Αν ο ασθενής δεν εισπνέει, τυχόν διαφορά ανάμεσα στη χορηγούμενη και την
εκπνεόμενη ροή οφείλεται σε ανακρίβεια του αισθητήρα ή διαρροές στο
σύστημα ασθενούς. Για αντιστάθμιση σε διαρροές στο σύστημα ασθενούς,
οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν αυτόματη ενεργοποίηση, ο χειριστής
μπορεί να αυξήσει τη ρύθμιση ευαισθησίας ροής.
Ως εφεδρική μέθοδος ενεργοποίησης της εισπνοής, ισχύει επίσης μια
ευαισθησία πίεσης των 2 cmH2O. Η ρύθμιση αυτή είναι η πιο ευαίσθητη
ρύθμιση, η οποία εξακολουθεί να είναι αρκετά μεγάλη ώστε να αποφεύγεται
η αυτόματη ενεργοποίηση, ωστόσο θα ενεργοποιηθεί με αποδεκτή
προσπάθεια του ασθενούς.

1.1.3 Μίγμα αερίου για την αναπνοή
Ο αέρας και το οξυγόνο από κυλίνδρους, παροχές από επιτοίχιες συσκευές
ή συμπιεστή (μόνον αέρας) εισέρχονται στον αναπνευστήρα μέσω σωλήνων
και συνδέσμων (οι σύνδεσμοι διατίθενται σε αρκετές παραλλαγές). Μόλις
βρεθούν μέσα στον αναπνευστήρα, ο αέρας και το οξυγόνο ρυθμίζονται σε
πιέσεις κατάλληλες για τον αναπνευστήρα και στη συνέχεια αναμειγνύονται
σύμφωνα με το επιλεγμένο O2%.
Ο αναπνευστήρας χορηγεί τον αναμεμειγμένο αέρα και το οξυγόνο μέσω της
μονάδας εισπνοής και στη συνέχεια έξω, στον ασθενή. Εδώ παρακολουθείται
η συγκέντρωση οξυγόνου του χορηγούμενου αερίου χρησιμοποιώντας ένα
γαλβανικό αισθητήρα οξυγόνου. Ο γαλβανικός αισθητήρας ενεργοποιεί τάση
ανάλογη προς τη συγκέντρωση του οξυγόνου. Ο αναπνευστήρας ενεργοποιεί
ένα συναγερμό, εάν είναι ενεργοποιημένος ο αισθητήρας O2 και η υπό
παρακολούθηση συγκέντρωση οξυγόνου είναι μεγαλύτερη από 7% πάνω ή
Εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος αναπνευστήρα της Puritan Bennett™ σειράς 800

ΕΧ 1-5

Εισαγωγή

κάτω από τη ρύθμιση O2%, ή κάτω από 18%, μετά τη σταθεροποίηση
της συγκέντρωσης.
Η πολλαπλή εισπνοής περιλαμβάνει επίσης μια βαλβίδα ασφαλείας
για ανακούφιση της πίεσης του ασθενούς, αν αυτό είναι απαραίτητο (για
παράδειγμα, αν το κύκλωμα του ασθενούς είναι στρεβλωμένο ή αποφραγμένο).
Η μονάδα εισπνοής διορθώνει, επίσης, τη θερμοκρασία του αερίου και την
υγρασία, βάσει του τύπου υγροποίησης που έχει οριστεί από το χειριστή.

1.1.4 Εισπνευστική πνευματική διάταξη
Η πνευματικού τύπου εισπνευστική διάταξη του αναπνευστήρα περιλαμβάνει
δύο παράλληλα κυκλώματα: ένα για το οξυγόνο και ένα για τον αέρα. Τα
βασικά στοιχεία της εισπνευστικής πνευματικής διάταξης είναι δύο βαλβίδες
αναλογικού τύπου με σωληνοειδές (PSOL), οι οποίες ελέγχουν τη ροή του
αερίου που χορηγείται στον ασθενή. Αισθητήρες ροής αέρα και οξυγόνου,
μαζί με σήματα πίεσης από το κύκλωμα ασθενούς, παρέχουν ανατροφοδότηση
την οποία χρησιμοποιεί η CPU της BDU για τον έλεγχο των PSOL.
Το αποτέλεσμα είναι ο αναπνευστήρας να παρέχει στον ασθενή ανάμεικτο
αέριο για την αναπνοή, σύμφωνα με τις παραμέτρους ελέγχου του αναπνευστήρα
που ορίζονται από το θεραπευτή. Το μείγμα αέρα και οξυγόνου περνά μέσω
του κυκλώματος ασθενούς που είναι εξωτερικό ως προς τον αναπνευστήρα.
Το σύστημα χορηγεί στον ασθενή το μίγμα αερίου για την αναπνοή στο
ύψιλον του ασθενούς, στο εξωτερικό κύκλωμα ασθενούς.

1.1.5 Κύκλωμα ασθενούς
Το κύκλωμα ασθενούς περιλαμβάνει τα στοιχεία που είναι εξωτερικά του
αναπνευστήρα και τα οποία διοχετεύουν το αέριο μεταξύ αναπνευστήρα
και ασθενούς. Σε αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνονται:
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•

ένα φίλτρο εισπνοής, το οποίο προστατεύει από μολύνσεις μεταξύ
ασθενούς και αναπνευστήρα

•

μια συσκευή υγροποίησης (προαιρετική) σε σειρά στο κύκλωμα
ασθενούς

•

τους κλάδους εισπνοής και εκπνοής του κυκλώματος ασθενούς, μέσω των
οποίων διοχετεύεται το αέριο από και προς τον ασθενή

•

ένα φιαλίδιο συλλογής, το οποίο προστατεύει την εκπνευστική πνευματική
διάταξη από τη συσσώρευση υγρασίας στο εκπνεόμενο αέριο

•

ένα φίλτρο εκπνοής, το οποίο περιορίζει τη διαφυγή μικροοργανισμών και
σωματιδίων από το εκπνεόμενο από τον ασθενή αέριο στον αέρα του
δωματίου ή στο εσωτερικό της εκπνευστικής διάταξης του αναπνευστήρα
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Ο αναπνευστήρας ασκεί ενεργητικό έλεγχο στη βαλβίδα εκπνοής, την οποία
το λογισμικό τοποθετεί με ακρίβεια καθ' όλη τη διάρκεια της εισπνοής και
της εκπνοής. Η βαλβίδα εκπνοής επιτρέπει στον αναπνευστήρα να χορηγεί
“επιθετικές” αναπνοές, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τις υπερβολικές
ποσότητες πίεσης, ελέγχοντας την PEEP και ανακουφίζοντας τις επιπλέον
πιέσεις. Το σύστημα εκπνοής παρακολουθεί το εκπνεόμενο αέριο που βγαίνει
από το κύκλωμα του ασθενούς για σπιρομέτρηση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Το σύστημα αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840 δεν μπορεί να
μειώσει την πίεση κάτω από την πίεση PEEP κατά τη φάση εκπνοής.
Καθ' όλη τη διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου, μορφοτροπείς πίεσης
παρακολουθούν τις πιέσεις εισπνοής, εκπνοής και την ατμοσφαιρική πίεση. Η
θερμοκρασία του εκπνεόμενου αερίου ανεβαίνει μέχρι ένα σημείο πάνω από
το σημείο υγροποίησης για να αποφευχθεί η συμπύκνωση στο τμήμα
εκπνοής. Ανατρέξτε στο Παράρτημα C για το αναλυτικό διάγραμμα του
πνευματικού συστήματος του αναπνευστήρα και του κυκλώματος ασθενούς.

1.1.6 Δίκτυο παροχής ρεύματος και σύστημα εφεδρικής
τροφοδοσίας
Την ισχύ που χρησιμοποιεί ο αναπνευστήρας για να λειτουργεί την αντλεί από
το δίκτυο παροχής ρεύματος (επίτοιχο) ή από το σύστημα εφεδρικής
τροφοδοσίας (BPS). Ο σχεδιασμός του ενσωματωμένου τροφοδοτικού της
BDU προστατεύει από υπερβολικές τάσεις, θερμοκρασίες ή βυθίσεις του
ρεύματος. Ένας συγκρατητήρας καλωδίου τροφοδοσίας προστατεύει από
τυχαία αποσύνδεση της BDU από το δίκτυο παροχής ρεύματος. Ένα κάλυμμα
του διακόπτη τροφοδοσίας, στην μπροστινή πλευρά της BDU, προστατεύει
από ακούσια έγχυση υγρών και διακοπή της τροφοδοσίας.
Ο αναπνευστήρας συνδέεται με BPS 802 ή 803, η οποία παρέχει συνεχές ρεύμα
στον αναπνευστήρα σε περίπτωση διακοπής της παροχής εναλλασσόμενου
ρεύματος. Μία πλήρως φορτισμένη BPS 802 που λειτουργεί σε ονομαστικές
συνθήκες περιβάλλοντος μπορεί να τροφοδοτήσει τον αναπνευστήρα για
τουλάχιστον 60 λεπτά (30 λεπτά για αναπνευστήρες που κατασκευάστηκαν
πριν από τον Ιούλιο του 2007). Η εκτεταμένη BPS 803 μπορεί να τροφοδοτήσει
τον αναπνευστήρα για τουλάχιστον 4 ώρες στις ίδιες συνθήκες. Καμία BPS δεν
τροφοδοτεί τη μονάδα συμπιεστή ή τον υγραντήρα, εάν υπάρχει. Η BPS 803
πρέπει να χρησιμοποιείται με αναπνευστήρες Puritan Bennett™ 840 με
λογισμικό έκδοσης ΑΒ ή πιο πρόσφατης (αριθμός εξαρτήματος 4-070212-85) ή
ισότιμο. Η λειτουργία και οι συναγερμοί της BPS 803 είναι ίδιοι με την BPS 802.
Εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος αναπνευστήρα της Puritan Bennett™ σειράς 800
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Το GUI δείχνει πότε ο αναπνευστήρας λειτουργεί με την BPS και όχι με το δίκτυο
παροχής εναλλασσόμενου ρεύματος.
Όταν η τροφοδοσία γίνεται από το δίκτυο παροχής εναλλασσόμενου
ρεύματος, φορτίζεται και η BPS. Η BPS συνεχίζει να φορτίζεται από το δίκτυο
παροχής εναλλασσόμενου ρεύματος και κατά την κανονική λειτουργία του
αναπνευστήρα. Αν ο αναπνευστήρας αναρτηθεί σε μία τροχήλατη βάση
ανάρτησης συμπιεστή αναπνευστήρα Puritan Bennett™ σειράς 800 και έχει
BPS τεσσάρων ωρών ή ο αναπνευστήρας αναρτηθεί σε μία τροχήλατη βάση
στατού αναπνευστήρα Puritan Bennett σειράς 800 με μπαταρία τεσσάρων
ωρών, η έκδοση του λογισμικού, η διάρκεια της μπαταρίας και οι συνθήκες
λειτουργίας είναι οι ίδιες που περιγράφονται για την BPS 803. Η διάρκεια ζωής
της μπαταρίας και οι συνθήκες λειτουργίας με BPS μίας ώρας ή μπαταρία μίας
ώρας είναι ισοδύναμες με την περιγραφή που δίνεται για την BPS 802.

1.1.7 Καταστάσεις επείγουσας ανάγκης του αναπνευστήρα
Στις καταστάσεις επείγουσας ανάγκης περιλαμβάνονται η κατάσταση που
ορίζεται ως ανενεργός αναπνευστήρας και ως βαλβίδα ασφαλείας ανοιχτή
(SVO). Μια κατάσταση ανενεργού αναπνευστήρα περιλαμβάνει πάντα την
κατάσταση SVO. Μια κατάσταση SVO μπορεί να συμβεί ανεξάρτητα από την
κατάσταση ανενεργού αναπνευστήρα.
Στη συνέχεια, περιγράφονται οι δύο καταστάσεις επείγουσας ανάγκης του
αναπνευστήρα:
•Ανοιχτή βαλβίδα ασφαλείας (SVO): Ο
αναπνευστήρας εισέρχεται στην κατάσταση
SVO, εάν χαθεί και η παροχή αέρα και η παροχή
οξυγόνου ή εάν ανιχνευτεί απόφραξη,
διαφορετικά εισέρχεται στην κατάσταση
ανενεργού αναπνευστήρα.
Η κατάσταση ανοιχτής βαλβίδας ασφαλείας
(SVO) επιτρέπει στον ασθενή να αναπνέει το
αέρα του δωματίου, χωρίς να υποστηρίζεται
από τον αναπνευστήρα. Ο αναπνευστήρας παραμένει στην κατάσταση
SVO μέχρι να αντιμετωπιστεί η αιτία που προκάλεσε την κατάσταση
επείγουσας ανάγκης.
Όταν ο αναπνευστήρας εισέρχεται στην κατάσταση SVO, ανάβει η ένδειξη
SVO, στην μπροστινή πλευρά της BDU, και ηχεί ένας συναγερμός υψηλής
προτεραιότητας.
Σε περίπτωση προβλήματος στη λειτουργία το οποίο εμποδίζει το
λογισμικό να ανοίξει τη βαλβίδα ασφαλείας, υπάρχει και ένα αναλογικό
ΕΧ 1-8
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κύκλωμα το οποίο ανοίγει τη βαλβίδα ασφαλείας, αν η πίεση του
συστήματος ξεπεράσει τα 100 έως 120 cmH2O.
•Αναπνευστήρας ανενεργός: Ο αναπνευστήρας
δηλώνει κατάσταση ανενεργού αναπνευστήρα,
αν εμφανιστεί μια βλάβη στον εξοπλισμό ή ένα
ζωτικής σημασίας σφάλμα στο λογισμικό, που
θα μπορούσαν να διακυβεύσουν τον ασφαλή
αερισμό του ασθενούς.
Σε περίπτωση ενεργοποίησης της κατάστασης
ανενεργού αναπνευστήρα, ανάβει η ένδειξη
ανενεργού αναπνευστήρα, στην μπροστινή
πλευρά της BDU, και ο αναπνευστήρας εισέρχεται στην κατάσταση SVO,
η οποία, με τη σειρά της, ενεργοποιεί ένα συναγερμό υψηλής
προτεραιότητας.
Σε περίπτωση κατάστασης ανενεργού αναπνευστήρα, θέστε αμέσως
των αναπνευστήρα εκτός χρήσης μέχρι το εξειδικευμένο προσωπικό
σέρβις να αξιολογήσει και να αποκαταστήσει την κατάσταση ανενεργού
αναπνευστήρα.
Εάν ο αναπνευστήρας δηλώσει μια κατάσταση ανενεργού αναπνευστήρα,
πρέπει, πρώτα, να επαληθευτεί, μέσω του αυτοελέγχου κατά την
ενεργοποίηση (POST) ότι τα επίπεδα ισχύος προς τον αναπνευστήρα είναι
αποδεκτά και ότι τα κύρια ηλεκτρονικά συστήματα λειτουργούν κανονικά,
προκειμένου να συνεχιστεί κανονικά ο αερισμός. Εξειδικευμένο προσωπικό
σέρβις πρέπει να επισκευάσει τον αναπνευστήρα για να διορθώσει
το πρόβλημα και πρέπει να εκτελέσει EST με επιτυχία πριν επιτραπεί
ο φυσιολογικός αερισμός.

1.2

Περιβάλλον εργασίας γραφικών για το χρήστη
Σε αυτήν την ενότητα, περιγράφεται το περιβάλλον εργασίας γραφικών για
το χρήστη (GUI), τα πλήκτρα του GUI, οι ενδείξεις του GUI και τα σύμβολα που
εμφανίζονται στο GUI.
Το περιβάλλον εργασίας γραφικών χρήστη (GUI) του συστήματος
αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840 περιλαμβάνει τις οθόνες αφής
DualView, τα πλήκτρα εκτός οθόνης, που βρίσκονται κάτω από τις οθόνες
αφής και ένα ρυθμιστικό. Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να ορίσετε
την τιμή που θέλετε για μια συγκεκριμένη παράμετρο ελέγχου του
αναπνευστήρα. Πατήστε το πλήκτρο ACCEPT (Αποδοχή)—το πλήκτρο εκτός
οθόνης, επάνω δεξιά από το ρυθμιστικό—για να εισαγάγετε την τιμή ή την
παράμετρο που θέλετε στη μνήμη.
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Η Εικόνα 1-2 παρουσιάζει τα στοιχεία του GUI και τη θέση των πληροφοριών
στις οθόνες DualView.

Πάνω οθόνη:
πληροφορίες
παρακολούθησης
(συναγερμοί,
δεδομένα
ασθενούς)

Δεδομένα ζωτικών
λειτουργιών ασθενούς
Συναγερμοί και κατάσταση
αναπνευστήρα

Ενδείξεις
κατάστασης

Ταξινομημένα δεδομένα ασθενούς,
συμπεριλαμβανομένων των
ενδείξεων γραφικών
Αρχείο καταγραφής ενεργών
συναγερμών, εφόσον υπάρχει

Βασικές παράμετροι ασθενούς
Κάτω οθόνη:
παράμετροι
ελέγχου
αναπνευστήρα

Ρύθμιση παραμέτρων ελέγχου
αναπνευστήρα, ορίων
συναγερμών, παραμέτρων
συγχρονισμού αναπνοής,
και άλλες παράμετροι
Περιοχή
οδηγιών
Ορισμοί συμβόλων

Πλήκτρα
εκτός
οθόνης

Πλήκτρο
CLEAR
(Διαγραφή)
Πλήκτρο
ACCEPT
(Αποδοχή)
Ρυθμιστικό

VEN_10706_A

Εικόνα 1-2. Περιβάλλον εργασίας γραφικών χρήστη (GUI) του συστήματος
αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840

1.3

Πλήκτρα ελέγχου και ενδείξεις του περιβάλλοντος εργασίας
χρήστη
Ο Πίνακα 1-1, παρακάτω, περιλαμβάνει τις περιγραφές των πλήκτρων
ελέγχου και των ενδείξεων του περιβάλλοντος εργασίας γραφικών για
το χρήστη.

ΕΧ 1-10

Εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος αναπνευστήρα της Puritan Bennett™ σειράς 800

Εισαγωγή

Πίνακας 1-1: Χειριστήρια και ενδείξεις
Πλήκτρο ελέγχου
ή ένδειξη

Λειτουργία
Πλήκτρο κλειδώματος οθόνης: Όταν είναι φωτισμένη η κίτρινη λυχνία
πάνω στο πλήκτρο κλειδώματος οθόνης, αν αγγίξετε την οθόνη ή τα
πλήκτρα ελέγχου εκτός οθόνης (συμπεριλαμβανομένου του
ρυθμιστικού και του πλήκτρου ACCEPT [Αποδοχή]) δεν υπάρχει κανένα
αποτέλεσμα εκτός και αν πατήσετε και πάλι το πλήκτρο κλειδώματος
της οθόνης. Οι νέοι συναγερμοί ξεκλειδώνουν αυτόματα την οθόνη και
τα πλήκτρα ελέγχου.
ΤΟ κλείδωμα της οθόνης σας επιτρέπει να καθαρίσετε την οθόνη αφής
και εμποδίζει ακούσιες αλλαγές στις ρυθμίσεις και στις οθόνες.
Πλήκτρο έντασης ήχου συναγερμού: Σας επιτρέπει να ρυθμίζετε την
ένταση ήχου του συναγερμού όταν κρατάτε πατημένο αυτό το
πλήκτρο ενώ γυρνάτε το ρυθμιστικό. Δεν μπορείτε να
απενεργοποιήσετε την ένταση ήχου του συναγερμού.

Πλήκτρο σίγασης συναγερμού: Απενεργοποιεί τον ήχο του ηχητικού
συναγερμού για δύο λεπτά. Η κίτρινη λυχνία του πλήκτρου σίγασης
συναγερμού ανάβει κατά την περίοδο σίγασης. Στην κάτω οθόνη,
εμφανίζεται η ένδειξη ALARM SILENCE IN PROGRESS (Σίγαση
συναγερμού σε εξέλιξη), μαζί με το κουμπί CANCEL (Άκυρο), εάν δεν
υπάρχει άλλη ενεργή ένδειξη συναγερμού υψηλής προτεραιότητας.
Για να απενεργοποιήσετε τη σίγαση συναγερμού, επιλέξτε το
κουμπί CANCEL (Άκυρο).
Το σύστημα απενεργοποιεί αυτόματα τη σίγαση συναγερμού, μόλις
λήξει το διάστημα δύο λεπτών. Οι συναγερμοί υψηλής
προτεραιότητας, όπως ο συναγερμός Device Alert (Προειδοποίηση
συσκευής), Safety Valve Open (Ανοικτή βαλβίδα ασφαλείας),
Occlusion (Απόφραξη) και η απώλεια παροχής οποιουδήποτε αερίου
ακυρώνουν τη σίγαση συναγερμού.
Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο σίγασης συναγερμού, γίνεται
επαναφορά της περιόδου σίγασης στα 2 λεπτά. Κάθε φορά που
πατάτε το πλήκτρο σίγασης συναγερμού (είτε υπάρχει ενεργός
συναγερμός είτε όχι), το πάτημα του πλήκτρου καταγράφεται
στο αρχείο καταγραφής συναγερμών.
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Πίνακας 1-1: Χειριστήρια και ενδείξεις
Πλήκτρο ελέγχου
ή ένδειξη

Λειτουργία
Πλήκτρο επαναφοράς συναγερμού: Διαγράφει ενεργούς
συναγερμούς ή κάνει επαναφορά των συναγερμών υψηλής
προτεραιότητας και ακυρώνει τη σίγαση ενός ενεργού συναγερμού
και καταγράφεται στο αρχείο καταγραφής συναγερμών. Κάθε φορά
που πατάτε το πλήκτρο RESET, η ενέργεια καταγράφεται στο αρχείο
καταγραφής συναγερμών, εάν υπάρχει ενεργός συναγερμός. Δεν
μπορείτε να επαναφέρετε ένα συναγερμό DEVICE ALERT
(Προειδοποίηση συσκευής).
Πλήκτρο πληροφοριών: Εμφανίζει βασικές πληροφορίες σχετικά με
τη λειτουργία του αναπνευστήρα. Πατήστε το πλήκτρο για να
εμφανίσετε ένα μενού με θέματα πληροφόρησης και, στη συνέχεια,
επιλέξτε το κουμπί που αντιστοιχεί στο θέμα που σας ενδιαφέρει.
Περιηγηθείτε στις πληροφορίες του θέματος, χρησιμοποιώντας
τα κουμπιά
DIAGRAM
,
,
και
, που βρίσκονται στην
κεφαλίδα πληροφοριών.
GO BACK

Πλήκτρο βαθμονόμησης αισθητήρα οξυγόνου: Οι παλαιότεροι
αναπνευστήρες χρησιμοποιούν το κουμπί 100% O2/CAL 2 min και οι
νεότεροι αναπνευστήρες χρησιμοποιούν το κουμπί INCREASE O2 2
min. Χορηγεί 100% οξυγόνο (αν είναι διαθέσιμο) για 2 λεπτά και
βαθμονομεί τον αισθητήρα οξυγόνου. Η πράσινη λυχνία σε αυτό
το πλήκτρο ανάβει και εμφανίζεται ένα μήνυμα (100% O2 Cal in
Progress) στην κάτω οθόνη, το οποίο επισημαίνει ότι 100% O2
χορήγηση είναι ενεργή. Εάν πατήσετε ξανά το πλήκτρο O2, γίνεται από
το σύστημα επανέναρξη του διαστήματος χορήγησης 2 λεπτών.
Επιλέξτε CANCEL (Άκυρο) για να σταματήσετε τη βαθμονόμηση. Δείτε
τη σελίδα ΤΑ 15-6 για πληροφορίες σχετικά με τη βαθμονόμηση του
αισθητήρα οξυγόνου.
Χρησιμοποιήστε τη διαδικασία που αναφέρεται στην Ενότητα D.2 για
να δοκιμάσετε τη βαθμονόμηση του αισθητήρα οξυγόνου.

ΕΧ 1-12
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Εισαγωγή

Πίνακας 1-1: Χειριστήρια και ενδείξεις
Πλήκτρο ελέγχου
ή ένδειξη

Λειτουργία
Πλήκτρο μη αυτόματης εισπνοής: Στις λειτουργίες A/C, SIMV και
SPONT, χορηγεί μία μη αυτόματη αναπνοή στον ασθενή, σύμφωνα με
τις τρέχουσες παραμέτρους υποχρεωτικών αναπνοών. Στη
λειτουργία BILEVEL, μεταβαίνει από τη χαμηλή PEEP (PEEPL) στην
υψηλή PEEP (PEEPH) (και αντίστροφα). Προς αποφυγή της απανωτής
αναπνοής, δεν χορηγείται μη αυτόματη εισπνοή κατά τη διάρκεια της
εισπνοής ή την περιορισμένη φάση της εκπνοής.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο MANUAL INSP (Μη
αυτόματη εισπνοή) για να συμπληρώσετε τον ελάχιστο όγκο ή
να βοηθήσετε να γίνει η μέτρηση μιας παραμέτρου δεδομένων του
ασθενούς, όπως η ανώτατη πίεση εισπνοής, ή για να εκτελέσετε ένα
χειρισμό παύσης εισπνοής στη λειτουργία SPONT.
Πλήκτρο παύσης εκπνοής: Κάνει τον αναπνευστήρα να σφραγίζει το
κύκλωμα αναπνοής του ασθενούς, όταν η φάση εκπνοής μιας
καθορισμένης αναπνοής, υποχρεωτικής ή αυθόρμητης, ακολουθείται
από μια υποχρεωτική εισπνοή με βάση κύκλο χρόνου. Χρησιμοποιείται
μια παύση εκπνοής για να υπολογιστεί η PEEPTOT και η PEEPI (αυτόματη
PEEP).
Ο αναπνευστήρας εκτελεί δύο τύπους χειρισμών παύσης:
την αυτόματη, η οποία ενεργοποιείται πατώντας στιγμιαία το πλήκτρο
EXP PAUSE (Παύση εκπνοής), και η μη αυτόματη, η οποία ελέγχεται
πατώντας συνεχόμενα το πλήκτρο EXP PAUSE (Παύση εκπνοής).
Η αυτόματη παύση συνεχίζει το χειρισμό μέχρι να σταθεροποιηθεί η
πίεση και, κατόπιν, πραγματοποιούνται οι μετρήσεις. Η παύση
διαρκεί τουλάχιστον 0,5 δευτερόλεπτα, αλλά δεν υπερβαίνει
τα 3 δευτερόλεπτα.
Στην περίπτωση μη αυτόματης παύσης, ο αναπνευστήρας παίρνει τις
μετρήσεις του μόλις σταθεροποιηθεί η πίεση ή μόλις σταματήσει η
παύση. Ο αναπνευστήρας συνεχίζει το χειρισμό μέχρι να αφήσετε το
πλήκτρο EXP PAUSE (Παύση εκπνοής). Η παύση δεν μπορεί να υπερβεί
τα 20 δευτερόλεπτα. Η Ενότητα 4.9 στη σελίδα ΕΧ 4-25 περιγράφει
αναλυτικά πώς πρέπει να χρησιμοποιείτε το πλήκτρο EXP PAUSE
(παύση εκπνοής).
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Εισαγωγή

Πίνακας 1-1: Χειριστήρια και ενδείξεις
Πλήκτρο ελέγχου
ή ένδειξη

Λειτουργία
Πλήκτρο παύσης εισπνοής: Κάνει τον αναπνευστήρα να σφραγίζει το
κύκλωμα αναπνοής του ασθενούς στο τέλος της φάσης χορήγησης
του αερίου μιας ορισμένης υποχρεωτικής εισπνοής με βάση τον όγκο
ή την πίεση. Ο χειρισμός της παύσης της εισπνοής προσφέρει έναν
τρόπο για τη μέτρηση της στατικής συμμόρφωσης πνευμόνωνθώρακα του ασθενούς (CSTAT), της στατικής αντίστασης (RSTAT) και
της πίεσης ηρεμίας (PPL). Ο χειρισμός της παύσης της εισπνοής
διατηρεί την κατάσταση διάτασης των πνευμόνων.
Ο αναπνευστήρας εκτελεί δύο τύπους χειρισμών παύσης:
την αυτόματη, η οποία ενεργοποιείται πατώντας στιγμιαία το πλήκτρο
INSP PAUSE (Παύση εισπνοής), και η μη αυτόματη, η οποία ελέγχεται
πατώντας συνεχόμενα το ίδιο πλήκτρο.
Η αυτόματη παύση συνεχίζει το χειρισμό μέχρι να σταθεροποιηθεί η
πίεση και, κατόπιν, πραγματοποιούνται οι μετρήσεις. Η παύση διαρκεί
τουλάχιστον 0,5 δευτερόλεπτα αλλά όχι περισσότερα από 2
δευτερόλεπτα.
Σε περίπτωση μη αυτόματης παύσης, ο χειρισμός συνεχίζεται μέχρι να
αφήσετε το πλήκτρο INSP PAUSE (Παύση εισπνοής), αλλά δεν
υπερβαίνει τα 7 δευτερόλεπτα. Ο αναπνευστήρας υπολογίζει το CSTAT
και το RSTAT στο τέλος της ηρεμίας και εμφανίζει τις τιμές στο τέλος του
χειρισμού. Η τιμή PPL υπολογίζεται και ενημερώνεται διαρκώς κατά τη
διάρκεια της ηρεμίας, ενώ παγώνει στο τέλος της ηρεμίας. Η
Ενότητα 4.10 στη σελίδα ΕΧ 4-26 περιγράφει αναλυτικά πώς πρέπει να
χρησιμοποιείτε το πλήκτρο INSP PAUSE (παύση εισπνοής).
Ρυθμιστικό: Ρυθμίζει την τιμή μιας ρύθμισης. Όταν επισημαίνεται ένα
κουμπί στην οθόνη αφής, σημαίνει ότι το ρυθμιστικό είναι
συνδεδεμένο με την αντίστοιχη ρύθμιση. Όπου αυτό ισχύει, αν το
ρυθμιστικό γυρίσει δεξιόστροφα αυξάνεται η επισημασμένη τιμή και
αν γυρίσει αριστερόστροφα μειώνεται η επισημασμένη τιμή.

Clear (Διαγραφή): Ακυρώνει μια προτεινόμενη αλλαγή της τιμής μιας
παραμέτρου του αναπνευστήρα.
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Πίνακας 1-1: Χειριστήρια και ενδείξεις
Πλήκτρο ελέγχου
ή ένδειξη

Λειτουργία
Accept (Αποδοχή): Εφαρμόζει και αποθηκεύει τις νέες τιμές των
παραμέτρων του αναπνευστήρα.

Κόκκινη ένδειξη συναγερμού υψηλής προτεραιότητας ( ! ! ! ): Αυτή
η ένδειξη συναγερμού αναβοσβήνει γρήγορα, αν είναι ενεργή.
Φωτίζεται σταθερά, αν συμβεί αυτόματη επαναφορά.
Κίτρινη ένδειξη συναγερμού μέσης προτεραιότητας ( ! ! ): Αυτή η
ένδειξη συναγερμού αναβοσβήνει αργά, αν είναι ενεργή. Σβήνει, αν
συμβεί αυτόματη επαναφορά.
Κίτρινη ένδειξη συναγερμού χαμηλής προτεραιότητας ( ! ): Αυτή η
ένδειξη συναγερμού ανάβει σταθερά, αν είναι ενεργή. Σβήνει, αν
συμβεί αυτόματη επαναφορά.
Πράσινη ένδειξη φυσιολογικής λειτουργίας αναπνευστήρα: Όταν
είναι ενεργός ο αερισμός και δεν υφίσταται καμία κατάσταση
συναγερμού, αυτή η ένδειξη ανάβει σταθερά. Η ένδειξη αυτή σβήνει,
αν ο αναπνευστήρας δεν είναι στη φάση αερισμού, για παράδειγμα,
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας σέρβις ή του σύντομου
αυτοέλεγχου (SST).
Γκρι ένδειξη φυσιολογικής λειτουργίας αναπνευστήρα: Όταν δεν
ανάβει αυτή η ένδειξη, δεν υφίσταται καμία κατάσταση
“αναπνευστήρας ανενεργός”.
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Εισαγωγή

Πίνακας 1-1: Χειριστήρια και ενδείξεις
Πλήκτρο ελέγχου
ή ένδειξη

Λειτουργία
Κόκκινη ένδειξη ανενεργού αναπνευστήρα: Ο αναπνευστήρας δεν
μπορεί να υποστηρίξει τον αερισμό και απαιτεί σέρβις. Ο
αναπνευστήρας εισέρχεται στην ασφαλή κατάσταση (αερισμός
ασφαλείας) και σταματά την ανίχνευση νέων δεδομένων ασθενούς ή
συνθηκών συναγερμού. Εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις πρέπει να
επισκευάσει τον αναπνευστήρα για να διορθώσει το πρόβλημα και
πρέπει να εκτελέσει EST με επιτυχία πριν επιτραπεί ο φυσιολογικός
αερισμός. Η ένδειξη αυτή συνοδεύεται από ένα ηχητικό σήμα και δεν
μπορεί να γίνει επαναφορά.

Γκρι ένδειξη φυσιολογικής λειτουργίας GUI: Όταν δεν ανάβει αυτή η
ένδειξη, δεν υπάρχει απώλεια κατάστασης GUI.

Κόκκινη ένδειξη ανοιχτής βαλβίδας ασφαλείας (SVO):
Ο αναπνευστήρας έχει εισέλθει στην ασφαλή κατάσταση και άνοιξε
τη βαλβίδα ασφαλείας του για να επιτρέψει στον ασθενή να
αναπνεύσει τον αέρα του δωματίου χωρίς υποβοήθηση.

Πράσινη ένδειξη ετοιμότητας BPS: Ο αναπνευστήρας ανιχνεύει ότι
έχει εγκατασταθεί η BPS, ότι είναι λειτουργική και ότι έχει τουλάχιστον
δύο (2) λεπτά υπολογισμένου χρόνου λειτουργίας.
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Εισαγωγή

Πίνακας 1-1: Χειριστήρια και ενδείξεις
Πλήκτρο ελέγχου
ή ένδειξη

Λειτουργία
Ένδειξη τροφοδοσίας από την μπαταρία: Όταν είναι φωτισμένη η
κίτρινη γραμμή στα δεξιά μιας φωτισμένης ένδειξης ετοιμότητας BPS
(σύμβολο μπαταρίας), ο αναπνευστήρας λειτουργεί με την BPS και η
τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος είναι ανεπαρκής για να
υποστηρίξει τη λειτουργία του αναπνευστήρα. Κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας με την BPS, η τροφοδοσία προς τη μονάδα του
συμπιεστή και την έξοδο του υγραντήρα (αν υπάρχει) είναι
απενεργοποιημένη.
Πράσινη ένδειξη ετοιμότητας συμπιεστή: Έχουν συνδεθεί στον
αναπνευστήρα το καλώδιο λογικής του συμπιεστή και ο σωλήνας
παροχής αέρα. Ο συμπιεστής έχει επιτύχει την πίεση λειτουργίας αλλά
δεν χορηγεί αέριο στον αναπνευστήρα. Ο κινητήρας του συμπιεστή
ενεργοποιείται με διαλείποντα τρόπο για να διατηρήσει υπό πίεση το
θάλαμο του συμπιεστή.
Πράσινη ένδειξη λειτουργίας συμπιεστή: Όταν είναι φωτισμένο το
σύμβολο στα δεξιά μιας φωτισμένης ένδειξης ετοιμότητας μονάδας
συμπιεστή, ο συμπιεστής παρέχει αέρα στον αναπνευστήρα. Η
ένδειξη αυτή δεν φωτίζεται εκτός εάν ο συμπιεστής παρέχει αέρα
στον αναπνευστήρα τη συγκεκριμένη στιγμή.
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Εισαγωγή

Ο Πίνακα 1-2 παρουσιάζει τις ενδείξεις στη μονάδα χορήγησης αναπνοής.

Πίνακας 1-2: ενδείξεις BDU
Κόκκινη ένδειξη ανενεργού αναπνευστήρα: Ο αναπνευστήρας δεν μπορεί
να υποστηρίξει τον αερισμό και απαιτείται συντήρηση. Ο αναπνευστήρας
εισέρχεται στην ασφαλή κατάσταση (αερισμός ασφαλείας) και σταματά
την ανίχνευση νέων δεδομένων ασθενούς ή συνθηκών συναγερμού.
Εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις πρέπει να επισκευάσει τον αναπνευστήρα
για να διορθώσει το πρόβλημα και πρέπει να εκτελέσει EST με επιτυχία πριν
επιτραπεί ο φυσιολογικός αερισμός. Η ένδειξη αυτή συνοδεύεται από ένα
ηχητικό σήμα και δεν μπορεί να γίνει επαναφορά.

Κόκκινη ένδειξη ανοικτής βαλβίδας ασφαλείας (SVO): Ο αναπνευστήρας
έχει εισέλθει στην ασφαλή κατάσταση και άνοιξε τη βαλβίδα ασφαλείας του
για να επιτρέψει στον ασθενή να αναπνεύσει τον αέρα του δωματίου
χωρίς υποβοήθηση.

Κόκκινη ένδειξη απώλειας GUI: Ο αναπνευστήρας έχει ανιχνεύσει κάποια
δυσλειτουργία που εμποδίζει το GUI να προβάλει ή να δεχτεί πληροφορίες
με τρόπο αξιόπιστο. Εάν εμφανιστεί οθόνη απώλειας GUI, ανατρέξτε στον
Πίνακα 13-3 στην σελίδα ΤΑ 13-26 για μια λίστα με συνιστώμενες
ενέργειες.
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1.3.1 Σύμβολα και συντομογραφίες που εμφανίζονται
στην οθόνη
Επιλέξτε ένα σύμβολο επί της οθόνης για να εμφανίσετε τον ορισμό του, στην
κάτω αριστερή γωνία της κάτω οθόνης. Ο Πίνακα 1-3 παρουσιάζει συνοπτικά
τα σύμβολα και τις συντομογραφίες που χρησιμοποιεί ο αναπνευστήρας.
Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε:

VMAX
L
21.8 min

Στην περιοχή ορισμού του συμβόλου εμφανίζεται το μήνυμα:

VMAX = Peak flow (Ανώτατη ροή)
Πίνακας 1-3: Σύμβολα και συντομογραφίες
Σύμβολο ή
συντομογραφία

(παλλόμενο)

Ορισμός
Έχουν ενεργοποιηθεί πρόσθετοι ενεργοί συναγερμοί που
σχετίζονται με τις πληροφορίες παρακολούθησης. Το σύμβολο
αναβοσβήνει όταν δεν υπάρχει αρκετός χώρος στην οθόνη για
να εμφανιστούν όλοι οι ενεργοί συναγερμοί.
Το ανώτατο όριο συναγερμού

Το κατώτατο όριο συναγερμού

Επιλέξτε για πρόσβαση στο αρχείο καταγραφής συναγερμών

Το αρχείο καταγραφής συναγερμών περιέχει συμβάντα που δεν
έχουν προβληθεί ακόμη
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Πίνακας 1-3: Σύμβολα και συντομογραφίες
Σύμβολο ή
συντομογραφία

Ορισμός
Ποσοστό χρόνου ανόδου

P
%

Πρότυπο ροής

RAMP SQUARE
Η τιμή που επιλέξατε για μια παράμετρο ελέγχου του
αναπνευστήρα υπερβαίνει το συνιστώμενο όριο (ελαστικό όριο)
και απαιτείται αναγνώριση για συνέχεια
ή
Η επιλεγμένη τιμή υπερβαίνει το επιτρεπτό ελάχιστο ή μέγιστο
όριο (απόλυτο όριο)
Επιλέξτε για να προβάλετε περισσότερα δεδομένα για τον ασθενή

Επιλέξτε για να προβάλετε τα δεδομένα ασθενούς με τη μορφή
γραφικών
Επιλέξτε για να προβάλετε πρόσθετες οθόνες

Ρύθμιση των δεδομένων ασθενούς με τη μορφή γραφικών στον
άξονα X (χρόνος ή πίεση)
Ρύθμιση των δεδομένων ασθενούς με τη μορφή γραφικών στον
άξονα Υ (πίεση, όγκος ή ροή)

Ρύθμιση πίεσης έναρξης (PEEP)

ΕΧ 1-20

A/C

Λειτουργία υποβοήθησης/ελέγχου αερισμού

AV

Αερισμός άπνοιας
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Πίνακας 1-3: Σύμβολα και συντομογραφίες
Σύμβολο ή
συντομογραφία
CSTAT
ESENS
EST
f

Ορισμός
Στατική ενδοτικότητα
Ποσοστό αυθόρμητης εκπνευστικής ευαισθησίας
Εκτεταμένος αυτοέλεγχος
Αναπνευστικός ρυθμός (παράμετρος ελέγχου αναπνευστήρα)

f TOT

Συνολικός αναπνευστικός ρυθμός (παρακολούθησης)

f TOT

Συναγερμός υψηλού αναπνευστικού ρυθμού

GUI

Περιβάλλον εργασίας γραφικών για το χρήστη

HME

Εναλλάκτης θερμότητας-υγρασίας

I:E

Αναλογία εισπνοής προς εκπνοή

O2

Εκατοστιαία αναλογία οξυγόνου παρακολούθησης (δεδομένα
ασθενούς)

O2

Εκατοστιαία αναλογία οξυγόνου (παράμετρος ελέγχου
αναπνευστήρα)

1O2%

Συναγερμός υψηλού χορηγηθέντος O2%

O2%

Συναγερμός χαμηλού χορηγηθέντος O2%

PC

Έλεγχος πίεσης (τύπος υποχρεωτικής αναπνοής)

PMEAN

Μέση πίεση κυκλώματος

 PPEAK

Συναγερμός υψηλής πίεσης

2 PPEAK

Όριο συναγερμού υψηλής πίεσης

3PPEAK

Συναγερμός χαμηλής πίεσης

4PPEAK

Όριο συναγερμού χαμηλής πίεσης

PPEAK

Ανώτατη πίεση κυκλώματος (δεδομένα ασθενούς)

PEEP

Θετική τελική πίεση εκπνοής (παράμετρος ελέγχου αναπνευστήρα)

PEEPH

Υψηλή PEEP (παράμετρος ελέγχου αναπνευστήρα, μόνο στη
λειτουργία BILEVEL)
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Πίνακας 1-3: Σύμβολα και συντομογραφίες
Σύμβολο ή
συντομογραφία
PEEPI

Ενδογενής PEEP (δεδομένα ασθενούς)

PEEPL

Χαμηλή PEEP (παράμετρος ελέγχου αναπνευστήρα, μόνο στη
λειτουργία BILEVEL)

PEEPTOT
PEEP

Συνολική PEEP (δεδομένα ασθενούς)
Τελική πίεση εκπνοής (δεδομένα ασθενούς)

PI

Πίεση εισπνοής (παράμετρος ελέγχου αναπνευστήρα)

PI END
PPL

Τελική πίεση εισπνοής (δεδομένα ασθενούς)
Πίεση ηρεμίας (δεδομένα ασθενούς)

POST

Αυτοέλεγχος ενεργοποίησης

PS

Υποστήριξη πίεσης (τύπος αυθόρμητης αναπνοής)

PSENS

Ευαισθησία πίεσης

PSUPP

Υποστήριξη πίεσης (παράμετρος ελέγχου αναπνευστήρα)

P-TRIG

Ενεργοποίηση πίεσης

1PVENT

Συναγερμός υψηλής εσωτερικής πίεσης αναπνευστήρα

RSTAT

Στατική αντίσταση

SIMV

Λειτουργία συγχρονισμένου διαλείποντος υποχρεωτικού
αερισμού

SPONT
SST

ΕΧ 1-22

Ορισμός

Λειτουργία αυθόρμητου αερισμού
Σύντομος αυτοέλεγχος

TA

Διάστημα άπνοιας

TE

Χρόνος εκπνοής

TH

Χρόνος υψηλής PEEP (μόνο στη λειτουργία BILEVEL)

TI

Χρόνος εισπνοής

1TI SPONT

Συναγερμός υψηλού χρόνου αυθόρμητης αναπνοής

2TI SPONT

Ανώτατο όριο συναγερμού χρόνου αυθόρμητης αναπνοής
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Πίνακας 1-3: Σύμβολα και συντομογραφίες
Σύμβολο ή
συντομογραφία

Ορισμός

TL

Χρόνος χαμηλής PEEP (μόνο στη λειτουργία BILEVEL)

TPL

Χρόνος ηρεμίας (πλατό)

VE SET
VE SPONT

Ορισμένος όγκος ανά λεπτό (υπολογισμός βάσει των
παραμέτρων ελέγχου αναπνευστήρα)
Αυθόρμητος εκπνεόμενος όγκος ανά λεπτό

VE TOT

Συναγερμός υψηλού εκπνεόμενου όγκου ανά λεπτό

3VE TOT

Συναγερμός χαμηλού εκπνεόμενου όγκου ανά λεπτό

VC

Έλεγχος όγκου (τύπος υποχρεωτικής αναπνοής)

VMAX

Ανώτατη ροή (παράμετρος ελέγχου αναπνευστήρα)

VSENS

Ευαισθησία ροής

VT

Αναπνεόμενος όγκος

VTE

Εκπνεόμενος όγκος

1 VTE

Συναγερμός υψηλού εκπνεόμενου όγκου αναπνοής

3 VTE MAND

Συναγερμός χαμηλού εκπνεόμενου όγκου αναπνοής

3 VTE SPONT

Συναγερμός χαμηλού αυθόρμητου εκπνεόμενου όγκου αναπνοής

VTI

1 VTI
VTI MAND

1 VTI MAND
VTI SPONT

Εισπνεόμενος όγκος
Συναγερμός υψηλού εισπνεόμενου όγκου αναπνοής (με
υποχρεωτική ή αυθόρμητη αναπνοή)*
Υποχρεωτικός εισπνεόμενος όγκος
Συναγερμός υψηλού υποχρεωτικού εισπνεόμενου όγκου
αναπνοής*
Αυθόρμητος εισπνεόμενος όγκος
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Πίνακας 1-3: Σύμβολα και συντομογραφίες
Σύμβολο ή
συντομογραφία

1 VTI SPONT
V-TRIG

Ορισμός
Συναγερμός υψηλού αυθόρμητου εισπνεόμενου όγκου
αναπνοής’*
Ενεργοποίηση ροής

*Ανατρέξτε στην Ενότητα 13.10 τεχνικών πληροφοριών για πληροφορίες σχετικά με τους
συναγερμούς εισπνεόμενου όγκου.
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Εισαγωγή

1.4

Σύμβολα σήμανσης συστήματος αναπνευστήρα
Τα παρακάτω σύμβολα εμφανίζονται σε διάφορα μέρη του συστήματος
αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Όλες οι ετικέτες που εμφανίζονται είναι απλώς παραδείγματα
και ενδέχεται να μην αντανακλούν την ακριβή διάταξη του
αναπνευστήρα σας.

Θέσεις διακόπτη τροφοδοσίας: Το I αντιστοιχεί στη θέση παροχής
ρεύματος και το . στη θέση διακοπής της παροχής ρεύματος.
Ο διακόπτης τροφοδοσίας, που βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά της
BDU, ενεργοποιεί και απενεργοποιεί (ON/ OFF) την BDU και το GUI.
Όταν ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι κλειστός, η BPS εξακολουθεί να
φορτίζεται, εάν υπάρχει παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο: Όταν εμφανίζεται αυτό το σύμβολο πάνω
στο προϊόν, σημαίνει ότι πρέπει να ανατρέξετε στα συνοδευτικά
έγγραφα για πληροφορίες.
Εξοπλισμός τύπου B, σύμφωνα με IEC 60601-1

Σημείο εξισορόπησης δυναμικού (γείωση): Παρέχει ένα μέσο
σύνδεσης μεταξύ του εξοπλισμού και του διαύλου εξισορόπησης
δυναμικού της ηλεκτρικής σύνδεσης. Ένα σύνηθες σημείο γείωσης για
το σύνολο του αναπνευστήρα.

Υποδηλώνει το βαθμό προστασίας που παρέχεται από το περίβλημα
(προστασία από τη στάξη)
Σήμα πιστοποίησης CSA, που σημαίνει ότι το προϊόν έχει αξιολογηθεί
σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα ANSI/Underwriters Laboratories Inc.
(UL) και CSA για χρήση στις Η.Π.Α. και στον Καναδά.
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Ετικέτα ημερομηνίας κατασκευής

1996-05
SN

Αριθμός σειράς
Ένδειξη κατάστασης φόρτισης 802 BPS: Όταν ο αναπνευστήρας
λειτουργεί με ρεύμα του δικτύου, το πάνω σύμβολο (πράσινη λυχνία
LED δίπλα στο γκρι εικονίδιο της μπαταρίας) στην μπροστινή πλευρά
της BPS 802, σημαίνει ότι η BPS είναι φορτισμένη και το κάτω σύμβολο
(κίτρινη λυχνία LED δίπλα στο γκρι εικονίδιο της μπαταρίας) στην
μπροστινή πλευρά της BPS σημαίνει ότι η BPS φορτίζεται.

Ένδειξη κατάστασης φόρτισης 803 BPS: Επισημαίνει την κατάσταση
φόρτισης της BPS 803. Μία κίτρινη λυχνία ένδειξης LED δίπλα στο
μερικώς γεμάτο εικονίδιο της μπαταρίας επισημαίνει ότι η μπαταρία
φορτίζει. Μία πράσινη λυχνία ένδειξης LED δίπλα στο γεμάτο εικονίδιο
της μπαταρίας επισημαίνει ότι η μπαταρία είναι φορτισμένη.

Ένδειξη κατάστασης φόρτισης της τροχήλατης βάσης συμπιεστή
αναπνευστήρα Puritan Bennett™ σειράς 800: Επισημαίνει την
κατάσταση φόρτισης της BPS. Μία κίτρινη λυχνία ένδειξης LED δίπλα
στο μερικώς γεμάτο εικονίδιο της μπαταρίας επισημαίνει ότι η
μπαταρία φορτίζει. Μία πράσινη λυχνία ένδειξης LED δίπλα στο
γεμάτο εικονίδιο της μπαταρίας επισημαίνει ότι η μπαταρία είναι
φορτισμένη.
Ετικέτα ένδειξης μπαταρίας: Επισημαίνει ότι έχει εγκατασταθεί
μπαταρία μίας ώρας στην τροχήλατη βάση ανάρτησης συμπιεστή
αναπνευστήρα Puritan Bennett™ σειράς 800.
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Ετικέτα ένδειξης μπαταρίας: Επισημαίνει ότι έχει εγκατασταθεί
μπαταρία τεσσάρων ωρών στην τροχήλατη βάση ανάρτησης
συμπιεστή αναπνευστήρα Puritan Bennett σειράς 800.

Ένδειξη κατάστασης φόρτισης της τροχήλατης βάσης στατού
αναπνευστήρα Puritan Bennett σειράς 800: Επισημαίνει την κατάσταση
φόρτισης της μπαταρίας. Μία κίτρινη λυχνία ένδειξης LED δίπλα στο
μερικώς γεμάτο εικονίδιο της μπαταρίας επισημαίνει ότι η μπαταρία
φορτίζει. Μία πράσινη λυχνία ένδειξης LED δίπλα στο γεμάτο εικονίδιο
της μπαταρίας επισημαίνει ότι η μπαταρία είναι φορτισμένη.
Ετικέτα ένδειξης μπαταρίας: Επισημαίνει ότι έχει εγκατασταθεί
μπαταρία μίας ώρας στην τροχήλατη βάση στατού αναπνευστήρα
Puritan Bennett σειράς 800.
Ετικέτα ένδειξης μπαταρίας: Επισημαίνει ότι έχει εγκατασταθεί
μπαταρία τεσσάρων ωρών στην τροχήλατη βάση στατού
αναπνευστήρα Puritan Bennett σειράς 800.
Σύνδεση κλειδιού δεδομένων

Προσοχή
Μην αφαιρείτε το κλειδί δεδομένων. Το κλειδί δεδομένων
ενεργοποιεί επιλογές του λογισμικού και αποθηκεύει τις
ώρες λειτουργίας του αναπνευστήρα και της μονάδας
συμπιεστή, καθώς και τους αριθμούς σειράς για τη BDU και
το GUI. Ο αναπνευστήρας δεν μπορεί να λειτουργήσει
χωρίς το κλειδί δεδομένων που εγκαθίσταται στο
εργοστάσιο.
TEST

PTS 2000

Κουμπί TEST (σέρβις): Αφού επιλέξετε το πλήκτρο SST (Short Self
Test) επί της οθόνης (διαθέσιμο μόνο κατά την ενεργοποίηση του
αναπνευστήρα), πρέπει να πατήσετε το κουμπί TEST εντός 5
δευτερολέπτων για να είναι δυνατή η πρόσβαση στον έλεγχο SST.
PTS 2000 Σύνδεση συστήματος ελέγχου λειτουργίας, για χρήση μόνο
από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις.
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Σύνδεση GUI

Ασφαλειοδιακόπτης τροφοδοσίας του αναπνευστήρα, που βρίσκεται
στην BDU.

Ασφαλειοδιακόπτης αναπνευστήρα για τον συμπιεστή και
τον υγραντήρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σύνδεση υγραντήρα διατίθεται μόνον στους αναπνευστήρες
100 - 120 V.
Εναλλασσόμενο ρεύμα (στην είσοδο εναλλασσόμενου ρεύματος και
ένδειξη εναλλασσόμενου ρεύματος)

Μέγιστη επιτρεπόμενη έξοδος προς τη βοηθητική υποδοχή ρεύματος
(ηλεκτρική σύνδεση συμπιεστή)

Ηλεκτρική σύνδεση BPS
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Κλείδωμα/ξεκλείδωμα κλειδαριάς φίλτρου εκπνοής

Ένδειξη ανοιχτής κλειδαριάς φίλτρου εκπνοής: Αυτή η κόκκινη
ένδειξη βρίσκεται στην επιφάνεια πίσω από την κλειστή κλειδαριά και
είναι ορατή όταν η κλειδαριά του φίλτρου είναι ανοιχτή.
Κλείδωμα/ξεκλείδωμα κλειδαριάς συναρμογής GUI

Απομακρυσμένη θύρα συναγερμών

IOIOI

Θύρα RS-232
Επιρρεπής στην ηλεκτροστατική εκφόρτιση

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
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Κίνδυνος έκρηξης

Κίνδυνος πυρκαγιάς

Ετικέτα πληροφοριών προϊόντος 802 BPS

VEN_10715_A

Ετικέτα πληροφοριών προϊόντος 803 BPS
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Ετικέτα πληροφοριών προϊόντος GUI

Ετικέτα θυρών GUI
Απομακρυσμένος συναγερμός και θύρα RS-232 (9,4 ίντσες, μόνο για το GUI). Ανατρέξτε στο
Παράρτημα E για προδιαγραφές σχετικά με τον απομακρυσμένο συναγερμό του GUI και τη
θύρα RS-232.

Ετικέτα ηλεκτρολογικών στοιχείων υγραντήρα
(Η ετικέτα αυτή δεν είναι ορατή εκτός και αν αφαιρεθεί η πλάκα κάλυψης πάνω από
την ηλεκτρική σύνδεση του υγραντήρα. Σύνδεση υγραντήρα διατίθεται μόνον στους
αναπνευστήρες 100 - 120 V).
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Ετικέτα εισόδου αερίου BDU

Ετικέτα BDU προς ασθενή

Ετικέτα σύνδεσης αερίου συμπιεστή
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Ετικέτα πληροφοριών συμπιεστή
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Ετικέτα πληροφοριών BDU

ΕΧ 1-34
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Ετικέτα πληροφοριών BDU

Ετικέτα αποσύνδεσης Ι/Ο BDU

Ετικέτα πληροφοριών εξαγωγής BDU
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Ετικέτα ηλεκτρικής σύνδεσης BPS

Ετικέτα χνουδωτού φίλτρου συμπιεστή

Σύνδεσμος άκρου εκπνοής στο φίλτρο εκπνοής

Από τον ασθενή
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Εγκατάσταση του αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840

Το Κεφάλαιο 2 περιγράφει την εγκατάσταση του συστήματος
αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840:
•

Σύνδεση της πηγής τροφοδοσίας

•

Σύνδεση των παροχών αέρα και οξυγόνου

•

Σύνδεση του κυκλώματος ασθενούς και των εξαρτημάτων

Ένας μηχανικός του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών (CSE)
της Covidien θα πρέπει, πρώτα, να εγκαταστήσει τον
αναπνευστήρα και να εκτελέσει έναν εκτεταμένο αυτοέλεγχο
(EST), με τον οποίο γίνεται βαθμονόμηση της βαλβίδας
εκπνοής, των αισθητήρων ροής και του μορφοτροπέα
ατμοσφαιρικής πίεσης, πριν από τη διασωλήνωση ενός
ασθενούς για πρώτη φορά.

Εγκατάσταση του αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840

Προειδοποίηση
• Όταν σηκώνετε τον αναπνευστήρα, χρησιμοποιήστε βοήθεια και
τις κατάλληλες προφυλάξεις για την ασφάλεια. Η Εικόνα 2-1
δείχνει τη σωστή τεχνική για να σηκώνετε τα μέρη του
αναπνευστήρα.
• Για να αποφύγετε την πιθανότητα πρόκλησης ζημιάς στον
αναπνευστήρα ή τη διακοπή της λειτουργίας του, να
χρησιμοποιείτε πάντα τον αναπνευστήρα πάνω σε μια επίπεδη
επιφάνεια και με το σωστό προσανατολισμό.
• Για να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό του ασθενούς και να
διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του αναπνευστήρα, μη
συνδέετε οποιαδήποτε συσκευή στη θύρα που φέρει την ένδειξη
EXHAUST (Εξαγωγή) εκτός εάν υπάρχει ειδική εξουσιοδότηση
από την Covidien για τη συσκευή αυτή.
• Για να ελαχιστοποιήσετε τον αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω
περιβάλλοντος εμπλουτισμένου με οξυγόνο, μη χρησιμοποιείτε
τον αναπνευστήρα μέσα σε υπερβαρικό θάλαμο.
• Για να αποφύγετε την άνοδο της συγκέντρωσης οξυγόνου στον
αέρα του δωματίου, χρησιμοποιήστε τον αναπνευστήρα σε
επαρκώς αεριζόμενο δωμάτιο.
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Σηκώστε τη BDU
από τις οριζόντιες
επιφάνειες, όπως φαίνεται.

Σηκώστε το GUI από
τη βάση και τη λαβή.

Χρησιμοποιήστε δύο
άτομα για να σηκώσουν
το συμπιεστή από τη
βάση και τις λαβές.

Εικόνα 2-1. Τρόπος για να σηκωθούν μέρη του αναπνευστήρα
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Προσοχή
• Μην συνδέετε και μην αποσυνδέετε το περιβάλλον εργασίας γραφικών
για το χρήστη (GUI) του αναπνευστήρα, την εφεδρική πηγή
τροφοδοσίας (BPS) ή το συμπιεστή όταν ο διακόπτης τροφοδοσίας
είναι ανοικτός ή ο αναπνευστήρας είναι συνδεδεμένος με τροφοδοσία
εναλλασσόμενου ρεύματος.
• Όλα τα μέρη θα πρέπει να προσαρτηθούν και να συνδεθούν σωστά
από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις, σύμφωνα με τις κατάλληλες
οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται από την Covidien.
• Μην αποφράσσετε τους αεραγωγούς ψύξης ή αερισμού της μονάδας
χορήγησης αναπνοής (BDU), του GUI ή του συμπιεστή.
• Για να αποφύγετε την πιθανότητα πρόκλησης ζημιάς σε μέρη του
αναπνευστήρα, μην χρησιμοποιείτε τις οριζόντιες επιφάνειες του
αναπνευστήρα για να τοποθετήσετε ή να στοιβάξετε αντικείμενα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Πριν χρησιμοποιήσετε τον αναπνευστήρα για πρώτη φορά,
καθαρίστε το εξωτερικό του και αποστειρώστε τα μέρη του,
σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην Κεφάλαιο 7
του παρόντος εγχειριδίου. Για τον καθαρισμό και την αποστείρωση
του αναπνευστήρα και των μερών του ακολουθήστε το πρωτόκολλο
του ιδρύματός σας.
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2.1

Σύνδεση της πηγής τροφοδοσίας
Προειδοποίηση
• Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας,
συνδέετε πάντα το καλώδιο τροφοδοσίας του αναπνευστήρα
σε μια γειωμένη πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
• Η BPS 802 ή 803 πρέπει να είναι πάντα εγκατεστημένη αν
χρησιμοποιείτε τροχήλατη βάση RTA. Χωρίς την BPS, ο
αναπνευστήρας δεν προστατεύεται από χαμηλή ισχύ ή διακοπή
της τροφοδοσίας. Μη χρησιμοποιείτε τον αναπνευστήρα αν δεν
έχει εγκατασταθεί BPS με τουλάχιστον ελάχιστη φόρτιση.
• Αν χρησιμοποιείτε νεότερη τροχήλατη βάση ανάρτησης
συμπιεστή αναπνευστήρα Puritan Bennett™ σειράς 800 ή
τροχήλατη βάση στατού αναπνευστήρα Puritan Bennett
σειράς 800, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το σύστημα
εφεδρικής μπαταρίας με τον αναπνευστήρα.
• Μην αποσυνδέετε το σύστημα της εφεδρικής μπαταρίας, το GUI
ή το συμπιεστή από τον αναπνευστήρα κατά τη χρήση.
• Εάν είναι δυνατό, συνδέστε τον αναπνευστήρα σε μια πρίζα
που συνδέεται με το εφεδρικό σύστημα τροφοδοσίας έκτακτης
ανάγκης του νοσοκομείου. Για τις ηλεκτρικές προδιαγραφές του
αναπνευστήρα, ανατρέξτε στην Παράρτημα A.
Κανονικά, το σύστημα αναπνευστήρα Puritan Bennett 840 τροφοδοτείται
από το δίκτυο. Το σύστημα εφεδρικής μπαταρίας BPS 802 ή 803 σε νεότερες
τροχήλατες βάσεις συμπιεστή αναπνευστήρα Puritan Bennett σειράς 800 και
στατού αναπνευστήρα Puritan Bennett σειράς 800 λειτουργεί τον
αναπνευστήρα όταν σημειώνεται απώλεια εναλλασσόμενου ρεύματος ή όταν
το ρεύμα πέσει κάτω από το ελάχιστο επιτρεπόμενο επίπεδο.
Μια καινούργια, πλήρως φορτισμένη BPS 802 σας επιτρέπει να θέτετε σε
λειτουργία τον αναπνευστήρα (χωρίς συμπιεστή ή υγραντήρα) για 60 λεπτά
τουλάχιστον (30 λεπτά για αναπνευστήρες που κατασκευάστηκαν πριν
από τον Ιούλιο του 2007), γεγονός που επιτρέπει τη μεταφορά του ασθενούς
και του αναπνευστήρα εντός των εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης.
Μία νέα, πλήρως φορτισμένη BPS 803 (διαθέσιμη έπειτα από τον Οκτώβριο
του 2009) μπορεί να λειτουργήσει τον αναπνευστήρα (χωρίς συμπιεστή
ή υγραντήρα) για τουλάχιστον τέσσερις ώρες. Οι ίδιες συνθήκες ισχύουν
αντίστοιχα για τη διάταξη BPS μίας ώρας ή τεσσάρων ωρών στην τροχήλατη
βάση ανάρτησης συμπιεστή αναπνευστήρα Puritan Bennett™ σειράς 800 και
τις μπαταρίες μίας ή τεσσάρων ωρών στην τροχήλατη βάση στατού
αναπνευστήρα Puritan Bennett σειράς 800.
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Προειδοποίηση
Η BPS 802 ή 803 και τα συστήματα εφεδρικής μπαταρίας της
τροχήλατης βάσης συμπιεστή αναπνευστήρα Puritan Bennett
σειράς 800 και της τροχήλατης βάσης στατού αναπνευστήρα
Puritan Bennett σειράς 800 προορίζονται μόνο για βραχυπρόθεσμη
χρήση και όχι για χρήση ως βασική εναλλακτική πηγή ρεύματος. Η
BPS και η μπαταρία προορίζονται για να τροφοδοτούν μόνο την
BDU και το GUI. Σε περίπτωση διακοπής της παροχής
εναλλασσόμενου ρεύματος, δεν παρέχεται ισχύς για τη λειτουργία
του συμπιεστή ή του υγραντήρα.
Αν ενεργοποιήσετε τον αναπνευστήρα αφού έχει παραμείνει
αποσυνδεδεμένος από το ρεύμα για πολύ καιρό, ενδέχεται να ενεργοποιηθεί
ο συναγερμός LOW BATTERY (Χαμηλή μπαταρία). Αν συμβεί αυτό,
επαναφορτίστε τη BPS 802 ή 803 ή το σύστημα εφεδρικής μπαταρίας στην
τροχήλατη βάση ανάρτησης συμπιεστή αναπνευστήρα Puritan Bennett
σειράς 800 ή στην τροχήλατη βάση στατού αναπνευστήρα Puritan Bennett
σειράς 800 αφήνοντάς την συνδεδεμένη με έναν αναπνευστήρα
συνδεδεμένο με το εναλλασσόμενο ρεύμα για έως και οκτώ ώρες
(ο αναπνευστήρας δεν χρειάζεται να είναι αναμμένος). Εξαιτίας της μεγάλης
χωρητικότητας της μπαταρίας, η BPS 803 και η BPS ή μπαταρία τεσσάρων
ωρών στην τροχήλατη βάση ανάρτησης συμπιεστή αναπνευστήρα Puritan
Bennett σειράς 800 ή στην τροχήλατη βάση στατού αναπνευστήρα Puritan
Bennett σειράς 800 μπορεί να κάνει έως και 20 ώρες για να φορτίσει. Εάν,
αφού ενεργοποιήσετε ξανά τον αναπνευστήρα, ο συναγερμός LOW BATTERY
(Χαμηλή μπαταρία) εξακολουθεί να είναι ενεργός, ή εάν είναι ενεργός ο
συναγερμός INOPERATIVE BATTERY (Μπαταρία ανενεργή), η μπαταρία θα
πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Οι
μπαταρίες πρέπει να επαναφορτίζονται όταν αδειάζουν. Αν παραμείνουν
αποφορτισμένες για περισσότερο από 24 ώρες, μπορεί να μειωθεί η
ωρητικότητά τους. Οι ίδιες συνθήκες ισχύουν αντίστοιχα για τη διάταξη BPS
μίας ώρας ή τεσσάρων ωρών στην τροχήλατη βάση ανάρτησης συμπιεστή
αναπνευστήρα Puritan Bennett™ σειράς 800 και τις μπαταρίες μίας ή
τεσσάρων ωρών στην τροχήλατη βάση στατού αναπνευστήρα Puritan
Bennett σειράς 800.
Η Εικόνα 2-2 δείχνει πώς να συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πηγή
τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος. Ο ενσωματωμένος συγκρατητήρας
του καλωδίου τροφοδοσίας προστατεύει το καλώδιο από τυχαία
αποσύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι καλά
στερεωμένο στην υποδοχή τροφοδοσίας, πριν θέσετε τον αναπνευστήρα
σε λειτουργία. Για να αφαιρέσετε το καλώδιο, πιέστε τις γλωττίδες που
ΕΧ 2-6
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υπάρχουν στην επάνω και στην κάτω πλευρά του βύσματος και τραβήξτε
το προς τα έξω.

Καλώδιο
τροφοδοσίας

Προς την παροχή
εναλλασσόμενου
ρεύματος

Γλωττίδες συγκρατητήρα καλωδίου
τροφοδοσίας. Πιέστε τις γλωττίδες
και τραβήξτε προς τα έξω για να
αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας.
8-00002

Εικόνα 2-2. Σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας του αναπνευστήρα
Η Εικόνα 2-3 δείχνει το διακόπτη ρεύματος και την ένδειξη εναλλασσόμενου
ρεύματος. Όταν ανάβει, η ένδειξη εναλλασσόμενου ρεύματος επισημαίνει ότι
ο αναπνευστήρας τροφοδοτείται με εναλλασσόμενο ρεύμα και τα συστήματα
BPS 802 και 803 και εφεδρικής μπαταρίας στην τροχήλατη βάση ανάρτησης
συμπιεστή αναπνευστήρα Puritan Bennett™ σειράς 800 και στην τροχήλατη
βάση στατού αναπνευστήρα Puritan Bennett σειράς 800 θα επαναφορτιστούν
όπως χρειάζεται. Η ένδειξη AC είναι ανεξάρτητη από το διακόπτη
τροφοδοσίας και ο διακόπτης τροφοδοσίας δεν απενεργοποιεί την ισχύ
εναλλασσόμενου ρεύματος προς την πηγή τροφοδοσίας του αναπνευστήρα.
Όταν ο διακόπτης τροφοδοσίας και η ένδειξη AC είναι ενεργοποιημένα,
υπάρχει διαθέσιμη ισχύς για τον υγραντήρα και το συμπιεστή.
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Ασφαλειοδιακόπτης
τροφοδοσίας
αναπνευστήρα

Σύνδεση
εναλ. ρεύματος

Πίνακας AC
Ένδειξη AC
Διακόπτης τροφοδοσίας
αναπνευστήρα
Ασφαλειοδιακόπτης
υγραντήρα
και συμπιεστή

Εξισορρόπηση
δυναμικού
(σημείο
γείωσης)
Σύνδεση
συμπιεστή

Εικόνα 2-3. Διακόπτης τροφοδοσίας, ένδειξη AC και πίνακας AC αναπνευστήρα
Αν ο ασφαλειοδιακόπτης τροφοδοσίας του αναπνευστήρα (που υπάρχει στον
πίνακα AC του αναπνευστήρα, Εικόνα 2-3) ανοίξει αλλά υπάρχει ακόμη εναλ.
ρεύμα και ο αναπνευστήρας λειτουργεί με την BPS, εξακολουθεί να υπάρχει
διαθέσιμη τροφοδοσία προς τους συνδέσμους του υγραντήρα και του
συμπιεστή (παρότι το λογισμικό του αναπνευστήρα απενεργοποιεί τη
λειτουργία του συμπιεστή).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σύνδεση υγραντήρα διατίθεται μόνον στους αναπνευστήρες
100 - 120 V.
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Όταν δεν χρησιμοποιείται το καλώδιο τροφοδοσίας, τυλίξτε το γύρω από το
άγκιστρο που υπάρχει στο πίσω μέρος του καροτσιού για άνετη φύλαξη
(Εικόνα 2-4 και Εικόνα 2-5). Το καλώδιο ρεύματος φυλάσσεται με τον ίδιο
τρόπο στην τροχήλατη βάση ανάρτησης συμπιεστή αναπνευστήρα Puritan
Bennett™ σειράς 800 και στην τροχήλατη βάση στατού αναπνευστήρα
Puritan Bennett σειράς 800.

Εικόνα 2-4. Φύλαξη του καλωδίου ρεύματος στην τροχήλατη βάση RTA
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Εικόνα 2-5. Η φύλαξη του καλωδίου ρεύματος σε νεότερη τροχήλατη
βάση ανάρτησης συμπιεστή αναπνευστήρα Puritan Bennett σειράς 800
και σε τροχήλατη βάση στατού αναπνευστήρα
Puritan Bennett™ σειράς 800 (απεικονίζεται)
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2.2

Σύνδεση των παροχών αέρα και οξυγόνου
Το σύστημα αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840 μπορεί να χρησιμοποιήσει
αέρα και οξυγόνο από κύλινδρο ή επιτοίχιες πηγές. Ακολουθήστε αυτά τα
βήματα για να συνδέσετε τις παροχές αέρα και οξυγόνου:
1. Βεβαιωθείτε ότι οι πιέσεις τροφοδοσίας είναι 35 ως 100 psi (241 ως 690 kPa)
και ότι το σύστημα σωλήνωσης αερίου του νοσοκομείου συμμορφώνεται
με το πρότυπο ISO 7396:1987 περί συστημάτων σωλήνωσης μη εύφλεκτων
ιατρικών αερίων ή ισοδύναμο πρότυπο. Οι εύκαμπτοι σωλήνες του αερίου
πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του προτύπου EN 739:1998 περί
διατάξεων εύκαμπτων σωλήνων για χρήση με ιατρικά αέρια και του
προτύπου NFPA 99:2002 περί ιατρικών εγκαταστάσεων.
Προειδοποίηση
Λόγω του υπερβολικού περιορισμού κάποιων διατάξεων σωλήνων
(που τις αναφέρει ο Πίνακα B-1), ενδέχεται να προκύψει μειωμένη
απόδοση αναπνευστήρα όταν χρησιμοποιούνται πιέσεις παροχής
οξυγόνου ή αέρα< 50 psi (345 kPa).
2. Συνδέστε τους σωλήνες παροχής στους συνδέσμους εισόδου που
υπάρχουν στο πίσω μέρος του αναπνευστήρα (δείτε την Εικόνα 2-6).
Προειδοποίηση
• Συνδέστε μόνον αέρα στην είσοδο αέρα και μόνον οξυγόνο στην
είσοδο οξυγόνου. Μην επιχειρήσετε αλλαγή μεταξύ αέρα και
οξυγόνου ούτε και να συνδέσετε άλλο αέριο.
• Για να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει σταθερή παροχή αερίου προς
τον ασθενή, να συνδέετε πάντα τουλάχιστον δύο πηγές αερίου
στον αναπνευστήρα. Υπάρχουν τρεις συνδέσεις πηγών αερίου:
ο συμπιεστής, η είσοδος αέρα και η είσοδος οξυγόνου.
• Μη χρησιμοποιείτε αντιστατικούς ή ηλεκτρικά αγώγιμους
σωλήνες στο αναπνευστικό σύστημα του αναπνευστήρα.
• Χρησιμοποιείτε μόνο τους σωλήνες παροχής υψηλής πίεσης
που συνιστά η Covidien. Οι υπόλοιποι σωλήνες μπορεί να είναι
περιοριστικοί και να εμποδίζουν τη φυσιολογική λειτουργία του
αναπνευστήρα.
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Προσοχή
Για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στον αναπνευστήρα, βεβαιωθείτε
ότι οι συνδέσεις προς τις παροχές αέρα και οξυγόνου είναι καθαρές και
χωρίς λιπαντικά και ότι δεν υπάρχει νερό μέσα στο αέριο παροχής αέρα η
οξυγόνου. Αν υποψιάζεστε ότι υπάρχει νερό μέσα στο αέριο παροχής αέρα,
χρησιμοποιήστε εξωτερική επιτοίχια υδατοπαγίδα για να αποφύγετε την
πρόκληση ζημιάς στον αναπνευστήρα ή τα μέρη του από το νερό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Όταν συνδέεται στον αναπνευστήρα μια πηγή αέρα ή οξυγόνου
υπό πίεση, οι ρυθμιστές αέρα και οξυγόνου του αναπνευστήρα έχουν
μέγιστο ρυθμό ροής 3 l/λεπτό, ακόμα κι όταν δεν χρησιμοποιείται ο
αναπνευστήρας. Πάντα να υπολογίζετε αυτόν τον ρυθμό ροής, όταν
θέλετε να υπολογίσετε τη χρήση αέρα και οξυγόνου.
Όταν δεν χρησιμοποιούνται οι σωλήνες αέρα και οξυγόνου, μπορείτε να τους
τυλίξετε γύρω από το άγκιστρο που υπάρχει στο πίσω μέρος του καροτσιού
για άνετη φύλαξη (δείτε την Εικόνα 2-6).
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Σύνδεσμος
σόδου αέρα
Σύνδεσμος
εισόδου
οξυγόνου

Σωλήνας οξυγόνου
(από την παροχή
οξυγόνου)

λήνας αέρα
την παροχή
αέρα)

Εικόνα 2-6. Σύνδεση των παροχών αέρα και οξυγόνου
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2.3

Σύνδεση των εξαρτημάτων του κυκλώματος ασθενούς
Προειδοποίηση
• Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο βακτηριακής μόλυνσης ή
πρόκλησης ζημιάς σε μέρη, ο χειρισμός των φίλτρων εισπνοής
και εκπνοής πρέπει να γίνεται πάντα με προσοχή και αυτά να είναι
συνδεδεμένα στον αναπνευστήρα κατά τη διάρκεια της χρήσης.
• Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο τραυματισμού του
ασθενούς, να χρησιμοποιείτε μόνο κυκλώματα ασθενούς
κατάλληλα για χρήση σε περιβάλλον εμπλουτισμένο σε
οξυγόνο με το σύστημα αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840. Μη
χρησιμοποιείτε αντιστατικούς ή ηλεκτρικά αγώγιμους σωλήνες
στο αναπνευστικό σύστημα του αναπνευστήρα. Για να
διασφαλίσετε σύνδεση χωρίς διαρροές, να χρησιμοποιείτε μόνο
συνδέσμους και σωλήνες με κώνους και συνδέσμους υποδοχών
βάσει των προτύπων ISO (ή να χρησιμοποιείτε προσαρμογείς
για να συνδέσετε συνδέσμους με ακιδωτό περίβλημα σε
συνδέσμους βάσει των προτύπων ISO).
• Η χρήση εξωτερικού νεφελοποιητή πνευματικού τύπου με το
σύστημα αναπνευστήρα Puritan Bennett 840 προσθέτει ροή
στο κύκλωμα ασθενούς και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την
σπιρομέτρηση, το χορηγούμενο O2%, τους χορηγούμενους
αναπνεόμενους όγκους και την ενεργοποίηση αναπνοής.
Επιπλέον, τα αερολυμένα σταγονίδια στο κύκλωμα του
αναπνευστήρα μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση της αντίστασης
του φίλτρου εκπνοής.
• Χρησιμοποιήστε ένα από τα κυκλώματα ασθενούς που
αναφέρονται στο Παράρτημα B, προκειμένου να διασφαλίσετε τη
μη υπέρβαση των μέγιστων τιμών πίεσης/ροής που ορίζονται από
το IEC 60601-2-12:2001 (βλ. Πίνακα A-11, σελίδα ΕΧ A-21, για
πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές ελέγχου του
κυκλώματος ασθενούς). Η χρήση κυκλώματος με υψηλότερη
αντίσταση δεν εμποδίζει τον αερισμό, αλλά μπορεί να προκαλέσει
σφάλμα σύντομου αυτοέλεγχου (SST) ή να υποβαθμίσει την
ικανότητα του ασθενούς να αναπνέει μέσω του κυκλώματος.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
•

Η Covidien συνιστά την εκτέλεση ενός ελέγχου SST κάθε 15 μέρες,
όταν αλλάζει ο ασθενής και όταν αλλάζει το κύκλωμα ασθενούς
(ιδιαίτερα όταν αλλάζει ο τύπος του κυκλώματος, όπως, για
παράδειγμα, από τον τύπο για ενήλικες στον παιδιατρικό τύπο ή στον
τύπο για νεογνά).

•

Η Covidien γνωρίζει ότι το πρωτόκολλο για την εκτέλεση
SST ποικίλλει κατά πολύ από ίδρυμα σε ίδρυμα υγειονομικής
περίθαλψης. Δεν είναι δυνατόν Covidien να ορίσει ή να απαιτήσει
ειδικές πρακτικές που θα ανταποκρίνονται σε όλες τις ανάγκες, ούτε
και να είναι η Covidien υπεύθυνη για την αποτελεσματικότητα των
πρακτικών που εφαρμόζονται στο περιβάλλον περίθαλψης του
ασθενούς.

2.3.1 Επιλογή και σύνδεση ενός κυκλώματος ασθενούς
Χρησιμοποιήστε κυκλώματα ασθενούς χαμηλής ενδοτικότητας για να
διασφαλίσετε τη βέλτιστη αντιστάθμιση συμμόρφωσης και χρησιμοποιήστε
μόνον παιδιατρικά κυκλώματα ασθενούς όταν το ιδανικό βάρος σώματος
ασθενούς (IBW) είναι μεγαλύτερο από 7 kg (15 lb), αλλά μικρότερο ή ίσο προς
με 24 kg (53 lb). Χρησιμοποιήστε την επιλογή λογισμικού NeoMode και
κυκλώματα ασθενούς για νεογνά για τους ασθενείς με ιδανικό βάρος
σώματος (IBW) μικρότερο ή ίσο με 7 kg.
Για ασθενείς των οποίων το IBW είναι μικρότερο ή ίσο προς 24 kg, το όριο
όγκου αντιστάθμησης της ενδοτικότητας είναι τετραπλάσιο του αναπνεόμενου
όγκου που έχει οριστεί, επιπλέον του ορισμένου εκπνεόμενου όγκου. Προς
αποφυγή της ενεργοποίησης ενός συναγερμού σοβαρής απόφραξης,
χρησιμοποιείτε μόνο κυκλώματα ασθενούς για νεογνά με την επιλογή
λογισμικού NeoMode.
Ο Πίνακα 2-1 παρουσιάζει τις τιμές IBW και τους τύπους των κυκλωμάτων
ασθενούς. Για τα πεδία τιμών με τον χαρακτηρισμό “Επιτρέπονται αλλά δεν
συνιστώνται” απαιτείται παράκαμψη.
Προειδοποίηση
Τα συνιστώμενα πεδία τιμών υπάρχουν για να διασφαλίζουν την
ασφάλεια του ασθενούς. Μόνο όσοι έχουν τις ειδικές γνώσεις για
να κρίνουν τις κατάλληλες συνθήκες θα πρέπει να αγνοούν τα
συνιστώμενα πεδία τιμών.
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Πίνακας 2-1: Κύκλωμα ασθενούς και τιμές IBW
Σύσταση

Ιδανικό βάρος σώματος (IBW) σε kg (lb)

Συνιστώνται

Νεογνά: 0,3-7,0 kg (0,66-15 lb)*
Παιδιατρικό: 7,0-24 kg (15-53 lb)
Για ενήλικες: 25-150 kg (55-330 lb)
*Υποθέτει ότι είναι εγκατεστημένο το λογισμικό
NeoMode 2.0

Επιτρέπονται αλλά
δεν συνιστώνται

Για νεογνά: Δεν ισχύει
Παιδιατρικό: 3,5-6,5 kg (7,7-14,3 lb) και 25-35 kg
(55-77 lb)
Για ενήλικες: 7-24 kg (15-53 lb)

Η Εικόνα 2-7 δείχνει πώς να συνδέσετε το κύκλωμα ασθενούς
συμπεριλαμβάνοντας το φίλτρο εισπνοής, τον υγραντήρα (αν
χρησιμοποιείται), το άκρο εισπνοής, το ύψιλον ασθενούς, το φιαλίδιο
συλλογής και το φίλτρο εκπνοής.
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(Από τον ασθενή)

Φίλτρο
εκπνοής

Άκρο εκπνοής
του κυκλώματος
ασθενούς
Ύψιλον ασθενούς

(Προς τον ασθενή)
Φίλτρο
εισπνοής
Σωλήνας

Φιαλίδιο
συλλογής

Άκρο εισπνοής
του κυκλώματος ασθενούς

Υγραντήρας
VEN_10733_A

Εικόνα 2-7. Σύνδεση του κυκλώματος ασθενούς
Προειδοποίηση
Για να διασφαλίσετε ότι όλες οι συνδέσεις του κυκλώματος
του ασθενούς είναι υδατοστεγείς, κάντε έναν έλεγχο διαρροής
κυκλώματος εκτελώντας SST κάθε φορά που εγκαθιστάτε το φίλτρο
εκπνοής σε έναν αναπνευστήρα.
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Προειδοποίηση
Η προσθήκη εξαρτημάτων στον αναπνευστήρα μπορεί να αυξήσει
την αντίσταση του συστήματος. Βεβαιωθείτε ότι οποιεσδήποτε
αλλαγές στις συνιστώμενες διαμορφώσεις του κυκλώματος
ασθενούς δεν υπερβαίνουν τις προκαθορισμένες τιμές για την
αντίσταση εισπνοής και εκπνοής (Παράρτημα A). Σε περίπτωση
προσθήκης εξαρτημάτων στο κύκλωμα ασθενούς, πρέπει πάντα να
εκτελείται ο έλεγχος SST για τη μέτρηση της συμμόρφωσης του
κυκλώματος, πριν από την έναρξη του αερισμού του ασθενούς.

2.3.2 Εγκατάσταση του φίλτρου εκπνοής και του φιαλιδίου
συλλογής
Κάντε την εγκατάσταση του φίλτρου εκπνοής και του φιαλιδίου συλλογής
με τον εξής τρόπο:
1. Τοποθετήστε την κλειδαριά του φίλτρου εκπνοής στην επάνω θέση
(δείτε την Εικόνα 2-8).
2. Ωθήστε το φίλτρο εκπνοής στο εσωτερικό της περιοχής της υποδοχής,
με το σύνδεσμο του άκρου εκπνοής στραμμένο προς το μέρος σας.
3. Ωθήστε την κλειδαριά του φίλτρου εκπνοής προς τα κάτω. Με την κίνηση
αυτή, το φίλτρο θα τοποθετηθεί σωστά.
4. Συνδέστε το άκρο εκπνοής του κυκλώματος ασθενούς στο σύνδεσμο
του άκρου εκπνοής του φίλτρου.
Εάν δεν χρησιμοποιείτε σακούλα παροχέτευσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε
ταπώσει τη θύρα παροχέτευσης του φιαλιδίου συλλογής στο φίλτρο εκπνοής
(Εικόνα 2-9).
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2
1

3

4

5

6

Εικόνα 2-8. Εγκατάσταση του φίλτρου εκπνοής και του υδατοσυλλέκτη

Πίνακας 2-2:
Είδος

Περιγραφή
1

Τραβήξτε την κλειδαριά προς τα πάνω για να εγκαταστήσετε το
φίλτρο, τραβήξτε προς τα κάτω για να κρατήσετε το φίλτρο και το
φιαλίδιο συλλογής στη θέση τους

2

Ωθήστε το δακτύλιο του φίλτρου πάνω σ' αυτά τα ίχνη

3

Περιοχή υποδοχής φίλτρου

4

Φίλτρο εκπνοής

5

Σύνδεση άκρου εκπνοής (from patient)

6

Φιαλίδιο συλλογής

Εάν χρησιμοποιείτε σακούλα παροχέτευσης:
1.

Εγκαταστήστε το φίλτρο εκπνοής. (Ανατρέξτε στις οδηγίες παραπάνω.)

2.

Τοποθετήστε το σφιγκτήρα στο σωλήνα της σακούλας παροχέτευσης και
βεβαιωθείτε ότι ο σφιγκτήρας είναι κλειστός.
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3.

Ξεταπώστε τη θύρα παροχέτευσης του φιαλιδίου συλλογής, στη βάση
του φιαλιδίου συλλογής.

4.

Συνδέστε το σωλήνα της σακούλας συλλογής στη θύρα παροχέτευσης
του φιαλιδίου.

5.

Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα στη σακούλα παροχέτευσης.

6.

Αν ο αναπνευστήρας είναι τοποθετημένος στην τροχήλατη βάση,
τοποθετήστε τη σακούλα παροχέτευσης στο συρτάρι της τροχήλατης
βάσης (αν έχετε τροχήλατη βάση έτοιμη προς συναρμολόγηση
παλαιότερου τύπου) ή κρεμάστε τη σακούλα παροχέτευσης στο κουμπί
που παρέχεται στο πλάι της νεότερου τύπου τροχήλατης βάσης
ανάρτησης συμπιεστή αναπνευστήρα Puritan Bennett™ σειράς 800 ή της
τροχήλατης βάσης στατού αναπνευστήρα Puritan Bennett σειράς 800
(Εικόνα 2-9).
Προειδοποίηση
Μην αποπειραθείτε να καθαρίσετε, να επανεπεξεργαστείτε ή
να επαναχρησιμοποιήσετε τη σακούλα παροχέτευσης, καθώς
υφίσταται κίνδυνος μόλυνσης του ιατρικού προσωπικού και του
ασθενούς.
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Τοποθετήστε τη σακούλα παροχέτευσης. Η θύρα
παροχέτευσης του φιαλιδίου συλλογής πρέπει να
είναι ταπωμένη αν δεν χρησιμοποιείτε μία
σακούλα παροχέτευσης στο συρτάρι της
τροχήλατης βάσης RTA ή αν δεν έχετε κρεμάσει τη
σακούλα παροχέτευσης στο κουμπί που
παρέχεται στο πλάι της τροχήλατης βάσης
Σακούλα
παροχέτεσς

Σωλήνας
Σφιγκτήρας

Η θύρα παροχέτευσης του φιαλιδίου συλλογής
πρέπει να είναι ταπωμένη, αν δεν χρησιμοποιείται
σακούλα παροχέτευσης

Εικόνα 2-9. Χρήση του φιαλιδίου συλλογής με ή χωρίς σακούλα παροχέτευσης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Να ελέγχετε τακτικά τα άκρα εισπνοής και εκπνοής του κυκλώματος
ασθενούς, καθώς και το φιαλίδιο συλλογής και τις συνδεδεμένες
υδατοπαγίδες για τυχόν συσσώρευση νερού. Κάτω από
συγκεκριμένες συνθήκες, αυτές μπορεί να γεμίσουν γρήγορα.
Αδειάστε και καθαρίστε το φιαλίδιο συλλογής και τις συνδεδεμένες
υδατοπαγίδες όπως ενδείκνυται.
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2.3.3 Εγκατάσταση του εύκαμπτου βραχίονα
Ο εύκαμπτος βραχίονας στηρίζει το κύκλωμα ασθενούς μεταξύ
του αναπνευστήρα και του ασθενούς. Οι Εικόνα 2-10 και Εικόνα 2-11
απεικονίζουν τον τρόπο εγκατάστασης του εύκαμπτου βραχίονα σε ένα
από τις δύο (σε έτοιμες προς συναρμολόγηση τροχήλατες βάσεις) ή τέσσερις
(σε νεότερες τροχήλατες βάσεις ανάρτησης συμπιεστή αναπνευστήρα ή
στατού αναπνευστήρα Puritan Bennett™ σειράς 800 υποδοχές με σπείρωμα
στην τροχήλατη βάση του αναπνευστήρα.

Εύκαμπτος
βραχίονας

Υποδοχή με σπείρωμα
(μία από δύο)

Εικόνα 2-10. Τρόπος εγκατάστασης του εύκαμπτου
βραχίονα σε τροχήλατη βάση RTA
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Εύκαμπτος
βραχίονας

Υποδοχή με
σπείρωμα
(μία από δύο)

Εικόνα 2-11. Τρόπος εγκατάστασης του εύκαμπτου βραχίονα σε πιο καινούργια
τροχήλατη βάση ανάρτησης συμπιεστή αναπνευστήρα Puritan Bennett™ σειράς 800
ή τροχήλατη βάση στατού αναπνευστήρα Puritan Bennett σειράς 800
Προσοχή
Χρησιμοποιείτε μόνο τις λαβές του καροτσιού για να μετακινήσετε τον
αναπνευστήρα. Μην τραβάτε και μην ωθείτε τον αναπνευστήρα από τον
εύκαμπτο βραχίονα.
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Ανταλλακτικά εύκαμπτου βραχίονα θα βρείτε στο Εγχειρίδιο σέρβις
αναπνευστήρα Puritan Bennett™ σειράς 800.

2.3.4 Εγκατάσταση του υγραντήρα
Μία πρίζα ρεύματος για υγραντήρα βρίσκεται στην πρόσοψη της BDU. Η
Εικόνα 2-12 δείχνει τον τρόπο εγκατάστασης ενός υγραντήρα Fisher &
Paykel™* στον αναπνευστήρα για αναπνευστήρες τοποθετημένους σε
τροχήλατες βάσεις RTA. Ξεχωριστές οδηγίες εγκατάστασης υγραντήρα
αποστέλλονται με τα κιτ ανάρτησης υγραντήρα που παρατίθενται στον
Πίνακα B-2 και στον Πίνακα B-3 του Παράρτημα B για υγραντήρες
τοποθετημένους σε τροχήλατες βάσεις ανάρτησης συμπιεστή αναπνευστήρα
Puritan Bennett σειράς 800 και τροχήλατες βάσεις στατού αναπνευστήρα
Puritan Bennett σειράς 800 αντίστοιχα.
Προειδοποίηση
• Όταν χρησιμοποιείτε υγραντήρα Fisher & Paykel™* με σύστημα
αναπνευστήρα Puritan Bennett 840, χρησιμοποιείτε τους
κατάλληλους θαλάμους του υγραντήρα Fisher & Paykel™* για τους
ενήλικες ασθενείς, τους παιδιατρικούς ασθενείς και τα νεογνά.
• Λάβετε τις απαραίτητες προφυλάξεις για να αποτρέψετε την
εκτόξευση νερού/υδρατμών στο κύκλωμα ασθενούς κατά τη
διάρκεια των αποσυνδέσεων του κυκλώματος και κάτω από
υψηλές συνθήκες μέγιστου ρυθμού ροής.
• Για να αποφύγετε το ενδεχόμενο τραυματισμού του ασθενούς
ή πρόκλησης ζημιών στο σύστημα αναπνευστήρα, τηρείτε το
πρωτόκολλο του ιδρύματός σας για τη σωστή αντιμετώπιση των
περιπτώσεων συμπύκνωσης υδρατμών στο κύκλωμα ασθενούς.
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Προσοχή
• Το εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις πρέπει, πρώτα, να εγκαταστήσει
τον εξοπλισμό συναρμογής του υγραντήρα.
• Για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιών στον εξοπλισμό του
αναπνευστήρα λόγω της διείσδυσης υγρών:
- Τοποθετήστε το κάλυμμα της πρίζας, αφού συνδέσετε τον υγραντήρα
με στον αναπνευστήρα.
- Τοποθετήστε την πλάκα κάλυψης επάνω στην ηλεκτρική πρίζα για τον
υγραντήρα, στην μπροστινή πλευρά της BDU, όταν ο υγραντήρας δεν
είναι συνδεδεμένος στον αναπνευστήρα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
•

Για να διασφαλίσετε τη λειτουργία του αναπνευστήρα χωρίς
διακοπές, μην εγκαθιστάτε υγραντήρα του οποίου οι μέγιστες
δυνατότητες ως προς την ένταση υπερβαίνουν τα 2,3 A, με μέγιστη
κατανάλωση ισχύος 270 VA.

•

Όταν εγκαθιστάτε έναν υγραντήρα Fisher & Paykel™*, βεβαιωθείτε ότι
ο υγραντήρας έχει ηλεκτρικό βύσμα δεξιάς γωνίας. Είναι προτιμητέο
ένα βραχύ καλώδιο τροφοδοσίας.

•

Για να βεβαιωθείτε ότι η ανίχνευση απόφραξης του αναπνευστήρα
λειτουργεί σωστά, μη χρησιμοποιείτε υγραντήρες Cascade της
Puritan Bennett™ με το σύστημα αναπνευστήρα Puritan Bennett 840.

•

Αν έχετε κι άλλες απορίες σχετικά με τους υγραντήρες που
ενδείκνυνται για χρήση με το σύστημα αναπνευστήρα Puritan
Bennett 840, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο.

•

Σύνδεση υγραντήρα διατίθεται μόνον στους αναπνευστήρες
100 - 120 V.
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ΕΧ 2-25

Εγκατάσταση του αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840

BDU

Κάλυμμα πρίζας

Υγραντήρας

Πλαίσιο ανάρτησης
στην πρόσοψη του
αναπνευστήρα

Εικόνα 2-12. Τρόπος εγκατάστασης του υγραντήρα (απεικονίζεται
η εκδοχή Fisher & Paykel™*) για αναπνευστήρες που αναρτώνται
σε τροχήλατες βάσεις RTA

2.3.5 Χρήση του καροτσιού του αναπνευστήρα
Για χρήση με τον αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840 διατίθενται τρεις
επιλογές τροχήλατης βάσης: η τροχήλατη βάση RTA (ready-to-assemble,
έτοιμη προς συναρμολόγηση), η τροχήλατη βάση ανάρτησης συμπιεστή
αναπνευστήρα Puritan Bennett σειράς 800 και η τροχήλατη βάση στατού
αναπνευστήρα Puritan Bennett σειράς 800. Η τροχήλατη βάση RTA μπορεί να
χρησιμοποιηθεί με BPS 802 ή 803 και η νεότερη τροχήλατη βάση ανάρτησης
συμπιεστή αναπνευστήρα Puritan Bennett σειράς 800 μπορεί να
χρησιμοποιηθεί με BPS με μπαταρία μίας ώρας ή εναλλακτικά με μπαταρία
τεσσάρων ωρών. Το σύστημα εφεδρικής μπαταρίας της τροχήλατης βάσης
στατού αναπνευστήρα Puritan Bennett σειράς 800 περιλαμβάνει μία
μπαταρία μίας ώρας ή εναλλακτικά μπαταρία τεσσάρων ωρών.

ΕΧ 2-26
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Εγκατάσταση του αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840

Προειδοποίηση
Κάνετε εγκατάσταση μόνο BDU αναπνευστήρα με αριθμό σειράς
που αρχίζει με 3512 στην τροχήλατη βάση ανάρτησης συμπιεστή
αναπνευστήρα Puritan Bennett σειράς 800 και στην τροχήλατη
βάση στατού αναπνευστήρα Puritan Bennett σειράς 800. Άλλοι
αριθμοί σειράς αναπνευστήρα δεν είναι συμβατοί με νεότερες
τροχήλατες βάσεις.

Η τροχήλατη βάση ανάρτησης συμπιεστή αναπνευστήρα Puritan Bennett
σειράς 800 και η τροχήλατη βάση στατού αναπνευστήρα Puritan Bennett
σειράς 800 μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε
με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Covidien για περισσότερες πληροφορίες.
Για να εντοπίσετε τον αριθμό παρτίδας της τροχήλατης βάσης, εντοπίστε την
ετικέτα που βρίσκεται κάτω από τη λαβή της τροχήλατης βάσης στη
συγκόλληση της τροχήλατης βάσης (Εικόνα 2-13).

Ετικέτα αριθμού παρτίδας

Εικόνα 2-13. Θέση της ετικέτας του αριθμού παρτίδας
της τροχήλατης βάσης
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ΕΧ 2-27

Εγκατάσταση του αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840

Προειδοποίηση
Κλειδώστε τους τροχούς της τροχήλατης βάσης πριν να
εγκαταστήσετε ή να αφαιρέσετε τα στοιχεία του αναπνευστήρα.
Οι Εικόνα 2-14 και Εικόνα 2-15 δείχνουν τον τρόπο κλειδώματος και
ξεκλειδώματος των μπροστινών τροχών της τροχήλατης βάσης.
Προειδοποίηση
Για να αποφύγετε την πιθανότητα διακοπής της λειτουργίας του
αναπνευστήρα ή την πρόκληση ζημιάς σε μέρη του αναπνευστήρα,
χρησιμοποιείτε το καρότσι για να μετακινήσετε τον αναπνευστήρα.
Μην χρησιμοποιείτε τα καλώδια, το καλώδιο τροφοδοσίας ή μέρη
του κυκλώματος ασθενούς για να ωθήσετε ή να τραβήξετε τον
αναπνευστήρα.

ΕΧ 2-28
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Πιέστε το μεγάλο πτερύγιο
προς τα κάτω για να
κλειδώσετε

Ξεκλείδωτη θέση

Πιέστε το μικρό πτερύγιο
προς τα κάτω για να
ξεκλειδώσετε

Κλειδωμένη θέση

Εικόνα 2-14. Κλείδωμα και ξεκλείδωμα των μπροστινών τροχών
της τροχήλατης βάσης RTA

Πιέστε προς τα κάτω
για να κλειδώσετε
Σηκώστε προς
τα πάνω για να
ξεκλειδώσετε

Ξεκλείδωτη θέση

Κλειδωμένη θέση

Εικόνα 2-15. Τρόπος κλειδώματος και ξεκλειδώματος των μπροστινών
τροχών της τροχήλατης βάσης ανάρτησης συμπιεστή Puritan Bennett™
σειράς 800 ή στατού αναπνευστήρα Puritan Bennett σειράς 800
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ΕΧ 2-29

Αυτή η σελίδα έχει αφεθεί σκόπιμα κενή.

ΕΧ 2-30
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Εκτέλεση του σύντομου αυτοελέγχου (SST)

Στην Κεφάλαιο 3, θα μάθετε:

3.1

•

Πότε να εκτελείτε τον έλεγχο SST

•

Ποιος εξοπλισμός απαιτείται για τον έλεγχο SST

•

Πώς να κάνετε τις ρυθμίσεις και την εκτέλεση του
ελέγχου SST

•

Ποιοι είναι οι έλεγχοι SST και οι λειτουργίες τους

•

Πώς ερμηνεύονται τα αποτελέσματα του ελέγχου SST

Εισαγωγή στον έλεγχο SST
Ο έλεγχος SST χρησιμοποιεί μια εσωτερική,
προγραμματισμένη αλληλουχία ελέγχων για:
•

Την επαλήθευση της σωστής λειτουργίας των αισθητήρων
ροής και πίεσης

•

Τον έλεγχο του κυκλώματος ασθενούς για τυχόν διαρροές
αερίου

•

Τη μέτρηση της αντίστασης του φίλτρου εκπνοής

•

Τη μέτρηση της αντίστασης στο κύκλωμα ασθενούς

•

Τη μέτρηση της ενδοτικότητας του κυκλώματος ασθενούς

Για την ολοκλήρωση του ελέγχου SST απαιτούνται τρία λεπτά
περίπου.

Εκτέλεση του σύντομου αυτοελέγχου (SST)

Προειδοποίηση

3.2

•

Αποσυνδέετε πάντα τον αναπνευστήρα από τον ασθενή πριν
εκτελέσετε τον έλεγχο SST. Εάν εκτελέσετε τον έλεγχο SST, ενώ ο
ασθενής είναι διασωληνωμένος, μπορεί να προκληθεί σωματικός
τραυματισμός του ασθενούς.

•

Η αναφορά ενός ALERT (συναγερμός) κατά τον SST σημαίνει ότι
ο αναπνευστήρας ή κάποιο εξάρτημά του παρουσιάζουν βλάβη.
Επισκευάστε τον αναπνευστήρα ή το εξάρτημά του, πριν
χρησιμοποιήσετε τον αναπνευστήρα στον ασθενή, εκτός εάν
μπορείτε, με βεβαιότητα, να προσδιορίσετε ότι η βλάβη δεν θα
μπορούσε να εγκυμονεί κινδύνους για τον ασθενή ή να αυξήσει
τους ήδη ισχύοντες κινδύνους.

•

Όταν εκτελείτε τον SST, το κύκλωμα ασθενούς πρέπει να έχει
διαμορφωθεί ακριβώς όπως θα χρησιμοποιηθεί στον ασθενή (για
παράδειγμα, με τα ίδια εξαρτήματα). Εάν προσθέσετε εξαρτήματα
στο κύκλωμα ασθενούς μετά την εκτέλεση του SST, θα πρέπει να
επανεκτελέσετε τον SST, με τα νέα εξαρτήματα εγκατεστημένα, πριν
διασωληνώσετε τον ασθενή.

Πότε εκτελείται ο έλεγχος SST
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η Covidien γνωρίζει ότι τα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης
μπορεί να εφαρμόζουν ιδιαίτερα πρωτόκολλα όσον αφορά τους
αναπνευστήρες. Ωστόσο, η Covidien δεν είναι υπεύθυνη για την
αποτελεσματικότητα των πρωτοκόλλων ιδρυμάτων. Δεν είναι
δυνατόν η Covidien να ορίσει ή να απαιτήσει ειδικές πρακτικές
που θα ανταποκρίνονται στις ενδογενείς ανάγκες κάθε ιδρύματος
υγειονομικής περίθαλψης.
Η Covidien συνιστά τη διεξαγωγή SST όταν προκύψει ένα ή περισσότερα από
τα ακόλουθα συμβάντα:

ΕΧ 3-2

•

Όταν αντικαθιστάτε το κύκλωμα ασθενούς και το φίλτρο εκπνοής μετά
από 15 μέρες χρήσης

•

Όταν πρόκειται να διασωληνώσετε νέο ασθενή

•

Όταν συνδέετε διαφορετικό κύκλωμα ασθενούς στον αναπνευστήρα

•

Όταν τοποθετείτε καινούργιο ή αποστειρωμένο φίλτρο εκπνοής
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•

Όταν αλλάζετε τον τύπο του κυκλώματος ασθενούς

•

Όταν αλλάζετε τον τύπο της συσκευής υγροποίησης

•

Όταν αφαιρείτε ή προσθέτετε εξαρτήματα στο κύκλωμα ασθενούς, όπως
ένας υγραντήρας, μια υδατοπαγίδα ή μια σακούλα παροχέτευσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον έλεγχο SST ανά πάσα στιγμή, υπό την
προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει διασωληνωμένος ασθενής, για:
•

Τον έλεγχο του κυκλώματος ασθενούς για τυχόν διαρροές αερίου

•

Τον υπολογισμό της συμμόρφωσης και της αντίστασης του κυκλώματος
ασθενούς

•

Τον υπολογισμό της αντίστασης του φίλτρου εκπνοής

Αφού ξεκινήσει ο SST, το σύστημα σας καθοδηγεί στην προετοιμασία του
αναπνευστήρα για τη διεξαγωγή συγκεκριμένων ελέγχων. Το σύστημα
περιμένει επ' αόριστον μέχρι να εκτελέσετε την οδηγία που σας δίνει και να
αποκριθείτε ανάλογα.

3.3

Εξαρτήματα και απαιτήσεις για τον SST
Κατά τη διεξαγωγή του SST, πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας τα εξαρτήματα
και τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσετε στον ασθενή:
•

Σωλήνα ασθενούς

•

Φίλτρο εκπνοής και φιαλίδιο συλλογής

•

Φίλτρο εισπνοής

•

Υγραντήρας, εάν χρησιμοποιείται

•

Λοιπά εξαρτήματα (π.χ. υδατοπαγίδες, σακούλα παροχέτευσης),
εφόσον χρησιμοποιούνται

Στις υπόλοιπες απαιτήσεις περιλαμβάνονται:
•

Ένα ελαστικό πώμα, αρ. 1, για το τάπωμα του αεραγωγού στο ύψιλον
του ασθενούς

•

Δύο πηγές αερίου (αέρας και οξυγόνο) συνδεδεμένες με τον
αναπνευστήρα

•

Η πίεση κάθε πηγής αερίου πρέπει να είναι μεταξύ 35-100psi
(241 έως 690 kPa)
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Εκτέλεση του σύντομου αυτοελέγχου (SST)

Προσοχή
• Προς αποφυγή της αποτυχίας του ελέγχου SST λόγω διαρροών,
βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα του κυκλώματος, όπως η τάπα της
θύρας παροχέτευσης του φιαλιδίου συλλογής (εάν δεν χρησιμοποιείται
σακούλα παροχέτευσης), το σφράγισμα μεταξύ του φίλτρου εκπνοής
και του φιαλιδίου συλλογής και η υδατοπαγίδα (εάν χρησιμοποιείται)
έχουν τοποθετηθεί σωστά.
• Εάν χρησιμοποιείτε σακούλα παροχέτευσης, βεβαιωθείτε ότι ο
σωλήνας είναι σωστά συνδεδεμένος στη θύρα παροχέτευσης του
φιαλιδίου συλλογής και ότι έχει τοποθετηθεί ο σφιγκτήρας. Εάν δεν έχει
τοποθετηθεί ο σφιγκτήρας στο σωλήνα της σακούλας παροχέτευσης
κατά την εκτέλεση του SST, είναι πιθανό το ενδεχόμενο μεγάλων
διαρροών και υψηλών τιμών συμμόρφωσης, γεγονός που μπορεί να
προκαλέσει την αναφορά ALERT (Προειδοποίηση συσκευής) ή FAILURE
(Αποτυχία) από τον SST.
Περιμένετε, τουλάχιστον, 10 λεπτά, αφού ενεργοποιήσετε τον αναπνευστήρα,
για να εκτελέσετε τον έλεγχο SST. Η περίοδος προθέρμανσης των δέκα λεπτών
θα σταθεροποιήσει τον αναπνευστήρα και θα διασφαλίσει την ακρίβεια των
ελέγχων SST.

3.4

Διαδικασία ελέγχου SST
Προειδοποίηση
Αποσυνδέετε πάντα τον αναπνευστήρα από τον ασθενή πριν
εκτελέσετε τον έλεγχο SST. Εάν εκτελέσετε τον έλεγχο SST, ενώ
ο ασθενής είναι διασωληνωμένος, μπορεί να προκληθεί σωματικός
τραυματισμός του ασθενούς.

ΕΧ 3-4

1.

Ανοίξτε το διακόπτη τροφοδοσίας (στην μπροστινή πλευρά της BDU). Το
σύστημα εκτελεί τον έλεγχο POST (αυτοέλεγχος κατά την ενεργοποίηση)
και εμφανίζει την οθόνη Ventilator Startup (Έναρξη αναπνευστήρα).

2.

Αφήστε τον αναπνευστήρα να σταθεροποιηθεί για δέκα λεπτά, ενώ είναι
αναμμένος.

3.

Τοποθετήστε το κύκλωμα ασθενούς, το φίλτρο εκπνοής και το φίλτρο
εισπνοής που θα χρησιμοποιήσετε για τον αερισμό του ασθενούς.

Εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος αναπνευστήρα της Puritan Bennett™ σειράς 800

Εκτέλεση του σύντομου αυτοελέγχου (SST)

Προσοχή
Το κύκλωμα ασθενούς δεν πρέπει να εμποδίζεται και πρέπει να είναι σωστά
συνδεδεμένο στον αναπνευστήρα, προκειμένου να είναι ακριβής η
μέτρηση της αντίστασης του κυκλώματος.
4.

Στην οθόνη Ventilator Startup (Έναρξη αναπνευστήρα), επιλέξτε το
κουμπί SST (κάτω οθόνη αφής), κατόπιν πατήστε το κουμπί TEST
(Έλεγχος) (στην αριστερή πλευρά της BDU) μέσα σε 5 δευτερόλεπτα.
(Δείτε την Εικόνα 3-1 για τη θέση του κουμπιού TEST [έλεγχος].)
Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη SST Setup (Ρυθμίσεις SST) (κάτω οθόνη
αφής).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Αφού επιλέξετε το κουμπί SST, πρέπει να πατήσετε το κουμπί TEST
(Έλεγχος) μέσα σε πέντε δευτερόλεπτα, διαφορετικά δεν θα
ξεκινήσει ο έλεγχος SST.

Κουμπί TEST (Έλεγχος)

Εικόνα 3-1. Θέση κουμπιού Test (Έλεγχος)
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ΕΧ 3-5

Εκτέλεση του σύντομου αυτοελέγχου (SST)

Προσοχή
Μην πατάτε το κουμπί TEST κατά την ενεργοποίηση του αναπνευστήρα.
Αυτό μπορεί να κάνει τον αναπνευστήρα να εισέλθει στη λειτουργία σέρβις.
Εάν ενεργοποιηθεί η λειτουργία σέρβις, μην επιχειρήσετε να εκτελέσετε τον
εκτεταμένο αυτοέλεγχο (EST) με ένα κύκλωμα ασθενούς. Εάν το κάνετε,
ο έλεγχος EST θα αποτύχει. Εάν αποτύχει ο έλεγχος EST, ο αναπνευστήρας
θα παραμείνει στην κατάσταση “Αναπνευστήρας ανενεργός” μέχρι να
ολοκληρωθεί με επιτυχία ο έλεγχος EST.
Εάν ενεργοποιήσετε κατά λάθος τη λειτουργία σέρβις, μπορείτε να την
τερματίσετε, επιλέγοντας το κουμπί EXIT (Έξοδος), στην κάτω οθόνη, και
πατώντας, στη συνέχεια, το πλήκτρο ACCEPT (Αποδοχή).
5.

Επιλέξτε το κουμπί PATIENT CIRCUIT (Κύκλωμα ασθενούς), στην κάτω
οθόνη, και χρησιμοποιήστε, στη συνέχεια, το ρυθμιστικό για να επιλέξετε
το κύκλωμα ασθενούς Adult (Ενηλίκων), Pediatric (Παιδιατρικό) ή
Neonatal (Για νεογνά) (εάν είναι εγκατεστημένη η επιλογή λογισμικού
NeoMode).

6.

Επιλέξτε το κουμπί HUMIDIFICATION TYPE (Τύπος υγροποίησης) στην
κάτω οθόνη και χρησιμοποιήστε στη συνέχεια το ρυθμιστικό για να
επιλέξετε τον τύπο υγροποίησης που θα χρησιμοποιήσετε για τον
αερισμό του ασθενούς.
Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε υγραντήρα, επιλέξτε τον τύπο
υγροποίησης HME.

7.

Πατήστε ACCEPT (Αποδοχή) για να ολοκληρώσετε την επιλογή τύπου
κυκλώματος ασθενούς και τύπου υγροποίησης.
Προειδοποίηση
Η επιλογή εσφαλμένου τύπου κυκλώματος ασθενούς ή η αλλαγή
του τύπου κυκλώματος ασθενούς μετά την εκτέλεση του SST
μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια του υπολογισμού συμμόρφωσης,
τη μέτρηση του εκπνεόμενου όγκου και τη μέτρηση/χορήγηση του
εισπνεόμενου όγκου. Εάν αλλάξετε τύπο κυκλώματος, πρέπει να
επαναλάβετε τον έλεγχο SST. Ο υπολογισμός της συμμόρφωσης και η
ακρίβεια του αναπνεόμενου όγκου μπορεί, επίσης, να επηρεαστούν
από την επιλογή εσφαλμένου υγραντήρα ή από την αλλαγή
υγραντήρα μετά την εκτέλεση του SST. Εάν αλλάξετε υγραντήρες,
αλλάξτε οπωσδήποτε και τον τύπο υγροποίησης, όπως περιγράφεται
στην Ενότητα 4.8. Για τη βέλτιστη ακρίβεια, επαναλάβετε τον έλεγχο
SST, χρησιμοποιώντας το νέο υγραντήρα.

ΕΧ 3-6
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Εκτέλεση του σύντομου αυτοελέγχου (SST)

8.

Ο αναπνευστήρας ξεκινά αυτόματα την αλληλουχία του ελέγχου. Ο
Πίνακα 3-1 αναφέρει με λεπτομέρεια κάθε βήμα του ελέγχου SST.
Οι έλεγχοι Flow Sensor (Αισθητήρας ροής), Expiratory Filter (Φίλτρο
εκπνοής), Circuit Resistance (Αντίσταση κυκλώματος) και Compliance
Calibration (Βαθμονόμηση ενδοτικότητας) του SST απαιτούν την
παρέμβασή σας. Το σύστημα θα περιμένει επ' αόριστον μέχρι να
αποκριθείτε. Διαφορετικά, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα μέχρι το
αποτέλεσμα του ελέγχου να είναι είτε ALERT (Προειδοποίηση) είτε FAILURE
(Αποτυχία) ή μέχρι να ολοκληρωθεί ο SST.

9.

Καθώς εκτελείται κάθε έλεγχος, η οθόνη SST Status (Κατάσταση SST)
δείχνει τα αποτελέσματα του ελέγχου (Βλ. Πίνακα 3-2).
Προειδοποίηση
Για να διασφαλίσετε αξιόπιστα αποτελέσματα SST, μην
επαναλαμβάνετε ένα μεμονωμένο έλεγχο με διαφορετικό κύκλωμα
ασθενούς αν το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι FAILURE (Αποτυχία) ή
ALERT (Προειδοποίηση). Αν υποψιάζεστε ότι το κύκλωμα ασθενούς
είναι ελαττωματικό, αντικαταστήστε το κύκλωμα ασθενούς και
ξεκινήστε και πάλι τον SST από την αρχή.

10. Μπορείτε να επιλέξετε το κουμπί EXIT SST (Έξοδος από SST) κατά
τη διάρκεια του SST για να σταματήσετε τον έλεγχο. Μπορείτε να
επιλέξετε το κουμπί EXIT SST και πάλι για να συνεχιστεί ο έλεγχος
ή να πατήσετε ACCEPT (Αποδοχή) για να ξεκινήσει και πάλι ο
αναπνευστήρας (αν ο SST δεν έχει ανιχνεύσει ALERT [Προειδοποίηση]
ή FAILURE [Αποτυχία]).
Προειδοποίηση
Για να διασφαλίσετε τη σωστή αντιστάθμιση για την αντιστάθμιση
της αντίστασης και μέτρηση της ενδοτικότητας, μην προβείτε σε
έξοδο από τον SST, μέχρι να ολοκληρωθεί με επιτυχία ο SST. Μην
αρχίσετε το φυσιολογικό αερισμό, εάν δεν έχει ολοκληρωθεί με
επιτυχία ο SST, με συνδεδεμένο το σωστό κύκλωμα ασθενούς.
11. Όταν ολοκληρωθούν όλοι οι έλεγχοι κατά τη διάρκεια του SST, η οθόνη
SST Status (Κατάσταση SST) εμφανίζει όλα τα αποτελέσματα των
μεμονωμένων ελέγχων και το αποτέλεσμα του SST. Ο Πίνακα 3-3
παρουσιάζει συνοπτικά τα συνολικά αποτελέσματα του SST και τον
τρόπο που πρέπει να προχωρήσετε σε κάθε περίπτωση.
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12. Για να ξεκινήσει ο φυσιολογικός αερισμός (αν ο SST δεν έχει ανιχνεύσει
ALERT [Προειδοποίηση] ή FAILURE [Αποτυχία]), επιλέξτε EXIT SST (Έξοδος
από SST), κατόπιν πατήστε ACCEPT (Αποδοχή).
13. Ο αναπνευστήρας εκτελεί εκ νέου POST.
14. Ο αναπνευστήρας εμφανίζει την οθόνη Ventilator Startup (Έναρξη
αναπνευστήρα). Συνεχίστε με το Ventilator Startup (Έναρξη
αναπνευστήρα) για να διαμορφώσετε το σύστημα για τον ασθενή.

ΕΧ 3-8
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Πίνακας 3-1: Ακολουθία ελέγχου SST
Βήμα ελέγχου

Λειτουργία

SST Setup
(Ρυθμίσεις SST)

Το σύστημα σας ζητά να
ορίσετε τον τύπο του
κυκλώματος ασθενούς και τον
τύπο υγροποίησης που θέλετε
να χρησιμοποιήσετε για τον
αερισμό του ασθενούς.

Σχόλια
1

Επιλέξτε τον τύπο του
κυκλώματος ασθενούς.
2 Επιλέξτε τον τύπο
υγροποίησης.
Μπορείτε να επιλέξετε έναν
από τους τρεις τύπους
υγροποίησης:
• Heated expiratory tube
(Θερμαινόμενος σωλήνας
εκπνοής)
• Non-heated expiratory tube
(Μη θερμαινόμενος
σωλήνας εκπνοής)
• HME (εναλλάκτης
θερμότητας-υγρασίας)
3 Στους υγραντήρες χωρίς
εναλλάκτη HME, ορίστε
τον όγκο του υγραντήρα.
Χρησιμοποιήστε τον
προκαθορισμένο όγκο,
και όχι τον συμπιεζόμενο
όγκο, του υγραντήρα.
4 Πατήστε το πλήκτρο
ACCEPT (Αποδοχή).

Προειδοποίηση
Επιλέξτε το σωστό
τύπο του κυκλώματος
ασθενούς και το
σωστό τύπο υγροποίησης. Διαφορετικά, το
αποτέλεσμα μπορεί να
είναι λανθασμένη ανίχνευση απόφραξης
και εσφαλμένη σπιρομέτρηση εκπνοής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Το κουμπί HUMIDIFIER VOLUME (Όγκος υγραντήρα) δεν είναι ορατό στην οθόνη
αφής, εάν έχετε επιλέξει HME.
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Πίνακας 3-1: Ακολουθία ελέγχου SST (συνέχεια)
Βήμα ελέγχου

Λειτουργία

SST Setup
(Ρυθμίσεις SST)
(συνέχεια)

Το σύστημα σας ζητά να
συνδέσετε το κύκλωμα
ασθενούς στο φίλτρο
εισπνοής.
Χρησιμοποιήστε την
Εικόνα 2-7, στη σελίδα ΕΧ 2-17,
για να συνδέσετε το κύκλωμα
ασθενούς.

Σχόλια
1

Συνδέστε το κύκλωμα
ασθενούς στο φίλτρο
εισπνοής—αλλά χωρίς τον
υγραντήρα.

2

Πατήστε ACCEPT
(Αποδοχή) για να ξεκινήσει
ο έλεγχος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Μην εκτελέσετε τον έλεγχο Flow Sensor Test (Έλεγχος
αισθητήρα ροής) με τον υγραντήρα εγκατεστημένο, ακόμα
κι αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε υγραντήρα, όταν
ξεκινήσετε τον αερισμό του ασθενούς.

Το σύστημα σας ζητά να
αποφράξετε το ύψιλον
ασθενούς.

Το σύστημα ελέγχει την
ακρίβεια των αισθητήρων της
ροής εισπνοής και εκπνοής.
Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος,
το σύστημα σας ζητά να
συνδέσετε τον υγραντήρα.

3

Αποφράξτε το ύψιλον
ασθενούς με ένα πώμα
αρ. 1.

4

Πατήστε ACCEPT
(Αποδοχή).

Εάν η κατάσταση του ελέγχου
SST Flow Sensor Test (Έλεγχος
αισθητήρα ροής) είναι FAILURE
(Αποτυχία), δεν μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία OVERRIDE
(Παράκαμψη).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε υγραντήρα κατά τον αερισμό του
ασθενούς, συνδέστε τον υγραντήρα στο κύκλωμα ασθενούς, αφού το
σύστημα περάσει τον έλεγχο SST Flow Sensor Test (Έλεγχος αισθητήρα
ροής). Ανατρέξτε στην Εικόνα 2-7, στη σελίδα ΕΧ 2-17, για πληροφορίες
σχετικά με τη σύνδεση.

ΕΧ 3-10
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Πίνακας 3-1: Ακολουθία ελέγχου SST (συνέχεια)
Βήμα ελέγχου

Λειτουργία

Σχόλια

Circuit Pressure
Test (Έλεγχος
πίεσης
κυκλώματος)

Το σύστημα ελέγχει εάν
λειτουργούν σωστά οι
αισθητήρες πίεσης BDU.

Εάν η κατάσταση του ελέγχου
Circuit Pressure Test (Έλεγχος
πίεσης κυκλώματος) είναι
FAILURE (Αποτυχία), δεν
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
τη λειτουργία OVERRIDE
(Παράκαμψη).

Circuit Leak Test
(Έλεγχος
διαρροής
κυκλώματος)

Το σύστημα καθορίζει την
ικανότητα του κυκλώματος να
κρατά την πίεση.
Το σύστημα εμφανίζει την
πτώση στην πίεση του
κυκλώματος κατά διαστήματα
των 10 δευτερολέπτων.

Εάν το σύστημα αναφέρει
ALERT (Προειδοποίηση) και
επιλέξετε να παρακαμφθεί η
κατάσταση προειδοποίησης,
το αποτέλεσμα μπορεί να είναι
εσφαλμένη αντιστάθμιση
συμμόρφωσης, ανακριβής
χορήγηση αναπνεόμενου
όγκου ή αυτόματη
ενεργοποίηση κατά τον
αερισμό του ασθενούς.
Εάν, κατά τον έλεγχο,
ανιχνευτούν υπερβολικές
διαρροές, το σύστημα
αναφέρει FAILURE (Αποτυχία).
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ΕΧ 3-11
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Πίνακας 3-1: Ακολουθία ελέγχου SST (συνέχεια)

ΕΧ 3-12

Βήμα ελέγχου

Λειτουργία

Σχόλια

Expiratory Filter
Resistance Test
(Έλεγχος
αντίστασης
φίλτρου
εκπνοής)

Το σύστημα σας ζητά να
αποσυνδέσετε το σωλήνα του
κυκλώματος από το φίλτρο
εκπνοής.

1

Αποσυνδέστε το κύκλωμα
ασθενούς από το φίλτρο
εκπνοής.

2

Πατήστε ACCEPT
(Αποδοχή) για να ξεκινήσει
ο έλεγχος.

Στο τέλος του ελέγχου
Expiratory Filter Resistance Test
(Έλεγχος αντίστασης φίλτρου
εκπνοής), το σύστημα
εμφανίζει την πτώση της
πίεσης στο φίλτρο εκπνοής.

Εάν το σύστημα αναφέρει
ALERT (Προειδοποίηση) για τον
έλεγχο Expiratory Filter
Resistance Test (Έλεγχος αντίστασης φίλτρου εκπνοής) και
παρακάμψετε την ALERT (Προειδοποίηση), το αποτέλεσμα
θα είναι η ανακριβής εκτίμηση
της πίεσης του ασθενούς.
Το σύστημα θα αναφέρει FAILURE (Αποτυχία), εάν ανιχνευτεί,
κατά τον έλεγχο, απόφραξη
στο τμήμα εκπνοής ή απόφραξη του φίλτρου εκπνοής.
Εάν δεν ακολουθήσετε πιστά
τις οδηγίες του συστήματος για
την αποσύνδεση και τη σύνδεση του κυκλώματος ασθενούς, το σύστημα θα αναφέρει
FAILURE (Αποτυχία).

Το σύστημα σας ζητά να
επανασυνδέσετε το κύκλωμα
ασθενούς.

3

Επανασυνδέστε το
κύκλωμα ασθενούς
στο φίλτρο εκπνοής.

4

Πατήστε ACCEPT
(Αποδοχή) για να ξεκινήσει
ο επόμενος έλεγχος.
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Πίνακας 3-1: Ακολουθία ελέγχου SST (συνέχεια)
Βήμα ελέγχου
Circuit
Resistance
(Αντίσταση
κυκλώματος)

Compliance
Calibration
(Βαθμονόμηση
ενδοτικότητας)

Λειτουργία

Σχόλια

Το σύστημα σας ζητά να
καταργήσετε την απόφραξη
του ύψιλον ασθενούς.

1

Αφαιρέστε την τάπα από
το ύψιλον.

2

Πατήστε ACCEPT
(Αποδοχή) για να ξεκινήσει
ο έλεγχος.

Το σύστημα παρουσιάζει την
πτώση της πίεσης κατά μήκος
των άκρων εισπνοής και
εκπνοής.
Η αναφερόμενη πτώση πίεσης
περιλαμβάνει την επίδραση
όλων των συσκευών που είναι
εγκατεστημένες σε κάθε άκρο,
όπως τα φίλτρα, οι
υδατοπαγίδες και ο
υγραντήρας.

Εάν το σύστημα αναφέρει
ALERT (Προειδοποίηση) για την
πτώση της πίεσης κατά μήκος
των δύο άκρων και επιλέξετε
να παρακάμψετε την ALERT
(Προειδοποίηση), το
αποτέλεσμα μπορεί να είναι η
ανακριβής εκτίμηση της πίεσης
του ασθενούς.
Το σύστημα αναφέρει FAILURE
(Αποτυχία), εάν ανιχνευθεί,
κατά τον έλεγχο, υπερβολικά
υψηλή ή χαμηλή αντίσταση
του άκρου ή εάν δεν
ακολουθήσετε την οδηγία για
να καταργήσετε την απόφραξη
του ύψιλον.

Το σύστημα σας ζητά να
αποφράξετε το ύψιλον
ασθενούς.

1

Αποφράξτε το ύψιλον
ασθενούς με ένα πώμα
αρ. 1.

2

Πατήστε ACCEPT
(Αποδοχή) για να ξεκινήσει
ο έλεγχος ενδοτικότητας
του κυκλώματος
ασθενούς.

3

Πατήστε ACCEPT
(Αποδοχή) για να επιλέξετε
YES (Ναι) ή CLEAR
(Διαγραφή) για
να επιλέξετε NO (Όχι),
ανάλογα με την
περίπτωση, και να ορίσετε,
έτσι, εάν υπάρχει νερό
στον υγραντήρα ή όχι.

Εάν έχετε επιλέξει ως τύπο
υγροποίησης Heated exp tube
(Θερμαινόμενος σωλήνας
εκπνοής) ή Non-heated exp tube
(Μη θερμαινόμενος σωλήνας
εκπνοής), ο αναπνευστήρας
σας ζητά να ορίσετε εάν
υπάρχει νερό στον υγραντήρα.
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Εκτέλεση του σύντομου αυτοελέγχου (SST)

Πίνακας 3-1: Ακολουθία ελέγχου SST (συνέχεια)

3.5

Βήμα ελέγχου

Λειτουργία

Σχόλια

Compliance
Calibration
(Βαθμονόμηση
ενδοτικότητας)
(συνέχεια)

Το σύστημα εμφανίζει τη
ενδοτικότητα του κυκλώματος
ασθενούς.

Εάν το σύστημα αναφέρει
ALERT (Προειδοποίηση) για τη
ενδοτικότητα του κυκλώματος
ασθενούς και παρακάμψετε
την ALERT (Προειδοποίηση),
το αποτέλεσμα μπορεί να είναι
η εσφαλμένη αντιστάθμιση
ενδοτικότητας ή η ανακριβής
χορήγηση αναπνεόμενου
όγκου.
Το σύστημα αναφέρει FAILURE
(Αποτυχία), εάν ανιχνευθεί,
κατά τον έλεγχο, ενδοτικότητα
εκτός κλίμακας.

Το σύστημα σας ζητά να
καταργήσετε την απόφραξη
του ύψιλον ασθενούς.

4

Αφαιρέστε την τάπα από
το ύψιλον ασθενούς.

5

Πατήστε ACCEPT
(Αποδοχή) για να
ολοκληρωθεί η ακολουθία
του ελέγχου SST.

Αποτελέσματα SST
Το σύστημα αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840 χρησιμοποιεί τέσσερις
κατηγορίες καταστάσεων για τον χαρακτηρισμό των αποτελεσμάτων των
επιμέρους ελέγχων SST και του συνολικού αποτελέσματος του ελέγχου SST.
ALERT (ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ)

Μπορείτε να παρακάμψετε μια ALERT (Προειδοποίηση) που αναφέρεται για
έναν μεμονωμένο έλεγχο, εάν μπορείτε να προσδιορίσετε με ακρίβεια ότι η
βλάβη στον αναπνευστήρα ή στο σχετικό εξάρτημα δεν εγκυμονεί κίνδυνο
για τον ασθενή και δεν μπορεί να επιτείνει το βαθμό επικινδυνότητας που
ενδέχεται να προκύψει από άλλους παράγοντες κινδύνων.

ΕΧ 3-14
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Εάν αναφερθεί μια ALERT (Προειδοποίηση) και βγείτε από τον SST
χωρίς να παρακάμψετε την ALERT (Προειδοποίηση), ο
αναπνευστήρας θα εισέλθει στην κατάσταση SVO (βαλβίδα ασφαλείας
ανοιχτή) και δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φυσιολογικό
αερισμό, εάν δεν ολοκληρωθεί ο SST με επιτυχία ή εάν δεν
παρακαμφθεί η ALERT (Προειδοποίηση).
FAILURE (ΑΠΟΤΥΧΊΑ)

Όταν το σύστημα δηλώνει μια FAILURE (Αποτυχία) για έναν μεμονωμένο
έλεγχο της αλληλουχίας SST, ο αναπνευστήρας εισέρχεται στην κατάσταση
SVO. Μόλις ο αναπνευστήρας παρουσιάσει FAILURE (Αποτυχία), ο εξοπλισμός
πρέπει να τεθεί άμεσα εκτός κλινικής χρήσης, μέχρι να εξεταστεί από το
ειδικευμένο προσωπικό σέρβις και να γίνουν οι απαιτούμενες επισκευές.
OVERRIDEN (ΠΑΡΆΚΑΜΨΗ)

Η κατάσταση OVERRIDDEN είναι η τελική κατάσταση του συνολικού
αποτελέσματος του SST και υποδηλώνει ότι χρησιμοποιήσατε τη δυνατότητα
παράκαμψης όταν το σύστημα ανέφερε μια συνθήκη ALERT (Προειδοποίηση).
(Ο αναπνευστήρας πρέπει να έχει τελειώσει αυτόν τον έλεγχο με μια συνθήκη
ALERT [Προειδοποίηση]).
PASS (ΕΠΙΤΥΧΊΑ)

Το PASS (Επιτυχία) είναι η τελική κατάσταση του συνολικού αποτελέσματος
του SST, κατά τη διάρκεια του οποίου δεν ανιχνεύθηκε καμία προειδοποίηση
ή αποτυχία.
Βλ. Πίνακα 3-2 και Πίνακα 3-3 για πληροφορίες σχετικά με την ερμηνεία και
την απόκριση σε κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες καταστάσεων του
ελέγχου SST.
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ΕΧ 3-15

Εκτέλεση του σύντομου αυτοελέγχου (SST)

3.5.1 Ερμηνεία αποτελεσμάτων μεμονωμένων ελέγχων SST
Ο SST αναφέρει μια κατάσταση αποτελεσμάτων ελέγχου για κάθε επιμέρους
έλεγχο. Ο Πίνακα 3-2 περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ερμηνεία
των αποτελεσμάτων των ελέγχων SST και τον τρόπο απόκρισης.

Πίνακας 3-2: Αποτελέσματα μεμονωμένων ελέγχων SST
Εάν η κατάσταση του
αποτελέσματος
είναι:

Σημαίνει ότι:

Κάντε το εξής:

PASSED
(ΕΠΙΤΥΧΊΑ)

Το σύστημα δεν
ανίχνευσε κανένα
σφάλμα για το
μεμονωμένο έλεγχο.

Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα, εκτός εάν σας
ζητηθεί από τον αναπνευστήρα.

ALERT
(ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ)

Το αποτέλεσμα του
ελέγχου δεν είναι
ιδανικό, αλλά δεν είναι
και κρίσιμη η
κατάσταση.
Εάν ο έλεγχος SST είναι
σε εξέλιξη, σταματά ο
περαιτέρω έλεγχος και
σας ζητείται να πάρετε
μια απόφαση.

Όταν σας ζητηθεί από το σύστημα πατήστε
ένα απ' αυτά τα κουμπιά και, στη συνέχεια,
πατήστε ACCEPT (Αποδοχή):
EXIT SST

RESTART SST

NEXT

REPEAT

FAILURE
(ΑΠΟΤΥΧΊΑ)

Ανιχνεύτηκε ένα
πρόβλημα ζωτικής
σημασίας και ο SST δεν
μπορεί να
ολοκληρωθεί αν ο
αναπνευστήρας δεν
περάσει με επιτυχία
τον έλεγχο που
απέτυχε.

Επανάληψη του SST από
την αρχή

Περάστε στον επόμενο έλεγχο

Επαναλάβετε τον έλεγχο

Επιλέξτε ένα από τα κουμπιά αυτά, κατόπιν
πατήστε ACCEPT (Αποδοχή):
EXIT SST

RESTART SST

REPEAT

ΕΧ 3-16

Διακοπή του SST

Διακοπή του SST

Επανάληψη του SST από την
αρχή

Επαναλάβετε τον έλεγχο
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Εκτέλεση του σύντομου αυτοελέγχου (SST)

3.5.2 Συνολικά αποτελέσματα SST
Μόλις ολοκληρωθούν όλοι οι έλεγχοι του SST, ο Πίνακα 3-3 θα σας βοηθήσει
να καταλάβετε πώς πρέπει να προχωρήσετε.

Πίνακας 3-3: Συνολικά αποτελέσματα SST
Αν το
αποτέλεσμα του
SST είναι:
PASSED (ΕΠΙΤΥΧΊΑ)

Σημαίνει ότι:

Κάντε το εξής:

Όλοι οι έλεγχοι πέρασαν
με επιτυχία.

Επιλέξτε ένα από τα κουμπιά αυτά, κατόπιν
πατήστε ACCEPT (Αποδοχή):
EXIT SST

RESTART SST

ALERT
(ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ)

Ανιχνεύτηκαν ένα ή
περισσότερα σφάλματα.
Εάν δεν μπορείτε να
προσδιορίσετε με
βεβαιότητα ότι αυτό δεν
μπορεί να δημιουργήσει
κίνδυνο για τον ασθενή ή
να επιτείνει το βαθμό
επικινδυνότητας που
ενδέχεται να προκύψει
από άλλους παράγοντες
κινδύνων, μπορείτε να
επιλέξετε την παράκαμψη
της κατάστασης ALERT
(Προειδοποίηση) και να
δώσετε εξουσιοδότηση
για αερισμό.

γείτε από το SST και αρχίστε
φυσιολογικό αερισμό
Επαναλάβετε τον SST από
την αρχή

Επιλέξτε ένα από τα κουμπιά αυτά, κατόπιν πατήστε
ACCEPT (Αποδοχή):
EXIT SST

RESTART SST

OVERRIDE

Διακοπή του SST

Επανάληψη του SST από την
αρχή
Πατήστε ACCEPT (Αποδοχή)
για παράκαμψη της ALERT
(Προειδοποίησης), σύμφωνα
με το πρωτόκολλο του
ιδρύματός σας. Επιλέξτε EXIT
SST (Έξοδος από SST) και,
κατόπιν, πατήσετε ACCEPT
(Αποδοχή) για να αρχίσει ο
φυσιολογικός αερισμός.
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ΕΧ 3-17

Εκτέλεση του σύντομου αυτοελέγχου (SST)

Πίνακας 3-3: Συνολικά αποτελέσματα SST
Αν το
αποτέλεσμα του
SST είναι:
FAILURE
(ΑΠΟΤΥΧΊΑ)

ΕΧ 3-18

Σημαίνει ότι:

Κάντε το εξής:

Ανιχνεύτηκαν ένα ή
περισσότερα σφάλματα
ζωτικής σημασίας.
Ο αναπνευστήρας
εισέρχεται σε κατάσταση
SVO και δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για
φυσιολογικό αερισμό, αν
δεν περάσει τον SST.
Service required
(Απαιτείται σέρβις).

Ξεκινήστε και πάλι τον SST με διαφορετικό κύκλωμα
ασθενούς. Επιλέξτε ένα από τα κουμπιά αυτά,
κατόπιν πατήστε ACCEPT (Αποδοχή):
EXIT SST

RESTART SST

Διακοπή του SST

Πατήστε ACCEPT (Αποδοχή) για
να επαναλάβετε τον SST από
την αρχή. Εάν η αποτυχία
επιμένει, απευθυνθείτε στο
εξειδικευμένο προσωπικό
σέρβις.
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Στην Κεφάλαιο 4, θα μάθετε:
•

Δομή του περιβάλλοντος χρήστη του συστήματος
αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840

•

Πώς γίνεται η έναρξη του αναπνευστήρα για ένα νέο
ή έναν προηγούμενο ασθενή

•

Πώς γίνεται η αλλαγή των βασικών ρυθμίσεων

•

Πώς γίνεται η αλλαγή άλλων ρυθμίσεων

•

Πώς ορίζεται ο τύπος υγροποίησης, η ευαισθησία
εκπνοής και η ευαισθησία αποσύνδεσης

•

Πώς ενεργοποιείται/απενεργοποιείται ο αισθητήρας οξυγόνου

•

Πώς γίνεται η επιλογή και ο ορισμός της μεταβλητής
που παραμένει σταθερή όταν αλλάζει η ρύθμιση
αναπνευστικού ρυθμού

•

Πώς ορίζονται τα όρια των συναγερμών

•

Πώς γίνονται οι χειρισμοί παύσης της εισπνοής και
της εκπνοής

•

Πώς ερμηνεύονται οι ενδείξεις χειρισμών παύσης της
αναπνοής

•

Πώς χρησιμοποιείται ο μη επεμβατικός αερισμός (NIV)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι οθόνες αφής DualView χρησιμοποιούν δέσμες φωτός
για να ανιχνεύουν τα σημεία που αγγίζετε στην οθόνη. Για
να αποφύγετε την ενεργοποίηση του συναγερμού DEVICE
ALERT (Προειδοποίηση συσκευής), μην τοποθετείτε ξένες
ουσίες ή αντικείμενα επάνω στην οθόνη.

Πώς χρησιμοποιείται ο αναπνευστήρας Puritan Bennett™ 840

4.1

Η δομή του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη
Τα ακόλουθα κουμπιά είναι διαθέσιμα στην επάνω και στην κάτω οθόνη
αφής. Τα κουμπιά αυτά εμφανίζονται κατά πλάτος, στο κάτω μέρος κάθε μιας
από τις δύο οθόνες αφής.
Πάνω οθόνη

Εμφάνιση
γραφικών

Περισσότερα
δεδομένα
ασθενούς
(π.χ. O2%, PI
END)

Διαγνωστικός
κωδικός
(διαγν. έλεγχ.
συστήματος,
πληροφορίες
συστήματος,
καταγρ.
διαγν. ελέγχ.
EST/SST)

Καταγρ. συναγερμών Ενεργοί
(ώρα, συμβάν, προ- συναγερμ
οί
τεραιότητα, συναγερμός, ανάλυση)

Χρόνος λειτουργίας (ώρες
συμπιεστή, αναπνευστήρα)

Άλλες οθόνες Τάσεις (αν έχει
εγκατασταθεί
η επιλογή)

Αποτέλεσμα Διαμόρφωση
αναπνευστήρα
SST
(αναθεωρήσεις,
αριθμοί σειράς,
κωδικοί
εξαρτημάτων,
εγκατεστημένες
επιλογές)

Σύνοψη ελέγχου
(ώρα, ημ/νία,
αποτέλεσμα SST,
EST)

Κάτω οθόνη
VENT
SETUP

Τρέχουσες/προτεινόμενες ρυθμίσεις
αερισμού (τύπος
αερισμού, λειτουργία, τύποι αναπνοών,
τύπος ενεργοποίησης, ρυθμίσεις)

APNEA
SETUP

Τρέχουσες/προτεινόμενες ρυθμίσεις
άπνοιας

ALARM
SETUP

Τρέχουσες/
προτεινόμενες
ρυθμίσεις
συναγερμών

Ρυθμίσεις
επικοινωνίας
(εκτυπωτής/
DCI, ταχ. baud,
bit δεδομ., λειτ.
ισοτιμίας)

Αλλαγή
ώρας/
ημερομ.

Άλλες οθόνες

Περισσότερες ρυθμίσεις
(τύπος ύγρανσης, ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση
του αισθητήρα O2, ευαισθησία αποσύνδεσης,
ένταση υγραντήρα και
πρόσβαση σε περαιτέρω
επιλογές)

Εικόνα 4-1. Περιβάλλον εργασίας χρήστη στις οθόνες αφής

ΕΧ 4-2
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4.2

Ρυθμίσεις ασθενούς
Προειδοποίηση
Οι ρυθμίσεις ασθενούς πρέπει, πάντα, να έχουν ολοκληρωθεί, πριν
από τη διασωλήνωση του ασθενούς. Εάν διασωληνωθεί ο ασθενής
πριν να ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο αναπνευστήρας εμφανίζει
σφάλμα διαδικασίας και ενεργοποιεί τον αερισμό ασφαλείας.
Όταν ενεργοποιείτε τον αναπνευστήρα, ο αναπνευστήρας εκτελεί αυτόματα
τον έλεγχο POST (Αυτοέλεγχος κατά την ενεργοποίηση). Μόλις ολοκληρωθεί
με επιτυχία ο έλεγχος POST, το σύστημα εμφανίζει την οθόνη Ventilator
Startup (Έναρξη αναπνευστήρα) (βλ. Εικόνα 4-2) στην κάτω οθόνη. Η περιοχή
οδηγιών, που βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία της κάτω οθόνης, εμφανίζει
τις οδηγίες ρύθμισης.

Εικόνα 4-2. Οθόνη Ventilator Startup (Έναρξης αναπνευστήρα)
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4.2.1 Αερισμός με τις πιο πρόσφατες παραμέτρους ελέγχου
Για να συνεχίσετε τον αερισμό με τις πιο πρόσφατες παραμέτρους ελέγχου,
επιλέξτε Same Patient (Ίδιος ασθενής) και πατήστε ACCEPT (Αποδοχή).
Ο αερισμός δεν ξεκινά, εάν δεν έχει διασωληνωθεί ο ασθενής. Ένα παλλόμενο
βέλος υπενθύμισης σας ζητά να εξετάσετε τον κωδικό και τον τύπο του
προηγούμενου σωλήνα, εάν ο προηγούμενος αυθόρμητος τύπος
χρησιμοποιούσε αυτές τις παραμέτρους.

4.2.2 Αερισμός με νέες παραμέτρους ελέγχου
Βλ. Πίνακα A-13, στο Παράρτημα A, για τις περιγραφές, τα πεδία τιμών, τις
αναλύσεις, τις ακρίβειες και τις νέες τιμές ασθενούς για τις διαθέσιμες
παραμέτρους ελέγχου του αναπνευστήρα.
1.

Επιλέξτε το κουμπί New Patient (Νέος ασθενής) για να ορίσετε νέες
παραμέτρους ελέγχου του αναπνευστήρα για τον αερισμό του ασθενούς.
Εάν θέλετε να επιστρέψετε στην οθόνη Ventilator Startup (έναρξη
αναπνευστήρα), επιλέξτε το κουμπί RESTART (επανεκκίνηση).

2.

Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη New Patient Settings (Ρυθμίσεις νέου
ασθενούς) με τα παρακάτω κουμπιά και χρησιμοποιεί το
περιστρεφόμενο ρυθμιστικό ή τα αναπτυσσόμενα μενού για την
εμφάνιση των διαθέσιμων επιλογών.
IBW: Ιδανικό σωματικό βάρος: Περιστρέψτε το κουμπί για να
ρυθμίσετε το IBW. Η προτεινόμενη τιμή εμφανίζεται επισημασμένη.
Προειδοποίηση
Χρησιμοποιείτε πάντα την τιμή IBW που είναι κατάλληλη για τον
εκάστοτε ασθενή. Το σύστημα χρησιμοποιεί την τιμή IBW για να
ορίσει αυτόματα ορισμένες τιμές, όρια συναγερμών και όρια
παραμέτρων για ορισμένες από τις αρχικές παραμέτρους. (Οι τιμές
IBW που σχετίζονται με το ύψος του ασθενούς παρατίθενται στον
Πίνακα 4-1 και τον Πίνακα 4-2.) Αν αλλάζετε το IBW σε νέα τιμή, όλες
οι ρυθμίσεις που δεν είναι αυτή τη στιγμή εφαρμόσιμες θα
προσαρμόζονται αυτόματα, αν χρειάζεται, στην τιμή νέου ασθενούς
ή στην μέγιστη ή ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή για το νέο IBW.
Vent Type (Τύπος αερισμού): Προσδιορίζει τον τύπο αερισμού
• INVASIVE (Επεμβατικός) — Συμβατικός αερισμός, με χρήση του
ενδοτραχειακού σωλήνα (ET) ή του σωλήνα τραχειοστρομίας
(τραχεία)
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• NIV (μη επεμβατικός) — Αερισμός με χρήση ολοπρόσωπης μάσκας,
ρινικής μάσκας, βρεφικών ρινικών απολήξεων ή σωλήνων ET
χωρίς στερεωτικό (βλ. Ενότητα 4.12 για αναλυτικές πληροφορίες
σχετικά με τη χρήση της δυνατότητας NIV)
Mode (Λειτουργία): Προσδιορίζει τον τύπο και την αλληλουχία της
χορήγησης αναπνοών
• A/C (Υποβοήθηση/Έλεγχος)
• SIMV (Συγχρονισμένος διαλείπων υποχρεωτικός αερισμός)
• SPONT (Αυθόρμητος)
• CPAP (συνεχής θετική πίεση αεραγωγών [Continuous Positive
Airway Pressure], διαθέσιμη μόνο με την επιλογή λογισμικού
NeoMode όταν ο τύπος αερισμού είναι NIV)
• BILEVEL (διαθέσιμο μόνο με την επιλογή λογισμικού BiLevel, όταν
ο τύπος αερισμού είναι INVASIVE [Επεμβατικός])
Mandatory Type (Υποχρεωτικός τύπος): Προσδιορίζει τον τύπο του
ελέγχου των υποχρεωτικών αναπνοών
• PC (Έλεγχος πίεσης)
• VC (Έλεγχος όγκου)
• VC+ (η δυνατότητα Volume Control Plus είναι διαθέσιμη μόνο
με την επιλογή λογισμικού Volume Ventilation Plus (VV+) όταν
η ρύθμιση για την επιλογή Vent Type είναι INVASIVE)
(Εάν η επιλεγμένη Mode (Λειτουργία) είναι SPONT, η ρύθμιση
Mandatory Type (Υποχρεωτικός τύπος) ισχύει μόνο για τις μη
αυτόματες εισπνοές.)
Spontaneous Type (Αυθόρμητος τύπος): Προσδιορίζει τον τύπο
υποστήριξης για τις αυθόρμητες αναπνοές
• PS (Υποστήριξη πίεσης)
• TC (η δυνατότητα Tube Compensation [Αντιστάθμιση σωλήνα]
είναι διαθέσιμη μόνο με την επιλογή λογισμικού TC, όταν η
ρύθμιση για την επιλογή Vent Type [Τύπος αερισμού] είναι
INVASIVE [Επεμβατικός])
• VS (η δυνατότητα Volume Support [Υποστήριξη όγκου] είναι
διαθέσιμη μόνο με την επιλογή λογισμικού VV+, όταν η ρύθμιση
για την επιλογή Vent Type [Τύπος αερισμού] είναι INVASIVE
[Επεμβατικός])
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• PA (η δυνατότητα Proportional Assist™* [Αναλογική υποβοήθηση]
είναι διαθέσιμη μόνο με την επιλογή λογισμικού PAV™*+, όταν η
ρύθμιση για την επιλογή Vent Type [Τύπος αερισμού] είναι
INVASIVE [Επεμβατικός])
• NONE (ΚΑΜΙΑ)
(Εάν η επιλεγμένη Mode [Λειτουργία] είναι A/C, το κουμπί
Spontaneous Type [Αυθόρμητος τύπος] δεν εμφανίζεται.)
Trigger Type (Τύπος ενεργοποίησης): Προσδιορίζει τη μέθοδο που
χρησιμοποιείται για την ανίχνευση της εισπνευστικής προσπάθειας
του ασθενούς
• P-TRIG (Πίεση) (δεν είναι διαθέσιμο όταν ο τύπος αερισμού είναι NIV
ή όταν χρησιμοποιείται η επιλογή NeoMode)
• V-TRIG (Ροή)
3.

Επιλέξτε το κουμπί και γυρίστε το ρυθμιστικό για να ορίσετε τις ρυθμίσεις
που θέλετε. Μόλις ολοκληρώσετε τις αλλαγές των ρυθμίσεων, επιλέξτε
CONTINUE (συνέχεια). (Πρέπει πρώτα να επιλέξετε το κουμπί IBW πριν να
εμφανιστεί το κουμπί CONTINUE.)

4.

Εμφανίζεται η τελική οθόνη New Patient Settings (Ρυθμίσεις νέου
ασθενούς). Επιλέξτε το κουμπί που αντιστοιχεί σε κάθε παράμετρο που
θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, γυρίστε το ρυθμιστικό για να
ορίσετε τη σχετική τιμή. Για να ακυρώσετε την αλλαγή, πατήστε το
πλήκτρο CLEAR (Διαγραφή). Για να ακυρώσετε όλες τις αλλαγές και να
ξεκινήσετε από την αρχή, επιλέξτε το κουμπί RESTART (Επανεκκίνηση).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η παράμετρος ελέγχου του αναπνευστήρα που πρόκειται να ρυθμίσετε
μπορεί να εξαρτάται από άλλες ρυθμίσεις του αναπνευστήρα, που
ορίζουν τα όριά της. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην
περιοχή οδηγιών, στην κάτω οθόνη (Εικόνα 1-2).

ΕΧ 4-6

5.

Πατήστε ACCEPT (Αποδοχή) για να τεθούν σε ισχύ όλες οι παράμετροι
ελέγχου του αναπνευστήρα. Ο φυσιολογικός αερισμός ξεκινά μόλις
διασωληνωθεί ο ασθενής.

6.

Εμφανίζεται η οθόνη Apnea Setup (Ρυθμίσεις άπνοιας). Οι ρυθμίσεις
άπνοιας ορίζονται αυτόματα βάσει του ιδανικού βάρους σώματος (IBW),
του τύπου του κυκλώματος και του τύπου υποχρεωτικής αναπνοής, αλλά
μπορούν να γίνουν αλλαγές. Εάν αλλάξετε κάποια ρύθμιση για την
άπνοια, πατήστε ACCEPT (Αποδοχή) για εφαρμογή των ρυθμίσεων.
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Παρόλο που δεν είναι απαραίτητο να αλλάξετε ή να επιβεβαιώσετε τις
ρυθμίσεις άπνοιας, θα πρέπει να επαληθεύσετε εάν είναι σωστές για τον
εκάστοτε ασθενή, πριν ξεκινήσει ο αερισμός.
7.

Επιλέξτε το κουμπί ALARM SETUP (Ρυθμίσεις συναγερμών) για να
εξετάσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεων ορίων συναγερμού στην οθόνη
Alarm Settings (Ρυθμίσεις συναγερμών). Βεβαιωθείτε ότι είναι
κατάλληλες για τον ασθενή. Για να αλλάξετε οποιοδήποτε όριο, επιλέξτε
το κουμπί και γυρίστε το ρυθμιστικό. Για ακύρωση, επιλέξτε PROPOSED
ALARM (Προτεινόμενος συναγερμός). Για να τεθούν σε ισχύ οι ρυθμίσεις,
πατήστε το πλήκτρο ACCEPT (Αποδοχή).

8.

Σε αυτό το σημείο, μπορείτε, εάν θέλετε, να κάνετε βαθμονόμηση
του αισθητήρα οξυγόνου του αναπνευστήρα. Πιέστε το πλήκτρο
100% O2 / CAL 2 min ή INCREASE O2 2 min που βρίσκεται στο πληκτρολόγιο
κάτω από τις οθόνες αφής. Δείτε τη σελίδα ΤΑ 15-6 για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τη βαθμονόμηση του αισθητήρα οξυγόνου.
Κατά τη βαθμονόμηση του αισθητήρα οξυγόνου, ο αναπνευστήρας χορηγεί 100% οξυγόνο (εφόσον είναι διαθέσιμο) για δύο λεπτά και βαθμονομεί
τον αισθητήρα οξυγόνου στη μονάδα χορήγησης αναπνοών (BDU).
Ο αναπνευστήρας παρακολουθεί διαρκώς τη χορήγηση οξυγόνου στον
ασθενή, εκτός εάν έχετε απενεργοποιήσει τον αισθητήρα οξυγόνου.
Επιλέξτε το κουμπί MORE SETTINGS (Περισσότερες ρυθμίσεις) για να
αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης
του αισθητήρα οξυγόνου.

9.

Αφού αποδεχτείτε τις παραμέτρους ελέγχου του αερισμού, μπορείτε να
διασωληνώσετε τον ασθενή. Ο αερισμός ξεκινά μόλις ανιχνευθεί από τον
αναπνευστήρα ότι έχει διασωληνωθεί ο ασθενής.
Εάν διασωληνώσετε τον ασθενή πριν να ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις,
ο αναπνευστήρας ξεκινά τον αερισμό ασφαλείας και ενεργοποιεί το
συναγερμό PROCEDURE ERROR (Σφάλμα διαδικασίας), ο οποίος
απενεργοποιείται μόλις ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις ασθενούς.
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Προειδοποίηση
Κάθε τύπος κυκλώματος ασθενούς είναι κατάλληλος για ένα συγκεκριμένο πεδίο τιμών IBW. Αυτές οι πληροφορίες συνοψίζονται στον
Πίνακα 4-4.
Τα συνιστώμενα πεδία τιμών υπάρχουν για να διασφαλίζουν την
ασφάλεια του ασθενούς. Μόνο όσοι έχουν τις ειδικές γνώσεις για να
κρίνουν τις κατάλληλες συνθήκες θα πρέπει να αγνοούν τα συνιστώμενα πεδία τιμών.

4.2.3 Δεδομένα ασθενούς και τρέχουσες ρυθμίσεις
Στο επάνω μέρος της επάνω οθόνης, εμφανίζονται τα δεδομένα των ζωτικών
λειτουργιών του ασθενούς. (Τα δεδομένα εκτός πεδίου τιμών αναβοσβήνουν
ως προειδοποίηση.) Ο τρέχων τύπος αναπνοής επισημαίνεται στην επάνω
αριστερή γωνία:
•

C = Έλεγχος

•

S = Αυθόρμητος

•

A = Υποβοήθηση

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και στα υπόλοιπα δεδομένα ασθενούς,
επιλέγοντας το κουμπί MORE PATIENT DATA (Περισσότερα δεδομένα
ασθενούς).
Μπορείτε να εμφανίσετε τους ορισμούς όλων των συμβόλων που χρησιμοποιούνται στα δεδομένα ασθενούς, στο αρχείο καταγραφής συναγερμών και
στις περιοχές ρυθμίσεων, επιλέγοντας το σύμβολο που σας ενδιαφέρει. Οι
ορισμοί των συμβόλων εμφανίζονται στο κάτω μέρος της κάτω οθόνης.
Οι τρέχουσες ρυθμίσεις ελέγχου του αναπνευστήρα εμφανίζονται κατά
πλάτος, στο επάνω μέρος της κάτω οθόνης (Εικόνα 4-6). Αν πιέσετε το
πλήκτρο 100% O2/CAL 2 min ή INCREASE O2 2 min, στην κάτω οθόνη αφής
εμφανίζεται αυτόματα η ένδειξη IN PROGRESS (σε εξέλιξη). Εάν επιλέξετε το
πλήκτρο Alarm Silence (Σίγαση συναγερμού), θα εμφανιστεί η ένδειξη IN
PROGRESS (Σε εξέλιξη), εάν δεν υπάρχει άλλη ενεργή ένδειξη υψηλής
προτεραιότητας. Πατήστε το κουμπί CANCEL (Άκυρο) για να ακυρώσετε είτε
την εμφάνιση της ένδειξης σίγασης συναγερμού είτε την εμφάνιση της
ένδειξης ότι η βαθμονόμηση του αισθητήρα οξυγόνου είναι σε εξέλιξη.
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Περιοχή δεδομένων ζωτικών λειτουργιών ασθενούς
Τύπος αναπνοής
(C = Έλεγχος)
Περιοχή
συναγερμών

Δεδομένα ασθενούς
(πάνω οθόνη)
Περιοχή κάτω
από την οθόνη

Βασικές ρυθμίσεις
ελέγχου αναπνευστήρα

Ρυθμίσεις αναπνευστήρα
(κάτω οθόνη)

Περιοχή κάτω
από την οθόνη

Εικόνα 4-3. Η εμφάνιση της οθόνης αφής κατά τον φυσιολογικό αερισμό (εμφανίζεται
με σίγαση συναγερμού και τη διαδικασία 100% O2/CALσε εξέλιξη)
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4.2.4 Ιδανικό βάρος σώματος (IBW)
Το σύστημα ορίζει, αρχικά, το ανώτατο και το κατώτατο όριο των συναγερμών με βάση το ιδανικό βάρος σώματος (IBW) για τον ασθενή. Αφού καταχωρίσετε το IBW, αναθεωρήστε και αλλάξτε αυτές τις ρυθμίσεις συναγερμού
όπως απαιτείται. Οι Πίνακες 4-1 και 4-2 παρακάτω παρέχουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για τον καθορισμό του IBW του ασθενούς βάσει του
ύψους του ασθενούς. Η Τιμή νέου ασθενούς είναι η υψηλή τιμή εσωτερικής
διαμέτρου σωλήνα για το επιλεγμένο IBW στον Πίνακα 4-3.

Πίνακας 4-1: IBW με βάση το ύψος του ασθενούς
(cm προς kg)

ΕΧ 4-10

Ύψος
ασθενούς (cm)

IBW
(kg)

Ύψος
ασθενούς (cm)

IBW
(kg)

Ύψος
ασθενούς (cm)

IBW
(kg)

52

3,5

92

14

129

31

55

4

95

15

131

32

57

4,5

98

16

133

33

60

5

100

17

134

34

62

5,5

103

18

136

35

65

6

105

19

138

36

67

6,5

107

20

139

37

69

7

110

21

141

38

71

7,5

112

22

142

39

73

8

114

23

144

40

75

8,5

116

24

145

41

77

9

118

25

147

42

79

9,5

120

26

148

43

80

10

122

27

150

44

84

11

124

28

151

45

87

12

126

29

153

46

90

13

127

30

154

47
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Πίνακας 4-1: IBW με βάση το ύψος του ασθενούς
(cm προς kg) (συνέχεια)
Ύψος
ασθενούς (cm)

IBW
(kg)

Ύψος
ασθενούς (cm)

IBW
(kg)

Ύψος
ασθενούς (cm)

IBW
(kg)

155

48

182

70

204

92

157

49

183

71

205

93

158

50

184

72

206

94

159

51

185

73

207

95

161

52

186

74

208

96

162

53

187

75

209

97

163

54

188

76

210

98

164

55

189

77

211

99

166

56

190

78

211

100

167

57

192

79

212

101

168

58

193

80

213

102

169

59

194

81

214

103

171

60

195

82

215

104

172

61

196

83

216

105

173

62

197

84

217

106

174

63

198

85

218

107

175

64

198

86

218

108

176

65

199

87

219

109

178

66

200

88

220

110

179

67

201

89

221

111

180

68

202

90

222

112

181

69

203

91

223

113
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Πίνακας 4-1: IBW με βάση το ύψος του ασθενούς
(cm προς kg) (συνέχεια)

ΕΧ 4-12

Ύψος
ασθενούς (cm)

IBW
(kg)

Ύψος
ασθενούς (cm)

IBW
(kg)

Ύψος
ασθενούς (cm)

IBW
(kg)

223

114

234

127

244

140

224

115

235

128

244

141

225

116

235

129

245

142

226

117

236

130

246

143

227

118

237

131

247

144

228

119

238

132

247

145

228

120

238

133

248

146

229

121

239

134

249

147

230

122

240

135

249

148

231

123

241

136

250

149

232

124

241

137

251

150

232

125

242

138

233

126

243

139
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Πίνακας 4-2: Καθορισμός του IBW βάσει του
ύψους του ασθενούς (ft., in. σε lb.)
Ύψος ασθενούς

Ύψος ασθενούς
IBW (lb)

ft

in.

1

9

1

IBW (lb)
ft

in.

8

3

6

44

10

9

3

7

46

1

11

10

3

8

49

2

0

11

3

9

51

2

1

13

3

10

53

2

2

14

3

11

57

2

3

15

4

0

60

2

4

17

4

1

62

2

5

18

4

2

66

2

6

19

4

3

68

2

7

21

4

4

71

2

8

22

4

5

75

2

9

24

4

6

79

2

10

26

4

7

82

2

11

29

4

8

86

3

0

31

4

9

90

3

1

33

4

10

93

3

2

35

4

11

97

3

3

37

5

0

101

3

4

40

5

1

104

3

5

42

5

2

108
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Πίνακας 4-2: Καθορισμός του IBW βάσει του
ύψους του ασθενούς (ft., in. σε lb.) (συνέχεια)
Ύψος ασθενούς

Ύψος ασθενούς
IBW (lb)

ΕΧ 4-14

ft

in.

5

3

5

IBW (lb)
ft

in.

112

7

1

231

4

117

7

2

238

5

5

121

7

3

245

5

6

126

7

4

251

5

7

130

7

5

258

5

8

134

7

7

269

5

9

141

7

8

278

5

10

146

7

9

287

5

11

150

7

10

293

6

0

154

7

11

300

6

1

161

8

0

309

6

2

165

8

1

317

6

3

172

8

2

324

6

4

176

8

3

331

6

5

183

6

6

187

6

7

194

6

8

201

6

9

207

6

10

212

6

11

218

7

0

225
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Πίνακας 4-3: Εύρη ελαστικών ορίων για Ιδανικό Βάρος Σώματος και
Εσωτερική Διάμετρο εύκαμπτου σωλήνα (ID)
Χαμηλό ID σωλήνα
αξία σε mm

Υψηλή ID σωλή
να αξία σε mm

< 7,0

Σε αυτό το ΙΣΒ, ID σωλήνας δεν
είναι επιτρεπτή ρύθμιση

Σε αυτό το ΙΣΒ, ID σωλήνας
δεν είναι επιτρεπτή ρύθμιση

7-10

Κανένας

4,5

11-13

Κανένας

5,0

14-16

Κανένας

5,5

17-18

Κανένας

6,0

19-22

5,0

6,0

23-24

5,0

6,5

25-27

5,5

6,5

28-31

5,5

7,0

32-35

6,0

7,0

36

6,0

7,5

37-42

6,5

7,5

43-49

6,5

8,0

50

7,0

8,0

55

7,0

8,5

60

7,0

9,0

65

7,5

9,0

70

7,5

9,5

IBW (kg)
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Πίνακας 4-3: Εύρη ελαστικών ορίων για Ιδανικό Βάρος Σώματος και
Εσωτερική Διάμετρο εύκαμπτου σωλήνα (ID) (συνέχεια)
IBW (kg)

Χαμηλό ID σωλήνα
αξία σε mm

Υψηλή ID σωλή
να αξία σε mm

75

8,0

9,5

80-100

8,0

Κανένας

110-130

8,5

Κανένας

140-150

9,0

Κανένας

Ο τύπος του κυκλώματος ασθενούς που προσδιορίζετε κατά τον SST
καθορίζει τις πρότυπες ρυθμίσεις και τα εύρη που είναι διαθέσιμα για τη
λειτουργία του αναπνευστήρα (Πίνακα 4-4.)

Πίνακας 4-4: Κύκλωμα ασθενούς και τιμές IBW
Σύσταση

Ιδανικό βάρος σώματος (IBW) σε kg (lb)

Συνιστώνται

Κύκλωμα ασθενούς για νεογνά: 0,3-7,0 kg (0,66-15 lb)1*
Κύκλωμα παιδιατρικού ασθενούς: 7,0-24 kg (15-53 lb)
Κύκλωμα ενήλικου ασθενούς: 25-150 kg (55-330 lb)
*Το εύρος IBW υποθέτει ότι είναι εγκατεστημένο το
λογισμικό NeoMode 2.0

Επιτρέπονται αλλά
δεν συνιστώνται
(απαιτείται
παράκαμψη από
τον χειριστή)

Κύκλωμα ασθενούς για νεογνά: Δεν ισχύει.
Κύκλωμα παιδιατρικού ασθενούς: 3,5-6,5 kg
(7.7-14.3 lb) και 25-35 kg (55-77 lb)
Κύκλωμα ενήλικου ασθενούς: 7,0-24 kg (15-53 lb)

1. Για να είναι δυνατή η χρήση κυκλώματος ασθενούς για νεογνά, πρέπει να έχει εγκατασταθεί
στον αναπνευστήρα η επιλογή λογισμικού NeoMode και το υλικό NeoMode.
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4.3

Αλλαγή των βασικών παραμέτρων ελέγχου του
αναπνευστήρα
Οι βασικές παράμετροι ελέγχου του αναπνευστήρα είναι τα κουμπιά που
εμφανίζονται στο επάνω μέρος της κάτω οθόνης. Εάν θέλετε να αλλάξετε
τις βασικές παραμέτρους, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1.

Επιλέξτε το κουμπί της παραμέτρου που θέλετε να αλλάξετε.

2.

Γυρίστε το ρυθμιστικό για να ορίσετε την τιμή που θέλετε. Για να
ακυρώσετε την αλλαγή, πατήστε το πλήκτρο CLEAR (Διαγραφή) για να
επιστρέψετε στην προηγούμενη τιμή.

3.

Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 για κάθε παράμετρο που θέλετε να
αλλάξετε.

4.

Για να ακυρώσετε τις αλλαγές, πατήστε το κουμπί CANCEL ALL (Ακύρωση
όλων) ή πατήστε ACCEPT (Αποδοχή) για να τεθούν σε ισχύ οι νέες
παράμετροι ελέγχου του αναπνευστήρα.

Στην κάτω οθόνη, εμφανίζονται οι παράμετροι ελέγχου υπό παρακολούθηση
(Πίνακα 4-5) εάν επιλέξετε ή εάν αλλάξετε άλλες παραμέτρους ελέγχου που
τις επηρεάζουν.

Πίνακας 4-5: Παράμετροι ελέγχου αναπνευστήρα
υπό παρακολούθηση
Ορισμένος
όγκος ανά
λεπτό
(VE SET )

Εμφανίζεται μαζί με τη γραμμή συγχρονισμού αναπνοής,
όποτε επιλέγετε ή αλλάζετε την παράμετρο
αναπνευστικού ρυθμού (f ) ή ελέγχου όγκου.

Λόγος όγκου/
βάρος
(VT/IBW)

Εμφανίζεται όταν επιλέγετε ή όταν αλλάζετε τον
αναπνεόμενο όγκο (VT , όταν ο τύπος αναπνοής είναι VC)
ή τον όγκο-στόχο (VT , όταν ο τύπος αναπνοής είναι VC+).

VT SUPP/IBW

Λόγος όγκου/βάρος: Εμφανίζεται όταν επιλέγετε ή όταν
αλλάζετε την παράμετρο ελέγχου του όγκου-στόχου
υποστήριξης (VT SUPP , όταν ο τύπος αναπνοής είναι VS).
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4.4

Άλλες αλλαγές παραμέτρων
1.

Επιλέξτε το κουμπί VENT SETUP (Ρυθμίσεις αερισμού) στην κάτω οθόνη.
Εμφανίζεται η οθόνη Current Vent Setup (Τρέχουσες ρυθμίσεις
αερισμού).

2.

Εάν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αερισμού (IBW, τύπος αερισμού, λειτουργία, τύπος υποχρεωτικής αναπνοής, αυθόρμητος τύπος ή τύπος ενεργοποίησης), επιλέξτε το αντίστοιχο κουμπί και έπειτα στρέψτε το
ρυθμιστικό για να ορίσετε την τιμή. Οι προτεινόμενες αλλαγές εμφανίζονται επισημασμένες. Για να ακυρώσετε την αλλαγή που μόλις κάνατε,
πατήστε το πλήκτρο CLEAR (Διαγραφή) για να επιστρέψετε στην προηγούμενη ρύθμιση. Πατήστε PROPOSED SETUP (Προτεινόμενες ρυθμίσεις) για να
ακυρώσετε όλες τις αλλαγές και να ξεκινήσετε από την αρχή.

Αν αλλάξετε το IBW, δεν μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία, τον τύπο
αερισμού, τον υποχρεωτικό τύπο, τον αυθόρμητο τύπο, αλλά μπορείτε να
αλλάξετε τον τύπο ενεργοποίησης. Αν αλλάξετε το IBW στην αρχική του τιμή,
μπορείτε να αλλάξετε ξανά οποιαδήποτε από τις βασικές ρυθμίσεις ελέγχου.
Παρομοίως, αν αλλάξετε οποιαδήποτε από τις βασικές ρυθμίσεις ελέγχου, το
GUI θα σας εμποδίσει από το να αλλάξετε το IBW μέχρι να αλλάξετε ξανά τις
βασικές ρυθμίσεις ελέγχου στις αρχικές τιμές τους. Επίσης, αν κάνετε αερισμό
με TC ή PA ως αυθόρμητο τύπο, πρέπει να εξασφαλίσετε ότι η εσωτερική
διάμετρος που καθορίζεται είναι κατάλληλη για το IBW.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
•

Ο λόγος που επιτρέπεται η αλλαγή του IBW είναι να μην αλλάζουν
αυτόματα οι ρυθμίσεις του αναπνευστήρα. Μία εξαίρεση είναι όταν η
εσωτερική διάμετρος του σωλήνα είναι < 6 mm.

•

Δεδομένων των τρεχουσών ρυθμίσεων του αναπνευστήρα, αν θα
επιτρεπόταν το PAV™* ως αυθόρμητος τύπος (εκτός εάν η εσωτερική
διάμετρος του σωλήνα είναι < 6 mm), τότε το PAV™* γίνεται επιλέξιμο.

•

Αν επιλεγεί το PAV™* όταν η εσωτερική διάμετρος του σωλήνα είναι <
6 mm, η εσωτερική διάμετρος του σωλήνα ρυθμίζεται αυτόματα στην
τιμή νέου ασθενούς της στο νέο IBW (δείτε τον Πίνακα 4-3 για εύρη
εσωτερικής διαμέτρου σε αντιστοιχία με το IBW).

Κάθε φορά που επιλέγεται το PAV™* εμφανίζεται ένα εικονίδιο
προσοχής για την εσωτερική διάμετρο του σωλήνα (νέα ή ίδια).
3.
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Αφού κάνετε τις απαιτούμενες αλλαγές, επιλέξτε CONTINUE. Οι ρυθμίσεις
εγκατάστασης αερισμού που επιλέξατε εμφανίζονται στην κάτω οθόνη.
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4.

Εάν θέλετε να αλλάξετε κάποια από τις ρυθμίσεις του αναπνευστήρα,
επιλέξτε το αντίστοιχο κουμπί και γυρίστε το ρυθμιστικό για να ορίσετε
την τιμή. Για να ακυρώσετε αυτήν την τιμή, πατήστε το πλήκτρο CLEAR
(Διαγραφή). Πατήστε PROPOSED SETUP (Προτεινόμενες ρυθμίσεις) για να
ακυρώσετε όλες τις αλλαγές και να ξεκινήσετε από την αρχή.

5.

Αφού κάνετε όλες τις απαραίτητες αλλαγές, αναθεωρήστε τις
παραμέτρους ελέγχου και έπειτα πιέστε ACCEPT (αποδοχή) για να
εφαρμόσετε όλες τις νέες παραμέτρους ελέγχου ταυτόχρονα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Μόλις τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές, θα εμφανιστεί το κουμπί PREVIOUS
SETUP (προηγούμενη εγκατάσταση) στο κάτω μέρος της κάτω οθόνης
όταν πιέσετε VENT SETUP (ρύθμιση αερισμού). Αυτό σας επιτρέπει να
επαναφέρετε όλες τις προηγούμενες ρυθμίσεις
(συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων συναγερμών και άπνοιας)
που ήταν σε ισχύ πριν να κάνετε τις αλλαγές μέσω της οθόνης
Ventilator Setup. Για να κάνετε επαναφορά των προηγούμενων
ρυθμίσεων, επιλέξτε PREVIOUS SETUP (Προηγούμενες ρυθμίσεις), και,
στη συνέχεια, πατήστε ACCEPT (Αποδοχή).

4.5

Σταθερές μεταβλητές χρονισμού κατά τη διάρκεια αλλαγής
αναπνευστικού ρυθμού
Εάν ο υποχρεωτικός τύπος αναπνοής, στις ρυθμίσεις αναπνευστήρα, είναι
“έλεγχος πίεσης” (PC) ή VC+, ή εάν έχετε επιλέξει τη λειτουργία BILEVEL, μπορείτε να επιλέξετε μία από τις τρεις διαθέσιμες μεταβλητές συγχρονισμού,
που θα παραμένει σταθερή όταν αλλάζει η ρύθμιση του αναπνευστικού ρυθμού. Η επιλεγμένη μεταβλητή συγχρονισμού είναι αυτή που παραμένει σταθερή όταν αλλάζει ο αναπνευστικός ρυθμός και είναι η μόνη από τις τρεις
μεταβλητές χρόνου που μπορείτε να αλλάξετε απευθείας.
Οι τρεις διαθέσιμες μεταβλητές συγχρονισμού για τις υποχρεωτικές αναπνοές
PC ή VC+ είναι οι εξής:
•

Το TI αντιστοιχεί στο χρόνο εισπνοής. Αυτή η μεταβλητή συγχρονισμού
καθορίζει το διάστημα εισπνοής για τις υποχρεωτικές αναπνοές PC.

•

Το I:E αντιστοιχεί στην αναλογία εισπνοής προς εκπνοής. Αυτή η
μεταβλητή συγχρονισμού καθορίζει την αναλογία του χρόνου εισπνοής
προς το χρόνο εκπνοής για τις υποχρεωτικές αναπνοές PC.
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•

Το TE αντιστοιχεί στο χρόνο εκπνοής. Αυτή η μεταβλητή συγχρονισμού
καθορίζει τη διάρκεια της εκπνοής για τις υποχρεωτικές αναπνοές PC.

Οι τρεις διαθέσιμες μεταβλητές συγχρονισμού για τη λειτουργία BILEVEL
ορίζονται ως εξής:
•

Το TH αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα για το επίπεδο της υψηλής PEEP
(PEEPH).

•

Το TH:TL καθορίζει την αναλογία του διαστήματος υψηλής PEEP προς το
διάστημα της χαμηλής PEEP για τις αναπνοές BiLevel.

•

Το TL αντιστοιχεί στο διάστημα για το επίπεδο χαμηλής PEEP (PEEPL).

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να προβάλετε ή να αλλάξετε τη
μεταβλητή συγχρονισμού που παραμένει σταθερή όταν αλλάζει ο
αναπνευστικός ρυθμός:
1.

Επιλέξτε VENT SETUP (Ρυθμίσεις αερισμού).

2.

Επιλέξτε CONTINUE (Συνέχεια). Στην κάτω οθόνη, εμφανίζεται το γραφικό
της γραμμής συγχρονισμού αναπνοής, με το εικονίδιο ενός λουκέτου
πάνω από κάθε μια από τις τρεις μεταβλητές συγχρονισμού (Εικόνα 4-4).

8-00204

TI ή TH

I:E ή
TH:TL

TE ή TL

Εικόνα 4-4. Η μεταβλητή TI (ή TH) έχει επιλεγεί να είναι σταθερή
κατά την αλλαγή του αναπνευστικού ρυθμού
3.

Επιλέξτε το εικονίδιο του λουκέτου που αντιστοιχεί στη μεταβλητή
συγχρονισμού που θέλετε να διατηρείται σταθερή, όταν αλλάζει η
ρύθμιση του αναπνευστικού ρυθμού. Το λουκέτο που επιλέξατε πρέπει,
πλέον, να έχει τη μορφή κλειστού λουκέτου, έτσι όπως εμφανίζεται
επάνω από τη μεταβλητή συγχρονισμού TI/TH στην Εικόνα 4-4.
Επιπλέον, η τρέχουσα τιμή της μεταβλητής συγχρονισμού που επιλέξατε
επισημαίνεται εντός του γραφικού συγχρονισμού αναπνοής και, τόσο το
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όνομα αυτής της μεταβλητής όσο και η τρέχουσα τιμή της εμφανίζονται
σε ένα επισημασμένο πλαίσιο, κάτω από την παράμετρο ελέγχου PC του
αναπνευστήρα.
4.

Γυρίστε το ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε την τιμή της σταθερής
μεταβλητής συγχρονισμού.

5.

Ελέγξτε την επιλεγμένη μεταβλητή συγχρονισμού και την τιμή της.
Εάν χρειάζεται, κάντε τις αλλαγές που θέλετε και πατήστε ACCEPT
(Αποδοχή).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Μπορείτε να αλλάξετε την τιμή της σταθερής μεταβλητής
συγχρονισμού οποτεδήποτε, αλλά η τιμή δεν αλλάζει λόγω αλλαγής
της ρύθμισης του αναπνευστικού ρυθμού. Για παράδειγμα, εάν
επιλέξετε να διατηρείται σταθερή η παράμετρος TI όταν αλλάζει ο
αναπνευστικός ρυθμός, θα μπορείτε να αλλάξετε την τιμή TI.
Διαφορετικά, η τιμή της παραμέτρου TI δεν θα αλλάξει (και οι τιμές I:E
και TE θα αλλάξουν), εάν αλλάξετε τη ρύθμιση του αναπνευστικού
ρυθμού. Αυτό ισχύει, επίσης, για τις μεταβλητές BiLevel TH, TH:TL και TL.

4.6

Αλλαγή ρυθμίσεων αερισμού άπνοιας
1.

2.

Επιλέξτε το κουμπί APNEA SETUP (ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΆΠΝΟΙΑΣ) στην κάτω οθόνη.
Εμφανίζεται η οθόνη Apnea Setup (Ρυθμίσεις άπνοιας) με τις τρέχουσες
ρυθμίσεις.
Εάν επιλέξετε τη ρύθμιση για τον υποχρεωτικό τύπο άπνοιας (κουμπί
CHANGE VC/PC [Αλλαγή VC/PC]), εμφανίζεται ένα κουμπί με την τρέχουσα

ρύθμιση υποχρεωτικού τύπου. Επιλέξτε το κουμπί για να εμφανιστεί το
αναπτυσσόμενο μενού με τις διαθέσιμες επιλογές, και την τρέχουσα επιλογή επισημασμένη. Εάν θέλετε, γυρίστε το ρυθμιστικό για να επιλέξετε
ένα νέο υποχρεωτικό τύπο και, στη συνέχεια, πατήστε CONTINUE (Συνέχεια) για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις που ισχύουν για τον υποχρεωτικό τύπο
άπνοιας που επιλέξατε.
3.

Για κάθε ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε, επιλέξτε το αντίστοιχο κουμπί
και γυρίστε το ρυθμιστικό για να ορίσετε την τιμή. Οι προτεινόμενες
αλλαγές εμφανίζονται επισημασμένες. Πατήστε PROPOSED APNEA (Προτεινόμενη άπνοια) για να ακυρώσετε όλες τις αλλαγές και να ξεκινήσετε
από την αρχή.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Το κουμπί CHANGE VC/PC (Αλλαγή VC/PC) εμφανίζεται, εάν αλλάξετε
άλλες ρυθμίσεις της άπνοιας και μέχρι να πατήσετε το πλήκτρο
ACCEPT (Αποδοχή) για να τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές.
4.

4.7

Μόλις ολοκληρώσετε τις αλλαγές, ελέγξτε τις ρυθμίσεις και πατήστε
ACCEPT (Αποδοχή) για να τεθούν ταυτόχρονα σε ισχύ όλες οι νέες
ρυθμίσεις.

Ορισμός συναγερμώνί
Το σύστημα ορίζει, αρχικά, τις περισσότερες ρυθμίσεις συναγερμών με βάση
το ιδανικό βάρος σώματος (IBW) για τον ασθενή. Πρέπει να ελέγξετε όλες τις
ρυθμίσεις συναγερμών, αλλά δεν χρειάζεται να τις επιβεβαιώσετε ή να τις
αλλάξετε κατά την έναρξη.
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1.

Επιλέξτε το κουμπί ALARM SETUP (Ρυθμίσεις συναγερμών) (στην κάτω
οθόνη) για να προβάλετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις συναγερμών
(βλ. Εικόνα 4-5). Ο δείκτης στα αριστερά κάθε γραμμής εμφανίζει την τρέχουσα τιμή των δεδομένων ασθενούς για κάθε παράμετρο, ενώ τα επισημασμένα μπλοκ παρουσιάζουν το τρέχον πεδίο τιμών των αντίστοιχων
δεδομένων ασθενούς. Τα κουμπιά που εμφανίζονται δεξιά από κάθε
γραμμή παρουσιάζουν το ή τα όρια των συναγερμών για κάθε παράμετρο.

2.

Επιλέξτε το κουμπί που αντιστοιχεί σε κάθε όριο συναγερμού που θέλετε
να αλλάξετε.

3.

Γυρίστε το ρυθμιστικό για να ορίσετε την τιμή που θέλετε (το κουμπί του
ενεργού ορίου συναγερμού μετακινείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω
με την επιλεγμένη τιμή). Οι προτεινόμενες τιμές εμφανίζονται επισημασμένες. Μπορείτε να αλλάξετε περισσότερες από μια ρυθμίσεις συναγερμού, πριν τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές. Για να ακυρώσετε την αλλαγή που
μόλις κάνατε, πατήστε το πλήκτρο CLEAR (Διαγραφή) για να επιστρέψετε
στην προηγούμενη ρύθμιση. Πατήστε PROPOSED ALARM (Προτεινόμενος
συναγερμός) για να ακυρώσετε όλες τις αλλαγές και να ξεκινήσετε από
την αρχή.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Δεν μπορείτε να ορίσετε το άνω και το κάτω όριο ενός
συναγερμού έτσι ώστε να έρχονται σε διένεξη μεταξύ
τους.
• Τα ανώτατα όρια για τους συναγερμούς του αυθόρμητου εκπνεόμενου όγκου και του υποχρεωτικού εκπνεόμενου όγκου έχουν πάντα την ίδια τιμή. Εάν αλλάξει το
ανώτατο όριο ενός συναγερμού, αλλάζει αυτόματα το
ανώτατο όριο και του άλλου συναγερμού.

Εικόνα 4-5. Ρυθμίσεις συναγερμών
4.

Μόλις ολοκληρώσετε όλες τις αλλαγές που θέλετε και ελέγξετε τις
ρυθμίσεις, πατήστε ACCEPT (Αποδοχή) για να τεθούν σε ισχύ.

Μπορείτε να επιλέξετε ανά πάσα στιγμή, κατά τη διάρκεια του αερισμού,
το κουμπί ALARM SETUP (Ρυθμίσεις συναγερμών) για να εμφανιστούν
τα τρέχοντα όρια και η τιμή παρακολούθησης για τον ασθενή (εμφανίζεται
εντός των λευκών βελών στην Εικόνα 4-5) για κάθε όριο συναγερμού.
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4.8

Αλλαγή άλλων ρυθμίσεων
Το κουμπί Other Screens (Άλλες οθόνες) σας επιτρέπει να διαμορφώσετε
τις θύρες επικοινωνίας (RS-232), να ορίσετε ή να αλλάξετε την ώρα και την
ημερομηνία, καθώς και να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις για τον
υγραντήρα, τον αισθητήρα οξυγόνου (O2) και την ευαισθησία αποσύνδεσης.
Για να διαμορφώσετε τις θύρες επικοινωνίας, ανατρέξτε στο Παράρτημα E
Θύρα απομακρυσμένων συναγερμών και θύρα RS-232.
Το κουμπί Time/Date Change (Αλλαγή ώρας/ημερομηνίας) σας επιτρέπει να
ορίσετε την τρέχουσα ώρα και την ημερομηνία. Η μορφή της ημερομηνίας
είναι επιλέξιμη και περιλαμβάνει έναν έλεγχο εάν είναι σωστός ο αριθμός των
ημερών για τον εκάστοτε μήνα. Δεν επιτρέπεται, για παράδειγμα, να
εισαγάγετε την ημερομηνία “30 Φεβρουαρίου”.
Οι διαθέσιμες μορφές ημερομηνίας είναι:
HH MMM ‘EE (HH.MM) (τυπικό)
‘EE MMM HH (MM-HH)
‘EE/MM/HH (MM-HH)
MM/HH/’EE (MM-HH)
MM/HH/’EE (MM/HH)
HH/MM/’EE (HH.MM)
Η ώρα εμφανίζεται σε ώρες και λεπτά, σε μορφή 24ωρου ρολογιού.
Για να ορίσετε ή να αλλάξετε την ώρα και την ημερομηνία:
1.

Επιλέξτε το κουμπί Other Screens (Άλλες οθόνες) και, στη συνέχεια,
επιλέξτε το κουμπί Time/Date Change (Αλλαγή ώρας/ημερομηνίας).

2.

Επιλέξτε το κουμπί Date Format (μορφή ημερομηνίας) και στρέψτε το
ρυθμιστικό για να επιλέξετε την επιθυμητή μορφή της ημερομηνίας.

3.

Επιλέξτε το αντίστοιχο κουμπί και γυρίστε το ρυθμιστικό για να αλλάξετε
την τιμή για την ημέρα, το μήνα, το έτος, τις ώρες και τα λεπτά. Για να
ακυρώσετε τις αλλαγές σας, επιλέξτε ξανά το κουμπί Other Screens
(Άλλες οθόνες).

4.

Πατήστε ACCEPT (Αποδοχή) για να τεθούν σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις.

Το κουμπί More Settings (Περισσότερες ρυθμίσεις) εμφανίζει τις ρυθμίσεις
που, συνήθως, δεν αλλάζουν συχνά. Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις είναι οι εξής:
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•

Τύπος υγροποίησης

•

Αισθητήρας οξυγόνου (O2)

•

DSENS (ευαισθησία αποσύνδεσης)
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Για να αλλάξετε τον τύπο υγροποίησης, τον όγκο του υγραντήρα (για
υγραντήρες χωρίς εναλλάκτη HME) ή ευαισθησία αποσύνδεσης (DSENS) ή για
να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον αισθητήρα O2 και να αλλάξετε τον
τύπο ή τον κωδικό σωλήνα κατά τη χρήση της επιλογής TC, ακολουθήστε τα
ακόλουθα βήματα:
1.

Επιλέξτε το κουμπί Other Screens (Άλλες οθόνες) και, στη συνέχεια,
επιλέξτε το κουμπί για More Settings (Περισσότερες ρυθμίσεις).

2.

Επιλέξτε το κουμπί που αντιστοιχεί σε κάθε παράμετρο που θέλετε να
αλλάξετε και, στη συνέχεια, γυρίστε το ρυθμιστικό για να ορίσετε την
τιμή της παραμέτρου. (Μπορείτε να αλλάξετε πολλές παραμέτρους και,
στη συνέχεια, να θέσετε ταυτόχρονα όλες τις αλλαγές σε ισχύ.)
Για τους υγραντήρες χωρίς εναλλάκτη HME, επιλέξτε το κουμπί
Humidifier Volume (Όγκος υγραντήρα) και γυρίστε το ρυθμιστικό για
να επιλέξετε τον όγκο του υγραντήρα. (Το κουμπί Humidifier Volume
[Όγκος υγραντήρα] δεν είναι διαθέσιμο όταν έχει επιλεγεί εναλλάκτης
HME.)
Εάν δεν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε ξανά το κουμπί
Other Screens (Άλλες οθόνες).

4.9

3.

Ελέγξτε τις προτεινόμενες παραμέτρους.

4.

Πατήστε ACCEPT (Αποδοχή) για να τεθούν σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις.

Χειρισμοί παύσης εκπνοής
Πατώντας το πλήκτρο EXP PAUSE (Παύση εκπνοής), το κύκλωμα αναπνοής
σφραγίζεται κατά τη διάρκεια της φάσης εκπνοής για μια συγκεκριμένη αναπνοή. Η συγκεκριμένη αναπνοή μπορεί να είναι υποχρεωτική ή αυθόρμητη
και πρέπει να ακολουθείται από μια υποχρεωτική εισπνοή. Ο χειρισμός παύσης της εκπνοής επιτρέπει την εξισορρόπηση της πίεσης στους πνεύμονες
του ασθενούς με την πίεση του κυκλώματος αναπνοής του αναπνευστήρα και
έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της πίεσης του κυκλώματος, εάν υπάρχει
ενδογενής PEEP (PEEPI). Χρησιμοποιείται μια παύση εκπνοής για να υπολογιστεί η PEEPTOT και η PEEPI.
Υπάρχουν δύο τύποι χειρισμών παύσης της εκπνοής:
•

Μία αυτόματη παύση ξεκινά, εάν πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο EXP PAUSE
(παύση εκπνοής). Ο χειρισμός της αυτόματης παύσης συνεχίζεται μέχρι να
σταθεροποιηθεί η πίεση. Η αυτόματη παύση εκπνοής διαρκεί τουλάχιστον
0,5 δευτερόλεπτο, αλλά όχι περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα.
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Ο χειρισμός αυτόματης παύσης της εκπνοής είναι περισσότερο κατάλληλος για ασθενείς των οποίων οι αεραγωγοί παραμένουν ανοιχτοί καθ' όλη
τη διάρκεια της εκπνοής. Για να ακυρώσετε το χειρισμό αυτόματης παύσης της εκπνοής, πατήστε το κουμπί CANCEL (Άκυρο) της κάτω οθόνης.
•

Η μη αυτόματη παύση ξεκινά, εάν πατήστε και κρατήσετε πατημένο το
πλήκτρο EXP PAUSE (Παύση εκπνοής). Η μη αυτόματη παύση εκπνοής
συνεχίζεται μέχρι να αφήσετε το πλήκτρο, με ανώτατο το όριο των 20
δευτερολέπτων.
Ο χειρισμός της μη αυτόματης παύσης εκπνοής είναι περισσότερο
κατάλληλος για ασθενείς των οποίων η εκπνευστική ροή που πλησιάζει
στο τέλος δείχνει σημεία απόφραξης.

Τα γραφικά που επιλέχτηκαν πιο πρόσφατα προβάλλονται και παγώνουν
όταν αρχίσει ο χειρισμός παύσης εκπνοής, έτσι μπορείτε να δείτε πότε
σταθεροποιείται η πίεση εκπνοής. Στο τέλος του χειρισμού, το σύστημα
εμφανίζει τις τιμές για την PEEPI και την PEEPTOT.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Εάν ο ασθενής ενεργοποιήσει αναπνοές κατά τη
διάρκεια της περιόδου αναμονής, πριν από την έναρξη
του χειρισμού παύσης της εκπνοής, ο αναπνευστήρας
αναμένει για ένα λεπτό περίπου, ανιχνεύοντας τις
κατάλληλες συνθήκες για την έναρξη του χειρισμού.
Εάν δεν επιτευχθούν οι συνθήκες κατά τη διάρκεια της
περιόδου αναμονής, ο αναπνευστήρας ακυρώνει το
χειρισμό.
• Εάν ο ασθενής ενεργοποιήσει μια αναπνοή ή
εάν ενεργοποιηθεί κάποιος συναγερμός κατά τη διάρκεια
του χειρισμού παύσης της εκπνοής, ο αναπνευστήρας
ακυρώνει το χειρισμό και επανέρχεται στο φυσιολογικό
αερισμό. Στην οθόνη γραφικών, εμφανίζεται ένα μήνυμα
που επισημαίνει ότι ο χειρισμός ακυρώθηκε.

4.10 Χειρισμοί παύσης εισπνοής
Αν πατήσετε το πλήκτρο INSP PAUSE (Παύση εισπνοής), σφραγίζεται το
κύκλωμα αναπνοής μετά το τέλος της φάσης χορήγησης αερίου μιας
συγκεκριμένης υποχρεωτικής αναπνοής με βάση τον όγκο ή την πίεση. Αυτό
επιτρέπει την εξισορρόπηση της πίεσης των πνευμόνων με την πίεση του
κυκλώματος αναπνοής, γεγονός που οδηγεί στην πίεση ηρεμίας. Ο χειρισμός
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παύσης της εισπνοής ξεκινά με το τέλος της χορήγησης αερίου (αναπνοή VC)
ή με το πέρας του επιλεγμένου χρόνου εισπνοής (TI) (αναπνοή PC ή VC+). Ο
χειρισμός ξεκινά στο τέλος της φάσης χορήγησης αερίου της τρέχουσας ή της
επόμενης αναπνοής.
Ο χειρισμός αυτός σάς επιτρέπει να μετρήσετε τη στατική συμμόρφωση
πνευμόνων-θώρακα του ασθενούς (CSTAT ), τη στατική αντίσταση (RSTAT )
και την πίεση ηρεμίας (PPL) ή να διατηρήσετε την κατάσταση διάτασης
των πνευμόνων.
Υπάρχουν δύο τύποι χειρισμών παύσης της εισπνοής:
•

Η αυτόματη παύση ξεκινά, εάν πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο INSP PAUSE
(Παύση εισπνοής). Ο χειρισμός αυτόματης παύσης συνεχίζεται μέχρι να
σταθεροποιηθεί η πίεση και διαρκεί τουλάχιστον για 0,5 δευτερόλεπτο,
αλλά όχι περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.
Χρησιμοποιήστε μια αυτόματη παύση για τη μέτρηση των CSTAT, RSTAT
(μόνο με τετραγωνική κυματομορφή, αναπνοές VC) και PPL. Για να
ακυρώσετε το χειρισμό αυτόματης παύσης της εισπνοής, πατήστε το
κουμπί CANCEL (Άκυρο) της κάτω οθόνης.

•

Η μη αυτόματη παύση ξεκινά εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο
το πλήκτρο INSP PAUSE (Παύση αναπνοής) και συνεχίζεται μέχρι να
αφήσετε το πλήκτρο INSP PAUSE (Παύση εισπνοής), με ανώτατο το
όριο των 7 δευτερολέπτων.
Χρησιμοποιήστε τη μη αυτόματη παύση για τη διατήρηση της διάτασης
των πνευμόνων, όπως, για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια μια
ακτινογραφίας.

Εάν επιλέξετε ένα χρόνο ηρεμίας (TPL), μπορείτε να παρατείνετε την παύση
της εισπνοής ή το TPL. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια μιας αυτόματης
παύσης, το TPL μπορεί να παραταθεί μέχρι τα 2 δευτερόλεπτα. Αν ο χρόνος
TPL υπερβαίνει τα 2 δευτερόλεπτα και ο χειρισμός της παύσης τελειώσει πριν
εκπνεύσει ο χρόνος TPL, η κατάσταση ηρεμίας διαρκεί καθ' όλο το χρονικό
διάστημα TPL. Στην περίπτωση μη αυτόματης παύσης, η παύση διαρκεί όσο η
ρύθμιση TPL ή το μη αυτόματο χρονικό διάστημα, αλλά ποτέ περισσότερο
από 7 δευτερόλεπτα.
Είναι πιθανός ο υπολογισμός των CSTAT και RSTAT με μη έγκυρα δεδομένα. Για
παράδειγμα, μια διαρροή μπορεί να αποτρέψει την επίτευξη της ηρεμίας ή
μπορεί να μην είναι κενοί οι πνεύμονες κατά την έναρξη της εισπνοής. Ενώ
ο χειρισμός παύσης είναι σε εξέλιξη, το λογισμικό ελέγχει την ποιότητα των
δεδομένων και επισημαίνει πότε οι εκτιμήσεις για τις τιμές CSTAT και RSTAT είναι
αμφίβολες.
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Τα γραφικά που επιλέχτηκαν πιο πρόσφατα προβάλλονται και παγώνουν
όταν αρχίσει ο χειρισμός παύσης της εισπνοής, έτσι μπορείτε να αξιολογείτε
την πίεση εισπνοής. Η PPL ενημερώνεται συνέχεια και εμφανίζεται κατά τη
διάρκεια της παύσης εισπνοής. Οι CSTAT και RSTAT εμφανίζονται κατά την
έναρξη της επόμενης φάσης εισπνοής. Η τιμή RSTAT υπολογίζεται και
εμφανίζεται μόνο εάν ο τύπος της υποχρεωτικής αναπνοής είναι VC με
τετραγωνική κυματομορφή.

4.11 Ερμηνεία αποτελεσμάτων χειρισμού παύσης
Η συμμόρφωση (CSTAT ) είναι μια εκτίμηση της ελαστικότητας των πνευμόνων
του ασθενούς και εκφράζεται σε mL/cmH2O. Η αντίσταση (RSTAT ) είναι η
συνολική αντίσταση εισπνοής κατά μήκος του τεχνητού αεραγωγού και του
αναπνευστικού συστήματος. Αποτελεί μια εκτίμηση του πόσο περιοριστικός
είναι ο αεραγωγός του ασθενούς, με βάση την πτώση της πίεσης για μια
δεδομένη ροή. Εκφράζεται σε cmH2O/l/δευτερόλεπτο. Οι τιμές αυτές
υπολογίζονται κατά τη διάρκεια μιας παύσης της εισπνοής με πρωτοβουλία
του χειριστή, κατά την οποία οι βαλβίδες εισπνοής και η βαλβίδα εκπνοής είναι
κλειστές. Η τιμή CSTAT υπολογίζεται κατά τη διάρκεια μιας υποχρεωτικής
αναπνοής. Η τιμή RSTAT υπολογίζεται κατά τη διάρκεια μιας υποχρεωτικής
αναπνοής VC με τετραγωνική κυματομορφή.
Κατά τη διάρκεια της παύσης, εμφανίζονται “παγωμένα” τα γραφικά που επιλέξατε τελευταία, προκειμένου να μπορέσετε να δείτε πότε σταθεροποιείται
η πίεση εισπνοής. Οι τιμές CSTAT και RSTAT εμφανίζονται κατά την έναρξη της
επόμενης εισπνοής, μετά την παύση εισπνοής. Η μορφή που έχουν είναι:
CSTAT xxx
ή
RSTAT yyy
Εάν το λογισμικό προσδιορίζει τις μεταβλητές των εξισώσεων ή εάν οι τιμές
CSTAT ή RSTAT που προκύπτουν είναι εκτός ορίων, το λογισμικό επισημαίνει τις
αμφισβητούμενες τιμές CSTAT και RSTAT με ειδική μορφοποίηση και μηνύματα
κειμένου:
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•

Οι παρενθέσεις ( ) επισημαίνουν τις αμφισβητούμενες τιμές CSTAT ή RSTAT,
που προέρχονται από αμφισβητούμενες μεταβλητές.

•

Εάν οι τιμές CSTAT και RSTAT αναβοσβήνουν, σημαίνει ότι είναι εκτός ορίων.

•

Οι αστερίσκοι (******) επισημαίνουν ότι οι μεταβλητές πέφτουν κάτω από
τα όρια του επιπέδου θορύβων.
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•

Η ένδειξη RSTAT(------) σημαίνει ότι δεν ήταν δυνατό να υπολογιστεί η
αντίσταση, επειδή ο τύπος της αναπνοής δεν ήταν υποχρεωτικός με
έλεγχο όγκου (VC) και τετραγωνική κυματομορφή ροής.

Ανατρέξτε στην Ενότητα 14.2, στο τμήμα του παρόντος εγχειριδίου που
περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία, για πληροφορίες σχετικά με τη στατική
συμμόρφωση και τη στατική αντίσταση. Ο Πίνακα 14-1 παρουσιάζει
συνοπτικά τη σπουδαιότητα και τις πιθανές διορθωτικές ενέργειες για
τις ενδείξεις CSTAT και RSTAT.

4.12 Χρήση NIV
Κατά τη ρύθμιση ή την αλλαγή των παραμέτρων ελέγχου αερισμού, πρέπει να
επιλέξετε τη δυνατότητα NIV (μη επεμβατικός αερισμός) χρησιμοποιώντας το
κουμπί VENT TYPE (Τύπος αερισμού) που εμφανίζεται στην οθόνη New Patient
Setup (Ρυθμίσεις νέου ασθενούς) ή Current Setup (Τρέχουσες ρυθμίσεις).
Επιλέγοντας τη δυνατότητα NIV, είναι δυνατός ο αερισμός με διάφορες
μη επεμβατικές διασυνδέσεις και με ενδοτραχειακούς σωλήνες χωρίς
στερεωτικό στη λειτουργία NeoMode.

4.12.1 Προοριζόμενη χρήση της δυνατότητας NIV
Η δυνατότητα NIV προορίζεται για χρήση σε νεογνά, παιδιατρικούς και
ενήλικες ασθενείς με επαρκή νευρική-αναπνευστική σύζευξη και σταθερή
αναπνευστική ικανότητα.

4.12.2 Διασυνδέσεις αναπνοής NIV
Η Covidien έχει πραγματοποιήσει πετυχημένες δοκιμές στις ακόλουθες
διασυνδέσεις χωρίς εξαερισμό, με δυνατότητα NIV:
Ολοπρόσωπη μάσκα: Puritan Bennett™ Benefit Full Face Mask (μεγάλο
μέγεθος, κωδικός εξαρτήματος 4-005253-00), ResMed Mirage™* Non-Vented
Full Face Mask (μεσαίο μέγεθος)
Ρινική μάσκα: ResMed Ultra Mirage™* Non-vented Mask (μεσαίο μέγεθος)
Βρεφικές ρινικές απολήξεις: Sherwood Davis & Geck Argyle™* CPAP Nasal
Cannula (μικρό μέγεθος), Hudson RCI™* Infant Nasal CPAP System (No. 3)
Σωλήνας ΕΤ χωρίς στερεωτικό για νεογνά: Mallinckrodt™ Uncuffed Tracheal
Tube, Murphy (3.0 mm)
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Προειδοποίηση

ΕΧ 4-30

•

Χρησιμοποιείτε μόνο διασυνδέσεις ασθενούς χωρίς εξαερισμό
με τη δυνατότητα NIV.

•

Οι ολοπρόσωπες μάσκες που χρησιμοποιούνται για μη επεμβατικό
αερισμό πρέπει να εξασφαλίζουν την ορατότητα της μύτης και του
στόματος του ασθενούς, προκειμένου να είναι μικρός ο κίνδυνος
αναρρόφησης λόγω έμετου.

•

Μην αερίζετε ασθενείς διασωληνωμένους με ενδοτραχειακό
σωλήνα ή σωλήνα τραχειοστομίας με στερεωτικό,
χρησιμοποιώντας τον τύπο αερισμού NIV.
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4.12.3 Ρυθμίσεις NIV
Ο τύπος αερισμού NIV μπορεί να ενεργοποιηθεί είτε από την οθόνη New Patient Setup
(Ρυθμίσεις νέου ασθενούς) κατά την έναρξη του αναπνευστήρα είτε ενώ ο ασθενής
υποβάλλεται σε επεμβατικό αερισμό. H Εικόνα 4-6 παρουσιάζει την οθόνη New
Patient Setup (Ρυθμίσεις νέου ασθενούς) με επιλεγμένο τον τύπο αερισμού NIV.

1
5

2
3
4

1.Κουμπί Vent Type (Τύπος αερισμού): Νέο κουμπί, το οποίο χρησιμοποιείται για
την επιλογή μεταξύ των τύπων INVASIVE (Επεμβατικός) και NIV (Μη επεμβατικός).
2.Mode (Λειτουργία αναπνοής): Μόνο οι λειτουργίες A/C, SIMV και SPONT
επιτρέπονται, όταν είναι επιλεγμένος ο τύπος NIV.
3.Mandatory Type (Υποχρεωτικός τύπος): Μόνο οι τύποι VC και PC είναι διαθέσιμοι
για τον τύπο αερισμού NIV.
4.Spontaneous Type (Αυθόρμητος τύπος): Μόνο οι επιλογές PS και NONE
(Κανένας) είναι διαθέσιμες για τον τύπο αερισμού NIV, όταν έχει επιλεγεί η
λειτουργία αναπνοής SIMV ή SPONT.
5.Trigger Type (Τύπος ενεργοποίησης): Μόνο ο τύπος ενεργοποίησης ροής είναι
διαθέσιμος για τον τύπο αερισμού NIV.

Εικόνα 4-6. Οθόνη New patient setup (Ρυθμίσεις νέου ασθενούς) — NIV
Ανατρέξτε στις ενότητες «Αλλαγή από τύπο αερισμού INVASIVE σε NIV» στη
σελίδα ΕΧ 4-36 και «Αλλαγή από τύπο αερισμού NIV σε INVASIVE» στη
σελίδα ΕΧ 4-37 για πληροφορίες σχετικά με τις αυτόματες αλλαγές ρυθμίσεων
που προκύπτουν όταν αλλάζετε από τον ένα τύπο αερισμού στον άλλο.
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Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ρυθμίσετε τον αναπνευστήρα για
την παροχή αερισμού NIV:
Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις ενός νέου
ασθενούς:
1. Ενεργοποιήστε τον αναπνευστήρα.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις ενός
ασθενούς που αερίζεται ήδη:
1. Επιλέξτε το κουμπί VENT SETUP
(ρύθμιση αερισμού). Προχωρήστε
στο βήμα 3.

2. Επιλέξτε NEW PATIENT (Νέος
ασθενής).
3. Εισαγάγετε το ιδανικό βάρος
σώματος (IBW) του ασθενούς.
4. Επιλέξτε το κουμπί VENT TYPE (Τύπος αερισμού) και γυρίστε το
περιστρεφόμενο ρυθμιστικό για να επιλέξετε τον τύπο NIV.
5. Επιλέξτε το κουμπί MODE (Λειτουργία) και γυρίστε το ρυθμιστικό για
να επιλέξετε AC, SIMV ή SPONT. (Η λειτουργία BILEVEL δεν είναι διαθέσιμη για
τον τύπο αερισμού NIV).
6. Επιλέξτε το κουμπί MANDATORY TYPE (Υποχρεωτικός τύπος) και γυρίστε το
ρυθμιστικό για να επιλέξετε τον έλεγχο πίεσης (PC) ή τον έλεγχο όγκου (VC). (Η
επιλογή VC+ δεν είναι διαθέσιμη για τον τύπο αερισμού NIV.)
7. Εάν επιλέξατε SIMV ή SPONT στο βήμα 5, επιλέξτε το κουμπί SPONTANEOUS
TYPE (Αυθόρμητος τύπος) και γυρίστε το ρυθμιστικό για να επιλέξετε PS ή
NONE (Κανένας). (Οι τύποι TC, PA, και VS δεν είναι διαθέσιμοι για τον τύπο
αερισμού NIV.)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Με επιλεγμένο τον τύπο αερισμού NIV, ο μόνος επιτρεπτός τύπος
ενεργοποίησης είναι η ενεργοποίηση ροής (V -TRIG).

8. Πιέστε CONTINUE (Συνέχεια) και κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Δείτε την
Ενότητα 4.12.4 παρακάτω για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του ορίου
υψηλού χρόνου αυθόρμητης εισπνοής.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Με επιλεγμένο τον τύπο NIV ως τύπο αερισμού, το κουμπί DISCONNECT
SENSITIVITY (Ευαισθησία αποσύνδεσης) (D SENS) εμφανίζεται με την
ένδειξη OFF στην οθόνη Settings (Ρυθμίσεις). Εάν θέλετε, επιλέξτε το
κουμπί και γυρίστε το ρυθμιστικό για να ορίσετε μια τιμή. Για να αλλάξετε
την ευαισθησία αποσύνδεσης, αφού έχουν τεθεί σε ισχύ οι ρυθμίσεις του
αναπνευστήρα, επιλέξτε το κουμπί OTHER SCREENS (Άλλες οθόνες) και,
στη συνέχεια, το κουμπί MORE SETTINGS (Περισσότερες ρυθμίσεις) και
κάντε τις αλλαγές που θέλετε.
Η Εικόνα 4-7 παρουσιάζει την οθόνη με τις ρυθμίσεις NIV.
9. Πατήστε ACCEPT (Αποδοχή) για να τεθούν σε ισχύ οι ρυθμίσεις. Ελέγξτε τις
ρυθμίσεις άπνοιας και συναγερμών όπως περιγράφεται παρακάτω.

Το “Ν” στην
κεφαλίδα υποδηλώνει τον
τύπο αερισμού
NIV.
2Κουμπί ρύθμισης TI SPONT.
Λάβετε υπόψη
σας ότι το
DSENS ορίζεται στην προεπιλογή OFF.

Εικόνα 4-7. Οθόνη ρυθμίσεων NIV αναπνευστήρα
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4.12.4 Υψηλό χρονικό όριο αυθόρμητης εισπνοής
Ο τύπος αερισμού NIV περιλαμβάνει μια ρύθμιση στις λειτουργίες SIMV ή
SPONT για το ανώτατο όριο χρόνου αυθόρμητης εισπνοής (2TI SPONT ). Όταν ο
χρόνος εισπνοής του ασθενούς φθάνει ή υπερβαίνει το καθορισμένο όριο, ο
αναπνευστήρας μεταβαίνει από την εισπνοή στην εκπνοή και το σύμβολο 1TI
SPONT εμφανίζεται στην επάνω οθόνη, επισημαίνοντας ότι ο αναπνευστήρας
διέκοψε την αναπνοή (δείτε την Εικόνα 4-9). Η ρύθμιση 2TI SPONT δεν
περιορίζει τις αλλαγές στο IBW. Αν μειωθεί το IBW, το 1TI SPONT μπορεί να
μειωθεί αυτόματα για να παραμείνει εντός των επιτρεπόμενων ορίων.
Προειδοποίηση
Δεν ενεργοποιείται κανένας ηχητικός συναγερμός ταυτόχρονα με
την οπτική ένδειξη 1TI SPONT και η ένδειξη δεν εμφανίζεται σε κανένα
αρχείο καταγραφής συναγερμών ή μήνυμα συναγερμού.
Είναι πιθανό να μην έχει επιτευχθεί η πίεση εισπνοής-στόχος, εάν η ρύθμιση
2TI SPONT δεν έχει την απαιτούμενη διάρκεια ή εάν οι διαρροές του
συστήματος είναι τόσο μεγάλες που κάνουν τον αναπνευστήρα να διακόπτει
την αναπνοή στη μέγιστη επιτρεπτή ρύθμιση 2TI SPONT.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για να περιορίσετε το ενδεχόμενο μη επίτευξης της πίεσης-στόχου,
ελαχιστοποιήστε τις διαρροές στο σύστημα και αυξήστε το ποσοστό του
χρόνου ανόδου και/ή μειώστε τη ρύθμιση ESENS , εάν είναι σκόπιμο.

4.12.5 Ρυθμίσεις άπνοιας
Ορίστε τις παραμέτρους άπνοιας του ασθενούς όπως περιγράφεται στην
Ενότητα 4.6. Ο τύπος αερισμού NIV δεν επιφέρει αλλαγές στις παραμέτρους
άπνοιας.

4.12.6 Ρυθμίσεις συναγερμών
Επιλέξτε το κουμπί ALARM SETUP (Ρυθμίσεις συναγερμών) για να εμφανιστούν
οι τρέχουσες ρυθμίσεις συναγερμών και κάντε τις απαραίτητες αλλαγές. Κατά
τη διάρκεια του ΝΙV, είναι διαθέσιμος ένας συναγερμός χαμηλής πίεσης
κυκλώματος (3PPEAK), για την ανίχνευση πιθανών αποσυνδέσεων του κυκλώματος ή μεγάλων διαρροών του συστήματος βάσει των μετρήσεων πίεσης
στο κύκλωμα ασθενούς. Βλ. Πίνακα 5-1, Πίνακα A-14 και Πίνακα 13-2 για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συναγερμό 3PPEAK. Ο συναγερμός
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3PPEAK μπορεί να απενεργοποιηθεί (OFF), εάν αυτό θέλετε. Στην Εικόνα 4-8

παρουσιάζεται η οθόνη του συναγερμού NIV με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
νέου ασθενούς.
Στο κίτρινο
φόντο με τα
μαύρα γράμματα,
στην κάτω οθόνη,
επισημαίνεται ο
τύπος αερισμού
NIV και η
τρέχουσα
λειτουργία
αναπνοής.

Όριο
συναγερμού

4PPEAK

Εικόνα 4-8. Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις συναγερμού νέου ασθενούς
Προειδοποίηση
Με επιλεγμένο το NIV ως τύπο αερισμού, η τιμή νέου ασθενούς για
κάθε ένα από τα παρακάτω όρια συναγερμών είναι OFF:
2fTOT

4VE TOT

4VTE MAND

4VTE SPONT

Επιπλέον, ο συναγερμός 4PPEAK μπορεί να ρυθμιστεί σε OFF.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά αυτούς τους συναγερμούς,
πριν διασωληνώσετε τον ασθενή.
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4.12.7 Αλλαγή από τύπο αερισμού INVASIVE σε NIV
Ορισμένες ρυθμίσεις του αναπνευστήρα που είναι διαθέσιμες κατά τον
επεμβατικό αερισμό (INVASIVE) δεν είναι διαθέσιμες κατά το μη επεμβατικό
αερισμό (NIV).

Πίνακας 4-6: Αυτόματες αλλαγές ρυθμίσεων — INVASIVE σε NIV
στον ίδιο ασθενή
Τρέχουσα ρύθμιση INVASIVE
(Επεμβατικός)

Νέα ρύθμιση NIV (Μη επεμβατικός)

Mode (Λειτουργία αναπνοής):
BILEVEL

Mode (Λειτουργία αναπνοής): A/C

Mode (Λειτουργία αναπνοής):
SIMV ή SPONT

Διαθέσιμη ρύθμιση ορίου TI SPONT
(2TI SPONT ) υψηλής προτεραιότητας

Mandatory Type (Υποχρεωτικός
τύπος): VC+

Υποχρεωτικός τύπος:
Ενήλικες/παιδιατρικοί ασθενείς: VC
Νεογνά: PC

Spontaneous Type (Αυθόρμητος
τύπος): Οποιοσδήποτε τύπος εκτός
από NONE (Κανένας) ή PS

Spontaneous type
(Αυθόρμητος τύπος): PS
Εάν η ρύθμιση αυθόρμητου τύπου είναι
NONE (Κανένας) ή PS κατά τη διάρκεια του
επεμβατικού αερισμού (INVASIVE),
ο αυθόρμητος τύπος NIV δεν αλλάζει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σε όλες τις χορηγούμενες αυθόρμητες αναπνοές, είτε στον τύπο INVASIVE
(Επεμβατικός) είτε στον τύπο NIV (Μη επεμβατικός), εάν η ρύθμιση για την
υποστήριξη πίεσης είναι NONE (Καμία) ή 0, εφαρμόζεται πάντα μια πίεση
εισπνοής-στόχος των 1,5 cmH2O.
Trigger Type (Τύπος
ενεργοποίησης): Pressure (Πίεση)

ΕΧ 4-36

Trigger Type (Τύπος ενεργοποίησης): Flow
(Ροή)
(Η ενεργοποίηση ροής είναι ο μόνος
επιτρεπτός τύπος ενεργοποίησης κατά τη
διάρκεια του αερισμού NIV)
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Πίνακας 4-6: Αυτόματες αλλαγές ρυθμίσεων — INVASIVE σε NIV
στον ίδιο ασθενή
Τρέχουσα ρύθμιση INVASIVE
(Επεμβατικός)

Νέα ρύθμιση NIV (Μη επεμβατικός)

Ρυθμίσεις συναγερμών: 4PPEAK
(εάν ισχύει), 4VE TOT, 4VTE MAND,
4VTE SPONT, INSPIRATION TOO
LONG (δεν ρυθμίζεται από το
χρήστη)

Ρυθμίσεις συναγερμών: 4PPEAK, 4VE TOT,
4VTE MAND, 4VTE SPONT ορίζονται στις προεπιλεγμένες τιμές νέου ασθενούς για τον τύπο
αερισμού NIV (βλ. Πίνακα 13-2). Ο συναγερμός INSPIRATION TOO LONG (Εισπνοή πολύ
μεγάλη) δεν είναι διαθέσιμος.

D SENS

Η ρύθμιση D SENS ορίζεται στην προεπιλογή
OFF.

4.12.8 Αλλαγή από τύπο αερισμού NIV σε INVASIVE
Πίνακας 4-7: Αυτόματες αλλαγές ρυθμίσεων — NIV σε INVASIVE
στον ίδιο ασθενή
Τρέχουσα ρύθμιση NIV

Νέα ρύθμιση INVASIVE

Ρυθμίσεις αναπνευστήρα: 2TI SPONT

Δ/Ι

Ρυθμίσεις συναγερμών: 4PPEAK ,
4VE TOT, 4VTE MAND, 4VTE SPONT

Ρυθμίσεις συναγερμών:
Ορίζονται στις προεπιλεγμένες
τιμές νέου ασθενούς βάσει των
επιλεγμένων ρυθμίσεων για τον
τύπο INVASIVE (βλ. Πίνακα A-14).
Ο συναγερμός INSPIRATION TOO
LONG (Εισπνοή πολύ μεγάλη)
είναι πλέον διαθέσιμος.

D SENS

Η ρύθμιση D SENS ορίζεται
στην προεπιλεγμένη τιμή
νέου ασθενούς INVASIVE
(βλ. Πίνακα A-12).

Προειδοποίηση
Όταν αλλάζετε τον τύπο αερισμού στον ίδιο ασθενή, πρέπει να
ελέγχετε τις αυτόματες αλλαγές ρυθμίσεων που περιλαμβάνει ο
Πίνακες 4-6 και 4-7 και να κάνετε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
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4.12.9 Δεδομένα ασθενούς NIV
Τα δεδομένα ασθενούς που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του αερισμού NIV
είναι διαφορετικά απ' αυτά που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του αερισμού
INVASIVE. Κατά τη διάρκεια του αερισμού NIV, στην επάνω οθόνη,
επισημαίνεται ότι ο NIV είναι ο επιλεγμένος τύπος αερισμού με την εμφάνιση
μια κίτρινης ένδειξης “NIV” στην επιμέρους οθόνη More Patient Data
(Περισσότερα δεδομένα ασθενούς). Ο εισπνεόμενος όγκος ( VTI) εμφανίζεται
στην περιοχή δεδομένων των ζωτικών λειτουργιών του ασθενούς, ενώ η τιμή
παρακολούθησης PEEP εμφανίζεται πατώντας το κουμπί MORE PATIENT DATA
(Περισσότερα δεδομένα ασθενούς).
Κατά τη διάρκεια του
αερισμού NIV, η
παράμετρος VTI
εμφανίζεται στα
δεδομένα ζωτικών
λειτουργιών του
ασθενούς αντί της PEEP.
Ενδείξεις NIV και 1TI SPONT
στην επιμέρους οθόνη
More patient data
(Περισσότερα δεδομένα
ασθενούς). Κρυφές, εάν
είναι παρόντες ένας ή
περισσότεροι συναγερμοί.
Η παράμετρος PEEP
μετακινήθηκε στην
επιμέρους οθόνη
More patient data
(Περισσότερα
δεδομένα ασθενούς)
κατά τη διάρκεια του
αερισμού NIV.

Εικόνα 4-9. Οθόνη More patient data
(Περισσότερα δεδομένα ασθενούς) — NIV
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Στην Κεφάλαιο 5, θα μάθετε:

5.1

•

Τι είναι οι συναγερμοί του αναπνευστήρα

•

Τι να κάνετε σε περίπτωση ενεργοποίησης ενός
συναγερμού

•

Τι είναι οι ενδείξεις συναγερμών του αναπνευστήρα

•

Τι είναι οι κατηγορίες συναγερμών του αναπνευστήρα

Κατηγορίες συναγερμών αναπνευστήρα
Οι συναγερμοί στο σύστημα αναπνευστήρα Puritan Bennett™
840 Ventilator System ταξινομούνται ως συναγερμοί υψηλής,
μέσης ή χαμηλής προτεραιότητας.
Η Εικόνα 5-1 δείχνει τη θέση των ενδείξεων των συναγερμών
στην οθόνη και το σύμβολο που χρησιμοποιείται για κάθε
κατηγορία συναγερμών.

Συναγερμός υψηλής
προτεραιότητας, ένδειξη
Συναγερμός μέσης προτεραιότητας,
ένδειξη
Συναγερμός χαμηλής
προτεραιότητας, ένδειξη

Εικόνα 5-1. Ενδείξεις συναγερμού

Πώς γίνεται η διαχείριση των συναγερμών

•

Οι συναγερμοί υψηλής προτεραιότητας απαιτούν άμεση προσοχή για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του ασθενούς. Κατά τη διάρκεια ενός συναγερμού υψηλής προτεραιότητας, αναβοσβήνει γρήγορα η κόκκινη λυχνία ένδειξης
υψηλής προτεραιότητας, ακούγεται ο ηχητικός συναγερμός υψηλής προτεραιότητας (μια αλληλουχία πέντε ηχητικών τόνων που επαναλαμβάνεται δύο
φορές, σταματά και στη συνέχεια επαναλαμβάνεται και πάλι) και στο πάνω
μέρος της πάνω οθόνης εμφανίζεται ένα παλλόμενο μήνυμα συναγερμού. Αν
ένας συναγερμός υψηλής προτεραιότητας σβήσει αυθόρμητα (αυτόματη
επαναφορά), η ένδειξη γι' αυτόν παραμένει φωτισμένη (χωρίς να πάλλεται)
μέχρι να πατήσετε το πλήκτρο επαναφοράς συναγερμού.

•

Οι συναγερμοί μέσης προτεραιότητας απαιτούν τη δέουσα προσοχή. Κατά
τη διάρκεια ενός συναγερμού μέτριας προτεραιότητας, αναβοσβήνει αργά
η κίτρινη ένδειξη μέτριας προτεραιότητας, ακούγεται ο ηχητικός συναγερμός μέτριας προτεραιότητας (μία επαναλαμβανόμενη αλληλουχία τριών
τόνων) και στην πάνω οθόνη αναβοσβήνει ένα μήνυμα συναγερμού.

•

Οι συναγερμοί χαμηλής προτεραιότητας σας λένε ότι έχει υπάρξει αλλαγή
στο σύστημα ασθενούς-αναπνευστήρα. Κατά τη διάρκεια ενός συναγερμού χαμηλής προτεραιότητας, φωτίζεται η κίτρινη ένδειξη χαμηλής προτεραιότητας, ακούγεται ο ηχητικός συναγερμός χαμηλής προτεραιότητας
(δύο τόνοι, μη επαναλαμβανόμενοι) και στην πάνω οθόνη εμφανίζεται
ένα μήνυμα συναγερμού. Εάν γίνει αυτόματη επαναφορά ενός συναγερμού υψηλής προτεραιότητας, η ένδειξη σβήνει και η αυτόματη επαναφορά εγγράφεται στο αρχείο του ιστορικού συναγερμών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Μπορείτε να αλλάξετε μια παράμετρο συναγερμού, ακόμα κι αν
υπάρχουν ενεργοί συναγερμοί. Δεν χρειάζεται να πατήσετε το
πλήκτρο επαναφοράς συναγερμού ή να περιμένετε να γίνει
επαναφορά του συναγερμού. Εάν ο συναγερμός έχει κλιμακωθεί σε
συναγερμό υψηλής προτεραιότητας και αλλάξετε τη ρύθμισή του, η
ένδειξη συναγερμού υψηλής προτεραιότητας θα παραμείνει
αναμμένη μέχρι να πατήσετε το πλήκτρο επαναφοράς.

5.2

Σίγαση συναγερμού
Προειδοποίηση
Ποτέ να μην αφήνετε ασθενή χωρίς παρακολούθηση όταν είναι
ενεργοποιημένη η σίγαση συναγερμού.
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Πατήστε το πλήκτρο σίγασης συναγερμού για να απενεργοποιήσετε τον ήχο
του συναγερμού για δύο λεπτά. Το πλήκτρο φωτίζεται κατά τη διάρκεια της
περιόδου σίγασης και σβήνει μόλις πατήσετε το πλήκτρο ALARM RESET
(Επαναφορά συναγερμού). Στην κάτω οθόνη, εμφανίζεται η ένδειξη ALARM
SILENCE IN PROGRESS (Σίγαση συναγερμού σε εξέλιξη), μαζί με το κουμπί
CANCEL (Άκυρο), εάν δεν υπάρχει άλλη ενεργή ένδειξη συναγερμού υψηλής
προτεραιότητας. Για να απενεργοποιήσετε τη σίγαση συναγερμού, επιλέξτε
το κουμπί CANCEL (Άκυρο) ή πατήστε ALARM RESET (Επαναφορά συναγερμού).
Το σύστημα απενεργοποιεί αυτόματα τη σίγαση συναγερμού, μόλις λήξει το διάστημα δύο λεπτών. Ένας νέος συναγερμός υψηλής προτεραιότητας (σχετικός με
δεδομένα άσχετα με τον ασθενή, π.χ. απόφραξη) ακυρώνει τη σίγαση συναγερμού και ο ήχος του συναγερμού ενεργοποιείται ξανά. Οι συναγερμοί δεδομένων
ασθενούς (π.χ. INSPIRATION TOO LONG (Πολύ μεγάλη εισπνοή), VTE MAND) και οι
συναγερμοί αποσύνδεσης κυκλώματος δεν ακυρώνουν τη σίγαση συναγερμού.
Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο σίγασης συναγερμού, γίνεται επαναφορά της
περιόδου σίγασης στα 2 λεπτά. Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο σίγασης συναγερμού (είτε υπάρχει ενεργός συναγερμός είτε όχι), το πάτημα του πλήκτρου
καταγράφεται στο αρχείο καταγραφής συναγερμών. Ο αναπνευστήρας κάνει μια
ακόμη εγγραφή στο αρχείο καταγραφής συναγερμών, όταν τελειώσει η σίγαση
του συναγερμού (λόγω εκπνοής του διαστήματος σίγασης συναγερμού ή ανίχνευσης συναγερμού υψηλής προτεραιότητας ή επαναφοράς του συναγερμού).
Εάν δεν εμφανίζονται συναγερμοί υψηλότερης προτεραιότητας στην κάτω
οθόνη (όπως ρύθμιση αερισμού, ρύθμιση άπνοιας, ρύθμιση συναγερμού,
άλλες οθόνες ή ένας νέος συναγερμός υψηλής προτεραιότητας που δεν
σχετίζεται με δεδομένα ασθενούς), εμφανίζεται η ένδειξη Alarm Silence in
Progress (Σίγαση συναγερμού σε εξέλιξη) (Εικόνα 5-2).
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Εικόνα 5-2. Ένδειξη Alarm Silence in Progress
(Σίγαση συναγερμού σε εξέλιξη) (κάτω οθόνη)

5.3

Επαναφορά συναγερμού
Αν πατήσετε το πλήκτρο ALARM RESET (Επαναφορά συναγερμού), γίνεται
επαναφορά των αλγορίθμων ανίχνευσης όλων των ενεργών συναγερμών,
εκτός των εξής:

ΕΧ 5-4

•

AC POWER LOSS (ΔΙΑΚΟΠΉ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑΣ)

•

COMPRESSOR INOPERATIVE (ΣΥΜΠΙΕΣΤΉΣ ΑΝΕΝΕΡΓΌΣ)

•

DEVICE ALERT (ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΉΣ)

•

INOPERATIVE BATTERY (ΜΠΑΤΑΡΊΑ ΑΝΕΝΕΡΓΉ)

•

LOW AC POWER (ΧΑΜΗΛΉ ΙΣΧΎΣ)

•

LOW BATTERY (ΧΑΜΗΛΉ ΜΠΑΤΑΡΊΑ)

•

NO AIR SUPPLY (ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΠΑΡΟΧΉ ΑΈΡΑ)

•

NO O2 SUPPLY (Δεν υπάρχει παροχή οξυγόνου)

•

O2 SENSOR (Αισθητήρας O2)
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•

PROCEDURE ERROR (ΣΦΆΛΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ)

•

SCREEN BLOCK (Εμπλοκή οθόνης)

Εάν πατήσετε το πλήκτρο ALARM RESET (Επαναφορά συναγερμού), δεν θα
επηρεαστεί η λειτουργία 100% O2/CAL 2 min, εάν είναι ενεργοποιημένη.
Ο αναπνευστήρας κάνει μια εγγραφή στο αρχείο καταγραφής συναγερμών,
όταν γίνεται επαναφορά ενός ενεργού συναγερμού και όταν τερματίζεται μια
σίγαση συναγερμού, πατώντας το πλήκτρο επαναφοράς συναγερμού. Δεν
καταγράφεται πάτημα πλήκτρου εκτός και αν υπάρχει ενεργός συναγερμός.
Αν μια συνθήκη συναγερμού επιμένει, ο συναγερμός γίνεται και πάλι ενεργός,
σύμφωνα με τον αλγόριθμο ανίχνευσης για το συναγερμό αυτό. Για
παράδειγμα, αν είναι ενεργός ο συναγερμός APNEA (Άπνοια), το πλήκτρο
επαναφοράς συναγερμού επαναφέρει τον αλγόριθμο ανίχνευσης άπνοιας
στην αρχική του κατάσταση και επιστρέφει τον αναπνευστήρα στο
φυσιολογικό αερισμό.
Αν πατήσετε το πλήκτρο επαναφοράς συναγερμού ακυρώνεται η σίγαση
συναγερμού, αν είναι ενεργός (η ενέργεια αυτή αποτρέπει τη σίγαση μιας
συνθήκης συναγερμού η οποία προκύπτει σύντομα μετά το πάτημα του
πλήκτρου επαναφοράς συναγερμού). Αν πατήσετε το πλήκτρο επαναφοράς
συναγερμού, το σύστημα διαγράφει οποιοδήποτε συναγερμό υψηλής
προτεραιότητας του οποίου έχει γίνει αυτόματη επαναφορά (και σβήνει η
σταθερά φωτισμένη ένδειξη συναγερμού υψηλής προτεραιότητας).
Το πλήκτρο επαναφοράς συναγερμού επιστρέφει τον αναπνευστήρα στη
φυσιολογική λειτουργία, αν έχει επιλυθεί μια συνθήκη συναγερμού, χωρίς να
χρειάζεται να περιμένετε να επαναφέρουν το συναγερμό οι αλγόριθμοι ανίχνευσης
συναγερμού. Ο αναπνευστήρας δηλώνει εκ νέου κάθε συνθήκη συναγερμού που
επιμένει μετά το πάτημα του πλήκτρου επαναφοράς συναγερμού.
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5.4

Αρχείο καταγραφής συναγερμών
Για να προβάλετε το αρχείο καταγραφής συναγερμών (Εικόνα 5-3),
επιλέξτε το κουμπί αρχείου καταγραφής συναγερμών από την πάνω οθόνη.
Το αρχείο καταγραφής συναγερμών εμφανίζει συμβάντα συναγερμών
(συμπεριλαμβανομένων των συναγερμών με ένδειξη ώρας, των
περιπτώσεων σίγασης και των περιπτώσεων επαναφοράς) με τη σειρά που
συνέβησαν, το πιο πρόσφατο συμβάν αναφέρεται στο πάνω μέρος της λίστας.

Αρχείο καταγραφής
συναγερμών, κουμπί
(επισημαίνει ότι το αρχείο
καταγραφής περιέχει
καταχωρίσεις που δεν
έχουν προβληθεί)

Επιλέξτε τα
σύμβολα για δείτε
τον ορισμό στο
κάτω μέρος της
κάτω οθόνης

Επιλέξτε τη γραμμή
κύλισης, κατόπιν γυρίστε
το ρυθμιστικό για να
κάνετε κύλιση αρχείο
καταγραφής συναγερμών

Εικόνα 5-3. Αρχείο καταγραφής συναγερμών
Στο κουμπί ALARM LOG (Αρχείο καταγραφής συναγερμών) εμφανίζεται ένα
θαυμαστικό μέσα σε ένα τρίγωνο, εάν το αρχείο καταγραφής περιλαμβάνει
ένα συμβάν που δεν έχει ακόμα διαβαστεί. Για να μετακινηθείτε μέσα στο
αρχείο καταγραφής συναγερμών, αγγίξτε τη γραμμή κύλισης που βρίσκεται
στη δεξιά πλευρά του αρχείου καταγραφής συναγερμών και, στη συνέχεια,
γυρίστε το ρυθμιστικό.
Ο αναπνευστήρας κάνει μια εγγραφή (με ένδειξη ώρας) μέσα στο γραφείο
καταγραφής συναγερμών όταν:

ΕΧ 5-6

•

γίνεται ανίχνευση συναγερμού

•

ένας συναγερμός αλλάζει επίπεδο προτεραιότητας

•

γίνεται αυτόματη επαναφορά ενός συναγερμού
Εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος αναπνευστήρα της Puritan Bennett™ σειράς 800

Πώς γίνεται η διαχείριση των συναγερμών

•

πατήσετε το πλήκτρο επαναφοράς συναγερμού όταν υπάρχει ενεργός
συναγερμός.

•

πατήσετε το πλήκτρο ALARM SILENCE (Σίγαση συναγερμού)

•

εκπνεύσει ο χρόνος σίγασης συναγερμού

•

μια επαναφορά συναγερμού τερματίζει τη σίγαση συναγερμού

•

ένας νέος συναγερμός υψηλής προτεραιότητας τερματίζει τη σίγαση
συναγερμού

Το αρχείο καταγραφής αποθηκεύει, το μέγιστο, τις 80 πιο πρόσφατες
εγγραφές. Μόλις ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις ενός νέου ασθενούς (NEW
PATIENT), το σύστημα διαγράφει το αρχείο καταγραφής συναγερμών του
προηγούμενου ασθενούς.

5.5

Ένταση ήχου συναγερμών
Το εκτός της οθόνης πλήκτρο έντασης ήχου συναγερμών σας επιτρέπει να ρυθμίζετε την ένταση ήχου όλων των ηχητικών συναγερμών, άσχετα από το επίπεδο προτεραιότητας. Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου συναγερμών,
πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο έντασης ήχου συναγερμών, γυρίζοντας ταυτόχρονα το ρυθμιστικό. Η ήχος που ακούγεται κατά τη ρύθμιση είναι
ισοδύναμος σε ένταση με τον ήχο ενός ηχητικού συναγερμού και είναι διαφορετικός από τους ήχους των συναγερμών χαμηλής, μέσης και υψηλής προτεραιότητας. Ο ήχος αυτός εξακολουθεί να ακούγεται όσο κρατάτε πατημένο το
πλήκτρο και έχει προτεραιότητα έναντι των ενεργών ηχητικών συναγερμών.
Η επιλεγμένη ένταση ήχου συναγερμών παραμένει ίδια μετά την ολοκλήρωση
ενός κύκλου λειτουργίας του αναπνευστήρα. Επειδή ένας συναγερμός ενδέχεται να απαιτεί άμεση κλινική προσοχή, δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε την
ένταση ήχου του συναγερμού.
Προειδοποίηση
Η επιλεγόμενη κλίμακα έντασης ήχου συναγερμών έχει σχεδιαστεί
ώστε να διασφαλίζει ότι θα μπορείτε να ξεχωρίσετε έναν ήχο συναγερμού πάνω από τα επίπεδα θορύβου του περιβάλλοντος. Παρατηρήστε
τα υπάρχοντα επίπεδα θορύβου και βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει
σωστά την ένταση ήχου συναγερμών, πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο έντασης ήχου συναγερμών. Εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω για να ρυθμίσετε
ξανά την ένταση ήχου συναγερμών.
Ανατρέξτε στην Ενότητα A.4 για τις προδιαγραφές σχετικά με την ένταση του
ήχου συναγερμών.
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5.6

Μηνύματα συναγερμού
Η πάνω οθόνη εμφανίζει τους δύο ενεργούς συναγερμούς ύψιστης προτεραιότητας. Ένα εικονίδιο συναγερμού εμφανίζεται παλλόμενο πάνω στο κουμπί MORE
ALARMS (Περισσότεροι συναγερμοί) αν δεν υπάρχουν άλλοι ενεργοί συναγερμοί.
Επιλέξτε το κουμπί MORE ALARMS (Περισσότεροι συναγερμοί) για να εμφανιστεί
μια πλήρης οθόνη με έως οκτώ ενεργούς συναγερμούς.
Κάθε μήνυμα συναγερμού αποτελείται από ένα βασικό μήνυμα, ένα μήνυμα
ανάλυσης (συμπληρωματικές πληροφορίες που περιλαμβάνουν κάθε σχετικές
συνθήκες συναγερμού) και ένα μήνυμα αποκατάστασης που προτείνει
διορθωτικές ενέργειες.
Το λογισμικό του συστήματος αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840 περιλαμβάνει ένα σχέδιο αύξησης συναγερμού για να αντιμετωπίζει καταστάσεις
όπου η αρχική αιτία ενός συναγερμού είναι πιθανό να προκαλέσει έναν ή
περισσότερους σχετικούς συναγερμούς. Όταν προκύπτει ένας συναγερμός,
οποιοσδήποτε επόμενος συναγερμός που σχετίζεται με την αιτία του αρχικού
αυτού συναγερμού προστίθεται στον αρχικό συναγερμό αντί να εμφανίζεται
στην πάνω οθόνη του GUI ως νέος συναγερμός. Το μήνυμα ανάλυσης του
αρχικού συναγερμού ενημερώνεται με τις πληροφορίες του σχετικού συναγερμού και η στήλη συμβάντων αρχείου καταγραφής συναγερμών απεικονίζει τον αρχικό συναγερμό ως αυξηθέντα.
Η Εικόνα 5-4 δείχνει με ποιο τρόπο εμφανίζεται στην πάνω οθόνη ένα μήνυμα
συναγερμού. Ο Πίνακα 5-1 αναφέρει πιθανά μηνύματα συναγερμού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Όταν είναι ενεργοί περισσότεροι από ένας συναγερμοί και τα
μηνύματά τους ποικίλλουν ως προς το βαθμό σοβαρότητας, θα
πρέπει να θεωρήσετε ότι μπορεί να ισχύσει το πιο σοβαρό μήνυμα.

ΕΧ 5-8
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Το βασικό μήνυμα προσδιορίζει το
συναγερμό. Επιλέξτε το σύμβολο
συναγερμού για να προβάλετε τον
ορισμό στην κάτω οθόνη.

Το μήνυμα ανάλυσης δίνει την κύρια αιτία του
συναγερμού. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει
εξαρτημένους συναγερμούς που έχουν
προκύψει λόγω του αρχικού συναγερμού.

}

Τα δύο ύψιστης
προτεραιότητας
μηνύματα ενεργού
συναγερμού
εμφανίζονται εδώ.
Το μήνυμα
αποκατάστασης
προτείνει με ποιο
τρόπο μπορεί να
επιλυθεί η συνθήκη
συναγερμού.

Επιλέξτε το παλλόμενο κουμπί περισσότερων
συναγερμών για να προβάλετε μηνύματα για
έως έξι επιπλέον ενεργούς συναγερμούς.

Εικόνα 5-4. Μορφή μηνύματος συναγερμού
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Πίνακας 5-1: Μηνύματα συναγερμού
Όταν δείτε
αυτό το
μήνυμα...
AC POWER
LOSS (ΔΙΑΚΟΠΗ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ)

Σημαίνει...

Ο διακόπτης τροφοδοσίας
είναι ανοικτός, δεν υπάρχει
τροφοδοσία από το δίκτυο
και η τροφοδοσία του
αναπνευστήρα γίνεται από
την BPS.

Κάντε το εξής...

•

•
•
•

ΕΧ 5-10

Prepare for power loss
(Προετοιμαστείτε για
διακοπή ρεύματος).
Εξασφαλίστε εναλλακτική
πηγή αερισμού.
Ελέγξτε την ακεραιότητα
της πηγής τροφοδοσίας.
Επικοινωνήστε με το
τμήμα σέρβις, αν αυτό
είναι απαραίτητο.

APNEA
(ΑΠΝΟΙΑ)

Το ορισμένο διάστημα
άπνοιας έχει εκπνεύσει
χωρίς να έχει ενεργοποιηθεί
αναπνοή από τον
αναπνευστήρα, τον
ασθενή ή το χειριστή. Ο
αναπνευστήρας έχει
εισέλθει στον αερισμό λόγω
άπνοιας.

•
•

Ελέγξτε τον ασθενή.
Ελέγξτε τις παραμέτρους
ελέγχου του
αναπνευστήρα.

CIRCUIT
DISCONNECT
(ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ)

Υπάρχει μια αποσύνδεση
στο κύκλωμα ασθενούς.
Ο αναπνευστήρας
εισέρχεται σε λειτουργία
αδράνειας και εμφανίζει το
χρόνο χωρίς υποστήριξη
από τον αναπνευστήρα.

•
•

Ελέγξτε τον ασθενή.
Επανασυνδέστε το
κύκλωμα ασθενούς.
Πατήστε το πλήκτρο
επαναφοράς συναγερμού.

COMPLIANCE
LIMITED VT
(ΟΡΙΟ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΕΝΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

Επιτεύχθηκε το όριο
αντιστάθμισης ως προς την
ενδοτικότητα. Ο
εισπνεόμενος όγκος μπορεί
να είναι χαμηλότερος από
την τιμή της παραμέτρου
ελέγχου.

•
•

•

Ελέγξτε τον ασθενή.
Βεβαιωθείτε ότι ο
επιλεγμένος τύπος
κυκλώματος ασθενούς και
το εγκατεστημένο
κύκλωμα ασθενούς
ταιριάζουν.
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Πίνακας 5-1: Μηνύματα συναγερμού
Όταν δείτε
αυτό το
μήνυμα...
COMPRESSOR
INOPERATIVE
(ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ
ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ)

Κάντε το εξής...

Σημαίνει...

Ο συμπιεστής δεν μπορεί να
διατηρήσει την πίεση
παροχής, λόγω χαμηλής
ισχύος, διακοπής
τροφοδοσίας ή
δυσλειτουργίας του
συμπιεστή.

•
•
•

•

Ελέγξτε τον ασθενή.
Εξασφαλίστε εναλλακτική
πηγή αερισμού.
Σε περίπτωση χαμηλής
ισχύος ή διακοπής της
τροφοδοσίας, γίνεται
επαναφορά του
συναγερμού μόλις
αποκατασταθεί η
τροφοδοσία.
Σε περίπτωση
δυσλειτουργίας του
συμπιεστή, διακόψτε τη
χρήση του αναπνευστήρα
και απευθυνθείτε στο
τμήμα σέρβις.

Ο συμπιεστής δεν είναι
σωστά συνδεδεμένος με τη
BDU.

•
•

Ελέγξτε τον ασθενή.
Επανασυνδέστε το σωλήνα
αέρα του συμπιεστή, το
καλώδιο τροφοδοσίας του
συμπιεστή και το καλώδιο
δεδομένων του συμπιεστή.

DEVICE ALERT
(ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΉΣ)

Ένας παρασκηνιακός
έλεγχος ή ο έλεγχος POST
έχει ανιχνεύσει πρόβλημα.

•
•

Ελέγξτε τον ασθενή.
Αν σας δοθεί σχετική
οδηγία, εξασφαλίστε
εναλλακτικό αερισμό και
απευθυνθείτε στο τμήμα
σέρβις.

1PPEAK

Η μετρηθείσα πίεση των
αεραγωγών είναι ίση ή
μεγαλύτερη από το ορισθέν
όριο. Πιθανότητα μειωμένου
αναπνεόμενου όγκου.

•
•

Ελέγξτε τον ασθενή.
Ελέγξτε το κύκλωμα του
ασθενούς.
Ελέγξτε τον ενδοτραχειακό
σωλήνα.

(Υψηλή πίεση
κυκλώματος)

•

Εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος αναπνευστήρα της Puritan Bennett™ σειράς 800

ΕΧ 5-11

Πώς γίνεται η διαχείριση των συναγερμών

Πίνακας 5-1: Μηνύματα συναγερμού
Όταν δείτε
αυτό το
μήνυμα...
1O2%
(Υψηλή χορηγηθείσα ποσότητα O2%)

Το O2% που μετρήθηκε κατά
τη διάρκεια οποιασδήποτε
φάσης ενός κύκλου
αναπνοής είναι 7% (12%
κατά τη διάρκεια της
πρώτης ώρας λειτουργίας) ή
περισσότερο πάνω από την
παράμετρο O2% για 30
δευτερόλεπτα τουλάχιστον.
Όταν μειώνετε την ορισμένη
παράμετρο O2%, τα
ποσοστά αυξάνονται κατά
5% για τα επόμενα τέσσερα
λεπτά αερισμού.

•

Ελέγξτε τον ασθενή, τις
παροχές αέρα και
οξυγόνου, τον αναλυτή
οξυγόνου και τον
αναπνευστήρα.

1VTE
(Υψηλός εκπνεόμενος όγκος)

Ο εκπνεόμενος όγκος του
ασθενούς για κάθε αναπνοή
είναι ίσος προς ή
μεγαλύτερος από το όριο
που έχει οριστεί.

•

Ελέγξτε τον ασθενή και
τις παραμέτρους ελέγχου
αναπνευστήρα.
Ελέγξτε τις αλλαγές στη
συμμόρφωση ή στην
αντίσταση του ασθενούς.

 V?E TOT

Ο εκπνεόμενος όγκος ανά
λεπτό του ασθενούς είναι
ίσος προς ή μεγαλύτερος
από το όριο που έχει οριστεί.

•

Ελέγξτε τον ασθενή και
τις παραμέτρους ελέγχου
αναπνευστήρα.

Ο ρυθμός αναπνοής από
όλες τις αναπνοές είναι
μεγαλύτερος από ή ίσος
προς το όριο που έχει
οριστεί.

•

Ελέγξτε τον ασθενή και
τις παραμέτρους ελέγχου
αναπνευστήρα.

(Υψηλός εκπνεόμενος συνολικός όγκος ανά
λεπτό)
1FTOT
(Υψηλός αναπνευστικός
ρυθμός)

ΕΧ 5-12

Κάντε το εξής...

Σημαίνει...

•
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Πώς γίνεται η διαχείριση των συναγερμών

Πίνακας 5-1: Μηνύματα συναγερμού
Όταν δείτε
αυτό το
μήνυμα...
1PVENT
(Υψηλή εσωτερική πίεση αναπνευστήρα)

Κάντε το εξής...

Σημαίνει...

Ο μορφοτροπέας πίεσης
εισπνοής έχει μετρήσει
πίεση τουλάχιστον
100 cmH2O.
Ο αναπνευστήρας
μεταβαίνει σε εκπνοή.
Υπάρχει πιθανότητα
μειωμένου αναπνεόμενου
όγκου.

•

•
•
•

Ελέγξτε τον ασθενή,
το κύκλωμα ασθενούς
(και τα φίλτρα) και τον
ενδοτραχειακό σωλήνα.
Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός
του σωλήνα ET αντιστοιχεί
στο σωστό μέγεθος.
Ελέγξτε τη ροή του
αναπνευστήρα και/ή τις
ρυθμίσεις όγκου.
Επανεκτελέστε τον έλεγχο
SST.
Εξασφαλίστε εναλλακτική
πηγή αερισμού.
Διακόψτε την κλινική
χρήση του αναπνευστήρα
και απευθυνθείτε στο
τμήμα σέρβις.

INOPERATIVE
BATTERY (ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΕΝΕΡΓΗ)

Η BPS έχει εγκατασταθεί
αλλά δεν λειτουργεί.

•

Διακόψτε την κλινική
χρήση του αναπνευστήρα
και απευθυνθείτε στο
τμήμα σέρβις.

INSPIRATION
TOO LONG
(ΟΡΙΟ
ΕΙΣΠΝΟΗΣ)

Ο χρόνος εισπνοής που
βασίζεται στο ιδανικό βάρος
σώματος (IBW) για μια
αυθόρμητη αναπνοή
υπερβαίνει το όριο που έχει
οριστεί από τον
αναπνευστήρα. Ενεργό μόνο
όταν ο τύπος αερισμού είναι
INVASIVE (Επεμβατικός).

•
•

Ελέγξτε τον ασθενή.
Ελέγξτε το κύκλωμα
ασθενούς για τυχόν
διαρροές.
Ελέγξτε τον χρόνο ανόδου
και τη ρύθμιση ESENS.

•
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ΕΧ 5-13

Πώς γίνεται η διαχείριση των συναγερμών

Πίνακας 5-1: Μηνύματα συναγερμού
Όταν δείτε
αυτό το
μήνυμα...
LOSS OF
POWER (ΔΙΑΚΟΠΗ ΙΣΧΥΟΣ)

LOW AC POWER
(ΧΑΜΗΛΗ
ΙΣΧΥΣ)

LOW BATTERY
(ΧΑΜΗΛΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ)

ΕΧ 5-14

Κάντε το εξής...

Σημαίνει...

Ο διακόπτης τροφοδοσίας
του αναπνευστήρα είναι
ανοικτός, αλλά δεν υπάρχει
επαρκής ισχύς από το δίκτυο
τροφοδοσίας και τη BPS.
Ενδέχεται να μην υπάρχει
οπτική ένδειξη για το
συναγερμό αυτό, ακούγεται
όμως ένας ηχητικός
συναγερμός για 120
δευτερόλεπτα τουλάχιστον.

•

Η ισχύς του δικτύου
τροφοδοσίας έπεσε κάτω
από το 80% της ονομαστικής
τάσης για 1 δευτερόλεπτο
τουλάχιστον. Το μήνυμα
σφάλματος επισημαίνει ότι
υπάρχει σημαντική πτώση
στην ισχύ του δικτύου και
ότι μπορεί να επίκειται
ακόμη πιο σοβαρή πτώση.
Ο αναπνευστήρας
απενεργοποιεί το συμπιεστή
(αν έχει εγκατασταθεί) και
κατά τα άλλα λειτουργεί
κανονικά.

•

Η BPS έχει εγκατασταθεί,
αλλά απομένουν λιγότερα
από 2 λεπτά χρόνου
λειτουργίας.

•

•

•

•

•

Ελέγξτε την ακεραιότητα
των συνδέσεων με τη
τροφοδοσία του δικτύου
και την BPS.
Εξασφαλίστε εναλλακτικό
αερισμό, αν αυτό είναι
απαραίτητο.
Κλείστε το διακόπτη
τροφοδοσίας για να γίνει
επαναφορά του
συναγερμού.
Προετοιμαστείτε για
πιθανή διακοπή ρεύματος.
Ελέγξτε την ακεραιότητα
της σύνδεσης
τροφοδοσίας.
Ελέγξτε την τροφοδοσία.

Αντικαταστήστε την BPS ή
αφήστε την να
επαναφορτιστεί κατά
τη διάρκεια της
φυσιολογικής λειτουργίας
του αναπνευστήρα.
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Πώς γίνεται η διαχείριση των συναγερμών

Πίνακας 5-1: Μηνύματα συναγερμού
Όταν δείτε
αυτό το
μήνυμα...
3O2%
(Χαμηλή χορηγηθείσα ποσότητα O2%)

Κάντε το εξής...

Σημαίνει...

Το O2% που μετρήθηκε κατά
τη διάρκεια οποιασδήποτε
φάσης ενός κύκλου αναπνοής
είναι 7% (12% κατά τη
διάρκεια της πρώτης ώρας
λειτουργίας) ή περισσότερο
κάτω από την παράμετρο
O2% για 30 δευτερόλεπτα
τουλάχιστον.
Αυτά τα ποσοστά αυξάνονται
κατά 5% για 4 λεπτά μετά από
μια αύξηση στην ορισμένη
τιμή O2%.

•

•

•

Ελέγξτε τον ασθενή, τις
παροχές αέρα και
οξυγόνου, τον αναλυτή
οξυγόνου και
τον αναπνευστήρα.
Βαθμονομήστε τον
αισθητήρα οξυγόνου
(πατώντας το πλήκτρο
100% O2/CAL 2 min). Δείτε
τη σελίδα ΤΑ 15-6 για
πληροφορίες σχετικά με τη
βαθμονόμηση του
αισθητήρα οξυγόνου.
Χρησιμοποιήστε μια
εξωτερική συσκευή
παρακολούθησης του O2
και απενεργοποιήστε τον
αισθητήρα O2.
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ΕΧ 5-15

Πώς γίνεται η διαχείριση των συναγερμών

Πίνακας 5-1: Μηνύματα συναγερμού
Όταν δείτε
αυτό το
μήνυμα...
3PPEAK
(Χαμηλή πίεση
κυκλώματος)

Κάντε το εξής...

Σημαίνει...

Η ανώτατη πίεση εισπνοής
στο κύκλωμα ασθενούς έχει
πέσει κάτω από το όριο
συναγερμού που έχει
οριστεί.
Αυτός ο συναγερμός είναι
διαθέσιμος μόνο όταν είναι
επιλεγμένος ο τύπος αερισμού NIV ή όταν έχει επιλεγεί ο υποχρεωτικός τύπος
VC+ για επεμβατικό αερισμό
(INVASIVE).

•

Ελέγξτε το κύκλωμα
αναπνοής για τυχόν
διαρροές.

Ελέγξτε τον ασθενή.
Ελέγξτε για τυχόν
διαρροές στο κύκλωμα
ασθενούς.
Ελέγξτε για τυχόν αλλαγές στη
συμμόρφωση ή στην
αντίσταση του ασθενούς.

Επειδή ο αλγόριθμος ελέγχου πίεσης VC+ δεν επιτρέπει στην πίεση εισπνοήςστόχο να πέσει κάτω από
την τιμή της
PEEP + 5 cmH2O, η απόπειρα
ρύθμισης του ορίου συναγερμού 4PPEAK σε αυτό ή
κάτω απ' αυτό το επίπεδο
απενεργοποιεί το συναγερμό.

ΕΧ 5-16

3VTE MAND
(Χαμηλός υποχρεωτικός
εκπνεόμενος
όγκος)

Ο υποχρεωτικός
εκπνεόμενος όγκος του
ασθενούς για κάθε αναπνοή
είναι ίσος προς ή μικρότερος
από το όριο που έχει οριστεί.

•
•

3VTE SPONT
(Χαμηλός
αυθόρμητος
εκπνεόμενος
όγκος)

Ο αυθόρμητος εκπνεόμενος
όγκος του ασθενούς για
κάθε αναπνοή είναι ίσος
προς ή μικρότερος από το
όριο που έχει οριστεί.

•
•

•

Ελέγξτε τον ασθενή.
Ελέγξτε τις παραμέτρους
ελέγχου του
αναπνευστήρα.
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Πώς γίνεται η διαχείριση των συναγερμών

Πίνακας 5-1: Μηνύματα συναγερμού
Όταν δείτε
αυτό το
μήνυμα...

Κάντε το εξής...

Σημαίνει...

V E TOT
(Χαμηλός
εκπνεόμενος
συνολικός
όγκος ανά
λεπτό)

Ο όγκος ανά λεπτό για όλες
τις αναπνοές είναι
μικρότερος από ή ίσος προς
το όριο που έχει οριστεί.

•
•

Ελέγξτε τον ασθενή.
Ελέγξτε τις παραμέτρους
ελέγχου του
αναπνευστήρα.

NO AIR SUPPLY
(ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ)

Η πίεσης της παροχής αέρα
είναι μικρότερη από την
ελάχιστη πίεση που
απαιτείται για τη σωστή
λειτουργία
του αναπνευστήρα. Ο
αναπνευστήρας χορηγεί
100% Ο2, εφόσον είναι
δυνατό. Η χορήγηση O2%
ενδέχεται να έχει
υποβαθμιστεί.
Εάν δεν είναι διαθέσιμη η
παροχή οξυγόνου, ανοίγει
η βαλβίδα ασφαλείας. Ο
αναπνευστήρας εμφανίζει
το χρονικό διάστημα κατά
το οποίο δεν υπάρχει
υποστήριξη από τον
αναπνευστήρα. Αυτός ο
συναγερμός δεν μπορεί να

•
•

Ελέγξτε τον ασθενή.
Ελέγξτε τις πηγές αέρα
και οξυγόνου.
Εξασφαλίστε εναλλακτικό
αερισμό, αν αυτό είναι
απαραίτητο.

•
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ΕΧ 5-17

Πώς γίνεται η διαχείριση των συναγερμών

Πίνακας 5-1: Μηνύματα συναγερμού
Όταν δείτε
αυτό το
μήνυμα...
NO O2 SUPPLY
(ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΠΑΡΟΧΗ
ΟΞΥΓΟΝΟΥ)

O2 SENSOR
(ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
O2)

PROCEDURE
ERROR
(ΣΦΑΛΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ)

ΕΧ 5-18

Κάντε το εξής...

Σημαίνει...

Η πίεσης της παροχής αέρα
είναι μικρότερη από την
ελάχιστη πίεση που
απαιτείται για τη σωστή
λειτουργία
του αναπνευστήρα. Ο
αναπνευστήρας χορηγεί
100% αέρα, εφόσον είναι
δυνατό. Η χορήγηση O2%
ενδέχεται να έχει
υποβαθμιστεί.
Εάν δεν είναι διαθέσιμη η
παροχή αέρα, ανοίγει η
βαλβίδα ασφαλείας. Ο
αναπνευστήρας εμφανίζει
το χρονικό διάστημα κατά
το οποίο δεν υπάρχει
υποστήριξη από τον
αναπνευστήρα. Αυτός ο
συναγερμός δεν μπορεί να
Οι παρασκηνιακοί έλεγχοι
ανίχνευσαν ένα πρόβλημα
στον αισθητήρα οξυγόνου
(αισθητήρας εκτός ορίων
βαθμονόμησης ή βλάβη του
αισθητήρα). Ο αερισμός του
ασθενούς δεν επηρεάζεται.

•
•

Έχει γίνει διασωλήνωση του
ασθενούς πριν να
ολοκληρωθεί η έναρξη του
αναπνευστήρα. Είναι
ενεργός ο αερισμός
ασφαλείας.

•

•

•
•

•

•

Ελέγξτε τον ασθενή.
Ελέγξτε τις πηγές
οξυγόνου και αέρα.
Εξασφαλίστε εναλλακτικό
αερισμό, αν αυτό είναι
απαραίτητο.

Πιέστε 100% O2 CAL ή
INCREASE O2 2 min για να
επαναβαθμονομήσετε τον
αισθητήρα οξυγόνου.
Απενεργοποιήστε τον
αισθητήρα οξυγόνου.
Αντικαταστήστε τον
αισθητήρα οξυγόνου.
Εξασφαλίστε εναλλακτικό
αερισμό, εάν χρειάζεται.
Ολοκληρώστε τη
διαδικασία έναρξης του
αναπνευστήρα.
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Πώς γίνεται η διαχείριση των συναγερμών

Πίνακας 5-1: Μηνύματα συναγερμού
Όταν δείτε
αυτό το
μήνυμα...

Κάντε το εξής...

Σημαίνει...

SCREEN BLOCK
(ΕΜΠΛΟΚΗ
ΟΘΟΝΗΣ)

Πιθανή εμπλοκή της δέσμης
ή σφάλμα της οθόνης αφής.

•

Απομακρύνετε το εμπόδιο
από την οθόνη αφής ή
απευθυνθείτε στο τμήμα
σέρβις.

SEVERE
OCCLUSION
(ΣΟΒΑΡΗ
ΑΠΟΦΡΑΞΗ)

Το κύκλωμα του ασθενούς
έχει σοβαρή απόφραξη.
Ο αναπνευστήρας
εισέρχεται σε αερισμό σε
κατάσταση απόφραξης.
Εμφανίζεται ο χρόνος που
παρέρχεται χωρίς κανονική
αναπνευστική υποστήριξη.
Εάν χρησιμοποιείται η
επιλογή NeoMode, ο
αναπνευστήρας χορηγεί
40% O2, εφόσον είναι
δυνατό.

•
•

Ελέγξτε τον ασθενή.
Εξασφαλίστε εναλλακτικό
αερισμό.
Ελέγξτε το κύκλωμα
ασθενούς για τυχόν
υπερβολική συσσώρευση
υγρού, τσακίσματα,
αποφραγμένο φίλτρο.
Αν το πρόβλημα επιμένει,
διακόψτε τη χρήση του
αναπνευστήρα και
απευθυνθείτε στο τμήμα
σέρβις.

•

•
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ΕΧ 5-19

Αυτή η σελίδα έχει αφεθεί σκόπιμα κενή.

ΕΧ 5-20

Εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος αναπνευστήρα της Puritan Bennett™ σειράς 800

Πώς γίνεται η προβολή γραφικών
Στην Κεφάλαιο 6, θα μάθετε:

6.1

•

Πώς δημιουργούνται τα γραφικά βάσει των δεδομένων
ασθενούς.

•

Πώς παγώνει ένα γραφικό δεδομένων ασθενούς.

•

Πώς ρυθμίζεται η κατακόρυφη και η οριζόντια κλίμακα
ενός γραφικού.

Λειτουργία γραφικών
Η λειτουργία γραφικών εμφανίζει τα δεδομένα ασθενούς σε
πραγματικό χρόνο. Υπάρχουν πέντε μορφές δεδομένων
ασθενούς:
•

Καμπύλη πίεσης-χρόνου

•

Καμπύλη ροής-χρόνου

•

Καμπύλη όγκου-χρόνου

•

Βροχοειδής καμπύλη πίεσης-όγκου

•

Βροχοειδής καμπύλη ροής-όγκου

Η Εικόνα 6-1 δείχνει ένα παράδειγμα της βροχοειδούς
καμπύλης πίεσης-όγκου.

Πώς γίνεται η προβολή γραφικών

Περιοχή εισπνοής

Εικόνα 6-1. Βροχοειδής καμπύλη πίεσης- όγκου
Η βροχοειδής καμπύλη ροής- όγκου μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς
την επιλογή λογισμικού Respiratory Mechanics (RM) (Εικόνα 6-2).
Η κλιμάκωση είναι επιλέξιμη από το χρήστη, από -2000 ως 6000 mL για όγκο
(άξονας x) και ως και 200 L/min για ροή (άξονας y). Η γραφική απεικόνιση
αρχίζει στην αφετηρία της εισπνοής με την καμπύλη της ροής εισπνοής να
απεικονίζεται επάνω από τον άξονα x και την καμπύλη ροής εκπνοής να
απεικονίζεται κάτω από τον άξονα x.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Κλασικά, οι βροχοειδείς καμπύλες ροής- όγκου αντιπροσωπεύονται με τη
ροή εισπνοής να απεικονίζεται κάτω από τον οριζόντιο άξονα και τη
ροή εκπνοής να απεικονίζεται επάνω από τον οριζόντιο άξονα, με τη
γραφική απεικόνιση να αρχίζει στην αφετηρία της εκπνοής.

ΕΧ 6-2
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Εικόνα 6-2. Βροχοειδής καμπύλη ροής- όγκου

6.2

Πώς δημιουργείται ένα γραφικό
Μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίσετε μία ή δύο καμπύλες χρόνου στο ίδιο
γράφημα. Ωστόσο, εάν επιλέξετε τη βροχοειδή καμπύλη πίεσης-όγκου,
πρέπει να ξέρετε ότι χρησιμοποιείται ολόκληρη η οθόνη για την εμφάνισή
της, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορείτε να επιλέξετε την ταυτόχρονη
εμφάνιση μιας δεύτερης κυματομορφής.

PLOT SETUP

1.

Επιλέξτε το κουμπί GRAPHICS (Γραφικά) στην κάτω
αριστερή γωνία της επάνω οθόνης. Εμφανίζονται
τα γραφικά.

2.

Επιλέξτε PLOT SETUP (Ρυθμίσεις αποτύπωσης
γραφικών), στην επάνω αριστερή γωνία της
οθόνης.
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Shadow Trace
Enabled

Plot 1
Pressure-Time

3.

Εάν έχει επιλεγεί ο αυθόρμητος τύπος TC ή PA, επιλέξτε το κουμπί Shadow Trace (Ίχνος σκίασης) και
γυρίστε το ρυθμιστικό για να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Shadow Trace
(Ίχνος σκίασης).

4.

Επιλέξτε PLOT 1 (Αποτύπωση γραφικών 1):
Εμφανίζεται ένα αναπτυσσόμενο μενού με τις
διαθέσιμες επιλογές και την τρέχουσα επιλογή
επισημασμένη. Γυρίστε το ρυθμιστικό για να
επιλέξετε τη λειτουργία εμφάνισης γραφικών.
Αν επιλέξετε την κυματομορφή πίεσης-όγκου, που
χρησιμοποιεί ολόκληρη την οθόνη, το κουμπί PLOT 2
(Αποτύπωση γραφικών 2) εξαφανίζεται.

Plot 2
Flow-Time

5.

Επιλέξτε PLOT 2 (Αποτύπωση γραφικών 2), εάν
ισχύει. Γυρίστε το ρυθμιστικό για να επισημάνετε
την επιλογή από το αναπτυσσόμενο μενού.
Εάν επιλέξετε NONE (Καμία), εμφανίζεται μόνο μία
μεγεθυμένη αποτύπωση γραφικών (με υψηλότερη
ανάλυση).

6.
CONTINUE

6.3

ΕΧ 6-4

Επιλέξτε CONTINUE (Συνέχεια) για να εμφανίσετε τα
γραφικά που έχετε επιλέξει. Δεν χρειάζεται να
επιλέξετε ACCEPT (Αποδοχή).

Λεπτομέρειες και υπολογισμοί γραφικών
•

Εάν επιλέξετε τη βροχοειδή καμπύλη πίεσης-όγκου, εμφανίζεται η
βροχοειδής καμπύλη για την επόμενη πλήρη αναπνοή και, στη συνέχεια,
το γραφικό ενημερώνεται με κάθε δεύτερη αναπνοή.

•

Η καμπύλη πίεσης-χρόνου εμφανίζει μια εκτίμηση της τροπιδικής πίεσης
(PCARI) με τη μορφή μιας σκιασμένης περιοχής εντός της κυματομορφής,
όταν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή TC και το ίχνος σκίασης.

•

Η καμπύλη πίεσης-χρόνου εμφανίζει μια εκτίμηση της πίεσης των πνευμόνων (PLUNG) με τη μορφή μιας σκιασμένης περιοχής εντός της κυματομορφής, όταν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή PA και το ίχνος σκίασης.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα γραφικά της τροπιδικής πίεσης και της πίεσης των πνευμόνων είναι
εκτιμήσεις. Δεν είναι πραγματικές μετρήσεις.

6.4

•

Η περιοχή εισπνοής υπολογίζεται με βάση την περιοχή μέσα στη
βροχοειδή καμπύλη στα αριστερά του σημείου έναρξης.

•

Οι καμπύλες (πίεσης-χρόνου, ροής-χρόνου και όγκου-χρόνου)
σχεδιάζονται πάνω στην οθόνη κατά την έναρξη της αναπνοής,
ξεκινώντας με το τελευταίο ½ δευτερόλεπτο της προηγούμενης
αναπνοής.

Πώς γίνεται η προσαρμογή των εμφανιζόμενων γραφικών

•

0.0

cm
H2 O

Για να μετακινήσετε το σημείο έναρξης σε μια
βροχοειδή καμπύλη πίεσης-όγκου, επιλέξτε το
κουμπί πίεσης έναρξης, κατόπιν χρησιμοποιήστε
το ρυθμιστικό για να τοποθετήσετε το σημείο
έναρξης.
Η προεπιλεγμένη θέση του σημείου έναρξης είναι
η παράμετρος της θετικής τελικής πίεσης εκπνοής
(PEEP). Εάν αλλάξει η παράμετρος PEEP, γίνεται
επαναφορά του σημείου έναρξης στην PEEP.

•

Για να ρυθμίσετε κάθετες και οριζόντιες κλίμακες,
επιλέξτε τα κουμπιά με τα βέλη, κατόπιν γυρίστε
το ρυθμιστικό για να επιλέξετε. Δεν χρειάζεται να
επιλέξετε ACCEPT (Αποδοχή).

Εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος αναπνευστήρα της Puritan Bennett™ σειράς 800

ΕΧ 6-5

Πώς γίνεται η προβολή γραφικών

6.5

Η λειτουργία FREEZE (Πάγωμα) των γραφικών
Ακολουθήστε τα βήματα αυτά για να παγώσετε γραφικά πάνω στην οθόνη
ώστε να μπορείτε να τα προβάλετε για παρατεταμένη χρονική περίοδο.
1.
FREEZE

Επιλέξτε FREEZE (Πάγωμα). Στην οθόνη εμφανίζεται
το παλλόμενο μήνυμα FREEZING (Εκτελείται
πάγωμα), εμφανίζεται το κουμπί UNFREEZE
(Ξεπάγωμα) και εξαφανίζονται τα κουμπιά
κλιμάκωσης. Η αποτύπωση γραφικών συνεχίζεται
μέχρι να γεμίσει η οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η οθόνη παγώνει αυτόματα κατά την εκτέλεση
των χειρισμών INSP PAUSE (Παύση εισπνοής) και
EXP PAUSE (Παύση εκπνοής).
2.

Μόλις η οθόνη γεμίσει με δεδομένα και παγώσει,
εμφανίζονται και πάλι τα άλλα κουμπιά κλιμάκωσης
πάνω στην οθόνη. Μπορείτε πλέον να κάνετε και
πάλι τις ρυθμίσεις για την αποτύπωση γραφικών και
να ρυθμίσετε τις κλίμακες για τα τελευταία 48 δευτερόλεπτα των παγωμένων δεδομένων. Η προβολή
πίεσης-όγκου δείχνει μόνον την πιο πρόσφατη
πλήρη αναπνοή μέσα στην περίοδο παγώματος των
48 δευτερολέπτων.
Τα γραφικά παραμένουν παγωμένα, ακόμα κι αν
μεταβείτε σε άλλη οθόνη (για παράδειγμα, στην
οθόνη MORE ALARMS [Περισσότεροι συναγερμοί])
και, στη συνέχεια, επιστρέψετε στην οθόνη
γραφικών.

3.
UNFREEZE

ΕΧ 6-6

Επιλέξτε, ανά πάσα στιγμή, το κουμπί UNFREEZE
(Ξεπάγωμα) για να προβάλετε τα τρέχοντα γραφικά.
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6.6

Πώς γίνεται η εκτύπωση των γραφικών δεδομένων
ασθενούς
Όταν τα γραφικά είναι παγωμένα, το κουμπί PRINT (Εκτύπωση) εμφανίζεται
στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα
για να εκτυπώσετε τα παγωμένα γραφικά της οθόνης:
1.

Επιλέξτε το κουμπί PRINT (Εκτύπωση). Το παλλόμενο
μήνυμα PRINTING (Γίνεται εκτύπωση) αντικαθιστά τα
κουμπιά PLOT SETUP (Ρυθμίσεις αποτύπωσης),
UNFREEZE (Ξεπάγωμα) και PRINT (Εκτύπωση). Μπορείτε
να διακόψετε την εκτύπωση, επιλέγοντας το κουμπί
CANCEL (Άκυρο).

2.

Αφού ολοκληρωθεί η αποστολή όλων των
δεδομένων των γραφικών στον εκτυπωτή,
επανεμφανίζονται τα κουμπιά PLOT SETUP, UNFREEZE
(Ξεπάγωμα) και PRINT (Εκτύπωση).

PRINT

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για να εκτυπώσετε γραφικά, πρέπει να έχετε συνδέσει έναν εκτυπωτή στη
σειριακή θύρα RS-232 1, η σειριακή θύρα RS-232 πρέπει να έχει οριστεί με
επιλεγμένη συσκευή το PRINTER (Εκτυπωτής) και οι ρυθμίσεις
επικοινωνίας και εκτυπωτή να ταιριάζουν. Ανατρέξτε στην Ενότητα E.3
για οδηγίες σχετικά με τη διαμόρφωση της θύρας RS-232 και στην
Ενότητα E.4 για πληροφορίες σχετικά με τα καλώδια και τους εκτυπωτές.

6.7

Αυτόματη εμφάνιση γραφικών
Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο EXP PAUSE (Παύση εκπνοής) ή INSP PAUSE
(Παύση εισπνοής), εμφανίζονται παγωμένα τα πιο πρόσφατα επιλεγμένα
γραφικά. Έτσι, μπορείτε να παρατηρήσετε πότε σταθεροποιείται η πίεση
εκπνοής ή εισπνοής.

6.8

Όταν τα γραφικά δεν είναι προσπελάσιμα
Υπό συγκεκριμένες συνθήκες, η πρόσβαση στα γραφικά δεν είναι δυνατή:
•

Εάν ο αναπνευστήρας εισέλθει σε αερισμό άπνοιας ή σε αερισμό
ασφαλείας, δεν εμφανίζονται τα γραφικά των δεδομένων του ασθενούς.
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Μπορείτε, ωστόσο, να επιλέξετε το κουμπί GRAPHICS (Γραφικά) για να
επανεμφανιστούν τα γραφικά.
•

Εάν επιλέξετε το κουμπί MORE PATIENT DATA (Περισσότερα δεδομένα
ασθενούς), ALARM LOG (Αρχείο καταγραφής συναγερμών), MORE ALARMS
(Περισσότεροι συναγερμοί) ή OTHER SCREENS (Άλλες οθόνες), όλα τα
γραφικά που εμφανίζονται στην οθόνη θα εξαφανιστούν.

Εάν επιλέξετε το κουμπί γραφικών ενώ εμφανίζονται ήδη κάποια γραφικά
στην οθόνη, θα εξαφανιστεί η οθόνη γραφικών. Οι κυματομορφές θα
διαγραφούν, εκτός εάν έχει παγώσει η οθόνη.

ΕΧ 6-8
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Προληπτική συντήρηση
Στην Κεφάλαιο 7, θα μάθετε:
•

Τρόπος καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης των
τμημάτων και των εξαρτημάτων του συστήματος
αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840 Ventilator System.

•

Πώς εφαρμόζονται οι διαδικασίες της προληπτικής
συντήρησης ρουτίνας.

•

Πώς πρέπει να φυλάσσεται ο αναπνευστήρας όταν μένει
εκτός χρήσης για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

•

Πώς επανασυσκευάζεται και μεταφέρεται ο αναπνευστήρας.

Για να διασφαλίσετε ότι ο αναπνευστήρας θα λειτουργεί
σωστά, πραγματοποιήστε τις διαδικασίες συντήρησης στα
διαστήματα που συνιστώνται. Θα πρέπει να προσαρμόσετε
όλες τις διαδικασίες που αναφέρονται στην Κεφάλαιο 7
σύμφωνα με τις πολιτικές και το πρωτόκολλο του ιδρύματός
σας.
Η Covidien συνιστά οι επιπρόσθετες διαδικασίες συντήρησης
να διεξάγονται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό. Για
περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο τμήμα τεχνικής
υποστήριξης της Covidien ή στον τοπικό αντιπρόσωπο.

7.1

Πως γίνεται η απόρριψη μεταχειρισμένων εξαρτημάτων
Απορρίπτετε όλα τα εξαρτήματα που αφαιρούνται από τον αναπνευστήρα κατά τη συντήρηση σύμφωνα με το πρωτόκολλο του
ιδρύματός σας. Αποστειρώνετε τα εξαρτήματα, εάν δεν υποβάλλονται σε καταστροφή πριν από τη διάθεση. Τηρείτε τους τοπικούς
κρατικούς οργανισμούς και τα προγράμματα ανακύκλωσης σχετικά με τη διάθεση ή την ανακύκλωση εξαρτημάτων συσκευών.

Προληπτική συντήρηση

7.2

Πώς γίνεται ο καθαρισμός, η απολύμανση και η
αποστείρωση εξαρτημάτων
Ο Πίνακας 7-1 αναφέρει τις διαδικασίες καθαρισμού, απολύμανσης και
αποστείρωσης των εξαρτημάτων του αναπνευστήρα.
Προειδοποίηση
• Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε, να καθαρίσετε ή να ξεπλύνετε
τον αισθητήρα ροής με υγρά ή πεπιεσμένο αέρα.
• Για να αποφύγετε την έκθεση του ασθενούς στους παράγοντες
αποστείρωσης, αποστειρώνετε τα εξαρτήματα σύμφωνα με τις
οδηγίες που περιλαμβάνει ο Πίνακας 7-1. Η έκθεση στους παράγοντες αποστείρωσης μπορεί να μειώσει την ωφέλιμη ζωή ορισμένων εξαρτημάτων.
• Μεταχειρίζεστε τα φίλτρα με προσοχή προκειμένου να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο βακτηριακής μόλυνσης ή υλικής ζημιάς.
• Τηρείτε πάντα τις οδηγίες ελέγχου λοιμώξεων που εφαρμόζονται
στο ίδρυμά σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η Covidien αναγνωρίζει ότι οι πρακτικές υγιεινής που εφαρμόζονται
στα διάφορα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης διαφέρουν
σημαντικά μεταξύ τους. Η Covidien δεν δύναται να ορίσει ή να
απαιτήσει ειδικές πρακτικές που θα ανταποκρίνονται σε όλες τις
ανάγκες. Η Covidien δεν είναι υπεύθυνη για την αποτελεσματικότητα
του καθαρισμού, της απολύμανσης, της αποστείρωσης και άλλων
πρακτικών που εκτελούνται στο περιβάλλον περίθαλψης του
ασθενούς. Στο εγχειρίδιο αυτό, θα βρείτε μόνο γενικές οδηγίες για τον
καθαρισμό, την αποστείρωση και την απολύμανση των εξαρτημάτων.
Η εγκυρότητα και η αποτελεσματικότητα των μεθόδων που
εφαρμόζονται αποτελεί ευθύνη του χρήστη.

ΕΧ 7-2
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Πίνακας 7-1: Διαδικασίες καθαρισμού, απολύμανσης
και αποστείρωσης εξαρτημάτων
Εξάρτημα

Διαδικασία

Εξωτερικές
επιφάνειες
αναπνευστήρα (συμπεριλαμβανομέν
ων της οθόνης
αφής και του
εύκαμπτου
βραχίονα)

Καθαρίστε με ένα υγρό πανί και ήπιο διάλυμα
σαπουνιού ή με ένα από τα ακόλουθα χημικά
ή ισοδύναμο αυτών. Χρησιμοποιήστε ένα
υγρό πανί και νερό για να ξεβγάλετε τα χημικά
υπολείμματα.
• Ήπιο απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων
• Ισοπροπυλική αλκοόλη (διάλυμα 70%)
• Λευκαντικό (διάλυμα 10%)
• Διάλυμα καθαρισμού τζαμιών (με ισοπροπυλική αλκοόλη και αμμωνία)
• Αμμωνία (διάλυμα 15%)
• Υπεροξείδιο του υδρογόνου
(διάλυμα 3%)
• Καθαριστικό Formula 409™*
(Clorox Company)
• Απολυμαντικό Amphyl™*
(Reckitt Benckiser Inc.)
• Απολυμαντικό για επιφάνειες Cavicide™*
(Metrex Research Corporation)
• Μικροβιοκτόνο Control III™*
(Meril Products Inc.)
• Γλουταραλδεΰδη (διάλυμα 3,4%)
Καθαρίστε με ηλεκτρική σκούπα τις οπές που
υπάρχουν πίσω από την οθόνη GUI για να
απομακρύνετε τη σκόνη.

Σχόλια
•

•

•

Μην αφήνετε
υγρά και σπρέι να
εισχωρήσουν
στον αναπνευστήρα ή στις συνδέσεις των
καλωδίων.
Μην επιχειρήσετε να αποστειρώσετε τον
αναπνευστήρα
με αέριο οξειδίου του αιθυλενίου (ETO).
Μην χρησιμοποιήσετε πεπιεσμένο
αέρα για να καθαρίσετε ή να στεγνώσετε τον
αναπνευστήρα,
συμπεριλαμβανομένων των οπών
της GUI.

Προσοχή
• Για να αποφύγετε τον κίνδυνο καταστροφής των υλικών
φιλτραρίσματος που χρησιμοποιούνται στο πίσω μέρος
της GUI, μην χρησιμοποιείτε υπεροξείδιο του υδρογόνου
για να καθαρίσετε την GUI. (Αυτό ισχύει για την GUI 9,4
ιντσών, που είναι προγενέστερη έκδοση της GUI.)
• Για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στα σημεία επισήμανσης και γενικότερα στις επιφάνειες του αναπνευστήρα, χρησιμοποιείτε μόνο τα προαναφερόμενα χημικά
μέσα για τον καθαρισμό των εξωτερικών επιφανειών του.
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ΕΧ 7-3

Προληπτική συντήρηση

Πίνακας 7-1: Διαδικασίες καθαρισμού, απολύμανσης
και αποστείρωσης εξαρτημάτων
Εξάρτημα
Σωλήνας
κυκλώματος
ασθενούς

Διαδικασία
Αποσυναρμολογήστε και καθαρίστε και, στη
συνέχεια, αποστειρώστε σε αυτόκαυστο,
παστεριώστε ή απολυμάνετε με χημικούς
παράγοντες.
Κυκλώματα ασθενούς για χρήση σε έναν μόνο
ασθενή: Απορρίψτε το.

Σχόλια
•

•

•

Εάν βυθίσετε το
κύκλωμα ασθενούς σε υγρό, χρησιμοποιήστε
πεπιεσμένο αέρα
για να απομακρύνετε την υγρασία
από το εσωτερικό
του σωλήνα πριν
από τη χρήση.
Ελέγξτε εάν υπάρχουν χαρακιές και
κοψίματα και αντικαταστήστε, εάν
έχουν καταστραφεί.
Εάν εγκαταστήσετε καινούργιο
κύκλωμα, εκτελέστε τον έλεγχο
SST για να ελέγξετε
εάν υπάρχουν
διαρροές.

Προσοχή
Η αποστείρωση με ατμό συνιστά κατάλληλη μέθοδο
αποστείρωσης των κυκλωμάτων ασθενούς που παρέχονται από
την Covidien, μπορεί, όμως, να μειώσει τη διάρκεια ζωής του
σωλήνα. Ο αποχρωματισμός (κιτρίνισμα) και η μειωμένη ευκαμψία
του σωλήνα θεωρούνται αναμενόμενα αποτελέσματα της
αποστείρωσης του σωλήνα με ατμό. Οι συνέπειες είναι σωρευτικές
και μη αναστρέψιμες.
Συνδεδεμένες
υδατοπαγίδες

ΕΧ 7-4

Αποσυναρμολογήστε και καθαρίστε και, στη
συνέχεια, αποστειρώστε σε αυτόκαυστο,
παστεριώστε ή απολυμάνετε με χημικούς
παράγοντες.

Ελέγξτε εάν υπάρχουν ραγίσματα στις
υδατοπαγίδες. Αντικαταστήστε τις υδατοπαγίδες, εάν έχουν
υποστεί ζημιά.
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Προληπτική συντήρηση

Πίνακας 7-1: Διαδικασίες καθαρισμού, απολύμανσης
και αποστείρωσης εξαρτημάτων
Εξάρτημα
Συζεύξεις και
σύνδεσμοι

Διαδικασία
Αποστειρώστε σε αυτόκαυστο, παστεριώστε ή
απολυμάνετε με χημικούς παράγοντες.

Σχόλια
•

•

Φιαλίδιο συλλογής εκπνοής

Διάταξη επαναχρησιμοποιούμενου φίλτρου
εκπνοής: Καθαρίστε και, στη συνέχεια, αποστειρώστε σε αυτόκαυστο ή απολυμάνετε με
χημικούς παράγοντες το φιαλίδιο συλλογής.
Διάταξη φίλτρου εκπνοής για χρήση σε έναν
ασθενή: Απορρίψτε το.

Εάν βυθίσετε τις
συζεύξεις και τους
συνδέσμους σε
υγρό, χρησιμοποιήστε πεπιεσμένο
αέρα για να απομακρύνετε την
υγρασία από το
εσωτερικό των
εξαρτημάτων πριν
από τη χρήση.
Ελέγξτε εάν υπάρχουν χαρακιές και
κοψίματα στα
εξαρτήματα. Αντικαταστήστε τα,
εάν έχουν υποστεί ζημιά.

Ελέγξτε εάν υπάρχουν
ρωγμές στο φιαλίδιο
συλλογής. Αντικαταστήστε το φιαλίδιο
συλλογής, εάν έχει
υποστεί ζημιά.
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ΕΧ 7-5

Προληπτική συντήρηση

Πίνακας 7-1: Διαδικασίες καθαρισμού, απολύμανσης
και αποστείρωσης εξαρτημάτων
Εξάρτημα

Διαδικασία

Φίλτρο βακτηρίων εκπνοής
και εισπνοής

Επαναχρησιμοποιούμενα φίλτρα: Αποστειρώστε σε αυτόκαυστο.
Χρήση σε έναν μόνο ασθενή: Απορρίψτε το.
Πριν να το απορρίψετε, απολυμάνετέ το ή
αποστειρώστε το σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ιδρύματός σας.

Σχόλια
•

•

•

•

ΕΧ 7-6

Η αποτελεσματική
αποστείρωση των
φίλτρων εισπνοής
και εκπνοής γίνεται με αποστείρωση με ατμό σε
αυτόκαυστο
στους 132 C (270
F) για 20 λεπτά
για τους κύκλους
μετατόπισης
βαρύτητας.
Μην τα αποστειρώνετε χημικά και
μην τα εκθέτετε
σε αέριο ETO.
Πριν ξαναχρησιμοποιήσετε
το φίλτρο, ελέγξτε την αντίστασή
του.
Τηρείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά
με τη δυνατότητα
επαναλαμβανόμενης χρήσης.

Φίλτρο εισόδου συμπιεστή

Καθαρίζετε κάθε 250 ώρες ή ανάλογα με τις
ανάγκες: πλύνετε σε ήπιο διάλυμα σαπουνιού,
ξεπλύνετε και στεγνώστε με αέρα.

Αντικαταστήστε το
στοιχείο φίλτρου, εάν
έχει σκιστεί ή καταστραφεί.

Σακούλα
παροχέτευσης, σωλήνας
και σφιγκτήρας

Απορρίψτε τη σακούλα παροχέτευσης μόλις
γεμίσει ή εάν αλλάξετε κύκλωμα ασθενούς.
Καθαρίστε και αποστειρώστε σε αυτόκαυστο
τον επαναχρησιμοποιούμενο σωλήνα.
Καθαρίστε τον επαναχρησιμοποιούμενο σφιγκτήρα με οινόπνευμα ή παστεριώστε.

•

•

Μην αποστειρώσετε το σφιγκτήρα
σε αυτόκαυστο.
Αντικαταστήστε
το σφιγκτήρα, εάν
παρουσιάζει
εμφανή σημάδια
φθοράς.
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Προληπτική συντήρηση

Πίνακας 7-1: Διαδικασίες καθαρισμού, απολύμανσης
και αποστείρωσης εξαρτημάτων
Εξάρτημα
Λεκάνη φίλτρου εισόδου
αέρα

Διαδικασία
Πλύνετε το εξωτερικό της λεκάνης με ήπιο
διάλυμα σαπουνιού, εάν χρειάζεται.

Σχόλια
•

•

Άλλα εξαρτήματα

Αποφύγετε την
έκθεση της
λεκάνης φίλτρου
εισόδου αέρα σε
αρωματικούς
διαλύτες,
ιδιαίτερα σε
κετόνες.
Αντικαταστήστε,
εάν υπάρχουν
εμφανή
ραγίσματα ή
τσακίσματα.

Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

7.2.1 Πώς γίνεται ο καθαρισμός των εξαρτημάτων
Μην καθαρίζετε και μην ξαναχρησιμοποιείτε εξαρτήματα που προορίζονται για
χρήση σε έναν μόνο ασθενή ή για μια χρήση. Όταν καθαρίζετε εξαρτήματα
επαναχρησιμοποιούμενα εξαρτήματα, μην χρησιμοποιείτε βούρτσες με σκληρή
τρίχα ή άλλα εργαλεία που θα μπορούσαν να φθείρουν τις επιφάνειες.
1.

Πλένετε τα εξαρτήματα σε ζεστό νερό και ήπιο διάλυμα σαπουνιού.

2.

Ξεπλένετε καλά τα εξαρτήματα με ζεστό νερό (το νερό της βρύσης είναι
αποδεκτό) και σκουπίζετέ τα για να τα στεγνώσετε.

3.

Αφού καθαρίσετε τα εξαρτήματα, ελέγξτε τα για τυχόν φθορές, όπως
ραγίσματα και τσακίσματα. Αντικαθιστάτε τυχόν φθαρμένα εξαρτήματα.

Κάθε φορά που αντικαθιστάτε ή επανεγκαθιστάτε εξαρτήματα στον
αναπνευστήρα, εκτελείτε πάντα έναν σύντομο αυτοέλεγχο (SST), πριν
ξεκινήσετε τον αερισμό του ασθενούς.
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ΕΧ 7-7

Προληπτική συντήρηση

Προσοχή
Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του σαπουνιού. Η επαφή του
προϊόντος με διάλυμα σαπουνιού υψηλότερης συγκέντρωσης απ' ό,τι είναι
απαραίτητο μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Τα
υπολείμματα σαπουνιού μπορεί να προκαλέσουν ελαττώματα ή
μικροραγίσματα, ιδιαίτερα στα εξαρτήματα που εκτίθενται σε υψηλές
θερμοκρασίες κατά την αποστείρωση.

7.3

Απολύμανση και αποστείρωση
Μην απολυμαίνετε, αποστειρώνετε και ξαναχρησιμοποιείτε εξαρτήματα που
προορίζονται για χρήση σε έναν μόνο ασθενή ή για μια χρήση.
Εάν θέλετε να αποστειρώσετε το σωλήνα, τυλίξτε τον σε κουλούρα με μεγάλη
διάμετρο. Αποφύγετε τα τσακίσματα και μην διπλώνετε σταυρωτά το
σωλήνα. Πριν περιτυλίξετε το σωλήνα με χαρτί τύπου μουσελίνας ή άλλο
αντίστοιχο, για να τον αποστειρώσετε στο αυτόκαυστο, βεβαιωθείτε ότι δεν
υπάρχουν ορατά σταγονίδια στον αυλό του σωλήνα.
Ο Πίνακας 7-2 παρουσιάζει συνοπτικά τις διαδικασίες απολύμανσης και
αποστείρωσης.
Προσοχή
Τα απολυμαντικά με βάση τη φορμαλδεΰδη και τη φαινόλη δεν
συνιστώνται, διότι μπορεί να προκαλέσουν ραγίσματα και σπασίματα στα
πλαστικά εξαρτήματα.

ΕΧ 7-8
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Προληπτική συντήρηση

Πίνακας 7-2: Διαδικασίες απολύμανσης και αποστείρωσης
Αποστείρωση σε
αυτόκαυστο
Η αποτελεσματική
αποστείρωση γίνεται
με αποστείρωση με
ατμό σε αυτόκαυστο
στους 132 C (270 F)
για 20 λεπτά για τους
κύκλους μετατόπισης
βαρύτητας.
Ακολουθήστε τις
οδηγίες του
κατασκευαστή του
αποστειρωτή ατμού.

Παστερίωση
Τοποθετήστε τα
εξαρτήματα στον
παστεριωτή θερμότητας
στους 76 έως 79 C (169
έως 174 F) για 30 λεπτά.

Χημική απολύμανση
Βυθίστε τα εξαρτήματα
στο απολυμαντικό και
ακολουθήστε τις οδηγίες
του κατασκευαστή.
Τα αποδεκτά απολυμαντικά
περιέχουν τα ακόλουθα
συστατικά ή ισοδύναμα
αυτών:
• αμμωνία (διάλυμα 15%)
• Amphyl™*
• λευκαντικό (διάλυμα
10%)
• Cavicide™*
• Cidex™*, Control III™*
• ισοπροπυλική αλκοόλη
(διάλυμα 70%)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η έκθεση των
εξαρτημάτων σε
απολυμαντικά
μεγαλύτερης
συγκέντρωσης
για υπερβολικό
χρονικό διάστημα
μπορεί να μειώσει
τη διάρκεια ζωής
του προϊόντος.
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ΕΧ 7-9

Προληπτική συντήρηση

Πίνακας 7-2: Διαδικασίες απολύμανσης και αποστείρωσης
Αποστείρωση σε
αυτόκαυστο

ΕΧ 7-10

Παστερίωση

Χημική απολύμανση

1

Αποσυναρμολογήστ
ε το εξάρτημα.

1

Αποσυναρμολογήστε
το εξάρτημα.

1

Αποσυναρμολογήστε
το εξάρτημα.

2

Καθαρίστε τα
εξαρτήματα. (Βλ.
Ενότητα 7.2.1 για
λεπτομέρειες.)

2

Καθαρίστε τα
εξαρτήματα. (Βλ.
Ενότητα 7.2.1 για
λεπτομέρειες.)

2

Καθαρίστε τα
εξαρτήματα. (Βλ.
Ενότητα 7.2.1 για
λεπτομέρειες.)

3

Περιτυλίξτε κάθε
εξάρτημα σε
χαρτί τύπου
μουσελίνας ή σε
ισοδύναμο χαρτί
για αποστείρωση
σε αυτόκαυστο.

3

Τοποθετήστε τα
εξαρτήματα στον
παστεριωτή
θερμότητας και
παστεριώστε τα.

3

Τοποθετήστε τα
εξαρτήματα στο
διάλυμα καθαρισμού
για να τα απολυμάνετε.

4

Τοποθετήστε τα
περιτυλιγμένα
εξαρτήματα στο
αυτόκαυστο
ατμού και
αποστειρώστε τα.

4

Ελέγξτε τα
παστεριωμένα
εξαρτήματα για τυχόν
φθορές. Απορρίψτε το
εξάρτημα, εάν
εντοπίσετε σημάδια
φθοράς.

4

Ελέγξτε τα
απολυμασμένα
εξαρτήματα για τυχόν
φθορές. Απορρίψτε το
εξάρτημα, εάν
εντοπίσετε σημάδια
φθοράς.

5

Ελέγξτε τα
αποστειρωμένα
εξαρτήματα για
τυχόν φθορές.
Απορρίψτε το
εξάρτημα, εάν
εντοπίσετε
σημάδια φθοράς.

5

Επανασυναρμολογήστετ
ο εξάρτημα.

5

Επανασυναρμολογήστετ
ο εξάρτημα.

6

Επανασυναρμολογή
στε το εξάρτημα.

6

Τοποθετήστε το
εξάρτημα στον
αναπνευστήρα.

6

Τοποθετήστε το
εξάρτημα στον
αναπνευστήρα.

7

Τοποθετήστε το
εξάρτημα στον
αναπνευστήρα.

7

Εκτελέστε τον
έλεγχο SST.

7

Εκτελέστε τον
έλεγχο SST.
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Προληπτική συντήρηση

Πίνακας 7-2: Διαδικασίες απολύμανσης και αποστείρωσης
Αποστείρωση σε
αυτόκαυστο
8

Παστερίωση

Χημική απολύμανση

Εκτελέστε τον
έλεγχο SST.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για να αποφύγετε τη δημιουργία κηλίδων
και ατελειών λόγω της έκθεσης σε υψηλές
θερμοκρασίες, πρέπει να ξεπλένετε και να
στεγνώνετε τα εξαρτήματα, πριν από την
αποστείρωση σε αυτόκαυστο ή την
παστερίωση.

7.4

Διαδικασίες προληπτικής συντήρησης για το χειριστή
Ο Πίνακας 7-3 παρουσιάζει συνοπτικά τις διαδικασίες προληπτικής
συντήρησης και τη συχνότητα που συνιστά η Covidien. Ο χειριστής πρέπει
να εφαρμόζει συστηματικά αυτές τις διαδικασίες προληπτικής συντήρησης
στα συνιστώμενα χρονικά διαστήματα. Οι οδηγίες για τις διαδικασίες
προληπτικής συντήρησης παρουσιάζονται μετά τον Πίνακα 7-3.

7.4.1 Σύνολο ωρών λειτουργίας
Προσδιορίστε το σύνολο των ωρών λειτουργίας του αναπνευστήρα και του
συμπιεστή με τον εξής τρόπο:
1.

Πατήστε OTHER SCREENS (Άλλες οθόνες) στην οθόνη αφής του
αναπνευστήρα.

2.

Πατήστε OPERATIONAL TIME LOG (Αρχείο καταγραφής ωρών λειτουργίας)
για να εμφανιστούν οι ώρες λειτουργίας.
Προσοχή
Η προληπτική συντήρηση και η αντικατάσταση των εξαρτημάτων στα
συνιστώμενα χρονικά διαστήματα βοηθά στην αποφυγή της καταστροφής
των εξαρτημάτων λόγω υπερβολικής φθοράς. Εάν σας εξυπηρετεί, μπορείτε να σημειώνετε τις αναμενόμενες ημερομηνίες αντικατάστασης
για όλα τα εξαρτήματα βάσει της συνήθους συχνότητας χρήσης ή βάσει
των συνιστώμενων χρονικών διαστημάτων αντικατάστασης.
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Προληπτική συντήρηση

Πίνακας 7-3: Διαδικασίες προληπτικής συντήρησης
από το χειριστή και συχνότητα
Συχνότητα
Αρκετές φορές την
ημέρα ή σύμφωνα
με την πολιτική
του ιδρύματός σας

Εξάρτημα
Κύκλωμα ασθενούς: άκρα
εισπνοής και εκπνοής

Συντήρηση
•

•

Φίλτρα βακτηρίων
εισπνοής και εκπνοής

Ελέγξτε και τα δύο άκρα
για τυχόν συγκέντρωση
νερού
Αδειάστε και καθαρίστε
κάθε άκρο, ανάλογα με
τις ανάγκες

•

Ελέγξτε τα φίλτρα για
τυχόν φθορές και αντικαταστήστε τα, εάν χρειάζεται. Εάν
αντικαταστήσετε κάποιο
φίλτρο, επανεκτελέστε
τον έλεγχο SST πριν
θέσετε τον αναπνευστήρα σε κλινική χρήση.
• Ελέγξτε την αντίσταση
των φίλτρων εισπνοής
και εκπνοής με τον εξής
τρόπο:
– πριν από κάθε χρήση
– μετά από 15 ημέρες
συνεχούς χρήσης στο
άκρο εκπνοής
– όποτε υποπτεύεστε
υπερβολική
αντίσταση
Εκτελέστε έναν έλεγχο SST
για να ελέγξετε την
αντίσταση στο φίλτρο
εκπνοής.

Φιαλίδιο συλλογής,
υδατοπαγίδες και σακούλα
παροχέτευσης

ΕΧ 7-12

Ελέγξτε και αδειάστε όπως
απαιτείται.
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Πίνακας 7-3: Διαδικασίες προληπτικής συντήρησης
από το χειριστή και συχνότητα
Συχνότητα
Σε ημερήσια βάση
ή ανάλογα με τις
ανάγκες

Εξάρτημα

Συντήρηση

Αισθητήρας οξυγόνου

Πιέστε το κουμπί 100% O2/
CAL 2 MIN ή INCREASE O2 2
min για να βαθμονομήσετε
τον αισθητήρα οξυγόνου.
Ανατρέξτε στο Παράρτημα D
του εγχειριδίου για να ελέγξετε τη βαθμονόμηση του
αισθητήρα οξυγόνου.

Λεκάνη φίλτρου εισόδου
αέρα

•
•

Αντικαταστήστε τη
λεκάνη, εάν έχει ραγίσει.
Εάν υπάρχουν ορατές
ενδείξεις υγρασίας, διακόψτε τη χρήση του αναπνευστήρα και
επικοινωνήστε με το
τμήμα σέρβις και συντήρησης.

Κάθε 250 ώρες
(ή συχνότερα, εάν
απαιτείται)

Φίλτρο εισόδου συμπιεστή

Καθαρίστε.

Κάθε χρόνο ή
ανάλογα με τις
ανάγκες

Επαναχρησιμοποιούμενα
φίλτρα βακτηρίων εκπνοής

Ελέγξτε τα και
αντικαταστήστε τα, εάν
εντοπίσετε ραγίσματα ή
τσακίσματα.
Αποστειρώνετε όταν γίνεται
αλλαγή ασθενούς και
κυκλώματος ή σύμφωνα με
την πολιτική του ιδρύματός
σας. Αποστειρώνετε τα
εξαρτήματα, εάν δεν
υποβάλλονται σε
καταστροφή πριν από τη
διάθεση.
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Πίνακας 7-3: Διαδικασίες προληπτικής συντήρησης
από το χειριστή και συχνότητα
Συχνότητα
Κάθε χρόνο από
την ημερομηνία
πρώτης χρήσης
του αναπνευστήρα, ή όποτε
χρειάζεται.

Εξάρτημα
Αισθητήρας οξυγόνου

Συντήρηση
•

•

ΕΧ 7-14

Αντικαταστήστε τον
αισθητήρα οξυγόνου
όποτε χρειάζεται. Κατά
την αντικατάσταση του
αισθητήρα, ακολουθήστε τις πληροφορίες που
περιέχονται στη συσκευασία του αισθητήρα οξυγόνου αντικατάστασης
για τις ημερομηνίες λήξης
ή εγκατάστασης έως και
τις πληροφορίες που
παρέχονται στις οδηγίες
χρήσης του αισθητήρα
οξυγόνου. Καταγράψτε
την αντικατάσταση του
αισθητήρα οξυγόνου και
την ημερομηνία αντικατάστασης που απαιτεί το
πρωτόκολλο του ιδρύματος.
Η πραγματική διάρκεια
ζωής του αισθητήρα
εξαρτάται από το περιβάλλον λειτουργίας. Η
λειτουργία σε υψηλή θερμοκρασία ή σε υψηλά επίπεδα O2% προκαλούν
μείωση της διάρκειας
ζωής του αισθητήρα.
Ανατρέξτε στο Παράρτημα Δ για πληροφορίες
σχετικά με τη διαδικασία
αντικατάστασης του
αισθητήρα οξυγόνου.
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Πίνακας 7-3: Διαδικασίες προληπτικής συντήρησης
από το χειριστή και συχνότητα
Συχνότητα
Κάθε χρόνο, το
πολύ, ή ανάλογα
με τις ανάγκες

Εξάρτημα
Επαναχρησιμοποιούμενα
φίλτρα βακτηρίων
εισπνοής

Συντήρηση
•
•

•

Αντικαταστήστε το
φίλτρο.
Αποστειρώνετε όταν
γίνεται αλλαγή ασθενούς
και κυκλώματος ή
σύμφωνα με την πολιτική
του ιδρύματός σας.
Αποστειρώνετε τα
εξαρτήματα, εάν δεν
υποβάλλονται σε
καταστροφή πριν από
τη διάθεση.

7.4.2 Φίλτρα βακτηρίων εισπνοής και εκπνοής
Προειδοποίηση
Η χρήση φαρμάκων υπό μορφή νεφελωμάτων μπορεί να οδηγήσει
στη σταδιακή αύξηση της αντίστασης της εκπνευστικής ροής ή
ακόμα και να μπλοκάρει το φίλτρο εκπνοής. Συνιστάται η επιθεώρηση και ο έλεγχος των φίλτρων εκπνοής κατά τη διασωλήνωση
του ασθενή και ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη χρήση.

•

Ελέγξτε τα φίλτρα εισπνοής και εκπνοής πριν από κάθε χρήση, μετά από
15 ημέρες συνεχούς χρήσης στο άκρο εκπνοής.

•

Εκτελέστε τον έλεγχο SST για να ελέγξετε την αντίσταση των φίλτρων
εισπνοής και εκπνοής πριν από κάθε χρήση και μετά από 15 ημέρες
συνεχούς χρήσης στο άκρο εκπνοής.

•

Μετά από κάθε αλλαγή κυκλώματος ασθενούς, πρέπει να αποστειρώνετε τα
επαναχρησιμοποιούμενα φίλτρα σε αυτόκαυστο ή να απορρίπτετε και να
αντικαθιστάτε τα φίλτρα που προορίζονται για χρήση μόνο σε έναν ασθενή.

•

Αντικαθιστάτε τα επαναχρησιμοποιούμενα φίλτρα εισπνοής μετά από
ένα έτος χρήσης (ανώτατο όριο). Ελέγχετε την αντίσταση των φίλτρων
μετά από κάθε αποστείρωση σε αυτόκαυστο. Απορρίψτε το φίλτρο, εάν η
αντίστασή του υπερβαίνει τη συνιστώμενη.

Εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος αναπνευστήρα της Puritan Bennett™ σειράς 800

ΕΧ 7-15

Προληπτική συντήρηση

•

Αντικαθιστάτε τα επαναχρησιμοποιούμενα φίλτρα εκπνοής μετά από ένα
έτος χρήσης (ανώτατο όριο). Όταν θέτετε ένα καινούργιο φίλτρο σε χρήση,
σημειώνετε την αναμενόμενη ημερομηνία αντικατάστασης του φίλτρου.

Αποδεκτή αντίσταση για τα φίλτρα εισπνοής:
•

Η αντίσταση φίλτρου 4 cmH2O (4 hPa) ή χαμηλότερη με ροή 60 l/λεπτό ή
0,5 cmH2O (0,5 hPa) ή χαμηλότερη με ροή 30 l/λεπτό μπορεί να
υποδηλώνει ότι το φίλτρο έχει σπάσει. Απορρίψτε το φίλτρο.

•

Όταν η αντίσταση του φίλτρου είναι μεγαλύτερη από 4 cmH2O με ροή
100 l/λεπτό ή μεγαλύτερη από 2 cmH2O (2 hPa) με ροή 30 l/λεπτό, μπορεί
να υποδηλώνει ότι το φίλτρο είναι αποφραγμένο.
Εάν το φίλτρο είναι επαναχρησιμοποιούμενο, αποστειρώστε το σε
αυτόκαυστο και ελέγξτε ξανά την αντίστασή του. Εάν το φίλτρο
προορίζεται για χρήση μόνο σε έναν ασθενή, απορρίψτε το και
αντικαταστήστε το με ένα καινούργιο φίλτρο.

Αποδεκτή αντίσταση για τα φίλτρα εκπνοής:
•

Όταν η αντίσταση του φίλτρου είναι 0,6 cmH2O (0,6 hPa) ή χαμηλότερη με
ροή 60 l/λεπτό ή 0,3 cmH2O (0,3 hPa) ή χαμηλότερη με ροή 30 l/λεπτό,
μπορεί να υποδηλώνει ότι το φίλτρο έχει σπάσει. Απορρίψτε το φίλτρο.

•

Όταν η αντίσταση του φίλτρου είναι μεγαλύτερη από 2,4 cmH2O (2,4 hPa)
με ροή 60 l/λεπτό ή 1,2 cmH2O (1,2 hPa) με ροή 30 l/λεπτό μπορεί να
υποδηλώνει ότι το φίλτρο είναι αποφραγμένο.
Εάν το φίλτρο είναι επαναχρησιμοποιούμενο, αποστειρώστε το σε
αυτόκαυστο και ελέγξτε ξανά την αντίστασή του. Εάν το φίλτρο
προορίζεται για χρήση μόνο σε έναν ασθενή, απορρίψτε το και
αντικαταστήστε το με ένα καινούργιο φίλτρο.
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7.4.3 Σε ημερήσια βάση ή ανάλογα με τις ανάγκες: φιαλίδιο
συλλογής και σακούλα παροχέτευσης
Προειδοποίηση
• Αδειάζετε το φιαλίδιο συλλογής πριν το υγρό φθάσει στη γραμμή
μέγιστης πλήρωσης. Σε περίπτωση υπερχείλισης του φιαλιδίου συλλογής, το υγρό μπορεί να εισχωρήσει στο φίλτρο ή στο κύκλωμα
ασθενούς και να προκαλέσει αύξηση της αντίστασης ροής.
• Εάν αφαιρεθεί το φιαλίδιο συλλογής, ενώ ο ασθενής είναι
διασωληνωμένος, μπορεί να προκληθεί απώλεια πίεσης στο
κύκλωμα, αυτόματη επαναφορά του κύκλου του αναπνευστήρα
ή απευθείας επαφή με το βιολογικά επικίνδυνο υγρό.

•

Όταν αλλάζετε το κύκλωμα ασθενούς, αποστειρώνετε σε αυτόκαυστο
ή απολυμαίνετε τα επαναχρησιμοποιούμενα φιαλίδια συλλογής.
Απορρίπτετε τα φιαλίδια συλλογής μιας χρήσης.

•

Για να αποφύγετε την αύξηση της αντίστασης εκπνοής, αδειάζετε το
φιαλίδιο συλλογής πριν το υγρό φθάσει στη γραμμή μέγιστης πλήρωσης
(βλ. Εικόνα 7-1). Πρέπει να γνωρίζετε ότι, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, το
φιαλίδιο συλλογής μπορεί να γεμίσει ακόμα και μέσα σε δύο (2) ώρες.

7.4.3.1 Πώς αφαιρείται το φιαλίδιο συλλογής
1.

Περιστρέψτε το δακτύλιο στη βάση του φίλτρου εκπνοής για να
ελευθερωθεί το φιαλίδιο.

2.

Αντικαταστήστε το κενό φιαλίδιο.

3.

Περιστρέψτε το δακτύλιο για να ασφαλίσετε το φιαλίδιο στη θέση του
στο φίλτρο εκπνοής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Εάν αφαιρέσετε το φιαλίδιο συλλογής κατά τη διάρκεια
φυσιολογικού αερισμού, ο αναπνευστήρας θα ενεργοποιήσει το
συναγερμό CIRCUIT DISCONNECT (Αποσύνδεση κυκλώματος).
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7.4.3.2 Πώς αφαιρείται η σακούλα παροχέτευσης
1.

Πιέστε το σφιγκτήρα για να παροχετευθεί το υγρό από το φιαλίδιο
συλλογής στη σακούλα παροχέτευσης.

2.

Όταν η σακούλα είναι γεμάτη, αποσυνδέστε τη σακούλα από το σωλήνα.

3.

Εισαγάγετε το σωληνάκι της σακούλας στην ειδική υποδοχή για να
σφραγίσετε τη σακούλα πριν την απορρίψετε.

4.

Απορρίψτε τη σακούλα. (Βλ. Εικόνα 7-1.)

Η σακούλα παροχέτευσης και ο σωλήνας πρέπει να απορρίπτονται κάθε 24 ώρες
(ή ανάλογα με τις ανάγκες) και μετά από κάθε αλλαγή του κυκλώματος.
Προειδοποίηση
Μην αποπειραθείτε να καθαρίσετε, να επανεπεξεργαστείτε ή να
επαναχρησιμοποιήσετε τη σακούλα παροχέτευσης, καθώς υφίσταται
κίνδυνος μόλυνσης του ιατρικού προσωπικού και του ασθενούς.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ο σφιγκτήρας είναι επαναχρησιμοποιούμενος. Μην παραλείψετε να
τον αφαιρέσετε, πριν απορρίψετε τη σακούλα.
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Σωλήνας
Σακούλα παροχέτευσης
Σφιγκτήρας

Αποσυνδέστε εδώ

Η θύρα παροχέτευσης
του φιαλιδίου συλλογής
πρέπει να είναι
ταπωμένη, εάν δεν
χρησιμοποιείται
σακούλα παροχέτευσης

Εισαγάγετε το σωληνάκι στην
υποδοχή για να σφραγίσετε τη
σακούλα παροχέτευσης πριν
από την απόρριψη

Εικόνα 7-1. Πως αδειάζεται ο υδατοσυλλέκτης και πως
σφραγίζεται η σακούλα περισυλλογής

7.4.4 Σε ημερήσια βάση ή ανάλογα με τις ανάγκες:
συνδεδεμένες υδατοπαγίδες
Προβείτε σε αποστράγγιση, ανάλογα με τις ανάγκες.

7.4.5 Κάθε 250 ώρες: φίλτρο εισόδου συμπιεστή
Το φίλτρο εισόδου του συμπιεστή παρέχει προφιλτράρισμα για το φίλτρο
εισόδου με σιγαστήρα του συμπιεστή. Το φίλτρο εισόδου βρίσκεται στο
επάνω μέρος της πρόσοψης του συμπιεστή.
Εάν χρειάζεται, αφαιρείτε και καθαρίζετε το φίλτρο πιο συχνά από το
συνιστώμενο πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης των 250 ωρών. Σε
ορισμένα περιβάλλοντα, τα σωματίδια συγκεντρώνονται γρηγορότερα.
1.

Για να αφαιρέσετε το φίλτρο εισόδου, τραβήξτε το απαλά από μια
γωνία του.

2.

Πλύνετε το φίλτρο σε ήπιο διάλυμα σαπουνιού.
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3.

Ξεπλύνετε το φίλτρο και στεγνώστε το καλά, προκειμένου να μην
παρεμποδίζεται η ροή του αέρα στο εσωτερικό τμήμα του συμπιεστή.
Αντικαταστήστε το φίλτρο, εάν έχει υποστεί ζημιά.

4.

Για να τοποθετήσετε το φίλτρο εισόδου, ευθυγραμμίστε το καθαρό και
στεγνό φίλτρο με το άνοιγμα που υπάρχει στην πρόσοψη του συμπιεστή.
Διπλώστε ελαφρά προς τα μέσα τις άκρες του φίλτρου.

Φίλτρο
εισόδου

Εικόνα 7-2. Συμπιεστής 806 με φίλτρο εισόδου

7.4.6 Κάθε χρόνο: επιθεώρηση του αναπνευστήρα
Επιθεωρήστε τις εξωτερικές επιφάνειες του αναπνευστήρα για τυχόν
ενδείξεις μηχανικών βλαβών και φθοράς των ετικετών. Εάν διαπιστώσετε
βλάβες ή φθορές των ετικετών, απευθυνθείτε σε έναν εξειδικευμένο τεχνικό
σέρβις για τη συντήρηση του αναπνευστήρα.

7.4.7 Κάθε χρόνο ή ανάλογα με τις ανάγκες: αισθητήρας
οξυγόνου
Η ονομαστική διάρκεια ζωής του αισθητήρα οξυγόνου του αναπνευστήρα
είναι ένα έτος. Η πραγματική διάρκεια ζωής του εξαρτάται από το περιβάλλον
στο οποίο χρησιμοποιείται. Η λειτουργία σε υψηλές θερμοκρασίες ή
ΕΧ 7-20
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υψηλότερα επίπεδα FiO2 έχουν ως συνέπεια τη μείωση της διάρκειας ζωής
του αισθητήρα.
Η BDU του Puritan Bennett™ 840 BDU με αφαιρούμενο κάλυμμα που
βρίσκεται στο δεξιό επάνω άκρο της BDU επιτρέπει στο χειριστή την εύκολη
αντικατάσταση του αισθητήρα οξυγόνου.
Για τους παλαιότερους αναπνευστήρες της σειράς 840, που δεν διαθέτουν
αυτό το κάλυμμα πρόσβασης, επιβάλλεται η αντικατάσταση του αισθητήρα
οξυγόνου από ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

7.4.7.1 Διαδικασία αντικατάστασης του αισθητήρα οξυγόνου
Προειδοποίηση
Για την πρόληψη τραυματισμού ή θανάτου, μην επιχειρήσετε καμία
επέμβαση σέρβις στον αναπνευστήρα, ενώ υπάρχει
διασωληνωμένος ασθενής ή οποιοδήποτε άλλο άτομο.

Προειδοποίηση
Για την πρόληψη πιθανού τραυματισμού, αποσυνδέετε πάντα τις
πηγές αέρα και οξυγόνου από τον αναπνευστήρα, πριν από την
αντικατάσταση του αισθητήρα οξυγόνου.

Προειδοποίηση
Για να αποτραπεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και πιθανού
τραυματισμού, αποσυνδέετε πάντα τις πηγές ηλεκτρικού ρεύματος,
πριν από την αντικατάσταση του αισθητήρα οξυγόνου.

Προειδοποίηση
Χρησιμοποιείτε πάντα ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό όταν είναι
πιθανή η έκθεση σε τοξικούς καπνούς, σωματίδια σκόνης, παθογόνα
που μεταφέρονται με το αίμα και άλλες μεταδιδόμενες νόσους και επικίνδυνα υλικά. Εάν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευθείτε έναν ειδικό σε
θέματα περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας ή έναν υγιεινιστή, πριν
από τη διεξαγωγή διαδικασιών συντήρησης ρουτίνας.
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Προειδοποίηση
Όταν πρόκειται να αντικαταστήσετε τον αισθητήρα οξυγόνου,
θα πρέπει να έχετε εξοικειωθεί και να τηρήσετε όλες τις
προειδοποιήσεις και προφυλάξεις των ετικετών που είναι
επικολλημένες στον αναπνευστήρα και στα εξαρτήματά του. Η μη
τήρηση των συγκεκριμένων προειδοποιήσεων και προφυλάξεων
μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή φθορά ιδιοκτησίας.

Προειδοποίηση
Για την πρόληψη πιθανού τραυματισμού, μην επιχειρήσετε ποτέ να
ωθήσετε ή να τραβήξετε έναν αναπνευστήρα τοποθετημένο σε
καρότσι, όταν έχουν εμπλακεί τα φρένα των τροχών.

Προειδοποίηση
Για την πρόληψη πιθανού τραυματισμού και φθοράς του
εξοπλισμού, βεβαιωθείτε ότι τα φρένα των τροχών είναι
κλειδωμένα, προκειμένου να αποφευχθεί η ακούσια κίνηση του
αναπνευστήρα, κατά τη διάρκεια της συντήρησης ρουτίνας.

Προειδοποίηση
Για την πρόληψη πιθανού τραυματισμού και φθοράς του
εξοπλισμού, ζητήστε από κάποιον να σας βοηθήσει, εάν θέλετε να
ανασηκώσετε τον αναπνευστήρα ή κάποιο βαρύ εξάρτημά του.

Προειδοποίηση
Διερευνήστε και προσδιορίστε την αιτία οποιασδήποτε ανωμαλίας
εντοπίσετε στη λειτουργία του αναπνευστήρα. Πριν
διασωληνώσετε οποιονδήποτε ασθενή, επισκευάστε τον
αναπνευστήρα ή απευθυνθείτε στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης
της Covidien ή στον τοπικό αντιπρόσωπο για περαιτέρω βοήθεια.
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1.

Εντοπίστε το εύκαμπτο κάλυμμα πρόσβασης στον αισθητήρα οξυγόνου,
στο επάνω άκρο του περιβλήματος.

2.

Πιέστε σταθερά το κάτω πτερύγιο του καλύμματος στο κέντρο μέχρι να
βγει από την υποδοχή του περιβλήματος.

Εικόνα 7-3. Αφαιρέστε το κάλυμμα πρόσβασης στον αισθητήρα O2
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3.

Κρατήστε σφιχτά το κάτω και το πάνω πτερύγιο του καλύμματος
πρόσβασης και τραβήξτε το κάλυμμα για να το αφαιρέσετε από το
περίβλημα. Ο αισθητήρας οξυγόνου είναι το λευκό εξάρτημα που είναι
τοποθετημένο στο περίβλημα της βαλβίδας ελέγχου.

Εικόνα 7-4. Ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης στον αισθητήρα O2
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Το κάλυμμα πρόσβασης παραμένει μόνιμα συνδεδεμένο με το
όργανο μέσω μιας ταινίας συγκράτησης.

ΕΧ 7-24
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Εικόνα 7-5. Εντοπίστε τον αισθητήρα O2
4.

Εντοπίστε τη γλωττίδα κλειδώματος στον σύνδεσμο του αισθητήρα
οξυγόνου. Πιέστε αυτή τη γλωττίδα μακριά από τον σύνδεσμο καλωδίων
του αισθητήρα, ενώ ταυτόχρονα απελευθερώνετε με απαλές κινήσεις τον
σύνδεσμο.
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Ιμάντας
συγκράτησης
καλύμματος

Κάλυμμα
πρόσβασης

Σύνδεσμος
καλωδίου
Αισθητήρας
οξυγόνου
Σύνδεσμος
καλωδίου
αισθητήρα

Γλωττίδα
απελευθέρωσης
συνδέσμου

5.

Ξεβιδώστε (αριστερόστροφα) και αφαιρέστε τον αισθητήρα οξυγόνου.

6.

Αφαιρέστε τον αισθητήρα οξυγόνου αντικατάστασης από τη
συσκευασία.

7.

Συνδέστε τον σύνδεσμο καλωδίων του αισθητήρα στον σύνδεσμο του
αισθητήρα οξυγόνου, προσανατολίζοντας την προεξοχή του συνδέσμου
καλωδίων προς τη γλωττίδα απελευθέρωσης του συνδέσμου του αισθητήρα
οξυγόνου. Ευθυγραμμίστε τις ακίδες του συνδέσμου του αισθητήρα με το
σύνδεσμο του καλωδίου και πιέστε το σύνδεσμο ώστε να μπει στη θέση του.
Προσοχή
Ο δακτύλιος σχήματος Ο πρέπει να έχει “καθίσει” καλά στον αισθητήρα
οξυγόνου, πριν τοποθετηθεί ο αισθητήρας στον αναπνευστήρα. Εάν δεν
έχει “καθίσει” καλά ο δακτύλιος σχήματος Ο, μπορεί να προκληθούν
διαρροές.

8.

Εισαγάγετε τη βάση με σπείρωμα του αισθητήρα οξυγόνου στο
περίβλημα της βαλβίδας ελέγχου και βιδώστε (δεξιόστροφα) τον
αισθητήρα οξυγόνου στο περίβλημα μέχρι το τέρμα.
Προσοχή
Σφίξτε με το χέρι τον αισθητήρα οξυγόνου, χωρίς να ασκήσετε υπερβολική
δύναμη. Εάν τον σφίξετε υπερβολικά, μπορεί να σπάσει το στέλεχος του
αισθητήρα. Κατά το βίδωμα στο περίβλημα της βαλβίδας ελέγχου,
βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας δεν έχει βιδωθεί στραβά.

ΕΧ 7-26
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9.

Συνδέστε τον σύνδεσμο καλωδίων του αισθητήρα στον σύνδεσμο του
αισθητήρα οξυγόνου, προσανατολίζοντας την προεξοχή του συνδέσμου
καλωδίων προς τη γλωττίδα απελευθέρωσης του συνδέσμου του
αισθητήρα οξυγόνου. Ευθυγραμμίστε τις ακίδες του συνδέσμου του
αισθητήρα με το σύνδεσμο του καλωδίου και πιέστε το σύνδεσμο ώστε
να μπει στη θέση του.

10. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της θύρας πρόσβασης, τοποθετώντας
συρτά πρώτα το επάνω πτερύγιο στο εσωτερικό του ανοίγματος στο
άκρο του περιβλήματος του αναπνευστήρα.
11. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τους δύο αντίχειρές σας, πιέστε
ταυτόχρονα τις δύο εξωτερικές γωνίες του κάτω πτερυγίου ώστε
να εφαρμόσουν στα άκρα του ανοίγματος του περιβλήματος.
12. Συνεχίστε να πιέζετε το κάτω πτερύγιο και με τους δύο αντίχειρες
μέχρι να κουμπώσει στο άνοιγμα. Πιέστε με τους αντίχειρές σας την
επιφάνεια του πτερυγίου, από τις εξωτερικές γωνίες προς το κέντρο,
για να σφραγίσετε το κάλυμμα πρόσβασης.
Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έχει σφραγίσει σωστά το άνοιγμα του
περιβλήματος.
13. Βαθμονομήστε τον αισθητήρα οξυγόνου πιέζοντας το κουμπί
100% O2/CAL 2 min ή INCREASE O2 2 min. Δείτε τη σελίδα ΤΑ 15-6 για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη βαθμονόμηση του αισθητήρα
οξυγόνου. Βεβαιωθείτε ότι η βαθμονόμηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
14. Εκτελέστε έναν έλεγχο SST για να ελέγξετε το σύστημα πριν
διασωληνώσετε έναν ασθενή.

7.5

Πρόσθετες διαδικασίες προληπτικής συντήρησης
Υπάρχουν πρόσθετες διαδικασίες προληπτικής συντήρησης, οι οποίες πρέπει
να διεξάγονται μόνο από ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
Ο Πίνακας 7-4 συνοψίζει τα διαστήματα και τις διαδικασίες προληπτικής
συντήρησης. Πλήρεις αναλυτικές οδηγίες για κάθε διαδικασία προληπτικής
συντήρησης περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο συντήρησης του συστήματος
αναπνευστήρα Puritan Bennett™ σειράς 800.
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Πίνακας 7-4: Διαδικασίες και διαστήματα προληπτικής
συντήρησης και σέρβις
Συχνότητα

ΕΧ 7-28

Εξάρτημα

Συντήρηση

Κάθε 6 μήνες

Ολόκληρος ο
αναπνευστήρας

Εκτελέστε εκτεταμένο
αυτοέλεγχο (EST)

Κάθε χρόνο

Μορφοτροπέας
ατμοσφαιρικής πίεσης,
βαλβίδα εκπνοής,
αισθητήρες ροής και
έλεγχος ανενεργού
αναπνευστήρα

Πραγματοποιήστε
βαθμονόμηση/έλεγχο.

Ολόκληρος ο
αναπνευστήρας

Κάντε επαλήθευση της
απόδοσης. Στη διαδικασία
αυτή περιλαμβάνονται η
διεξαγωγή ελέγχου
ηλεκτρικής ασφάλειας, η
επιθεώρηση του
αναπνευστήρα για μηχανικές
βλάβες και ο έλεγχος της
κατάστασης των ετικετών.

Όταν αλλάζει η
θέση του
αναπνευστήρα
κατά υψόμετρο
1000 ποδιών

Μορφοτροπέας
ατμοσφαιρικής πίεσης

Πραγματοποιήστε
βαθμονόμηση του
μορφοτροπέα
ατμοσφαιρικής πίεσης

Κάθε 2 έτη ή
ανάλογα με τις
ανάγκες

Εσωτερική μπαταρία BPS

Αντικαταστήστε την
εσωτερική μπαταρία BPS
Η πραγματική διάρκεια
ζωής της BPS εξαρτάται από
το ιστορικό χρήσης και τις
συνθήκες περιβάλλοντος.

Κάθε 10.000 ώρες

Διάφορα εξαρτήματα

Εγκαταστήστε το κατάλληλο
κιτ προληπτικής
συντήρησης.
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7.6

Φύλαξη
Εάν σκοπεύετε να αποθηκεύσετε τον αναπνευστήρα για 6 μήνες ή περισσότερο,
η Covidien σας συνιστά να αποσυνδέσετε τη BPS ή να επαναφορτίζετε κάθε 3 έως
6 μήνες, ανάλογα με τη θερμοκρασία του χώρου αποθήκευσης (βλ.
προδιαγραφές, Παράρτημα A).
Προσοχή
• Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τον αναπνευστήρα άμεσα,
αποσυνδέστε την παροχή οξυγόνου.
• Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πρόκλησης ζημιάς στον αναπνευστήρα,
μην ξαπλώνετε το καρότσι και μην το τοποθετείτε στο πλάι με τη
μονάδα χορήγησης αναπνοών ή την οθόνη εγκατεστημένη. Εάν θέλετε
να αποθηκεύσετε ή να μετακινήσετε το καρότσι ξαπλωμένο ή στο πλάι,
αποσυνδέστε και αφαιρέστε πρώτα τη GUI και τη BDU από το καρότσι.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Μετά τη διακοπή της τροφοδοσίας, και εάν δεν έχει συνδεθεί η
μπαταρία, θα ακουστεί ένας ηχητικός συναγερμός για 2 λεπτά
τουλάχιστον.

7.7

Επανατοποθέτηση στη συσκευασία και μεταφορά
Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, χρειαστεί να μεταφέρετε τον αναπνευστήρα,
χρησιμοποιήστε τα υλικά της αρχικής του συσκευασίας. Εάν τα υλικά αυτά
δεν είναι διαθέσιμα, παραγγείλετε ένα κιτ συσκευασίας. Για οδηγίες σχετικά
με την ανασυσκευασία, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο συντήρησης του συστήματος
αναπνευστήρα Puritan Bennett™ σειράς 800.
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Αυτή η σελίδα έχει αφεθεί σκόπιμα κενή.

ΕΧ 7-30

Εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος αναπνευστήρα της Puritan Bennett™ σειράς 800

Προδιαγραφές

Το Παράρτημα A παρέχει τις ακόλουθες προδιαγραφές για
το σύστημα αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840 Ventilator
System:
•

Εξωτερικές

•

Περιβαλλοντικές

•

Ισχύος

•

Συμμόρφωσης και εγκρίσεων

•

Τεχνικές

•

Πεδία τιμών, αναλύσεις και τιμές ακριβείας για τις ρυθμίσεις
του αναπνευστήρα, τις ρυθμίσεις των συναγερμών και τα
δεδομένα παρακολούθησης.

A.1

Φυσικά χαρακτηριστικά
Πίνακας A-1: Φυσικά χαρακτηριστικά

ΕΧ A-2

Βάρος

Μονάδα χορήγησης αναπνοών (BDU): 19,5 kg (43,0 lb)
Περιβάλλον εργασίας γραφικών για το χρήστη (GUI): 6,7 kg (14,7 lb)
Εφεδρική πηγή ισχύος (BPS) 802 (για χρήση με τροχήλατη βάση
RTA): 7,6 kg (16,8 lb)
Εφεδρική πηγή ισχύος (BPS) 803 (για χρήση με τροχήλατη βάση
RTA): (με κασέτα μπαταρίας, πλαίσιο ανάρτησης και αναστολέα)
19,5 kg (43,0 lb)
Τροχήλατη βάση RTA: 15,5 kg (34,2 lb)
Τροχήλατη βάση ανάρτησης συμπιεστή αναπνευστήρα
Puritan Bennett™ σειράς 800 (με BPS μίας ώρας): 31,6 kg (69,7 lb)
Τροχήλατη βάση ανάρτησης συμπιεστή αναπνευστήρα Puritan
Bennett σειράς 800 (με BPS τεσσάρων ωρών): 37,7 kg (83,1 lb)
Τροχήλατη βάση στατού αναπνευστήρα Puritan Bennett σειράς
800 (με μπαταρία μίας ώρας): 34,4 kg (75,8 lb)
Τροχήλατη βάση στατού αναπνευστήρα Puritan Bennett σειράς
800 (με μπαταρία τεσσάρων ωρών): 40,5 kg (89,3 lb)
Μονάδα συμπιεστή 804 (δεν είναι πλέον διαθέσιμη): 31,6 kg (69,7 lb)
Μονάδα συμπιεστή 806 (100V, 120V): 23,6 kg (52 lb)
Μονάδα συμπιεστή 806 (220V): 24,5 kg (54 lb)

Διαστάσεις

BDU: ύψος 330mm x πλάτος 457mm x βάθος 254mm
(ύψος 13 in. x πλάτος 18 in. x βάθος 10 in.)
Οθόνη GUI: ύψος 460 mm x πλάτος 394 mm x βάθος 170 mm
(ύψος 18,1 in. x πλάτος 15,5 in. x βάθος 6,7 in.)
802 BPS: ύψος 83 mm x πλάτος 244 mm x βάθος 254 mm
(ύψος 3,25 in. x πλάτος 9,6 in. x βάθος 10 in.)
803 BPS (εκτεταμένο BPS): ύψος 95 mm x πλάτος 438 mm x βάθος 260
mm περιλαμβάνει το περίβλημα και το πλαίσιο (ύψος 3,75 in. x
πλάτος 17,25 in. x βάθος 10,25 in.)
Τροχήλατη βάση RTA: ύψος 998 mm x πλάτος 582 mm x βάθος
602 mm (ύψος 39,3 in. x πλάτος 22,9 in. x βάθος 23,7 in.)
Τροχήλατη βάση ανάρτησης συμπιεστή αναπνευστήρα
Puritan Bennett™ σειράς 800: ύψος 1041 mm x πλάτος 686 mm x
βάθος 839 mm (ύψος 41 in. x πλάτος 27 in. x βάθος 33 in. με τους
τροχούς στην πιο έξω θέση)
Τροχήλατη βάση στατού αναπνευστήρα Puritan Bennett σειράς
800: ύψος 1041mm x πλάτος 686 mm x βάθος 839 mm (ύψος 41 in.
x πλάτος 27 in. x βάθος 33 in. με τους τροχούς στην πιο έξω θέση)
Συμπιεστής 804 (δεν είναι πλέον διαθέσιμος):
ύψος 417 mm x πλάτος 458 mm x βάθος 362 mm
(ύψος 16,4 in. x πλάτος 18 in. x βάθος 14,25 in.)
Συμπιεστής 806 ύψος 425 mm x πλάτος 458 mm x βάθος 362 mm
(ύψος 17 in. x πλάτος 18 in. x βάθος 14,25 in.)
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A.2

Σύνδεσμοι

Σύνδεσμος άκρου εισπνοής: Αρσενικός κωνικού σχήματος ISO 22-mm
Σύνδεσμος άκρου εκπνοής (στο φίλτρο εκπνοής):
Αρσενικός κωνικού σχήματος ISO 22-mm
Είσοδοι αέρα και οξυγόνου: αρσενικό DISS, θηλυκό DISS, NIST,
Air Liquide™* ή σύνδεσμος SIS (ανάλογα με τη χώρα και τη
διαμόρφωση)

Φίλτρα
εισπνοής/
εκπνοής

Για τις πλήρεις προδιαγραφές, βλ. φύλλα οδηγιών φίλτρων.

Σύστημα
ανάμειξης
αερίων

Πεδίο τιμών ροής από το σύστημα ανάμειξης: Μπορεί να οριστεί
στα 150 l/λεπτό, με τυπική θερμοκρασία και πίεση εν ξηρώ (STPD).
Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής και άλλων ρυθμίσεων ροής (έως
30 l/λεπτό για κυκλώματα νεογνών, έως 80l/λεπτό για
παιδιατρικά κυκλώματα και έως 200 l/λεπτό για κυκλώματα
ενηλίκων) για αντιστάθμιση συμμόρφωσης.
Διαρροή από το ένα σύστημα αερίου στο άλλο: Πληροί το
πρότυπο
Πεδίο τιμών πίεσης λειτουργίας: 35 έως 100 psi (241 έως 690 kPa)
Ροή ρυθμιστή αέρα/οξυγόνου: Έως 3 l/λεπτό.

Ένταση
ήχου
συναγερμών

45 dB(A) έως 85 dB(A)

Περιβαλλοντικές απαιτήσεις
Πίνακας A-2: Περιβαλλοντικές απαιτήσεις
Θερμοκρασία

Λειτουργίας: 10 έως 40 C (50 έως 104 F) με σχετική υγρασία 10
έως 95%, χωρίς συμπύκνωση
Φύλαξη: -20 έως 50 C (-4 έως 122 F) με σχετική υγρασία 10 έως
95%, χωρίς συμπύκνωση

Ατμοσφαιρική πίεση

Λειτουργίας: 700 έως 1060 hPa (10,2 έως 15,4 psi)
Φύλαξη: 500 έως 1060 hPa (7,3 έως 15,4 psi)

Υψόμετρο

Λειτουργίας: -443 έως 3280 m (-1350 έως 10.000 ft)
Φύλαξη: Έως 6.560 m (20.000 ft)
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A.3

Πνευματικές προδιαγραφές
Πίνακας A-3: Πνευματικές προδιαγραφές
Σωλήνες παροχής
εισόδου οξυγόνου
και αέρα

Πίεση: 241 έως 690 kPa (35 έως 100 psi)
Προειδοποίηση
Λόγω του υπερβολικού περιορισμού κάποιων
διατάξεων σωλήνων όπως Air Liquide™*, SIS, και
Dräger™*, ενδέχεται να προκύψει μειωμένη απόδοση
του αναπνευστήρα όταν χρησιμοποιούνται πιέσεις
παροχής οξυγόνου ή αέρα < 50 psi (345 kPa).
Ροή: 200 l/λεπτό μέγιστο όριο

Διάρκεια ζωής του
αισθητήρα
οξυγόνου

Η ονομαστική διάρκεια ζωής του αισθητήρα οξυγόνου
είναι ένα έτος, και η μέτρηση ξεκινά μετά την πρώτη
χρήση του αναπνευστήρα. Κατά την αντικατάσταση του
αισθητήρα, ακολουθήστε τις πληροφορίες που
περιέχονται στη συσκευασία του αισθητήρα οξυγόνου
αντικατάστασης για τις ημερομηνίες λήξης ή
εγκατάστασης έως και τις πληροφορίες που παρέχονται
στις οδηγίες χρήσης του αισθητήρα οξυγόνου.
Καταγράψτε την αντικατάσταση του αισθητήρα
οξυγόνου και την ημερομηνία αντικατάστασης που
απαιτεί το πρωτόκολλο του ιδρύματος. Η πραγματική
διάρκεια ζωής του αισθητήρα εξαρτάται από το
περιβάλλον λειτουργίας: η χρήση του σε υψηλότερες
θερμοκρασίες ή σε υψηλότερα επίπεδα Ο2% θα μειώσει
τη διάρκεια ζωής του αισθητήρα.

Σύστημα
ανάμειξης αερίων

Πεδίο τιμών ροής από το σύστημα ανάμειξης: Μπορεί
να οριστεί στα 150 l/λεπτό, με τυπική θερμοκρασία
και πίεση εν ξηρώ (STPD). Υπάρχει η δυνατότητα
επιλογής και άλλων ρυθμίσεων ροής (έως 30 l/λεπτό για
κυκλώματα νεογνών, έως 80l/λεπτό για παιδιατρικά
κυκλώματα και έως 200 l/λεπτό για κυκλώματα
ενηλίκων) για αντιστάθμιση συμμόρφωσης.
Διαρροή από το ένα σύστημα αερίου στο άλλο: Είναι
σύμφωνο με τα πρότυπα
IEC 60601-2-12:2001
Πεδίο τιμών πίεσης λειτουργίας: 35 έως 100 psi (241 έως
690 kPa)
Ροή ρυθμιστή αέρα/οξυγόνου: Έως 3 l/λεπτό
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A.4

Ηλεκτρικές προδιαγραφές
Πίνακας A-4: Ηλεκτρικές προδιαγραφές
Ισχύς
εισόδου

Λειτουργία αναπνευστήρα χωρίς το συμπιεστή:
100 V~, 50 Hz, 5,1 A
100 V~, 60 Hz, 5,1 A
120 V~, 60 Hz, 4,5 A
220 - 240 V~, 50 Hz, 1,5 A
220 - 240 V~, 60 Hz, 1,5 A
Λειτουργία αναπνευστήρα με το συμπιεστή:
100 V~, 50 Hz, 10,7 A
100 V~, 60 Hz, 10,7 A
120 V~, 60 Hz, 10,1 A
220 - 240 V~, 50 Hz, 4,1 A
220 -230 V~, 60 Hz, 4,1 A
Αποδέσμευση υπερέντασης παροχής δικτύου:
Αναπνευστήρας: 5 A, 100-120 V~, 5 A, 220-240 V~
Βοηθητική παροχή: 10 A, 100-120 V~, 5 A, 220-240 V~

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι προδιαγραφές ισχύος εισόδου που αναφέρονται παραπάνω αναφέρονται σε
αναπνευστήρες με υγραντήρες Fisher & Paykel™* τύπου MR730, των οποίων οι
ακόλουθες παράμετροι του αναπνευστήρα είναι ρυθμισμένες στους 22 C
θερμοκρασία περιβάλλοντος (η σύνδεση υγραντήρα είναι μόνο διαθέσιμη σε
αναπνευστήρες των 100 - 120 V):
• Mode (Λειτουργία): A/C
• Υποχρεωτικός τύπος: PC
• IBW (Ιδανικό βάρος σώματος): 85 κιλά
• fTOT: 20/λεπτό
• PSUPP: 30 cmH2O
• TI: 1 δευτερόλεπτο
• Ποσοστό χρόνου ανόδου: 50%
• O2%; 50%
• PPEAK: 50 cmH2O
• PSENS: 3 cmH2O
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Πίνακας A-4: Ηλεκτρικές προδιαγραφές
Ένταση
διαρροής

Ένταση διαρροής γείωσης:
Λειτουργία στα 100 έως 120 V~: 300 A
Λειτουργία στα 220 έως 240 V~: 500 A
Ένταση διαρροής περιβλήματος/ασθενούς:
Λειτουργία στα 100 έως 120 V~: 100 A μέγιστο
Λειτουργία στα 220 έως 240 V~: 100 A μέγιστο
Ένταση διαρροής υγραντήρα:
Λειτουργία στα 100 έως 120 V~: 50 A μέγιστο
Λειτουργία στα 220 έως 240 V~: 100 A μέγιστο
Διαρροή έντασης βοηθητικής παροχής ασθενούς: Δεν ισχύει.

Προειδοποίηση
Σε περίπτωση βλάβης του αγωγού γείωσης, μπορεί να
παρατηρηθεί αύξηση της διαρροής ασθενούς σε μια τιμή
που υπερβαίνει το επιτρεπτό όριο, εάν συνδέσετε τον
εξοπλισμό σε μία ή περισσότερες βοηθητικές πρίζες
(δηλαδή, η σύνδεση υγραντήρα ή συμπιεστή).

Ένταση ήχου
συναγερμών
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45 dB(A) έως 85 dB(A)
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Πίνακας A-4: Ηλεκτρικές προδιαγραφές
Εφεδρική
πηγή
ρεύματος 802
(BPS)
και νεότερες
τροχήλατες
βάσεις
αναπνευστήρ
α Puritan
Bennett™
σειράς 800 με
BPS ή
μπαταρία μίας
ώρας

Εκτεταμένη
εφεδρική
πηγή
ρεύματος 803
και νεότερες
τροχήλατες
βάσεις
αναπνευστήρ
α Puritan
Bennett
σειράς 800 με
BPS ή
μπαταρία
τεσσάρων
ωρών

24 V DC, 7 Ah
Χρόνος λειτουργίας (για μια καινούργια, πλήρως φορτισμένη
μπαταρία): τουλάχιστον 60 λεπτά (30 λεπτά για αναπνευστήρες που
κατασκευάστηκαν πριν από τον Ιούλιο του 2007). Η πραγματική
διάρκεια εξαρτάται από τις ρυθμίσεις του αναπνευστήρα, την ηλικία
και το φορτίο της μπαταρίας.
Χρόνος επαναφόρτισης: Φορτίζεται αυτόματα εντός 8 ωρών
(μέγιστο όριο), όταν ο αναπνευστήρας συνδέεται με πηγή
τροφοδοσίας.
Διάρκεια ζωής στο ράφι: 24 μήνες από την ημερομηνία κατασκευής.
Συνθήκες φύλαξης: Φυλάσσεται σε χώρο με θερμοκρασία -20 έως
50 C (-4 έως 122 F), με σχετική υγρασία 25 έως 85%. Αποφύγετε την
άμεση έκθεση στο φως του ήλιου.
Απαιτήσεις επαναφόρτισης:
Κάθε 6 μήνες, όταν η θερμοκρασία φύλαξης είναι -20 έως 29 C (-5 έως 84 F)
Κάθε 3 μήνες, όταν η θερμοκρασία φύλαξης είναι 30 έως 40 C (86 έως 104 F)
Κάθε 2 μήνες, όταν η θερμοκρασία φύλαξης είναι 41 έως 50 C (105 έως 122 F).
24 V DC, 17 Ah
Χρόνος λειτουργίας (για μια καινούργια, πλήρως φορτισμένη
μπαταρία): Τουλάχιστον τέσσερις ώρες. Η πραγματική διάρκεια
εξαρτάται από τις ρυθμίσεις του αναπνευστήρα, την ηλικία και το
φορτίο της μπαταρίας.
Χρόνος επαναφόρτισης: Φορτίζεται αυτόματα εντός 20 ωρών
(μέγιστο όριο), όταν ο αναπνευστήρας συνδέεται με πηγή
εναλλασσόμενου ρεύματος.
Διάρκεια ζωής στο ράφι: 24 μήνες από την ημερομηνία κατασκευής.
Συνθήκες φύλαξης: Φυλάσσεται σε χώρο με θερμοκρασία -20 ως
50°C (-4 ως 122 °F), 25 ως 85% σχετική υγρασία. Αποφεύγετε την
έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία.
Απαιτήσεις επαναφόρτισης:
Κάθε 6 μήνες, όταν η θερμοκρασία φύλαξης είναι -20 ως 29 °C (-5 ως 84 °F)
Κάθε 3 μήνες, όταν η θερμοκρασία φύλαξης είναι 30 ως 40°C (86 ως 104 °F)
Κάθε 2 μήνες, όταν η θερμοκρασία φύλαξης είναι 41 ως 50°C (105 ως 122 °F).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι προδιαγραφές για τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας BPS είναι
ενδεικτικές. Για να διασφαλίσετε τη μέγιστη διάρκεια ζωής της
μπαταρίας, διατηρείτε τη φορτισμένη και φροντίζετε ώστε να
μην αποφορτίζεται πλήρως πολλές φορές.
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A.5

Προδιαγραφές συμμόρφωσης και εγκρίσεις
Το σύστημα αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840 σχεδιάστηκε σύμφωνα με
τις σχετικές οδηγίες του FDA, τα πρότυπα της Βορείου Αμερικής και τα διεθνή
πρότυπα (Πίνακας A-5).
Η ταξινόμηση IEC 60601-1/EN 60601-1 του αναπνευστήρα είναι Προστασία
τάξης Ι, Τύπος B, εσωτερικής τροφοδοσίας, με προστασία από τη στάξη,
συνεχούς λειτουργίας.

Πίνακας A-5: Προδιαγραφές συμμόρφωσης και εγκρίσεις
Πρότυπα/πιστοποιήσεις

Διάταξη

Φορέας
πιστοποίησης

Βόρεια Αμερική
Εγκεκριμένο να φέρει το σήμα
πιστοποίησης CSA με την ένδειξη
NRTl/C, που σημαίνει ότι το προϊόν
έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με τα
ισχύοντα πρότυπα ANSI/Underwriters
Laboratories Inc. (UL) και CSA για
χρήση στις Η.Π.Α. και στον Καναδά.
CSA Std. αρ. 601-1-M90
CSA 601-1 Παράρτημα 1:1994
CSA Std. αρ. 60601-2.12-1994
UL αρ. 60601-1 (1η Έκδοση)
IEC 60601-1:1988
IEC 60601-1 Τροποποίηση 1:1991
IEC 60601-1 Τροποποίηση 2:1995
IEC 60601-2-12:2001

IEC 60601-1-2:2007
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120 V, 60 Hz
220-240 V, 50 Hz
220-240 V, 60 Hz

Καναδική
Υπηρεσία
Προτύπων (CSA)

Αυτοπιστοποίηση
κατασκευαστή
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Πίνακας A-5: Προδιαγραφές συμμόρφωσης και εγκρίσεις
Πρότυπα/πιστοποιήσεις

Διάταξη

Φορέας
πιστοποίησης

Διεθνώς
Σύστημα πιστοποίησης CB:
IEC 60601-1:1988
IEC 60601-1 Τροποποίηση 1:1991
IEC 60601-1 Τροποποίηση 2:1995
IEC 60601-2-12:2001

100 V, 50/60 Hz
120 V, 60 Hz
220 – 240 V, 50 Hz
220 – 240 V, 60 Hz

Καναδική
Υπηρεσία
Προτύπων (CSA)

IEC 60601-1-2:2001+A1:2004

100 V, 50/60 Hz
120 V, 60 Hz
220 – 240 V, 50 Hz
220 – 240 V, 60 Hz

Αυτοπιστοποίηση
κατασκευαστή

220-240 V, 50 Hz
220-240 V, 60 Hz

Υπηρεσία
προϊόντων TάV

Ευρώπη
Εγκεκριμένο σύμφωνα με τις
απαιτήσεις δοκιμών τύπου του
Παραρτήματος III της Οδηγίας περί
Ιατρικών Συσκευών.
EN 60601-1:1990
EN 60601-1 Τροποποίηση 1:1993
EN 60601-1 Τροποποίηση 11:1993
EN 60601-1 Τροποποίηση 12:1993
EN 60601-1 Τροποποίηση 2:1995
EN 60601-1 Τροποποίηση 13:1996
IEC 60601-1-2:2001
EN 60601-1-2:2001+A1:2006

Αυτοπιστοποίηση
κατασκευαστή

A.5.1 Δήλωση του κατασκευαστή
Οι πίνακες που ακολουθούν περιλαμβάνουν τις δηλώσεις του κατασκευαστή
για τις ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές, την ηλεκτρομαγνητική ατρωσία, τις
συνιστώμενες αποστάσεις διαχωρισμού μεταξύ του αναπνευστήρα και
φορητού και κινητού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ραδιοσυχνοτήτων,
καθώς και έναν κατάλογο με συμμορφούμενα καλώδια, για το σύστημα
αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840.
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Προειδοποίηση
Ο φορητός και ο κινητός εξοπλισμός επικοινωνίας με ραδιοσυχνότητες
(RF) είναι δυνατόν να επηρεάσει τη λειτουργία του συστήματος αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840. Εγκαταστήστε και χρησιμοποιήστε
αυτήν τη συσκευή σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται
στο παρόν εγχειρίδιο.
Προειδοποίηση
Το σύστημα αναπνευστήρα Puritan Bennett 840 δεν πρέπει να χρησιμοποιείται παρακείμενα ή στοιβαγμένο με άλλο εξοπλισμό, εκτός όπως
μπορεί να καθορίζεται αλλού στο παρόν εγχειρίδιο. Αν η χρήση του
συστήματος αναπνευστήρα Puritan Bennett 840 σε τέτοιες συνθήκες
είναι αναγκαία, ο αναπνευστήρας θα πρέπει να παρακολουθείται για να
επαληθευθεί η κανονική λειτουργία του χρησιμοποιώντας τη διάταξη
στην οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Αυτό είναι ένα προϊόν Α τάξης και προορίζεται για χρήση μόνο σε
νοσοκομειακό περιβάλλον. Αν χρησιμοποιηθεί εκτός νοσοκομειακού
περιβάλλοντος, αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να μην προσφέρει επαρκή
προστασία σε υπηρεσίες επικοινωνίας με ραδιοσυχνότητες. Ο
χρήστης μπορεί να αναγκαστεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, όπως
επανατοποθέτηση ή επαναπροσανατολισμό του εξοπλισμού.
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Πίνακας A-6: Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές
Το σύστημα αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840 προορίζεται για χρήση στο
ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται πιο κάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης
του συστήματος αναπνευστήρα Puritan Bennett 840 θα πρέπει να εξασφαλίζει τη
χρήση του σε ανάλογο περιβάλλον.
Έλεγχος
εκπομπών

Συμμόρφωση

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον καθοδήγηση

Ακτινοβολούμενες
εκπομπές
ραδιοσυχνοτήτων
CISPR 11

Ομάδα 1
Τάξη Α

Το Σύστημα αναπνευστήρα Puritan
Bennett 840 χρησιμοποιεί ενέργεια RF
(ραδιοσυχνοτήτων) μόνο για τις
εσωτερικές του λειτουργίες. Ως εκ τούτου,
οι εκπομπές RF του συστήματος είναι πολύ
χαμηλές και δεν ενδέχεται να
προκαλέσουν παρεμβολές σε πλησίον
ευρισκόμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Αγόμενες
εκπομπές RF
CISPR 11

Ομάδα 1
Τάξη A

Αρμονικές
εκπομπές
IEC 61000-3-2

Τάξη A

Το σύστημα αναπνευστήρα Puritan
Bennett 840 είναι κατάλληλο για χρήση σε
όλες τις εγκαταστάσεις, όπως οι οικιακές
εγκαταστάσεις και όσες εγκαταστάσεις
συνδέονται απευθείας στο δημόσιο δίκτυο
τροφοδοσίας χαμηλής τάσης που
τροφοδοτεί όσα κτίρια χρησιμοποιούνται
για οικιακούς σκοπούς.

Διακυμάνσεις
τάσης/
διακοπτόμενη
εκπομπή
IEC 61000-3-3

Συμμορφώνεται
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Πίνακας A-7: Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία
Το σύστημα αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840 προορίζεται για χρήση στο
ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται πιο κάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης
του συστήματος αναπνευστήρα Puritan Bennett 840 θα πρέπει να εξασφαλίζει τη
χρήση του σε ανάλογο περιβάλλον.
Επίπεδο
δοκιμής IEC
60601-1-2

Επίπεδο
συμμόρφωσης

Ηλεκτροστατικ
ή εκφόρτιση
(ESD)
IEC 61000-4-2

±6 kV επαφή

±6 kV επαφή

±8 kV αέρας

±8 kV αέρας

Ηλεκτρικές
ταχείες
αιφνίδιες
μεταβολές/
κορυφώσεις
IEC 61000-4-4

±2 kV για
γραμμές
παροχής
ρεύματος

±2 kV για
γραμμές
παροχής
ρεύματος

±1 kV για
γραμμές
εισόδου/
εξόδου

±1 kV για
γραμμές
εισόδου/
εξόδου

Υπερτάσεις
IEC 61000-4-5

± 1 kV
γραμμές/
γραμμές
± 2 kV
γραμμές/
γείωση

± 1 kV
γραμμές/
γραμμές
± 2 kV
γραμμές/
γείωση

Έλεγχος
ατρωσίας
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Ηλεκτρομαγνητικό
περιβάλλον - καθοδήγηση
Τα δάπεδα πρέπει να είναι από
ξύλο, τσιμέντο ή κεραμικά
πλακάκια. Εάν τα δάπεδα
καλύπτονται από συνθετικό
υλικό, η σχετική υγρασία
πρέπει να είναι τουλάχιστον
30%.
Η ποιότητα ρεύματος του
δικτύου πρέπει να είναι ίδια με
αυτήν ενός τυπικού εμπορικού
ή νοσοκομειακού
περιβάλλοντος.

Η ποιότητα ρεύματος του
δικτύου πρέπει να είναι ίδια με
αυτήν ενός τυπικού εμπορικού
ή νοσοκομειακού
περιβάλλοντος.
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Πίνακας A-7: Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία
Το σύστημα αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840 προορίζεται για χρήση στο
ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται πιο κάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης
του συστήματος αναπνευστήρα Puritan Bennett 840 θα πρέπει να εξασφαλίζει τη
χρήση του σε ανάλογο περιβάλλον.
Έλεγχος
ατρωσίας
Βυθίσεις τάσης,
σύντομες
διακοπές και
διακυμάνσεις
τάσης στις
γραμμές
εισόδου τάσης
τροφοδοσίας
IEC 61000-4-11

Μαγνητικό
πεδίο
συχνότητας
ισχύος
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

Επίπεδο
δοκιμής IEC
60601-1-2

Επίπεδο
συμμόρφωσης

< 5% UT
(> 95%
βύθιση σε UT
για 0,5 κύκλο)

< 5% UT
(> 95%
βύθιση σε UT
για 0,5 κύκλο)

40% UT
(60% βύθιση
σε UT για 5
κύκλους)

40% UT
(60% βύθιση
σε UT για 5
κύκλους)

70% UT
(30% βύθιση
σε UT για 25
κύκλους)

70% UT
(30% βύθιση
σε UT για 25
κύκλους)

< 5% UT
(> 95%
βύθιση σε UT
για 5 δευτ.)

< 5% UT
(> 95%
βύθιση σε UT
για 5 δευτ.)

3 A/m

3 A/m

Ηλεκτρομαγνητικό
περιβάλλον - καθοδήγηση
Τα χαρακτηριστικά ποιότητας
του δικτύου παροχής
ρεύματος θα πρέπει να είναι
αυτά ενός τυπικού
επαγγελματικού ή
νοσοκομειακού
περιβάλλοντος. Εάν ο χρήστης
έχει την απαίτηση το σύστημα
αναπνευστήρα Puritan
Bennett 840 να συνεχίσει να
λειτουργεί κατά τη διάρκεια
διακοπών ρεύματος,
συνιστάται το σύστημα
αναπνευστήρα Puritan
Bennett 840 να τροφοδοτείται
απότροφοδοτικό αδιάλειπτης
ισχύος ή από μπαταρία.

Τα μαγνητικά πεδία
συχνότητας ισχύος πρέπει να
είναι στα επίπεδα που
χαρακτηρίζουν μια τυπική
τοποθεσία σε ένα τυπικό
εμπορικό ή νοσοκομειακό
περιβάλλον.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
UT είναι η τάση του δικτύου AC πριν την εφαρμογή του επιπέδου
δοκιμής.
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Πίνακας A-8: Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία–αγόμενες
και ακτινοβολούμενες ραδιοσυχνότητες
Το σύστημα αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840 προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται πιο κάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης του συστήματος αναπνευστήρα Puritan Bennett 840 θα πρέπει να εξασφαλίζει τη χρήση του σε
ανάλογο περιβάλλον.
Έλεγχος
ατρωσίας
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Επίπεδο
δοκιμής IEC
60601-1-2

Επίπεδο
συμμόρφωσης

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον
- καθοδήγηση
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Πίνακας A-8: Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία–αγόμενες
και ακτινοβολούμενες ραδιοσυχνότητες

Ραδιοσυχνότ
ητες μέσω
αγωγών IEC
61000-4-6

Ραδιοσυχνότ
ητες μέσω
ακτινοβολίας
IEC 61000-4-3

Ο φορητός και ο κινητός εξοπλισμός επικοινωνίας με ραδιοσυχνότητες πρέπει να χρησιμοποιείται
σε απόσταση όχι μικρότερη από
οποιοδήποτε τμήμα από το
Σύστημα αναπνευστήρα 840,
συμπεριλαμβανομένων των
καλωδίων, από τη συνιστώμενη
απόσταση διαχωρισμού που υπολογίζεται βάσει της κατάλληλης
εξίσωσης για τη συχνότητα του
πομπού.

3 Vrms
150 kHz έως
80 MHz
εκτός των
ζωνών ISMα

3 Vrms
150 kHz έως
80 MHz
εκτός των
ζωνών ISM

10 Vrms
εντός
ζωνών ISMα

10 Vrms
εντός
ζωνών ISM

d = 0,35 P

10 V/m
80 MHz έως
2,5 GHz

10 V/m
80 MHz έως
2,5 GHz

d = 1,2 P

Συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού

d = 1,2 P
ΜHz

80 MHz έως 800

d = 2,3 P 800 MHz έως 2,5
GHz
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Πίνακας A-8: Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία–αγόμενες
και ακτινοβολούμενες ραδιοσυχνότητες
Όπου P η μέγιστη ονομαστική ισχύς εξόδου του πομπού σε watt (W), σύμφωνα με
τον κατασκευαστή του πομπού και d η συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού σε
μέτρα (m)β.
Οι τιμές ισχύος πεδίου από σταθερούς πομπούς RF, όπως καθορίζεται από μια
επιτόπια ηλεκτρομαγνητική μελέτηγ, θα πρέπει να είναι μικρότερες από το επίπεδο
συμμόρφωσης σε κάθε εύρος συχνοτήτωνδ.
Μπορεί να προκύψουν παρεμβολές πλησίον εξοπλισμού που φέρει ως σήμανση το
σύμβολο:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Στα 80 MHz και στα 800 MHz, ισχύει το υψηλότερο εύρος
συχνοτήτων.
• Οι οδηγίες αυτές ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλες τις
περιπτώσεις. Η ηλεκτρομαγνητική διάδοση επηρεάζεται από την
απορρόφηση και την αντανάκλαση από κτίρια, αντικείμενα και
ανθρώπους.
α Οι ζώνες ISM (βιομηχανική, επιστημονική και ιατρική) μεταξύ 150 kHz και 80 MHz είναι από 6,765 MHz έως 6,795
MHz, από 13,553 MHz έως 13,567 MHz. από 26,957 MHz έως 27,283 MHz και από 40,66 MHz έως 40,70 MHz.
β Τα επίπεδα συμμόρφωσης στις ζώνες συχνοτήτων ISM μεταξύ 150 kHz και 80 MHz και στο εύρος
συχνοτήτων από 80 MHz έως 2,5 GHz προορίζονται για να μειώνουν την πιθανότητα πρόκλησης
παρεμβολών από φορητό/κινητό εξοπλισμό επικοινωνιών, αν αυτός μεταφερθεί κατά λάθος σε σημεία με
ασθενείς. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιείται ένας επιπλέον συντελεστής 10/3 για τον υπολογισμό της
συνιστώμενης απόστασης διαχωρισμού για πομπούς σε αυτές τις τιμές εύρους συχνοτήτων.
γ Οι τιμές ισχύος πεδίου από σταθερούς πομπούς, όπως σταθμοί βάσης τηλεφώνων ραδιοεπικοινωνίας
(κυψελλικών/ασύρματων) και επίγειων φορητών τηλεφώνων, ερασιτεχνικών ραδιοεκπομπών,
ραδιοφωνικών εκπομπών AM και FM και τηλεοπτικών εκπομπών δεν μπορούν να προβλεφθούν θεωρητικά
με ακρίβεια. Για να αξιολογηθεί το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον εξαιτίας σταθερών πομπών RF, θα πρέπει
να διενεργηθεί μια έρευνα ηλεκτρομαγνητικής θέσης. Εάν η ισχύς του πεδίου που θα μετρηθεί στο σημείο
όπου θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840 υπερβαίνει το αντίστοιχο
επίπεδο συμμόρφωσης ραδιοσυχνότητας παραπάνω, το σύστημα αναπνευστήρα Puritan Bennett 840 θα
πρέπει να παρατηρείται για να επαληθεύεται η κανονική λειτουργία του. Εάν παρατηρηθεί αφύσικη
απόδοση, ίσως χρειαστεί να ληφθούν πρόσθετα μέσα, όπως ο επαναπροσανατολισμός ή η
επανατοποθέτηση του αναπνευστήρα.
δ Για το εύρος συχνοτήτων από 150 kHz έως 80 MHz, οι τιμές ισχύος πεδίου πρέπει να είναι μικρότερες από
10 V/m.
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Πίνακας A-9: Συνιστώμενες αποστάσεις διαχωρισμού μεταξύ των
φορητών και των κινητών εξοπλισμών ραδιοσυχνοτήτων και του
συστήματος αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840
Το σύστημα αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840 Ventilator System προορίζεται
για χρήση σε ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον όπου είναι υπό έλεγχο οι διαταραχές
ακτινοβολίας RF. Ο πελάτης ή ο χρήστης του Puritan Bennett 840 μπορεί να
βοηθήσει στην πρόληψη των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών διατηρώντας μια
ελάχιστη απόσταση ανάμεσα σε φορητό και κινητό εξοπλισμό επικοινωνιών RF
(πομποί) και τον αναπνευστήρα, όπως συνιστάται πιο κάτω, σύμφωνα με τη
μέγιστη ισχύ εξόδου του εξοπλισμού επικοινωνιών.
Απόσταση διαχωρισμού ανάλογα με τη συχνότητα
του πομπού (m)
Ονομαστική
μέγιστη
ισχύς εξόδου
του πομπού
(W)

150 kHz έως
80 MHz
εκτός των
ζωνών ISM

150 kHz έως
80 MHz
εντός των
ζωνών ISM

d = 0,35 P

d = 1,2 P

0,01

0,035

0,1

80 MHz έως
800 ΜHz

800 MHz έως
2,5 GHz

d = 1,2 P

d = 2,3 P

0,12

0,12

0,23

0,11

0,38

0,38

0,73

1

,35

1,2

1,2

2,3

10

1,1

3,8

3,8

7,3

100

3,5

12

12

23
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Πίνακας A-9: Συνιστώμενες αποστάσεις διαχωρισμού μεταξύ των
φορητών και των κινητών εξοπλισμών ραδιοσυχνοτήτων και του
συστήματος αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840 (συνέχεια)
Για πομπούς με μέγιστη ονομαστική ισχύ εξόδου που δεν αναγράφεται παραπάνω,
η συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού d σε μέτρα (m) μπορεί να υπολογιστεί
χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εξίσωση, ανάλογα με τη συχνότητα του πομπού,
όπου P είναι η μέγιστη ισχύς εξόδου του πομπού σε watt (W) σύμφωνα με τον
κατασκευαστή του πομπού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Στα 80 MHz και στα 800 MHz, ισχύει η απόσταση διαχωρισμού για
το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων.
• Οι ζώνες ISM (βιομηχανική, επιστημονική και ιατρική) μεταξύ 150
kHz και 80 MHz είναι από 6,765 MHz έως 6,795 MHz, από 13,553
MHz έως 13,567 MHz. από 26,957 MHz έως 27,283 MHz και από
40,66 MHz έως 40,70 MHz.
• Ένας επιπλέον συντελεστής 10/3 χρησιμοποιείται για τον
υπολογισμό της συνιστώμενης απόστασης διαχωρισμού για
πομπούς σε ζώνες συχνοτήτων ISM μεταξύ 150 kHz και 80 MHz
και σε εύρος συχνοτήτων από 80 MHz έως 2,5 GHz για να
μειώνεται η πιθανότητα πρόκλησης παρεμβολών από φορητό/
κινητό εξοπλισμό επικοινωνιών, αν αυτός μεταφερθεί κατά λάθος
σε σημεία με ασθενείς.
• Οι οδηγίες αυτές ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλες τις
περιπτώσεις. Η ηλεκτρομαγνητική διάδοση επηρεάζεται από την
απορρόφηση και την αντανάκλαση από κτίρια, αντικείμενα και
ανθρώπους.
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Πίνακας A-10: Συμβατά καλώδια
Η Covidien δεν παρέχει καλώδια απομακρυσμένου συναγερμού (κλήση
νοσοκόμου) ή σειριακής θύρας. Για να διατηρείται η συμμόρφωση με τα διεθνή
πρότυπα ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC), η Covidien συνιστά τη
χρήση θωρακισμένων καλωδίων για αυτές τις εφαρμογές.

Προειδοποίηση
Η χρήση παρελκόμενων και καλωδίων εκτός από εκείνα που καθορίζονται,
με εξαίρεση των ειδών που πωλούνται από την Covidien ως αντικαταστάσεις
για εσωτερικά εξαρτήματα, ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα εκπομπές ή
μειωμένη ατρωσία του συστήματος αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840.

4-078107-00, 4-078107-SP
Καλώδιο τροφοδοσίας, με μηχανισμό
ασφάλισης, Βόρειος Αμερική

10 ft (3 m)

4-078108-00, 4-078108-SP
Καλώδιο τροφοδοσίας, με μηχανισμό
ασφάλισης, Ευρώπη

10 ft (3 m)

4-078109-00, 4-078109-SP
Καλώδιο τροφοδοσίας, με μηχανισμό
ασφάλισης, Ιαπωνία

10 ft (3 m)

4-078110-00, 4-078110-SP
Καλώδιο τροφοδοσίας, με μηχανισμό
ασφάλισης, Αυστραλία

10 ft (3 m)

4-071421-00
Καλώδιο τροφοδοσίας, Δανία

10 ft (3 m)

4-071422-00
Καλώδιο τροφοδοσίας, Ινδία/Νότιος
Αφρική

10 ft (3 m)

4-071423-00
Καλώδιο τροφοδοσίας, Ισραήλ

10 ft (3 m)

4-078144-00
Καλώδιο τροφοδοσίας, Ηνωμένο
Βασίλειο

10 ft (3 m)
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Πίνακας A-10: Συμβατά καλώδια (συνέχεια)
Η Covidien δεν παρέχει καλώδια απομακρυσμένου συναγερμού (κλήση
νοσοκόμου) ή σειριακής θύρας. Για να διατηρείται η συμμόρφωση με τα διεθνή
πρότυπα ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC), η Covidien συνιστά τη
χρήση θωρακισμένων καλωδίων για αυτές τις εφαρμογές.

Προειδοποίηση
Η χρήση παρελκόμενων και καλωδίων εκτός από εκείνα που καθορίζονται,
με εξαίρεση των ειδών που πωλούνται από την Covidien ως αντικαταστάσεις
για εσωτερικά εξαρτήματα, ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα εκπομπές ή
μειωμένη ατρωσία του συστήματος αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840.

A.6

4-078107-00, 4-078107-SP
Καλώδιο τροφοδοσίας, με μηχανισμό
ασφάλισης, Βόρειος Αμερική

10 ft (3 m)

4-031323-00
Καλώδιο τροφοδοσίας, Ιταλία

10 ft (3 m)

4-031325-00
Καλώδιο τροφοδοσίας, Ελβετία

10 ft (3 m)

4-075864-00
Διάταξη καλωδίου, GUI σε BDU

3 ft (91 cm)

4-071441-00
Διάταξη καλωδίου, GUI σε BDU

10 ft (3 m)

Τεχνικές προδιαγραφές
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Όταν η επιλεγμένη μονάδα μέτρησης πίεσης του συστήματος αναπνευστήρα
Puritan Bennett™ 840 είναι hPa, η τιμή σφάλματος για την παροχή πίεσης και τη
σπιρομέτρηση αυξάνεται κατά 2%.
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Πίνακας A-11: Τεχνικές προδιαγραφές
Μέγιστη πίεση
(με όριο)

127,5 cmH2O (125 hPa)

Μέγιστη πίεση
λειτουργίας

100 cmH2O (98,1 hPa), η οποία διασφαλίζεται από το
όριο υψηλής πίεσης 90 cmH2O (αερισμός βάσει πίεσης)

Συσκευές μέτρησης
και ενδείξεων

Πίεση:
Τύπος: Μορφοτροπέας διαφορικής πίεσης από
σιλικόνη στερεάς κατάστασης
Θέση ανίχνευσης: Άκρα εισπνοής και εκπνοής
(χρησιμοποιούνται για τη λογαριθμική προσέγγιση
της πίεσης στο ύψιλον του κυκλώματος)
Μετρήσεις:
Μέση πίεση κυκλώματος
Πεδίο τιμών: -20 έως 120 cmH2O, (-20,4 έως 122 hPa)
Ανώτατη πίεση κυκλώματος
Πεδίο τιμών: -20 έως 130 cmH2O, (-20,4 έως 133 hPa)
Όγκος:
Τύπος: Ανεμόμετρο θερμής μεμβράνης
Θέση ανίχνευσης: Τμήμα εκπνοής
Μετρήσεις:
Εκπνεόμενος όγκος
Πεδίο τιμών: 0 έως 6.000 ml
Συνολικός ελάχιστος όγκος
Πεδίο τιμών: 0 έως 99,9 l
Μέτρηση οξυγόνου:
Τύπος: Γαλβανικό στοιχείο
Θέση ανίχνευσης: Πολλαπλή εισπνοής
Μέτρηση: Χορηγούμενο % O2
Πεδίο τιμών: 0 έως 103%
Εμφάνιση ρυθμίσεων, συναγερμών και δεδομένων
παρακολούθησης:
Τύπος: Δύο οθόνες αφής υγρών κρυστάλλων (LCD)

Ικανότητα ελάχιστου
όγκου (VE TOT )

25 έως 75 l/λεπτό
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Πίνακας A-11: Τεχνικές προδιαγραφές
Αποτελέσματα
ελέγχου κυκλώματος
ασθενούς του
αναπνευστήρα
(χρησιμοποιώντας
κυκλώματα που
ενδείκνυνται για
χρήση με το σύστημα
αναπνευστήρα
Puritan Bennett™ 840
(Εικόνα A-1))

Πτώση της πίεσης εισπνοής από την είσοδο της
ανοικτής βαλβίδας ασφαλείας στη θύρα εξόδου χωρίς
φίλτρο εισπνοής:
Στα 5 τυπικά λίτρα ανά λεπτό (sl/min): 0,06 cmH2O
Στα 30 τυπικά λίτρα ανά λεπτό (sl/min): 0,28 cmH2O
Στα 60 sl/min: 0,95 cmH2O
Πτώση της πίεσης εισπνοής στο φίλτρο εισπνοής:
Στα 5 sl/min: 0,17 cmH2O
Στα 30 sl/min: 0,56 cmH2O
Στα 60 sl/min: 1,37 cmH2O
Πτώση της πίεσης εισπνοής από την είσοδο της
ανοικτής βαλβίδας ασφαλείας με φίλτρο εισπνοής:
Στα 5 sl/min: 0,17 cmH2O
Στα 30 sl/min: 0,84 cmH2O
Στα 60 sl/min: 2,32 cmH2O
Πτώση της πίεσης στο άκρο εισπνοής ή εκπνοής μήκους
1,68 m (5,5 ft) με υδατοπαγίδα, στο ύψιλον του
ασθενούς:
Κύκλωμα ασθενούς για νεογνά1: Δεν ισχύει (δεν
υπάρχει υδατοπαγίδα)
Κύκλωμα παιδιατρικού ασθενούς στα 30 sl/min:
0,73 cmH2O
Κύκλωμα ενήλικου ασθενούς στα 60 sl/min:
1,05 cmH2O
Πτώση της πίεσης στο άκρο εισπνοής ή εκπνοής μήκους
1,22 m (4 ft), χωρίς υδατοπαγίδα, στο ύψιλον του
ασθενούς:
Κύκλωμα ασθενούς για νεογνά στα 5 sl/min:
0,45 cmH2O (άκρο εισπνοής)
Κύκλωμα ασθενούς για νεογνά στα 5 sl/min:
0,40 cmH2O (άκρο εκπνοής)
Κύκλωμα παιδιατρικού ασθενούς στα 30 sl/min:
0,56 cmH2O
Κύκλωμα ενήλικου ασθενούς στα 60 sl/min:
0,70 cmH2O

1 Χρησιμοποιείτε μόνο το κύκλωμα ασθενούς για νεογνά με την επιλογή λογισμικού

NeoMode και το υλικό NeoMode.
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Πίνακας A-11: Τεχνικές προδιαγραφές
Αποτελέσματα
ελέγχου κυκλώματος
ασθενούς του
αναπνευστήρα
(συνέχεια)

Πτώση της πίεσης στον υγραντήρα Fisher & Paykel™* και
στο σωλήνα σύνδεσης:
Κύκλωμα ασθενούς για νεογνά στα 5 sl/min:
0,14 cmH2O
Κύκλωμα παιδιατρικού ασθενούς στα 30 sl/min:
0,28 cmH2O
Κύκλωμα ενήλικου ασθενούς στα 60 sl/min:
0,93 cmH2O
Πτώση της πίεσης εκπνοής στο τμήμα εκπνοής:
Στα 5 sl/min: 0,21 cmH2O (με φίλτρο και φιαλίδιο
για νεογνά)
Στα 30 sl/min: 1,5 cmH2O
Στα 60 sl/min: 3,40 cmH2O
Συνολική πτώση πίεσης εισπνοής:
Κύκλωμα ασθενούς για νεογνά με φίλτρο/φιαλίδιο
για νεογνά στα 5 sl/min: 0,76 cmH2O
Κύκλωμα παιδιατρικού ασθενούς, με υδατοπαγίδες,
στα 30 sl/min: 1,85 cmH2O
Κύκλωμα παιδιατρικού ασθενούς, χωρίς
υδατοπαγίδες, στα 30 sl/min: 1,68 cmH2O
Κύκλωμα ενήλικου ασθενούς, με υδατοπαγίδες, στα
60 sl/min: 4,30 cmH2O
Κύκλωμα ενήλικου ασθενούς, χωρίς υδατοπαγίδες,
στα 60 sl/min: 3,95 cmH2O
Συνολική πτώση πίεσης εκπνοής:
Κύκλωμα παιδιατρικού ασθενούς, με υδατοπαγίδες,
στα 30 sl/min: 2,23 cmH2O
Κύκλωμα παιδιατρικού ασθενούς, χωρίς
υδατοπαγίδες, στα 30 sl/min: 2.06 cmH2O
Κύκλωμα ενήλικου ασθενούς, με υδατοπαγίδες, στα
60 sl/min: 4,45 cmH2O
Κύκλωμα ενήλικου ασθενούς, χωρίς υδατοπαγίδες,
στα 60 sl/min: 4,10 cmH2O
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Πίνακας A-11: Τεχνικές προδιαγραφές
Αποτελέσματα
ελέγχου κυκλώματος
ασθενούς του
αναπνευστήρα
(συνέχεια)

Εσωτερικός όγκος:
Εισπνευστική πνευματική διάταξη: 50 ml 5 ml
Εκπνευστική πνευματική διάταξη: 1000 ml 25 ml
(συμπεριλαμβανομένων του φίλτρου εκπνοής και
του φιαλιδίου συλλογής)
Το σύστημα αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840
προσαρμόζεται αυτόματα στις απώλειες όγκου λόγω
της δυνατότητας συμπίεσης του αερίου (δηλαδή, της
αυτόματης αντιστάθμισης συμμόρφωσης), με ανώτατο
χορηγούμενο όγκο τα 2500 mL.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
•

•

Οι προδιαγραφές δοκιμής του κυκλώματος ασθενούς ισχύουν όταν ο
αναπνευστήρας είναι απενεργοποιημένος και βασίζονται στη
συνιστώμενη διάταξη, που παρουσιάζεται στην Εικόνα A-1 (υγραντήρας
θερμού σύρματος χωρίς υδατοπαγίδες και υγραντήρας μη θερμού
σύρματος με υδατοπαγίδες). Οι κωδικοί των εξαρτημάτων του
κυκλώματος ασθενούς αναφέρονται στο Παράρτημα Β.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της αντιστάθμισης
συμμόρφωσης, ο χρήστης πρέπει να εκτελέσει τον έλεγχο SST, με το
κύκλωμα διαμορφωμένο όπως ενδείκνυται για χρήση στον ασθενή.

Απόδοση φίλτρου
βακτηρίων

ΕΧ A-24

99,97% για σωματίδια με ονομαστικό μέγεθος 0,3 m
(micron) στα 100 l/λεπτό
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(Θερμαινόμενο σύρμα)
1
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5

9

8

7

6

(Μη θερμαινόμενο σύρμα)

Εικόνα A-1. Συνιστώμενες διατάξεις του κυκλώματος ασθενούς
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ανατρέξτε στην ενότητα για την επιλογή NeoMode για τις
συνιστώμενες διατάξεις του κυκλώματος ασθενούς για νεογνά.
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ΕΧ A-25

Πίνακας A-12: Διαμορφώσεις κυκλώματος ασθενούς
Διαμόρφωση θερμαινόμενου σύρματος
Είδος

Περιγραφή

1

Ύψιλον ασθενούς

2

Άκρο εκπνοής (εύκαμπτος σωλήνας)

3

Σακούλα/σωλήνας αποστράγγισης αποστράγγισης Σακούλα/
σωλήνας

4

Φίλτρο εκπνοής PB Re/X800 ή D/X800 και φιαλίδιο συλλογής

5

Προς το σύνδεσμο ασθενούς

6

Φίλτρο εισπνοής PB Re/Flex ή D/Flex

7

Άκρο εισπνοής (εύκαμπτος σωλήνας)

8

Νεφελοποιητής (μόνο για θέση)

Διαμόρφωση μη θερμαινόμενου σύρματος
Είδος

ΕΧ A-26

Περιγραφή

1

Ύψιλον ασθενούς

2

Υδατοπαγίδα

3

Άκρο εκπνοής (εύκαμπτος σωλήνας)

4

Φίλτρο εκπνοής PB Re/X800 ή D/X800
και φιαλίδιο συλλογής

5

Προς το σύνδεσμο ασθενούς

6

Φίλτρο εισπνοής PB Re/Flex ή D/Flex

7

Άκρο εισπνοής (εύκαμπτος σωλήνας)

8

Υδατοπαγίδα

9

Νεφελοποιητής (μόνο για θέση)
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A.7

Πεδία τιμών, αναλύσεις και τιμές ακρίβειας
•

Ο Πίνακας A-13 περιέχει πεδία τιμών, αναλύσεις και ακρίβειες για τις
ρυθμίσεις του αναπνευστήρα. Επίσης περιλαμβάνει τις εξαρτώμενες
ρυθμίσεις αναπνευστήρα, όπου αυτό ισχύει.

•

Ο Πίνακας A-14 περιέχει τις ρυθμίσεις συναγερμού.

•

Ο Πίνακας A-15 περιέχει τα δεδομένα ασθενούς.

•

Ο Πίνακας A-16 περιλαμβάνει περιγραφές άλλων εμφανιζόμενων
δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των διαγνωστικών κωδικών, του
χρόνου λειτουργίας, του επιπέδου αναθεώρησης λογισμικού και της
ρύθμισης ημερομηνίας/ ώρας.

A.7.1 Συνιστώμενα όρια
Για ορισμένες ρυθμίσεις ισχύουν συνιστώμενα όρια, τα οποία ονομάζονται
ελαστικά όρια και μπορούν να παρακαμφθούν. Εάν εισαγάγετε μια προτεινόμενη ρύθμιση που υπερβαίνει τα συνιστώμενα όρια, ο αναπνευστήρας παράγει έναν ήχο και σας ζητάει να επιβεβαιώσετε την παράκαμψη του
συνιστώμενου εύρους.
Προειδοποίηση
Οι εμφανιζόμενες τιμές πίεσης είναι εκτιμήσεις και όχι πιέσεις που
μετριούνται απευθείας. Η εμφανιζόμενη πίεση είναι, συνήθως, η
προσέγγιση της πραγματικής πίεσης στο ύψιλον του ασθενούς, αλλά,
υπό συγκεκριμένες συνθήκες, όπως στην περίπτωση τμηματικών
αποφράξεων του άκρου εισπνοής, οι εμφανιζόμενες τιμές πίεσης
προσεγγίζουν την πίεση στη θύρα εισπνοής.
Εάν οι κλινικές συνθήκες υποδηλώνουν ότι η εγκυρότητα των
εμφανιζόμενων εκτιμώμενων πιέσεων είναι αμφισβητήσιμη, εξετάστε
το κύκλωμα αναπνοής. Aποκαταστήστε τυχόν αποφράξεις και
εκτελέστε ξανά το σύντομο αυτοέλεγχο (SST). Μπορείτε, επίσης, να
χρησιμοποιήσετε ένα αυτόνομο φορητό μανόμετρο για τη μέτρηση
της πίεσης.
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ΕΧ A-27

A.7.2 Επιλογές λογισμικού
Ανατρέξτε στην αντίστοιχη ενότητα με τις επιλογές λογισμικού, για
πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις του αναπνευστήρα, τις ρυθμίσεις
συναγερμών και τα δεδομένα παρακολούθησης ειδικά για μια
εγκατεστημένη επιλογή αερισμού, που μπορεί να είναι μία από τις εξής:
BILEVEL (Επιλογή BiLevel)
NeoMode (Επιλογή NeoMode)
Ενημέρωση NeoMode (Ενημερωμένη επιλογή NeoMode)
NeoMode 2.0 (Η επιλογή NeoMode που είναι ικανή να χορηγήσει χαμηλούς
αναπνεόμενους όγκους ως και 2 mL)
TC (Επιλογή Tube Compensation [Αντιστάθμιση σωλήνα])
LC (Επιλογή Leak Compensation [Αντιστάθμιση διαρροής])
VS, VC+ (Επιλογή Volume Ventilation Plus [Αερισμός όγκου +])
PAV+ (Επιλογή Proportional Assist™* Ventilation Plus [Αερισμός αναλογικής
υποβοήθησης +])
RM (Επιλογή Respiratory Mechanics)
Trending (Επιλογή Trending [τάσεις])

Πίνακας A-13: Ρυθμίσεις αναπνευστήρα
Ρύθμιση

ΕΧ A-28

Λειτουργία

Πεδίο τιμών, ανάλυση,
ακρίβεια

Αερισμός
άπνοιας

Λειτουργία ασφαλείας, η οποία
ενεργοποιείται όταν ο ασθενής
δεν λαμβάνει αναπνοή για
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
από το διάστημα άπνοιας.

Βλ. μεμονωμένες ρυθμίσεις
άπνοιας

Χρόνος
εκπνοής
άπνοιας (TE)

Ίδια με το χρόνο εκπνοής για
τον αερισμό χωρίς άπνοια.

Πεδίο τιμών: TE 0,2
δευτερόλεπτα
Ανάλυση: Όπως όταν δεν
υπάρχει άπνοια
Ακρίβεια: Όπως όταν δεν
υπάρχει άπνοια

Πρότυπο ροής
άπνοιας

Ίδια με το πρότυπο ροής για
τον αερισμό χωρίς άπνοια.

Βλ. πρότυπο ροής παρακάτω.
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Πίνακας A-13: Ρυθμίσεις αναπνευστήρα (συνέχεια)
Ρύθμιση

Λειτουργία

Πεδίο τιμών, ανάλυση,
ακρίβεια

Αναλογία I:E
άπνοιας

Ίδια με την αναλογία I:E για τον
αερισμό χωρίς άπνοια.

Πεδίο τιμών: 1,00:1
Ανάλυση: Βλ. αναλογία I:E
παρακάτω.
Ακρίβεια: Βλ. αναλογία I:E
παρακάτω.

Πίεση
εισπνοής
άπνοιας (PI)

Ίδια με την πίεση εισπνοής για
τον αερισμό χωρίς άπνοια.

Βλ. πίεση εισπνοής παρακάτω.

Χρόνος
εισπνοής
άπνοιας (TI)

Ίδια με το χρόνο εισπνοής για
τον αερισμό χωρίς άπνοια.

Βλ. χρόνος εισπνοής παρακάτω.

Διάστημα
άπνοιας (TA)

Ορίζει το διάστημα άπνοιας
μετά από το οποίο ο
αναπνευστήρας δηλώνει
άπνοια. TA 60/fA

Πεδίο τιμών: 10 έως 60
δευτερόλεπτα
Ανάλυση: 1 δευτερόλεπτο
Ακρίβεια: +0,350 δευτερόλεπτο
Τιμή νέου ασθενούς:
Νεογνά: 10 s
Παιδιατρικός: 15 s
Ενήλικος: 20 s

Υποχρεωτικός
τύπος άπνοιας

Ίδια με τον υποχρεωτικό τύπο
για τον αερισμό χωρίς άπνοια.

Βλ. υποχρεωτικός τύπος
παρακάτω.
Τιμή νέου ασθενούς:
Νεογνά: Ίδια με τον
υποχρεωτικό τύπο χωρίς
άπνοια, όταν ο
υποχρεωτικός τύπος χωρίς
άπνοια είναι PC ή VC. PC
όταν ο υποχρεωτικός τύπος
χωρίς άπνοια είναι VC+.
Παιδιατρικός/Ενήλικος: Ίδια
με τον υποχρεωτικό τύπο
χωρίς άπνοια, όταν ο
υποχρεωτικός τύπος χωρίς
άπνοια είναι PC ή VC. VC
όταν ο υποχρεωτικός τύπος
χωρίς άπνοια είναι VC+.
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ΕΧ A-29

Πίνακας A-13: Ρυθμίσεις αναπνευστήρα (συνέχεια)
Ρύθμιση

ΕΧ A-30

Λειτουργία

Πεδίο τιμών, ανάλυση,
ακρίβεια

Άπνοια O2%

Ίδια με το O2% για αερισμό
χωρίς άπνοια.

Πεδίο τιμών:
21 έως 100% και όχι κάτω
από την τιμή O2% όταν δεν
υπάρχει άπνοια
Ανάλυση: 1%
Ακρίβεια: Βλ. O2% παρακάτω

Ανώτατη
εισπνευστική
ροή άπνοιας
(VMAX)

Ίδια με την ανώτατη
εισπνευστική ροή για τον
αερισμό χωρίς άπνοια.

Βλ. ανώτατη εισπνευστική ροή
παρακάτω.

Αναπνευστικός
ρυθμός
άπνοιας (f )

Ίδια με τον αναπνευστικό
ρυθμό για τον αερισμό χωρίς
άπνοια.
Apnea f 60/TA

Πεδίο τιμών: 2,0 έως 40/λεπτό
Ανάλυση:
0,1/λεπτό για 2,0 έως
9,9/λεπτό
1/λεπτό για 10 έως 40/λεπτό
Ακρίβεια:
0,1/λεπτό (+0,6% της
ρύθμισης)
Τιμή νέου ασθενούς:
Νεογνά: 20/λεπτό
Παιδιατρικό: 14/λεπτό
Για ενήλικες: 10/λεπτό
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Πίνακας A-13: Ρυθμίσεις αναπνευστήρα (συνέχεια)
Ρύθμιση

Λειτουργία

Αναπνεόμενος
όγκος άπνοιας
(VT )

Καθορίζει τον όγκο του αερίου
που χορηγείται στους
πνεύμονες του ασθενούς κατά
τη διάρκεια μιας υποχρεωτικής
αναπνοής με βάση τον όγκο
(VC επιτρέπεται μόνο κατά τον
αερισμό άπνοιας).
Ο αναπνεόμενος όγκος άπνοιας
αντισταθμίζεται ως προς τη
θερμοκρασία και την πίεση του
σώματος (BTPS) και τη
συμμόρφωση του κυκλώματος
ασθενούς.

Πεδίο τιμών, ανάλυση,
ακρίβεια
Εύρος:
Νεογνικό: 3 mL ως 315 mL*
Παιδιατρικό/ ενηλίκων: 25 ml
ως 2500 ml (Το πεδίο τιμών
βάσει IBW είναι 1,16 x ελάχιστο
IBW, 45,7 x μέγιστο IBW)
Ανάλυση:
0,1 mL για 3 ως 5 mL*
1 mL για 5 ως 100 mL
5 mL για 100 ως 400 mL
10 mL για 400
ως 2500 mL
Ακρίβεια:
Αντιστάθμιση ως προς τη
συμμόρφωση και τη BTPS:
Για TI < 600 ms:
± 10 mL
(+ 10% x (600 ms/ TI)
ρύθμισης) Για TI >
600 ms:
± 10 mL (+ 10% ρύθμισης)
Τιμή νέου ασθενούς:
MAX (3 mL, (7,25 * IBW))*
*Υποθέτει ότι είναι
εγκατεστημένο το λογισμικό
NeoMode 2.0
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ΕΧ A-31

Πίνακας A-13: Ρυθμίσεις αναπνευστήρα (συνέχεια)
Ρύθμιση

Λειτουργία

Σταθερή κατά
τη διάρκεια
της αλλαγής
ρυθμού

Προσδιορίζει ποια από τις τρεις
μεταβλητές συγχρονισμού
αναπνοής είναι αυτή που
ρυθμίζεται απευθείας από το
χειριστή και παραμένει
σταθερή όταν αλλάζει ο
αναπνευστικός ρυθμός που
ορίστηκε. Ισχύει μόνο στον
αερισμό με έλεγχο πίεσης (PC)
και στον αερισμό με έλεγχο
όγκου + (VC+).

Πεδίο τιμών, ανάλυση,
ακρίβεια
Μεταβλητές συγχρονισμού:
Χρόνος εισπνοής, αναλογία
I:E ή χρόνος εκπνοής. TH, TL,
TH:TL στη λειτουργία
BILEVEL
Ανάλυση: Δεν ισχύει
Ακρίβεια: Δεν ισχύει
Τιμή νέου ασθενούς: Χρόνος
εισπνοής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Μπορείτε να αλλάξετε την τιμή της επιλεγμένης
μεταβλητής οποτεδήποτε, αλλά η τιμή δεν αλλάζει λόγω
αλλαγής της ρύθμισης του αναπνευστικού ρυθμού.

Ευαισθησία
αποσύνδεσης
(DSENS)

ΕΧ A-32

Ορίζει την επιτρεπτή απώλεια
(σε%) όγκου επιστροφής σε
περίπτωση υπέρβασης της
οποίας, ο αναπνευστήρας
ενεργοποιεί το συναγερμό
CIRCUIT DISCONNECT
(Αποσύνδεση κυκλώματος).
Όσο μεγαλύτερη είναι η
ρύθμιση, τόσο περισσότερος
όγκος επιστροφής πρέπει να
χάνεται πριν ανιχνευτεί ο
συναγερμός CIRCUIT
DISCONNECT (Αποσύνδεση
κυκλώματος).
Για παράδειγμα, η ρύθμιση
95% σημαίνει ότι πρέπει να
χαθεί περισσότερο από το 95%
του όγκου επιστροφής πριν
ανιχνευτεί ο συναγερμός
CIRCUIT DISCONNECT
(Αποσύνδεση κυκλώματος)
από τον αναπνευστήρα.

Πεδίο τιμών: 20 έως 95%
Ανάλυση: 1%
Ακρίβεια: Δεν ισχύει
Τιμή νέου ασθενούς (τύπος
αερισμού INVASIVE): 75%
Τιμή νέου ασθενούς (τύπος
αερισμού NIV): OFF
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Πίνακας A-13: Ρυθμίσεις αναπνευστήρα (συνέχεια)
Ρύθμιση

Λειτουργία

Πεδίο τιμών, ανάλυση,
ακρίβεια

Ευαισθησία
εκπνοής
(ESENS)

Το ποσοστό της ανώτερης
εισπνευστικής ροής στο οποίο
ο αναπνευστήρας περνά από
την εισπνοή στην εκπνοή για
αυθόρμητες αναπνοές.

Πεδίο τιμών: 1 έως 80% (1 έως
10% όταν ο αυθόρμητος τύπος
είναι PA)
Ανάλυση: 1%
Ακρίβεια: Δεν ισχύει
Τιμή νέου ασθενούς: 25%
(3% όταν ο αυθόρμητος τύπος
είναι PA)

Χρόνος
εκπνοής (TE)

Ορίζει το διάστημα εκπνοής για
υποχρεωτικές αναπνοές με
έλεγχο πίεσης (PC ή VC+).

Πεδίο τιμών: TE 0,2
δευτερόλεπτα
Ανάλυση: 0,01 δευτερόλεπτα
Ακρίβεια: ±0,01 δευτερόλεπτα
Τιμή νέου ασθενούς:
60/f (νέος ασθενής) - TI (νέος
ασθενής) δευτερόλεπτα
Εξαρτάται από: αναλογία I:E,
TI, f

Μοτίβο ροής
(διαθέσιμο
μόνο όταν ο
υποχρεωτικός
τύπος είναι VC)

Το πρότυπο ροής αερίου των
υποχρεωτικών αναπνοών με
έλεγχο όγκου (VC). Δεν είναι
δυνατή η επιλογή προτύπου
ροής όταν ο υποχρεωτικός
τύπος είναι PC ή VC+.

Πεδίο τιμών:
Τετραγωνική ή πριονωτή
κυματομορφή
Ανάλυση: Δεν ισχύει
Ακρίβεια: Δεν ισχύει
Τιμή νέου ασθενούς:
Νεογνά: Πριονωτή
κυματομορφή
Πριονωτή κυματομορφή
Όλοι οι τύποι κυκλώματος:
Πριονωτή κυματομορφή
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Πίνακας A-13: Ρυθμίσεις αναπνευστήρα (συνέχεια)
Ρύθμιση

ΕΧ A-34

Λειτουργία

Πεδίο τιμών, ανάλυση,
ακρίβεια

Ευαισθησία
ροής (VSENS)

Η ροή του αερίου που
εισπνέεται από τον ασθενή η
οποία ενεργοποιεί τον
αναπνευστήρα ώστε να
χορηγεί μια υποχρεωτική ή
αυθόρμητη αναπνοή (όταν
επιλέγεται η ενεργοποίηση
ροής).

Πεδίο τιμών:
Νεογνά: 0,1 έως  10 l/min
Παιδιατρικός/Ενήλικες:
0,2 έως 20 l/min
Ανάλυση: 0,1 l/λεπτό
Ακρίβεια: Δεν ισχύει
Τιμή νέου ασθενούς:
Νεογνά: 0,5 l/λεπτό
Παιδιατρικό:
2,0 l/min
Για ενήλικες:
3,0 l/min

Όριο χρόνου
αυθόρμητης
εισπνοής
υψηλής
προτεραιότητας
(2TI SPONT )
(Διαθέσιμο
μόνο όταν
ο τύπος
αερισμού
είναι NIV)

Ορίζει το μέγιστο επιτρεπτό
χρόνο εισπνοής κατά τον μη
επεμβατικό αερισμό. Εάν ο
χρόνος εισπνοής φθάσει το
καθορισμένο όριο, ο
αναπνευστήρας μεταβαίνει
στην εκπνοή.

Πεδίο τιμών:
Νεογνά: 0,2 δευτ. έως
(1 + (0,1 x IBW)) δευτ.
Παιδιατρικός/Ενήλικες:
0,4 δευτ. έως
(1,99 +
(0,02 x IBW)) δευτ.
Τιμή νέου ασθενούς:
Νεογνά:
(1 + (0,1 x IBW)) δευτ.
Παιδιατρικός/Ενήλικες:
(1,99 + (0,02 x IBW)) δευτ.
Εξαρτάται από: Τύπος
κυκλώματος, IBW

Τύπος
υγροποίησης

Υποδηλώνει τον τύπο της
συσκευής υγροποίησης που
χρησιμοποιείται στον
αναπνευστήρα. Μπορεί να
αλλαχθεί κατά τη διάρκεια του
SST και του φυσιολογικού
αερισμού (βλ. οθόνη More
Settings [Περισσότερες
ρυθμίσεις]).

Πεδίο τιμών:
HME, μη θερμαινόμενος
σωλήνας εκπνοής ή
θερμαινόμενος σωλήνας
εκπνοής
Ανάλυση: Δεν ισχύει
Ακρίβεια: Δεν ισχύει
Τιμή νέου ασθενούς:
Προηγούμενη ρύθμιση
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Πίνακας A-13: Ρυθμίσεις αναπνευστήρα (συνέχεια)
Ρύθμιση

Λειτουργία

Πεδίο τιμών, ανάλυση,
ακρίβεια

Όγκος
υγραντήρα

Ο κενός όγκος του
εγκατεστημένου υγραντήρα
(καθορισμένος όγκος,
όχι συμπιέσιμος όγκος).

Πεδίο τιμών: 100 ml έως
1000 ml
Ανάλυση: 10 ml
Τιμή νέου ασθενούς:
Προηγούμενη ρύθμιση

Ιδανικό βάρος
σώματος (IBW)

Εμφανίζει, κατά προσέγγιση,
την τιμή για το σωματικό βάρος
του ασθενούς, υποθέτοντας ότι
είναι φυσιολογικά τα επίπεδα
λίπους και υγρών.
Το IBW καθορίζει τα απόλυτα
όρια στον αναπνεόμενο όγκο
αέρα και την ανώτατη ροή. Ο
αναπνευστήρας χρησιμοποιεί
την τιμή IBW για να
προσδιορίσει τις ρυθμίσεις
νέου ασθενούς για τον
αναπνεόμενο όγκο, την
ανώτατη ροή και τους
συναγερμούς που αφορούν τον
όγκο.

Πεδίο τιμών:
Νεογνά:
0,3 kg (0,66 lb)
έως 7,0 kg (15 lb)*
Παιδιατρικός:
3,5 kg (7,7 lb)
έως 35 kg (77 lb)
Ελαστικά όρια στα
7 kg και στα 24 kg
Για ενήλικες:
7,0 kg (15 lb)
έως 150 kg (330 lb)
Ελαστικό όριο
στα 25 kg
Ανάλυση:
0,1 kg για 0,3 έως 3,5 kg*
0,5 kg για 3,5 έως 10 kg
1,0 kg για 10 έως 50 kg
5 kg για 50 έως 100 kg
10 kg για 100 έως 150 kg
Ακρίβεια: Δεν ισχύει
Τιμή νέου ασθενούς:
Νεογνά: 3,0 kg
Παιδιατρικός: 15,0 kg
Για ενήλικες: 50 kg
Εξαρτάται από: Τύπος
κυκλώματος
*Υποθέτει ότι είναι
εγκατεστημένο το λογισμικό
NeoMode 2.0
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ΕΧ A-35

Πίνακας A-13: Ρυθμίσεις αναπνευστήρα (συνέχεια)
Ρύθμιση

ΕΧ A-36

Λειτουργία

Πεδίο τιμών, ανάλυση,
ακρίβεια

Αναλογία I:E
ή
TH:TL στη
λειτουργία
BILEVEL

Ορίζει την αναλογία του χρόνου
εισπνοής προς το χρόνο
εκπνοής. Ισχύει μόνο για τις
υποχρεωτικές αναπνοές με
έλεγχο πίεσης (PC) στις
λειτουργίες SIMV, VC+, BILEVEL
και A/C.

Πεδίο τιμών:
1:299  I:E 4,00:1
1:299 < TH:TL < 149:1 (μόνο στη
λειτουργία BILEVEL)
Ανάλυση:
1 για 1:299 έως 1:100
0,1 για 1:99,9 έως 1:10,0
0,01 για 1:9,99 έως 4,00:1
Ακρίβεια:
0,01 δευτερόλεπτα του
χρόνου εισπνοής
καθορίζονται από τις
ρυθμίσεις για την αναλογία
I:E και τον αναπνευστικό
ρυθμό
Εξαρτάται από: TI, TE ή TH, TL

Πίεση
εισπνοής (PI)

Ορίζει την πίεση εισπνοής στο
ύψιλον του ασθενούς (πάνω
από την PEEP) κατά τη διάρκεια
μιας υποχρεωτικής αναπνοής
με έλεγχο πίεσης (PC).

Πεδίο τιμών: 5 έως 90 cmH2O,
PI + PEEP < 90 cmH2O,
PI + PEEP + 2 cmH2O
2PPEAK
Ανάλυση: 1,0 cmH2O
Ακρίβεια:
3,0 (+2,5% της ρύθμισης)
cmH2O, με μέτρηση στο
ύψιλον ασθενούς (τελική
πίεση εισπνοής μετά από
1 δευτερόλεπτο) όταν το
ποσοστό χρόνου ανόδου
είναι 100%
Τιμή νέου ασθενούς:
15 cmH2O
Εξαρτάται από: PEEP, 2PPEAK
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Πίνακας A-13: Ρυθμίσεις αναπνευστήρα (συνέχεια)
Ρύθμιση

Λειτουργία

Πεδίο τιμών, ανάλυση,
ακρίβεια

Χρόνος
εισπνοής (TI)

Ορίζει τη διάρκεια της εισπνοής
για τις υποχρεωτικές αναπνοές
με έλεγχο πίεσης (PC ή VC+).
Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση στο
VC, αλλά η τιμή TI εμφανίζεται
στη γραμμή συγχρονισμού
αναπνοής και αλλάζει με βάση
τις αλλαγές της ρύθμισης VC.

Πεδίο τιμών:
0,20 έως 8,00 δευτερόλεπτα
TH 0,2 δευτ. έως 30 δευτ.
(μόνο στη λειτουργία
BILEVEL)
Ανάλυση:
0,01 δευτ. όταν ο τύπος
υποχρεωτικής αναπνοής
είναι PC ή VC+, 0,02 δευτ.
όταν ο τύπος υποχρεωτικής
αναπνοής είναι VC
Ακρίβεια: ±0,01 δευτ.
Τιμή νέου ασθενούς:
Βάσει τύπου κυκλώματος,
IBW και ρυθμίσεων VC
Εξαρτάται από: I:E, f, TE

Υποχρεωτικός
τύπος

Ορίζει τον τύπο υποχρεωτικής
αναπνοής: έλεγχος όγκου (VC),
έλεγχος πίεσης (PC) ή έλεγχος
όγκου + (VC+). Το VC+ είναι
διαθέσιμο μόνο με τον τύπο
αερισμού INVASIVE
(Επεμβατικός) και με
εγκατεστημένη την επιλογή
Volume Ventilation Plus (VV+),
όταν η επιλεγμένη λειτουργία
είναι A/C ή SIMV.

Πεδίο τιμών: VC, PC ή VC+
Ανάλυση: Δεν ισχύει
Ακρίβεια: Δεν ισχύει
Τιμή νέου ασθενούς:
Νεογνά: PC
Παιδιατρικός/Ενήλικες: VC
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ΕΧ A-37

Πίνακας A-13: Ρυθμίσεις αναπνευστήρα (συνέχεια)
Ρύθμιση
Mode
(Λειτουργία)

ΕΧ A-38

Λειτουργία
Καθορίζει τη λειτουργία αερισμού,
η οποία, με τη σειρά της, προσδιορίζει τους επιτρεπτούς τύπους
αναπνοής:
Η επιλογή A/C επιτρέπει υποχρεωτικές αναπνοές PC (έλεγχος πίεσης), VC (έλεγχος όγκου) ή VC+.
Όταν ο τύπος αερισμού είναι NIV, η
επιλογή A/C επιτρέπει μόνο υποχρεωτικές αναπνοές PC ή VC.
Η επιλογή SIMV επιτρέπει υποχρεωτικές αναπνοές (PC, VC ή VC+) και
αυθόρμητες αναπνοές (με ή χωρίς
PS ή TC). Όταν ο τύπος αερισμού
είναι NIV, η επιλογή SIMV επιτρέπει
υποχρεωτικές αναπνοές PC ή VC
και αυθόρμητες αναπνοές με ή
χωρίς PS.
Η επιλογή SPONT επιτρέπει μόνο
αυθόρμητες αναπνοές (με ή χωρίς
υποστήριξη πίεσης [PS], αντιστάθμιση σωλήνα [TC], υποστήριξη
όγκου [VS] ή Proportional Assist™*
[PA]), εκτός από τις μη αυτόματες
εισπνοές, οι οποίες μπορεί να είναι
υποχρεωτικές αναπνοές PC ή VC.
Οι ίδιες ρυθμίσεις επιτρέπονται και
όταν ο τύπος αερισμού είναι NIV,
με τη διαφορά ότι οι επιλογές TC,
VS και PA δεν είναι διαθέσιμες.

Πεδίο τιμών, ανάλυση,
ακρίβεια
Εύρος:
A/C, SIMV, SPONT, CPAP
(προαιρετικό) ή BILEVEL
(προαιρετικό)
Ανάλυση: Δεν ισχύει
Ακρίβεια: Δεν ισχύει
Τιμή νέου ασθενούς:
Νεογνά: SIMV
Παιδιατρικός/Ενήλικες: A/C
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Πίνακας A-13: Ρυθμίσεις αναπνευστήρα (συνέχεια)
Ρύθμιση
Mode
(Λειτουργία)

Λειτουργία

Πεδίο τιμών, ανάλυση,
ακρίβεια

Η επιλογή BILEVEL (προαιρετική)
επιτρέπει υποχρεωτικές αναπνοές
PC και αυθόρμητες αναπνοές (με ή
χωρίς PS ή TC). Η λειτουργία
BILEVEL χρησιμοποιεί δύο επίπεδα
θετικής πίεσης για τους αεραγωγούς. Η επιλογή BILEVEL δεν είναι
διαθέσιμη όταν ο τύπος αερισμού
είναι NIV.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι ρυθμίσεις του αναπνευστήρα που αφορούν
αποκλειστικά τη λειτουργία BILEVEL περιγράφονται
στην ενότητα για την επιλογή BiLevel της προσθήκης του
εγχειριδίου.

O2%

Ορίζει το ποσοστό οξυγόνου
στο χορηγούμενο αέριο.

Πεδίο τιμών:
21 έως 100%
Ανάλυση: 1% O2
Ακρίβεια:
3% επί τον όγκο
ολόκληρης της αναπνοής
Τιμή νέου ασθενούς:
Νεογνά: 40%
Παιδιατρικός/Ενήλικες:
100%

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σημαντική μεταβολή της ρύθμισης O2% μπορεί να
προκαλέσει την προσωρινή εμφάνιση της τιμής VTE
(εκπνεόμενος όγκος) σε χαμηλότερο ή υψηλότερο
επίπεδο από αυτό του πραγματικού εκπνεόμενου
όγκου. Αυτό είναι αποτέλεσμα των αρχικών
υπολογισμών σπιρομέτρησης και δεν αντιστοιχεί στον
πραγματικό όγκο που εκπνέει ο ασθενής.
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ΕΧ A-39

Πίνακας A-13: Ρυθμίσεις αναπνευστήρα (συνέχεια)
Ρύθμιση
Patient circuit
type (Τύπος
κυκλώματος
ασθενούς)

Λειτουργία
Υποδηλώνει τον τύπο του
κυκλώματος που
χρησιμοποιείται στον
αναπνευστήρα. Η αλλαγή της
ρύθμισης είναι δυνατή μόνο
κατά τη διάρκεια του SST.

Πεδίο τιμών, ανάλυση,
ακρίβεια
Εύρος:
Το νεογνικό, παιδιατρικό ή
ενηλίκων/ νεογνικό
διατίθενται μόνο με
εγκατεστημένη την επιλογή
λογισμικού NeoMode
Ανάλυση: Δεν ισχύει
Ακρίβεια: Δεν ισχύει

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για βέλτιστη αντιστάθμιση ως προς τη συμμόρφωση,
χρησιμοποιείτε την επιλογή PEDIATRIC (Παιδιατρικό) για
το κύκλωμα ασθενούς, όταν η τιμή IBW είναι  24 kg.

ΕΧ A-40
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Πίνακας A-13: Ρυθμίσεις αναπνευστήρα (συνέχεια)
Ρύθμιση
Ανώτατη
εισπνευστική
ροή (VMAX)

Λειτουργία
Ορίζει την ανώτατη (μέγιστη)
εισπνευστική ροή κατά τις
υποχρεωτικές αναπνοές με
έλεγχο όγκου (VC).

Πεδίο τιμών, ανάλυση,
ακρίβεια
Πεδίο τιμών:
Νεογνά:
1,0 l/min έως 30 l/min
Παιδιατρικός:
3,0 l/min έως 60 l/min
Ενήλικες: 3,0 l/min έως
 150 l/min
Ανάλυση:
0,1 l/min για ροές των
1 έως 20 l/min
1 l/min για ροές των
20 l/min και πάνω
Ακρίβεια:
 (0,5 + 10% της ρύθμισης) l/
min
Κορεσμένη θερμοκρασία
και πίεση σώματος (BTPS)
μετά τα πρώτα 100 ms
εισπνοής και χωρίς
αντιστάθμιση
συμμόρφωσης
Τιμή νέου ασθενούς: Όταν ο τύπος
του κυκλώματος είναι Ενηλίκων
και το μοτίβο ροής είναι πριονωτή
κυματομορφή: 2 x 0,435 x IBW.
Όταν το μοτίβο ροής είναι
τετράγωνο: 0,435 x IBW. Όταν
ο τύπος κυκλώματος είναι
Παιδιατρικό και το μοτίβο
ροής είναι τετράγωνο: MAX
(0,572 x IBW), 3,0. Όταν το μοτίβο
ροής είναι πριονωτή
κυματομορφή: 2 x 0,572 x IBW.
Όταν ο τύπος κυκλώματος είναι
Νεογνικό: MAX (2 x 0,750 x
IBW) 1,0
Εξαρτάται από: Τύπος
κυκλώματος, IBW, V T, f,
πρότυπο ροής, TPL, I:E, TE
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ΕΧ A-41

Πίνακας A-13: Ρυθμίσεις αναπνευστήρα (συνέχεια)
Ρύθμιση

ΕΧ A-42

Λειτουργία

Πεδίο τιμών, ανάλυση,
ακρίβεια

PEEP

Ορίζει τη θετική τελική πίεση
εκπνοής, που ορίζεται ως η
θετική πίεση-στόχος στο
κύκλωμα ασθενούς κατά την
εκπνοή (ονομάζεται επίσης
πίεση έναρξης).

Πεδίο τιμών: 0 έως 45 cmH2O
Ανάλυση:
0,5 cmH2O για 0 έως
19,5 cmH2O
1 cmH2O για 20 έως
45 cmH2O
Ακρίβεια:
± (2,0 + 4% της ρύθμισης)
cmH2O μετρημένη στο
ύψιλον ασθενούς
Μετρημένη PEEP με ροή
επιστροφής: < 5 l/min
Τιμή νέου ασθενούς: 3 cmH2O
Εξαρτάται από: 2PPEAK, PI

Χρόνος
ηρεμίας (TPL)

Ορίζει την παράταση της
υποχρεωτικής αναπνοής με
έλεγχο όγκου (VC), κατά τη
διάρκεια της οποίας
διακόπτεται η χορήγηση
αερίου και εμποδίζεται η
εκπνοή. Αυξάνει το χρόνο
παραμονής του χορηγούμενου
αερίου στους πνεύμονες του
ασθενούς.

Πεδίο τιμών: 0,0 έως
2,0 δευτερόλεπτα
Ανάλυση: 0,1 δευτερόλεπτα
Ακρίβεια: 0,01 δευτερόλεπτα
Τιμή νέου ασθενούς:
0,0 δευτερόλεπτα
Εξαρτάται από: VT, f, πρότυπο
ροής, VMAX, I:E, TE

Ευαισθησία
πίεσης (PSENS)

Ορίζει την πτώση της πίεσης
κάτω από την PEEP, η οποία
απαιτείται για να αρχίσει
η αναπνοή με πρωτοβουλία
του ασθενούς (όταν έχει
επιλεγεί η ενεργοποίηση
πίεσης).

Πεδίο τιμών:
0,1 έως 20 cmH2O
κάτω από την PEEP
Ανάλυση: 0,1 cmH2O
Ακρίβεια: Δεν ισχύει
Τιμή νέου ασθενούς: 2 cmH2O
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Πίνακας A-13: Ρυθμίσεις αναπνευστήρα (συνέχεια)
Πεδίο τιμών, ανάλυση,
ακρίβεια

Ρύθμιση

Λειτουργία

Υποστήριξη
πίεσης (PSUPP)

Ορίζει την πίεση υποβοήθησης
εισπνοής (πάνω από την PEEP)
στο ύψιλον του ασθενούς κατά
τη διάρκεια μιας αυθόρμητης
αναπνοής, όταν ο τύπος της
αυθόρμητης αναπνοής είναι με
υποστήριξη πίεσης (PS).

Πεδίο τιμών: 0 έως 70 cmH2O,
PSUPP + PEEP 90cmH2O,
PSUPP + PEEP + 2 cmH2O
 2PPEAK
Ανάλυση: 1 cmH2O
Ακρίβεια:
± (3,0 + 2,5% της ρύθμισης)
cmH2O μετρημένη στο
ύψιλον ασθενούς (τελική
πίεση εισπνοής μετά από
1 δευτερόλεπτο)
Τιμή νέου ασθενούς: 0 cmH2O
Εξαρτάται από: 2PPEAK

Αναπνευστικός
ρυθμός (f )

Ορίζει τον ελάχιστο αριθμό
υποχρεωτικών αναπνοών τις
οποίες δέχεται ο ασθενής ανά
λεπτό. Ενεργοποιημένη στις
λειτουργίες A/C, SIMV και
BILEVEL.

Πεδίο τιμών:
Νεογνά: 1,0 έως 150/λεπτό
Παιδιατρικός/Ενήλικες:
1,0 έως 100/λεπτό
Ανάλυση:
0,1/min για 1,0 έως 10/min
1/min για 10 έως 150/min
Ακρίβεια:
(0,1 +0,6% της ρύθμισης)
1/min κατά μέσο όρο, για
60 δευτ. ή 5 αναπνοές, όποιο
συμβεί τελευταίο
Τιμή νέου ασθενούς:
Νεογνά: 20/λεπτό
Παιδιατρικός: 14/λεπτό
Ενήλικες: 10/λεπτό
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ΕΧ A-43

Πίνακας A-13: Ρυθμίσεις αναπνευστήρα (συνέχεια)
Ρύθμιση
Ποσοστό
χρόνου
ανόδου

P%

Λειτουργία
Ορίζει την ταχύτητα αύξησης
της πίεσης εισπνοής για την
επίτευξη της καθορισμένης
πίεσης εισπνοής (πίεσηςστόχου) στις αναπνοές με
έλεγχο πίεσης (PC) ή
υποστήριξη πίεσης (PS). Όσο
υψηλότερη είναι η τιμή τόσο
γρηγορότερα επιτυγχάνεται η
πίεση-στόχος.

Πεδίο τιμών, ανάλυση,
ακρίβεια
Πεδίο τιμών: 1 έως 100%
Ανάλυση: 1%
Ακρίβεια: Δεν ισχύει
Τιμή νέου ασθενούς: 50%

Προειδοποίηση
Υπό συγκεκριμένες κλινικές συνθήκες (όπως άκαμπτοι
πνεύμονες ή υψηλή αντίσταση αεραγωγού), επιτάχυνση
ροής πάνω από 50% θα μπορούσε να προκαλέσει αιφνίδια
υπερβολική αύξηση της πίεσης και πρόωρη μετάβαση στην
εκπνοή. Αξιολογήστε προσεκτικά την κατάσταση του
ασθενούς, πριν ρυθμίσετε το ποσοστό χρόνου ανόδου πάνω
από την προεπιλεγμένη ρύθμιση του 50%.

ΕΧ A-44
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Πίνακας A-13: Ρυθμίσεις αναπνευστήρα (συνέχεια)
Ρύθμιση
Αερισμός
ασφαλείας
(ασφαλής
κατάσταση)

Λειτουργία

Πεδίο τιμών, ανάλυση,
ακρίβεια

Μια ασφαλής λειτουργία
αερισμού που ενεργοποιείται
αν το κύκλωμα του ασθενούς
συνδεθεί πριν ολοκληρωθεί η
έναρξη του αναπνευστήρα.
(Δεν είναι δυνατή η
τροποποίηση των
προεπιλεγμένων ρυθμίσεων
αερισμού ασφαλείας.)
Ο αερισμός ασφαλείας δηλώνει
συναγερμό υψηλής
προτεραιότητας PROCEDURE
ERROR (Σφάλμα διαδικασίας)
και ορίζει τα όρια αυτού του
συναγερμού:
Συναγερμός πίεσης
κυκλώματος υψηλής
προτεραιότητας =
20 cmH2O
Συναγερμός ελάχιστου
εκπνεόμενου όγκου
χαμηλής προτεραιότητας =
0,05 l
Όλοι οι υπόλοιποι συναγερμοί
είναι ανενεργοί.

Στις ρυθμίσεις αερισμού
ασφαλείας περιλαμβάνονται
οι εξής:
Mode (Λειτουργία) = A/C
Mandatory type
(Υποχρεωτικός τύπος) = PC
Respiratory rate
(Αναπνευστικός ρυθμός) =
16/min
Inspiratory time (Χρόνος
εισπνοής) = 1 δευτ
Inspiratory pressure (Πίεση
εισπνοής) = 10 cmH2O
PEEP = 3 cmH2O
Trigger type (Τύπος
ενεργοποίησης) = pressure
(πίεση)
Pressure sensitivity
(Ευαισθησία πίεσης) =
2 cmH2O
Rise time percent (Ποσοστό
χρόνου ανόδου) = 50%
O2% = 100% ή 40% στην
επιλογή NeoMode (21%, εάν
το O2 δεν είναι διαθέσιμο)
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ΕΧ A-45

Πίνακας A-13: Ρυθμίσεις αναπνευστήρα (συνέχεια)
Ρύθμιση
Spontaneous
type
(Αυθόρμητος
τύπος)

ΕΧ A-46

Λειτουργία
Ορίζει τον τύπο αυθόρμητης
αναπνοής: χωρίς υποστήριξη
πίεσης (NONE) (Κανένας), με
υποστήριξη πίεσης (PS), με
αντιστάθμιση σωλήνα (TC),
με υποστήριξη όγκου (VS) ή
με αναλογική υποβοήθηση
(PA).
Η επιλογή TC είναι διαθέσιμη
μόνο με την επιλογή Tube
Compensation (Αντιστάθμιση
σωλήνα), όταν ο τύπος του
κυκλώματος ασθενούς είναι
παιδιατρικός ή ενηλίκων. Η
επιλογή PA είναι διαθέσιμη
μόνο με την επιλογή PAV™*+
όταν ο τύπος του κυκλώματος
είναι ενηλίκων, το IBW είναι
 25,0 kg και η εσωτερική
διάμετρος του σωλήνα
είναι 6,0 mm.
Η επιλογή VS είναι διαθέσιμη
μόνο με την επιλογή Volume
Ventilation Plus.

Πεδίο τιμών, ανάλυση,
ακρίβεια
Πεδίο τιμών:
Όταν ο τύπος αερισμού είναι
INVASIVE (Επεμβατικός):
Νεογνά: PS, NONE (Κανένας),
VS
Παιδιατρικός: NONE
(Κανένας), PS, TC, VS
Ενήλικες: NONE (Κανένας),
PS, TC, VS, PA
Όταν ο τύπος αερισμού είναι
NIV (Μη επεμβατικός):
Νεογνά/Παιδιατρικός/
Ενήλικες: PS, NONE
(Κανένας)
Ανάλυση: Δεν ισχύει
Ακρίβεια: Δεν ισχύει
Τιμή νέου ασθενούς: PS
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Πίνακας A-13: Ρυθμίσεις αναπνευστήρα (συνέχεια)
Ρύθμιση

Λειτουργία

Αναπνεόμενος
όγκος (για VC)
ή
Όγκος-στόχος
(για VC+)
(VT )

Καθορίζει τον όγκο του αερίου
που χορηγείται στους
πνεύμονες του ασθενούς κατά
τη διάρκεια μιας υποχρεωτικής
αναπνοής με βάση τον όγκο.
Ο αναπνεόμενος όγκος
αντισταθμίζεται ως προς τη
θερμοκρασία και την πίεση του
σώματος (BTPS) και τη
συμμόρφωση του κυκλώματος
ασθενούς.

Πεδίο τιμών, ανάλυση,
ακρίβεια
Πεδίο τιμών:
Νεογνά: 2 ml έως 315 ml*
Παιδιατρικός/Ενήλικες: 25
ml έως 2500 ml (Το πεδίο
τιμών βάσει IBW είναι 1,16 x
ελάχιστο IBW, 45,7 x μέγιστο
IBW.)
Ανάλυση:
0,1 mL για 2 ως 5 mL*
1 ml για 5 έως 100 ml
5 ml για 100 έως 400 ml
10 ml για 400 έως 2500 ml
Ακρίβεια:
Αντιστάθμιση ως προς
τη συμμόρφωση και τη BTPS:
Για TI < 600 ms:
±10 ml (+ 10% x (600 ms/TI)
της ρύθμισης)
Για TI > 600 ms:
±10 ml (+10% της ρύθμισης)
Τιμή νέου ασθενούς:
Νεογνά:
MAX (2 mL, (7,25 * IBW)),
όταν ο τύπος του
κυκλώματος = NEONATAL
και ο υποχρεωτικός
τύπος = VC+*
MAX (3 mL, (7,25 * IBW)),
όταν ο τύπος του
κυκλώματος = NEONATAL
και ο υποχρεωτικός
τύπος = VC*
Παιδιατρικός/Ενήλικες:
(7,25 X IBW)
Εξαρτάται από: Τύπος
κυκλώματος, IBW, f, VMAX,
πρότυπο ροής, TPL, I:E, TE
*Υποθέτει ότι είναι
εγκατεστημένο το λογισμικό
NeoMode 2.0
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ΕΧ A-47

Πίνακας A-13: Ρυθμίσεις αναπνευστήρα (συνέχεια)

ΕΧ A-48

Πεδίο τιμών, ανάλυση,
ακρίβεια

Ρύθμιση

Λειτουργία

Trigger Type
(Τύπος
ενεργοποίησης)

Προσδιορίζει εάν οι αναπνοές
του ασθενούς ενεργοποιούνται
βάσει της ροής ή της πίεσης.
Βλ. επίσης ευαισθησία ροής και
ευαισθησία πίεσης.

Πεδίο τιμών:
Νεογνά: Ροή (V-TRIG)
Παιδιατρικός/Ενήλικες:
Τύπος αερισμού INVASIVE
(Επεμβατικός): Πίεση
(P-TRIG) ή Ροή (V-TRIG)
Τύπος αερισμού NIV (Μη
επεμβατικός): Ροή (V-TRIG)
Ανάλυση: Δεν ισχύει
Ακρίβεια: Δεν ισχύει
Τιμή νέου ασθενούς:
Ροή (V-TRIG)

Vent Type
(Τύπος
αερισμού)

Επιτρέπει στο χρήστη να
επιλέξει τον τύπο επεμβατικού
ή μη επεμβατικού αερισμού
βάσει του τύπου της
διασύνδεσης αναπνοής που
χρησιμοποιείται.
INVASIVE (Επεμβατικός): ET
ή τραχειοσωλήνες NIV (Μη
επεμβατικός): μάσκες, βρεφικές
ρινικές απολήξεις ή σωλήνες ET
χωρίς στερεωτικό.

Πεδίο τιμών: INVASIVE
(Επεμβατικός) ή NIV
(Μη επεμβατικός)
Ανάλυση: Δεν ισχύει
Ακρίβεια: Δεν ισχύει
Τιμή νέου ασθενούς: INVASIVE
(Μη επεμβατικός)
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Πίνακας A-14: Ρυθμίσεις συναγερμών
Ρύθμιση

Λειτουργία

Πεδίο τιμών, ανάλυση,
ακρίβεια

Διάστημα
άπνοιας (TA)

Ορίζει το μέγιστο χρονικό
διάστημα από την έναρξη μιας
αναπνοής μέχρι την έναρξη της
επόμενης αναπνοής, μετά από
το οποίο ο αναπνευστήρας
εισέρχεται στη λειτουργία
αερισμού λόγω άπνοιας.
Πατήστε το κουμπί APNEA
(Άπνοια) για να αλλάξετε
τη ρύθμιση TA.

Πεδίο τιμών: MAX
(10 s, 60/ Άπνοια f s)
Ανάλυση: 1 δευτερόλεπτο
Τιμή νέου ασθενούς:
Νεογνά: 10 δευτερόλεπτα
Παιδιατρικός: 15
δευτερόλεπτα Ενήλικες: 20
δευτερόλεπτα

Όριο υψηλής
πίεσης
κυκλώματος
(2PPEAK)

Ορίζει τη μέγιστη επιτρεπτή
πίεση κυκλώματος (σε σχέση με
το περιβάλλον) κατά τη
διάρκεια της εισπνοής. Όταν,
κατά τη διάρκεια της εισπνοής,
επιτευχθεί το όριο υψηλής
πίεσης κυκλώματος, ο
αναπνευστήρας διακόπτει την
εισπνοή και ξεκινά την εκπνοή.

Πεδίο τιμών: 7 έως 100 cmH2O
Ανάλυση: 1 cmH2O
Τιμή νέου ασθενούς:
Νεογνά: 30 cmH2O
Παιδιατρικός/Ενήλικες:
40 cmH2O

Αισθητήρας O2

Η ενεργοποίηση του αισθητήρα
O2 επιτρέπει τη λειτουργία του
συναγερμού υψηλού/χαμηλού
χορηγούμενου O2%. Αυτός ο
συναγερμός σημαίνει ότι το
O2% που μετρήθηκε σε
οποιαδήποτε φάση του κύκλου
αναπνοής είναι υψηλότερο ή
χαμηλότερο από τα εσωτερικά
προγραμματισμένα όρια. Τα
όρια του συναγερμού
ρυθμίζονται αυτόματα κατά την
αναρρόφηση με 100% O2, τον
αερισμό άπνοιας, την
αποσύνδεση του κυκλώματος
ασθενούς, την είσοδο αερίου
χαμηλής πίεσης και όταν
αλλάζει η ρύθμιση O2%.

Πεδίο τιμών: Αισθητήρας O2
ενεργοποιημένος,
απενεργοποιημένος ή
βαθμονόμηση
Τιμή νέου ασθενούς:
Ενεργοποιημένη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ο συναγερμός ισχύει
μόνο εάν ο
αισθητήρας O2 είναι
ενεργοποιημένος.
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ΕΧ A-49

Πίνακας A-14: Ρυθμίσεις συναγερμών (συνέχεια)

ΕΧ A-50

Ρύθμιση

Λειτουργία

Όριο υψηλού
εκπνεόμενου
όγκου ανά
λεπτό
(2VE TOT )

Ορίζει το μέγιστο όριο
εκπνεόμενου όγκου ανά λεπτό
για τις αυθόρμητες ή τις
υποχρεωτικές αναπνοές.

Πεδίο τιμών, ανάλυση,
ακρίβεια
Πεδίο τιμών:
OFF
ή
0,10 l/min και > όριο
χαμηλού εκπνεόμενου
όγκου ανά λεπτό
και
Νεογνά:  10 l/min
Παιδιατρικός:  30 l/min
Ενήλικες:  100 l/min
Ανάλυση:
0,005 l για 0,100 έως 0,495
0,05 l για 0,50 έως 4,95 l
0,5 l για 5,0 έως 100,0 l
Τιμή νέου ασθενούς:
Νεογνά:
[(20 x 0,001 L/mL x (7,25 mL/kg
x IBW) x 1,30) + 0,05]
Παιδιατρικό:
[(14 x 0,001 L/mL x (7,25 mL/kg
x IBW) x 1,30) + 0,05]
Για ενήλικες:
[(10 x 0,001 L/mL x (7,25 mL/kg
x IBW) x 1,30) + 0,05]
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Πίνακας A-14: Ρυθμίσεις συναγερμών (συνέχεια)
Πεδίο τιμών, ανάλυση,
ακρίβεια

Ρύθμιση

Λειτουργία

Υψηλό όριο
εκπνεόμενου
όγκου
(2VTE)

Ορίζει το μέγιστο όριο
εκπνεόμενου όγκου για τις
αυθόρμητες ή τις υποχρεωτικές
αναπνοές.

Πεδίο τιμών:
OFF
ή
> όριο χαμηλού
εκπνεόμενου
αυθόρμητου όγκου
> όριο χαμηλού
υποχρεωτικού εκπνεόμενου
όγκου
και
Νεογνά: 5 ml έως 500 ml
Παιδιατρικός: 25 ml έως
1500 ml ml
Ενήλικες: 25 ml έως
3000 ml ml
Ανάλυση:
1 ml για 5 ml έως 100 ml
5 ml για 100 έως 400 ml
10 ml για 400 έως 3000 ml
Τιμή νέου ασθενούς:
MAX [(7,25 mL/kg x IBW x 1,30),
5] mL

Όριο υψηλού
αναπνευστικ
ού ρυθμού
(2fTOT )

Βλ. μέγιστο όριο αναπνευστικού
ρυθμού.

Πεδίο τιμών:
OFF
ή
Νεογνά:
10/min έως 170/min
Παιδιατρικός/Ενήλικες:
10/min έως 110/min
Ανάλυση: 1/λεπτό
Τιμή νέου ασθενούς: OFF
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ΕΧ A-51

Πίνακας A-14: Ρυθμίσεις συναγερμών (συνέχεια)
Ρύθμιση
Όριο χαμηλού υποχρεωτικού
εκπνεόμενου
όγκου
(4VTE MAND)

Λειτουργία
Ορίζει το ελάχιστο όριο
του υποχρεωτικού
εκπνεόμενου όγκου.

Πεδίο τιμών, ανάλυση,
ακρίβεια
Πεδίο τιμών:
OFF
ή
 1 ml
< όριο υψηλού
υποχρεωτικού εκπνεόμενου
όγκου
και
Νεογνά: 300 ml
Παιδιατρικός: 1000 ml
Ενήλικες: 2500 ml
Ανάλυση:
1ml για 1 έως 100 ml
5 ml για 100 έως 400 ml
10 ml για 400 έως 2500 ml
Τιμή νέου ασθενούς (τύπος
αερισμού INVASIVE):
(7,25 mL/kg x IBW x 0,70)

ΕΧ A-52
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Πίνακας A-14: Ρυθμίσεις συναγερμών (συνέχεια)
Ρύθμιση

Λειτουργία

Όριο
χαμηλού
εμπνεόμενου
όγκου ανά
λεπτό
(4VE TOT )

Ορίζει το ελάχιστο όριο
εκπνεόμενου όγκου ανά λεπτό
για τις υποχρεωτικές και τις
αυθόρμητες αναπνοές.

Πεδίο τιμών, ανάλυση,
ακρίβεια
Πεδίο τιμών:
OFF ή
< όριο υψηλού εκπνεόμενου
όγκου ανά λεπτό
και
Νεογνά: OFF ή 0,010 l/min
έως 10 l/min
Παιδιατρικός: 0,05 l/min έως
30 l/min
Ενήλικες: 0,05 l/min έως
60 l/min
Ανάλυση:
0,005 l/min για 0,010 έως
0,495 l/min
0,05 l/min για 0,05 έως
4,95 l/min
0,5 l/min για 5,0 l έως
60,0 l/min
Τιμή νέου ασθενούς (τύπος
αερισμού INVASIVE):
Νεογνά:
MAX [((20 x 0,001 L/mL x (7,25
mL/kg x IBW) x 0,70) - 0,05),
0,01]
Παιδιατρικό:
[(14 x 0,001 L/mL x (7,25 mL/kg
x IBW) x 0,70) - 0,05]
Για ενήλικες:
[(10 x 0,001 L/mL x (7,25 mL/kg
x IBW) x 0,70) - 0,05)
Τιμή νέου ασθενούς
(τύπος αερισμού NIV): OFF
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ΕΧ A-53

Πίνακας A-14: Ρυθμίσεις συναγερμών (συνέχεια)
Ρύθμιση
Όριο
χαμηλού
αυθόρμητου
εκπνεόμενου
όγκου
(4VTE SPONT )

ΕΧ A-54

Λειτουργία
Ορίζει το ελάχιστο όριο του
αυθόρμητου εκπνεόμενου
όγκου.

Πεδίο τιμών, ανάλυση,
ακρίβεια
Πεδίο τιμών:
OFF ή
 1 ml
< όριο υψηλού
υποχρεωτικού εκπνεόμενου
όγκου
και
Νεογνά: 300 ml
Παιδιατρικός: 1000 ml
Ενήλικες: 2500 ml
Ανάλυση:
1 ml για 1 έως 100 ml
5 ml για 100 έως 400 ml
10 ml για 400 έως 2500 ml
Τιμή νέου ασθενούς (τύπος
αερισμού INVASIVE):
(7,25 mL/kg x IBW x 0,70)
Τιμή νέου ασθενούς
(τύπος αερισμού NIV ή όταν ο
αυθόρμητος τύπος είναι PA):
OFF
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Πίνακας A-14: Ρυθμίσεις συναγερμών (συνέχεια)
Ρύθμιση
Όριο
συναγερμού
χαμηλής
πίεσης
κυκλώματος
(4PPEAK)

Λειτουργία
Ορίζει την ελάχιστη επιτρεπτή
πίεση κυκλώματος. Διαθέσιμο
μόνο κατά τη διάρκεια του
αερισμού NIV ή όταν έχει
επιλεγεί το VC+ ως
υποχρεωτικός τύπος για τον
επεμβατικό αερισμό.

Πεδίο τιμών, ανάλυση,
ακρίβεια
Πεδίο τιμών:
NIV: OFF έως 2PPEAK 1 cmH2O
VC+: PEEP έως 2PPEAK 1 cmH2O

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Όταν είναι επιλεγμένο
το VC+, η παράμετρος
4PPEAK μπορεί να
ρυθμιστεί στην τιμή
OFF, μόνο εάν η PEEP
έχει ρυθμιστεί στην
τιμή 0.
Τιμή νέου ασθενούς:
PEEP + 6 cmH2O
Ανάλυση:
0,5 cmH2O για πιέσεις <
20 cmH2O
1 cmH2O για πιέσεις 
20 cmH2O
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ΕΧ A-55

Πίνακας A-15: Δεδομένα ασθενούς
Παράμετρος

ΕΧ A-56

Λειτουργία

Πεδίο τιμών, ανάλυση,
ακρίβεια

Breath type
(Τύπος
αναπνοής)

Υποδηλώνει τον τύπο της αναπνοής και τη φάση κατά την
οποία χορηγείται (εισπνοή ή
εκπνοή). Το φόντο φωτίζεται
κατά τη διάρκεια της εισπνοής
και είναι σκοτεινό κατά τη
διάρκεια της εκπνοής.
Η ένδειξη παραμένει ενεργοποιημένη καθ' όλη τη διάρκεια του
αναπνευστικού κύκλου και ενημερώνεται στην αρχή κάθε αναπνοής και κάθε εκπνοής. Η
εμφάνιση της ένδειξης αναπνοής δεν συγχρονίζεται με την
εμφάνιση της ένδειξης του
εκπνεόμενου όγκου (VTE), η
οποία ισχύει για τον προηγούμενο αναπνευστικό κύκλο.

Τύπος: Έλεγχος (C), υποβοήθηση (A) ή αυθόρμητος (S)
Φάση: Εισπνοή ή εκπνοή
Ανάλυση: Δεν ισχύει
Ακρίβεια: Δεν ισχύει

Χορηγούμενο
O2%
(O2%)

Υποδηλώνει το ποσοστό οξυγόνου στο αέριο που χορηγείται στον ασθενή, μετρημένο
στην έξοδο ανάντη του φίλτρου εισπνοής του αναπνευστήρα. Ο συναγερμός O2%
υψηλής και χαμηλής προτεραιότητας ορίζονται αυτόματα
βάσει της τιμής O2%.

Πεδίο τιμών: 0 έως 103%
Ανάλυση: 1% O2
Ακρίβεια: ±3% O2 της πλήρους
κλίμακας

Τελική πίεση
εκπνοής (PEEP)

Υποδηλώνει την πίεση στο
τέλος της φάσης εκπνοής της
προηγούμενης αναπνοής.
Ενημερώνεται στην αρχή της
επόμενης εισπνοής. Αν είναι
ενεργή η παύση εκπνοής, η
τιμή που προβάλλεται
αντανακλά το επίπεδο
οποιασδήποτε ενεργής
πνευμονικής PEEP.

Πεδίο τιμών: -20,0 έως 130
cmH2O
Ανάλυση:
0,1 cmH2O για -20,0 έως 9,9
cmH2O
1 cmH2O για 10 έως 130
cmH2O
Ακρίβεια:
± (2 + 4% της μέτρησης)
cmH2O ως προς τη
μετρηθείσα πίεση στην
πλευρά εκπνοής του ύψιλον
ασθενούς
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Πίνακας A-15: Δεδομένα ασθενούς (συνέχεια)
Παράμετρος

Λειτουργία

Πεδίο τιμών, ανάλυση,
ακρίβεια

Τελική πίεση
εισπνοής
(PI END)

Υποδηλώνει την πίεση στο
τέλος της φάσης εισπνοής της
τρέχουσας αναπνοής.
Ενημερώνεται στην αρχή της
φάσης εκπνοής. Αν είναι
ενεργή η κατάσταση ηρεμίας
(πλατό), η τιμή που
προβάλλεται αντανακλά το
επίπεδο της τελικής πίεσης
ηρεμίας.

Πεδίο τιμών: -20,0 έως
130 cmH2O
Ανάλυση:
0,1 cmH2O για -20,0 έως
9,9 cmH2O
1 cmH2O για 10 έως
130 cmH2O
Ακρίβεια:
 (2 + 4% της μέτρησης)
cmH2O ως προς το ύψιλον
του ασθενούς για τις
αναπνοές με έλεγχο πίεσης,
με χρόνους εισπνοής του
1 δευτερολέπτου ή
περισσότερο

Εκπνεόμενος
όγκος ανά
λεπτό (VE TOT )

Εμφανίζει το υπολογισμένο
σύνολο των όγκων που
εξέπνευσε ο ασθενής για τις
αυθόρμητες αναπνοές κατά το
προηγούμενο λεπτό. Δεν
περιλαμβάνονται οι τιμές για
τις υποχρεωτικές αναπνοές για
το συγκεκριμένο διάστημα.
Η τιμή που προβάλλεται
αντισταθμίζεται ως προς τη
συμμόρφωση και τη BTPS.
Ενημερώνεται στην αρχή της
επόμενης εισπνοής.

Πεδίο τιμών: 0,00 έως 99,9 l
Ανάλυση:
0,01 l για 0,00 έως 9,99 l
0,1 l για 10,0 έως 99,9 l
Ακρίβεια:
Όταν το TE < 600 ms:
10 x αναπνευστικό ρυθμό
(+10% x (600 ms/TE) της
μέτρησης) ml
Όταν το TE > 600 ms: 10 x
αναπνευστικό ρυθμό
(+10% της μέτρησης) ml
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ΕΧ A-57

Πίνακας A-15: Δεδομένα ασθενούς (συνέχεια)
Παράμετρος
Εκπνεόμενος
όγκος (VTE)

Λειτουργία
Υποδηλώνει τον όγκο που
εξέπνευσε ο ασθενής για την
προηγούμενη υποχρεωτική ή
αυθόρμητη αναπνοή. Η τιμή
που εμφανίζεται
αντισταθμίζεται ως προς τη
συμμόρφωση και τη BTPS.
Ο εκπνεόμενος όγκος
ενημερώνεται στην αρχή της
επόμενης εισπνοής.

Πεδίο τιμών, ανάλυση,
ακρίβεια
Πεδίο τιμών: 0 έως 6000 ml
Ανάλυση:
0,1 ml για 0,0 έως 9,9 ml
1 ml για 10 έως 6000 ml
Ακρίβεια:
Όταν το TI < 600 ms:
 (10 + 10% (600 ms/TE)
της ρύθμισης) ml
Όταν το TI > 600 ms:
 (10 + 10% της ρύθμισης)
ml
Αντιστάθμιση ως προς
τη συμμόρφωση και τη
BTPS
TE = χρόνος εκπνοής του
90% του εκπνεόμενου
όγκου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σημαντική μεταβολή της ρύθμισης O2% μπορεί να
προκαλέσει την προσωρινή εμφάνιση της τιμής VTE
(εκπνεόμενος όγκος) σε χαμηλότερο ή υψηλότερο επίπεδο από αυτό του πραγματικού εκπνεόμενου όγκου.
Αυτό είναι αποτέλεσμα των αρχικών υπολογισμών σπιρομέτρησης και δεν αντιστοιχεί στον πραγματικό όγκο
που εκπνέει ο ασθενής.

ΕΧ A-58
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Πίνακας A-15: Δεδομένα ασθενούς (συνέχεια)
Παράμετρος

Λειτουργία

Πεδίο τιμών, ανάλυση,
ακρίβεια

Αναλογία I:E

Υποδηλώνει την αναλογία του
χρόνου εισπνοής προς το
χρόνο εκπνοής για την
προηγούμενη αναπνοή,
ανεξάρτητα από τον τύπο.
Ενημερώνεται στην αρχή της
επόμενης εισπνοής.
Λόγω των περιορισμών που
ισχύουν για τη ρύθμιση της
αναλογίας I:E στον αερισμό με
έλεγχο πίεσης (PC), τα
δεδομένα παρακολούθησης
εμφανίζονται και η ρύθμιση
μπορεί να μην συμφωνεί
απόλυτα.

Πεδίο τιμών:
1:599 έως 149:1
Ανάλυση:
0,1 για 1:9,9 έως 9,9:1
1 για 1:599 έως 1:10 και
10:1 έως 149:1
Ακρίβεια: ± 1%

Ενδογενής PEEP
(PEEPI)

Υποδηλώνει μια υπολογισμένη
εκτίμηση της πίεσης πάνω από
το επίπεδο της PEEP στο τέλος
της εκπνοής. Προσδιορίζεται
κατά τη διάρκεια ενός
χειρισμού παύσης της
εκπνοής.

Πεδίο τιμών: -20,0 έως
130 cmH2O
Ανάλυση:
0,1 cmH2O για -20,0 έως
9,9 cmH2O
1 cmH2O για 10 έως
130 cmH2O

Ανώτατη πίεση
κυκλώματος
(PPEAK)

Υποδηλώνει τη μέγιστη πίεση
κατά τη διάρκεια
της προηγούμενης αναπνοής,
σε σχέση με το ύψιλον του
ασθενούς,
συμπεριλαμβανομένης
της φάσης εισπνοής και της
φάσης εκπνοής. Ενημερώνεται
στο τέλος της εισπνοής.

Πεδίο τιμών: -20,0 έως
130 cmH2O
Ανάλυση:
0,1 cmH2O για -20,0 έως
99,9 cmH2O
1,0 cmH2O για 10 έως
130 cmH2O
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ΕΧ A-59

Πίνακας A-15: Δεδομένα ασθενούς (συνέχεια)
Παράμετρος

ΕΧ A-60

Λειτουργία

Πεδίο τιμών, ανάλυση,
ακρίβεια

Μέση πίεση
κυκλώματος
(PMEAN)

Υποδηλώνει τη μέση
πίεση κυκλώματος
κατά το διάστημα του
προηγούμενου λεπτού,
ανεξάρτητα από τον τύπο.
Ενημερώνεται στην αρχή της
επόμενης εισπνοής.

Πεδίο τιμών: -20,0 έως
130 cmH2O
Ανάλυση:
0,1 cmH2O για -20,0 έως
9,9 cmH2O
1,0 cmH2O για 10 έως
130 cmH2O
Ακρίβεια:
± (3 + 4% της μέτρησης)
cmH2O

Πίεση ηρεμίας
(PPL)

Εμφανίζει την πίεση στο
κύκλωμα αναπνοής του
αναπνευστήρα, στο τέλος ενός
χειρισμού παύσης της
εισπνοής. Μια εκτίμηση της
πίεσης στους πνεύμονες του
ασθενούς. Η τιμή PPL
ενημερώνεται διαρκώς.

Πεδίο τιμών: -20,0 έως
130 cmH2O
Ανάλυση:
0,1 cmH2O για -20,0 έως
9,9 cmH2O
1 cmH2O για 10 έως
130 cmH2O
Ακρίβεια:
± (2 + 4% της μέτρησης)
cmH2O

Δείκτης
γρήγορης
ρηχής
αναπνοής
(f/VT )

Εμφανίζει την αναλογία του
αναπνευστικού ρυθμού προς
τις μετρήσεις εισπνεόμενου
όγκου στην οθόνη MORE
PATIENT DATA (Περισσότερα
δεδομένα ασθενούς). Είναι
διαθέσιμη μόνο για τις
αυθόρμητες αναπνοές
(λειτουργία SPONT).
Προσπελάσιμη κατά το
φυσιολογικό αερισμό,
επιλέγοντας το κουμπί MORE
PATIENT DATA (Περισσότερα
δεδομένα ασθενούς) της
επάνω οθόνης.

Πεδίο τιμών: 0,0 έως 600 1/
min-l
Ανάλυση:
0,1 για f/VT < 10 1/min-l
1 για f/V T 10 1/min-l
Ακρίβεια: Δεν ισχύει
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Πίνακας A-15: Δεδομένα ασθενούς (συνέχεια)
Παράμετρος

Λειτουργία

Πεδίο τιμών, ανάλυση,
ακρίβεια

Χρόνος
αυθόρμητης
εισπνοής
(TI SPONT )

Εμφανίζει τη μέτρηση του
χρόνου εισπνοής του
ασθενούς στην οθόνη MORE
PATIENT DATA (Περισσότερα
δεδομένα ασθενούς).
Διαθέσιμη μόνο για τις
αυθόρμητες αναπνοές.
Προσπελάσιμη κατά το
φυσιολογικό αερισμό,
επιλέγοντας το κουμπί MORE
PATIENT DATA (Περισσότερα
δεδομένα ασθενούς) της
επάνω οθόνης.

Πεδίο τιμών: 0,00 έως 10,00 s
Ανάλυση: 0,01 s
Ακρίβεια: Δεν ισχύει

Αυθόρμητος
όγκος ανά
λεπτό
(VE SPONT )

Εμφανίζει το υπολογισμένο
σύνολο των όγκων που
εξέπνευσε ο ασθενής για τις
αυθόρμητες αναπνοές κατά το
προηγούμενο λεπτό.
Δεν περιλαμβάνονται οι τιμές
για τις υποχρεωτικές αναπνοές
για το συγκεκριμένο διάστημα.
Η τιμή που προβάλλεται
αντισταθμίζεται ως προς τη
συμμόρφωση και τη BTPS.
Ενημερώνεται στην αρχή της
επόμενης εισπνοής.

Πεδίο τιμών: 0,00 έως 99,9 l
Ανάλυση:
0,01 l για 0,00 έως 9,99 l
0,1 l για 10,0 έως 99,9 l
Ακρίβεια:
Όταν το TE < 600 ms: [10 x
αναπνευστικό ρυθμό +10%
(600 ms/TE) της μέτρησης]
ml
Όταν το TE > 600 ms:(10 x
αναπνευστικό ρυθμό +10%
της μέτρησης) ml
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ΕΧ A-61

Πίνακας A-15: Δεδομένα ασθενούς (συνέχεια)
Παράμετρος

ΕΧ A-62

Λειτουργία

Πεδίο τιμών, ανάλυση,
ακρίβεια

Ποσοστό
χρόνου
αυθόρμητης
εισπνοής
(TI/TTOT )

Εμφανίζει την αναλογία του
χρόνου εισπνοής προς τις
μετρήσεις του συνολικού
χρόνου του κύκλου αναπνοής
στην οθόνη MORE PATIENT
DATA (Περισσότερα
δεδομένα ασθενούς). Είναι
διαθέσιμη μόνο για τις
αυθόρμητες αναπνοές
(λειτουργία SPONT).
Προσπελάσιμη κατά το
φυσιολογικό αερισμό,
επιλέγοντας το κουμπί MORE
PATIENT DATA (Περισσότερα
δεδομένα ασθενούς) της
επάνω οθόνης.

Πεδίο τιμών: 0,00 έως 1,00
Ανάλυση: 0,01

Στατική
ενδοτικότητα
(CSTAT )

Εμφανίζει μια εκτίμηση
της ελαστικότητας των
πνευμόνων του ασθενούς.

Πεδίο τιμών:
0 έως 500 ml/cmH2O
Ανάλυση:
0,1 ml/cmH2O για
0 έως 9,9 ml/cmH2O
1 ml/cmH2O για 10 έως
500 ml/cmH2O
Ακρίβεια:
± (1 + 20% της πραγματικής
τιμής) ml/cmH2O για
1 έως 100 ml/cmH2O
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Πίνακας A-15: Δεδομένα ασθενούς (συνέχεια)
Παράμετρος

Λειτουργία

Πεδίο τιμών, ανάλυση,
ακρίβεια

Στατική
αντίσταση
(RSTAT )

Εμφανίζει μια εκτίμηση της
περιοριστικότητας του
αεραγωγού του ασθενούς.

Πεδίο τιμών:
0 έως 500 cmH2O/l/s
Ανάλυση:
0,1 cmH2O/l/s για 0 έως
9,9 cmH2O/l/s
1 cmH2O/l/s για 10 έως
500 cmH2O/l/s
Ακρίβεια:
± (3 + 20%)της πραγματικής
τιμής) cmH2O/l/s
(Δεν ισχύει, εάν
CSTAT < 5 ml/cmH2O ή
VMAX < 20 l/min)

Συνολική PEEP
(PEEPTOT )

Εμφανίζει την πίεση κατά τη
διάρκεια ενός χειρισμού
παύσης της εκπνοής. Αποτελεί
εκτίμηση της συνολικής πίεσης
στο τέλος της εκπνοής, με
σημείο αναφοράς την
ατμόσφαιρα.

Πεδίο τιμών: -20,0 έως
130 cmH2O
Ανάλυση:
0,1 cmH2O για -20,0 έως
9,9 cmH2O
1 cmH2O για 10 έως
130 cmH2O

Συνολικός
αναπνευστικός
ρυθμός (fTOT )

Εμφανίζει την υπολογισμένη
τιμή για τον αριθμό των
υποχρεωτικών και των
αυθόρμητων αναπνοών που
χορηγήθηκαν στον ασθενή για
το διάστημα του
προηγούμενου λεπτού.
Η τιμή fTOT ενημερώνεται
στην αρχή της επόμενης
εισπνοής.

Πεδίο τιμών: 0 έως 200/min
Ανάλυση:
0,1/λεπτό για 0,0 έως
9,9/λεπτό
1/λεπτό για 10 έως 200/
λεπτό
Ακρίβεια: 0,8/λεπτό
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ΕΧ A-63

Πίνακας A-16: Other Screens (Άλλες οθόνες) — εμφανιζόμενα
δεδομένα
Εμφανιζόμενα
δεδομένα

Λειτουργία

Στη λειτουργία σέρβις, επιλέξτε το κουμπί στο κάτω μέρος της επάνω οθόνης,
ή κατά το φυσιολογικό αερισμό, επιλέξτε το κουμπί Other Screens (Άλλες
οθόνες) στο κάτω μέρος της επάνω οθόνης για να εμφανιστούν τα ακόλουθα
κουμπιά για άλλα εμφανιζόμενα δεδομένα:

ΕΧ A-64

Διαγνωστικοί
κωδικοί

Πληροφορίες που βοηθούν το ειδικευμένο προσωπικό
στην αντιμετώπιση βλαβών του αναπνευστήρα.

Χρόνος
λειτουργίας

Εμφανίζει τους χρόνους λειτουργίας για τον αναπνευστήρα
και το συμπιεστή. Χρησιμοποιήστε αυτές τις πληροφορίες
για να προγραμματίσετε τις διαδικασίες συντήρησης από
το χειριστή και την προληπτική συντήρηση από το ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Οι χρόνοι λειτουργίας υπολογίζονται με ακρίβεια 2% ανά 10.000 ώρες λειτουργίας.

Αποτελέσματα
SST

Εμφανίζει τα αποτελέσματα κάθε ελέγχου που
πραγματοποιήθηκε κατά τον τελευταίο έλεγχο SST.

Διάταξη
αναπνευστήρα

Εμφανίζει τους αριθμούς σειράς για το GUI και την BDU, το
επίπεδο αναθεώρησης του λογισμικού, τον αριθμό σειράς
του συμπιεστή, το επίπεδο αναθεώρησης του σταθερού
τμήματος λογισμικού SAAS και τις εγκατεστημένες
επιλογές λογισμικού. Σε περίπτωση αναβάθμισης ή
τροποποίησης, οι πληροφορίες της αναθεώρησης
λογισμικού αλλάζουν.

Σύνοψη
ελέγχου

Εμφανίζει όλα τα αποτελέσματα των τελευταίων ελέγχων
SST και EST.
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Κωδικοί εξαρτημάτων

Αυτό το παράρτημα παραθέτει τα εξαρτήματα και τα
παρελκόμενα που μπορούν να αντικατασταθούν από το
χρήστη. Η Εικόνα B-1 δείχνει τα εξαρτήματα του συστήματος
αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840 Ventilator System που
αντιστοιχούν στους αριθμούς εξαρτημάτων που παρατίθενται
στον Πίνακας B-1. Η Εικόνα B-2 δείχνει τα ίδια εξαρτήματα
τοποθετημένα στον αναπνευστήρα (απεικονίζεται η
τροχήλατη βάση ανάρτησης συμπιεστή αναπνευστήρα Puritan
Bennett σειράς 800). Ο Πίνακας B-2 παραθέτει αυτά τα
εξαρτήματα και παρελκόμενα του αναπνευστήρα. Η Εικόνα B-3
απεικονίζει τον αναπνευστήρα τοποθετημένο στην τροχήλατη
βάση στατού αναπνευστήρα Puritan Bennett σειράς 800 και ο
Πίνακας B-3 παραθέτει τα εξαρτήματα και τα παρελκόμενα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα παρελκόμενα που παρατίθενται στον Πίνακα B-1 (εκτός
της εξωτερικής επιτοίχιας υδατοπαγίδας και του κιτ
ανάρτησης υγραντήρα) και στον Πίνακα B-2 μπορούν να
παραγγελθούν για αναπνευστήρες τοποθετημένους σε
τροχήλατες βάσεις στατού αναπνευστήρα Puritan Bennett
σειράς 800. Ο Πίνακας B-2 και ο Πίνακας B-3 περιέχουν
τους αριθμούς εξαρτημάτων του υγραντήρα, της
εξωτερικής επιτοίχιας υδατοπαγίδας και των κιτ
ανάρτησης κυλίνδρου που χρησιμοποιούνται με την
τροχήλατη βάση ανάρτησης συμπιεστή αναπνευστήρα
Puritan Bennett σειράς 800 και την τροχήλατη βάση
στατού αναπνευστήρα Puritan Bennett σειράς 800.

Κωδικοί εξαρτημάτων

1
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Εικόνα B-1. Παρελκόμενα αναπνευστήρα

ΕΧ B-2

Εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος αναπνευστήρα της Puritan Bennett™ σειράς 800

Κωδικοί εξαρτημάτων

Πίνακας B-1: Εξαρτήματα και παρελκόμενα αναπνευστήρα
Αριθμός
μέρους

Περιγραφή

Κωδικός

1

Διάταξη εύκαμπτου βραχίονα

4-032006-00

2

Κύκλωμα αναπνοής αναπνευστήρα, ενηλίκων,
επαναχρησιμοποιούμενο. Περιλαμβάνει:
Σωλήνας, ενηλίκων, 120-cm (περιλαμβάνονται 2)
Σωλήνας, ενηλίκων, 40-cm (περιλαμβάνονται 2)
Σωλήνας, ενηλίκων, 15-cm (περιλαμβάνονται 2)
Ύψιλον, ενηλίκων, με θύρα θερμοκρασίας
Υδατοπαγίδα,εντός του κυκλώματος
(περιλαμβάνονται 2)
Προσαρμογέας, 22-mm αρσενικός x 22-mm
αρσενικός
Σύστημα ανάρτησης σωλήνα
Ύψιλον, ενηλίκων, επαναχρησιμοποιούμενο

G-061208-SP

Κύκλωμα αναπνοής αναπνευστήρα, ενηλίκων,
επαναχρησιμοποιούμενο, με θερμαινόμενο σύρμα,
για υγραντήρες Fisher & Paykel™*.* Περιλαμβάνει:
Σωλήνας, ενηλίκων, 15-cm (περιλαμβάνονται 2)
Σωλήνας, ενηλίκων, 150-cm (περιλαμβάνονται 2)
Ύψιλον, ενηλίκων, με θύρα θερμοκρασίας
Προσαρμογέας, 22-mm αρσενικός x 22-mm
αρσενικός
Σύστημα ανάρτησης σωλήνα
Προσαρμογέας, θερμαντήρας εύκαμπτου σωλήνα
Αισθητήρας θερμοκρασίας, διπλός αεραγωγός
Σύρμα θερμαντήρα, άκρο εισπνοής
Σύρμα θερμαντήρα, άκρο εκπνοής
Σύρμα έλξης, 1,5-m

G-061235-00

G-061213-00

*Δεν εμφανίζεται στην Εικόνα B-1.

Εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος αναπνευστήρα της Puritan Bennett™ σειράς 800

ΕΧ B-3

Κωδικοί εξαρτημάτων

Πίνακας B-1: Εξαρτήματα και παρελκόμενα αναπνευστήρα
Αριθμός
μέρους
2
(συνέχεια)

Περιγραφή

Κωδικός

Κύκλωμα αναπνοής αναπνευστήρα, παιδιατρικό,
επαναχρησιμοποιούμενο.* Περιλαμβάνει:
Σωλήνας, παιδιατρικός, 120-cm (περιλαμβάνονται 2)
Σωλήνας, παιδιατρικός, 40-cm (περιλαμβάνονται 2)
Σωλήνας, παιδιατρικός, 15-cm (περιλαμβάνονται 2)
Ύψιλον, παιδιατρικό ίσιο
Υδατοπαγίδα,εντός του κυκλώματος
(περιλαμβάνονται 2)
Προσαρμογέας, 22-mm αρσενικός/ 15-mm
θηλυκός με θύρα θερμοκρασίας
Προσαρμογέας, 22-mm αρσενικός/ 15-mm
θηλυκός (περιλαμβάνονται 2)
Σύστημα ανάρτησης σωλήνα
Προσαρμογέας, 15-mm αρσενικός x 15-mm αρσενικός
Προσαρμογέας, 22-mm αρσενικός/15-mm θηλυκός
x 22-mm αρσενικός/15-mm θηλυκός

G-061223-00

Κύκλωμα αναπνοής αναπνευστήρα, παιδιατρικό,
επαναχρησιμοποιούμενο, με θερμαινόμενο σύρμα,
για υγραντήρες Fisher & Paykel™*.* Περιλαμβάνει:
Σωλήνας, παιδιατρικός, 15-cm (περιλαμβάνονται 2)
Σωλήνας, παιδιατρικός, 150-cm (περιλαμβάνονται 2)
Ύψιλον, παιδιατρικό ίσιο
Προσαρμογέας, 15-mm αρσενικός x 15-mm αρσενικός
Προσαρμογέας, 22-mm αρσενικός/15-mm θηλυκός
x 22-mm αρσενικός/15-mm θηλυκός
Σύστημα ανάρτησης σωλήνα
Προσαρμογέας, θερμαντήρας εύκαμπτου σωλήνα
Αισθητήρας θερμοκρασίας, διπλός αεραγωγός
Σύρμα θερμαντήρα, άκρο εισπνοής
Σύρμα θερμαντήρα, άκρο εκπνοής
Σύρμα έλξης, 1,5-m
Προσαρμογέας, 22-mm αρσενικός/ 15-mm
θηλυκός με θύρα θερμοκρασίας
Προσαρμογέας, 22-mm αρσενικός/ 15-mm
θηλυκός (περιλαμβάνονται 2)

G-061237-00

*Δεν εμφανίζεται στην Εικόνα B-1.

ΕΧ B-4

Εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος αναπνευστήρα της Puritan Bennett™ σειράς 800

Κωδικοί εξαρτημάτων

Πίνακας B-1: Εξαρτήματα και παρελκόμενα αναπνευστήρα
Αριθμός
μέρους
2 (συνέχεια)

Περιγραφή
Κύκλωμα αναπνοής αναπνευστήρα, ενηλίκων,
αναλώσιμο.*
Περιλαμβάνει:
Γωνιακός τραχειοσωλήνας
Ύψιλον ασθενούς χωρίς θύρα
Σύνδεσμος σωλήνα
Σωλήνας αναπνευστήρα, 72 in. (183 cm)
Ελαστικό κολάρο, σωλήνας αναπνευστήρα
Τάπα θύρας ύψιλον
Προστατευτική τάπα
Σύστημα ανάρτησης σωλήνα

Κωδικός
6-003030-00

*Δεν εμφανίζεται στην Εικόνα B-1.

Εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος αναπνευστήρα της Puritan Bennett™ σειράς 800

ΕΧ B-5

Κωδικοί εξαρτημάτων

Πίνακας B-1: Εξαρτήματα και παρελκόμενα αναπνευστήρα
Αριθμός
μέρους

Περιγραφή

Κωδικός

3

Τεχνητός πνεύμονας

4-000612-00

4

Διάταξη εύκαμπτου σωλήνα, οξυγόνου, DISS, για
Η.Π.Α.

4-001474-00

Διάταξη εύκαμπτου σωλήνα, οξυγόνου, για Γαλλία
(Air Liquide™*)

4-074697-00

Προειδοποίηση
Λόγω του υπερβολικού περιορισμού αυτής
της διάταξης σωλήνα, ενδέχεται να προκύψει
μειωμένη απόδοση αναπνευστήρα όταν
χρησιμοποιούνται πιέσεις παροχής < 50 psi
(345 kPa).

Διάταξη εύκαμπτου σωλήνα, οξυγόνου, για Ηνωμένο
Βασίλειο/Ιρλανδία (NIST/BOC)

4-074698-00

Διάταξη εύκαμπτου σωλήνα, οξυγόνου, για Ολλανδία
(NIST)

4-074700-00

Διάταξη εύκαμπτου σωλήνα, οξυγόνου, για Ισραήλ,
Ιαπωνία, Σαουδική Αραβία (DISS)

4-074702-00

Διάταξη εύκαμπτου σωλήνα, οξυγόνου, για Αίγυπτο,
Ινδία, Ιταλία, Κουβέιτ, Πολωνία, Πορτογαλία, Νότιο
Αφρική (DISS)

4-074705-00

Διάταξη εύκαμπτου σωλήνα, οξυγόνου, για Ελβετία
(DISS)

4-074708-00

Διάταξη εύκαμπτου σωλήνα, οξυγόνου, για Καναδά
(DISS)

4-074710-00

*Δεν εμφανίζεται στην Εικόνα B-1.

ΕΧ B-6

Εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος αναπνευστήρα της Puritan Bennett™ σειράς 800

Κωδικοί εξαρτημάτων

Πίνακας B-1: Εξαρτήματα και παρελκόμενα αναπνευστήρα
Αριθμός
μέρους
4
(συνέχεια)

Περιγραφή
Διάταξη εύκαμπτου σωλήνα, οξυγόνου, για
Αυστραλία/Νέα Ζηλανδία (SIS)

Κωδικός
4-074711-00

Προειδοποίηση
Λόγω του υπερβολικού περιορισμού αυτής
της διάταξης σωλήνα, ενδέχεται να προκύψει
μειωμένη απόδοση αναπνευστήρα όταν
χρησιμοποιούνται πιέσεις παροχής < 50 psi
(345 kPa).

Διάταξη εύκαμπτου σωλήνα, οξυγόνου, για Γερμανία
(DISS/Dräger™*)

4-074715-00

Προειδοποίηση
Λόγω του υπερβολικού περιορισμού αυτής
της διάταξης σωλήνα, ενδέχεται να προκύψει
μειωμένη απόδοση αναπνευστήρα όταν
χρησιμοποιούνται πιέσεις παροχής < 50 psi
(345 kPa).

5

Διάταξη εύκαμπτου σωλήνα, αέρα, για Η.Π.Α. (DISS)

4-006541-00

Διάταξη εύκαμπτου σωλήνα, αέρα, για Γαλλία (Air
Liquide™*)

4-074696-00

Προειδοποίηση
Λόγω του υπερβολικού περιορισμού αυτής
της διάταξης σωλήνα, ενδέχεται να προκύψει
μειωμένη απόδοση αναπνευστήρα όταν
χρησιμοποιούνται πιέσεις παροχής < 50 psi
(345 kPa).

*Δεν εμφανίζεται στην Εικόνα B-1.

Εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος αναπνευστήρα της Puritan Bennett™ σειράς 800

ΕΧ B-7

Κωδικοί εξαρτημάτων

Πίνακας B-1: Εξαρτήματα και παρελκόμενα αναπνευστήρα
Αριθμός
μέρους
5
(συνέχεια)

Περιγραφή

Κωδικός

Διάταξη εύκαμπτου σωλήνα, αέρα, για Ηνωμένο
Βασίλειο/Ιρλανδία (NIST/BOC)

4-074713-00

Διάταξη εύκαμπτου σωλήνα, αέρα, για Ολλανδία (NIST)

4-074701-00

Διάταξη εύκαμπτου σωλήνα, αέρα, για Ισραήλ,
Ιαπωνία, Κουβέιτ, Πολωνία, Πορτογαλία, Νότιο Αφρική
(DISS)

4-074703-00

Διάταξη εύκαμπτου σωλήνα, αέρα, για Σαουδική
Αραβία (DISS)

4-074704-00

Διάταξη εύκαμπτου σωλήνα, αέρα, για Αίγυπτο, Ινδία,
Ιταλία (DISS)

4-074706-00

Διάταξη εύκαμπτου σωλήνα, αέρα, για Ελβετία (DISS)

4-074707-00

Διάταξη εύκαμπτου σωλήνα, αέρα, για Καναδά (DISS)

4-074709-00

Διάταξη εύκαμπτου σωλήνα, αέρα, για Αυστραλία/Νέα
Ζηλανδία (SIS)

4-074712-00

Προειδοποίηση
Λόγω του υπερβολικού περιορισμού αυτής της
διάταξης σωλήνα, ενδέχεται να προκύψει
μειωμένη απόδοση αναπνευστήρα όταν
χρησιμοποιούνται πιέσεις παροχής < 50 psi
(345 kPa).

Διάταξη εύκαμπτου σωλήνα, αέρα, για Γερμανία (DISS/
Dräger™*)

4-074714-00

Προειδοποίηση
Λόγω του υπερβολικού περιορισμού αυτής της
διάταξης σωλήνα, ενδέχεται να προκύψει
μειωμένη απόδοση αναπνευστήρα όταν
χρησιμοποιούνται πιέσεις παροχής < 50 psi
(345 kPa).

*Δεν εμφανίζεται στην Εικόνα B-1.

ΕΧ B-8

Εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος αναπνευστήρα της Puritan Bennett™ σειράς 800

Κωδικοί εξαρτημάτων

Πίνακας B-1: Εξαρτήματα και παρελκόμενα αναπνευστήρα
Αριθμός
μέρους
6

Περιγραφή

Κωδικός

Καλώδιο τροφοδοσίας, για Βόρειο Αμερική

4-071420-00

Καλώδιο τροφοδοσίας, για Ιαπωνία

4-071424-00

Καλώδιο τροφοδοσίας, για Αυστραλία

4-031320-00

Καλώδιο τροφοδοσίας, για ηπειρωτική Ευρώπη

4-031321-00

Καλώδιο τροφοδοσίας, για Δανία

4-071421-00

Καλώδιο τροφοδοσίας, για Ινδία/Νότιο Αφρική (βύσμα
παλαιού βρετανικού τύπου με στρογγυλά δόντια)

4-071422-00

Καλώδιο τροφοδοσίας, για Ισραήλ

4-071423-00

Καλώδιο τροφοδοσίας, για Ιταλία

4-031323-00

Καλώδιο τροφοδοσίας, για Ελβετία

4-031325-00

Καλώδιο τροφοδοσίας, για Ηνωμένο Βασίλειο

4-031322-00

7

Τροχήλατη βάση RTA, αναπνευστήρας

4-076102-00

8

Φίλτρο βακτηρίων, εκπνοής, σύνδεσμοι 22-mm ISO,
με φιαλίδιο συλλογής, χρήση σε ένα μόνον ασθενή
(D/X800, χαρτοκιβώτιο των 12 τεμαχίων)

4-076887-00

Φίλτρο βακτηρίων, εκπνοής, σύνδεσμοι 22-mm ISO,
επαναχρησιμοποιούμενο (Re/X800, έκαστο)*

4-070305-00

9

Φιαλίδιο συλλογής, επαναχρησιμοποιούμενο (Re/X
800, έκαστο)

4-074647-00

10

Σακούλα παροχέτευσης, χρήση σε ένα μόνον ασθενή
(συσκευασία των 25)

4-048491-00

11

Σωλήνας, σακούλας παροχέτευσης, χρήση σε ένα
μόνον ασθενή (συσκευασία των 10)

4-048493-00

12

Σφιγκτήρας, επαναχρησιμοποιούμενος (χαρτοκιβώτιο
των 5 τεμαχίων)

4-048492-00

13

Τάπα παροχέτευσης

4-074613-00

*Δεν εμφανίζεται στην Εικόνα B-1.

Εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος αναπνευστήρα της Puritan Bennett™ σειράς 800

ΕΧ B-9

Κωδικοί εξαρτημάτων

Πίνακας B-1: Εξαρτήματα και παρελκόμενα αναπνευστήρα
Αριθμός
μέρους

Περιγραφή

Κωδικός

14

Σφράγισμα, φίλτρο εκπνοής

4-070311-00

15

Φίλτρο βακτηρίων, εισπνοής, σύνδεσμοι 22-mm ISO,
με φιαλίδιο συλλογής, μίας χρήσης (D/Flex,
χαρτοκιβώτιο των 12 τεμαχίων)

4-074601-00

Φίλτρο βακτηρίων, εισπνοής, σύνδεσμοι 22-mm ISO,
επαναχρησιμοποιούμενο (Re/Flex, έκαστο)

4-074600-00

Κιτ επιτοίχιας υδατοπαγίδας, με δυνατότητα στήριξης
σε τροχήλατη βάση RTA, αρσενικό DISS (περιλαμβάνει
υδατοπαγίδα, πλαίσιο με στοιχεία ανάρτησης και
σωλήνα διασύνδεσης)*)*

4-075315-00

Κιτ στήριξης, υγραντήρας Fisher & Paykel™* 480/730*

4-075313-00

Κιτ στήριξης, υγραντήρας Hudson RCI™*
ConchaTherm™* (Περιλαμβάνει μόνον εξαρτήματα τα
οποία επιτρέπουν τη σύνδεση του υγραντήρα με τον
αναπνευστήρα. Επικοινωνήστε με την Hudson RCI™*
για να πάρετε τους συνδέσμους που είναι απαραίτητοι
για την εγκατάσταση του υγραντήρα στο καρότσι του
αναπνευστήρα.)*

4-075312-00

Εγχειρίδιο λειτουργίας και τεχνικών στοιχείων,
Αγγλικά*

10067720

Εγχειρίδιο λειτουργίας και τεχνικών στοιχείων,
Γαλλικά*

10068817

Εγχειρίδιο λειτουργίας και τεχνικών στοιχείων,
Γερμανικά*

10068816

Εγχειρίδιο λειτουργίας και τεχνικών στοιχείων,
Ιταλικά*

10068821

Εγχειρίδιο λειτουργίας και τεχνικών στοιχείων,
Ιαπωνικά*

10068818

Εγχειρίδιο λειτουργίας και τεχνικών στοιχείων,
Πορτογαλικά*

10068839

*Δεν εμφανίζεται στην Εικόνα B-1.

ΕΧ B-10

Εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος αναπνευστήρα της Puritan Bennett™ σειράς 800

Κωδικοί εξαρτημάτων

Πίνακας B-1: Εξαρτήματα και παρελκόμενα αναπνευστήρα
Αριθμός
μέρους

Περιγραφή

Κωδικός

Εγχειρίδιο λειτουργίας και τεχνικών στοιχείων,
Ισπανικά*

10068819

Εγχειρίδιο λειτουργίας και τεχνικών στοιχείων,
Τσεχικά*

10068850

Εγχειρίδιο λειτουργίας και τεχνικών στοιχείων,
Ελληνικά*

10068896

Εγχειρίδιο λειτουργίας και τεχνικών στοιχείων,
Σλοβακικά*

10068851

Εγχειρίδιο λειτουργίας και τεχνικών στοιχείων,
Ουγγρικά*

10068840

Εγχειρίδιο λειτουργίας και τεχνικών στοιχείων,
Τουρκικά*

10068852

Εγχειρίδιο συντήρησης, Αγγλικά*

10067703

Αισθητήρας οξυγόνου (αντικαθίσταται κάθε χρόνο ή
ανάλογα με τις ανάγκες. Δείτε την Ενότητα 7.4.7 στη
σελίδα ΕΧ 7-20)*

10097559

Φίλτρο, είσοδος συμπιεστή*

4-074374-00

Σωλήνας ελέγχου (gold standard), 21 ίντσες (53 cm)
(για χρήση με EST)*

4-018506-00

Διάταξη καλωδίου, προέκταση GUI σε BDU, 10 πόδια*

4-071441-00

Σύστημα μάσκας, μεγάλο (για μη επεμβατικό
αερισμό)*

4-005253-00

*Δεν εμφανίζεται στην Εικόνα B-1.

Εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος αναπνευστήρα της Puritan Bennett™ σειράς 800

ΕΧ B-11

Κωδικοί εξαρτημάτων

6

1

4
5

11

13

9
15
10

12
14
16

7, 8

2
3

Εικόνα B-2. Παρελκόμενα αναπνευστήρα
(Τροχήλατη βάση ανάρτησης συμπιεστή αναπνευστήρα
Puritan Bennett™ σειράς 800 απεικονίζονται)

ΕΧ B-12

Εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος αναπνευστήρα της Puritan Bennett™ σειράς 800

Κωδικοί εξαρτημάτων

Πίνακας B-2: Εξαρτήματα και παρελκόμενα αναπνευστήρα
Αριθμός
στοιχείου

Περιγραφή

Κωδικός
εξαρτήματος

1

Διάταξη εύκαμπτου βραχίονα

4-032006-00

2

Κύκλωμα αναπνοής αναπνευστήρα, ενηλίκων,
επαναχρησιμοποιούμενο.
Περιλαμβάνει:
Σωλήνας, ενηλίκων, 120-cm (περιλαμβάνονται 2)
Σωλήνας, ενηλίκων, 40-cm (περιλαμβάνονται 2)
Σωλήνας, ενηλίκων, 15-cm (περιλαμβάνονται 2)
Ύψιλον, ενηλίκων, με θύρα θερμοκρασίας
Υδατοπαγίδα, εντός του κυκλώματος (περιλαμβάνονται 2)
Προσαρμογέας, 22-mm αρσενικός x 22-mm αρσενικός
Σύστημα ανάρτησης σωλήνα
Ύψιλον, ενηλίκων, επαναχρησιμοποιούμενο

G-061208-SP

Κύκλωμα αναπνοής αναπνευστήρα, ενηλίκων,
επαναχρησιμοποιούμενο, με θερμαινόμενο σύρμα, για
υγραντήρες Fisher & Paykel™*.* Περιλαμβάνει:
Σωλήνας, ενηλίκων, 15-cm (περιλαμβάνονται 2)
Σωλήνας, ενηλίκων, 150-cm (περιλαμβάνονται 2)
Ύψιλον, ενηλίκων, με θύρα θερμοκρασίας
Προσαρμογέας, 22-mm αρσενικός x 22-mm αρσενικός
Σύστημα ανάρτησης σωλήνα
Προσαρμογέας, θερμαντήρας εύκαμπτου σωλήνα
Αισθητήρας θερμοκρασίας, διπλός αεραγωγός
Σύρμα θερμαντήρα, άκρο εισπνοής
Σύρμα θερμαντήρα, άκρο εκπνοής
Σύρμα έλξης, 1,5-m

G-061235-00

G-061213-00

*Δεν απεικονίζεται στην Εικόνα B-2

Εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος αναπνευστήρα της Puritan Bennett™ σειράς 800

ΕΧ B-13

Κωδικοί εξαρτημάτων

Πίνακας B-2: Εξαρτήματα και παρελκόμενα αναπνευστήρα (συνέχεια)
Αριθμός
στοιχείου
2
(συνέχεια)

Περιγραφή

Κωδικός
εξαρτήματος

Κύκλωμα αναπνοής αναπνευστήρα, παιδιατρικό,
επαναχρησιμοποιούμενο.* Περιλαμβάνει:
Σωλήνας, παιδιατρικός, 120-cm (περιλαμβάνονται 2)
Σωλήνας, παιδιατρικός, 40-cm (περιλαμβάνονται 2)
Σωλήνας, παιδιατρικός, 15-cm (περιλαμβάνονται 2)
Ύψιλον, παιδιατρικό ίσιο
Υδατοπαγίδα,εντός του κυκλώματος (περιλαμβάνονται 2)
Προσαρμογέας, 22-mm αρσενικός/ 15-mm
θηλυκός με θύρα θερμοκρασίας
Προσαρμογέας, 22-mm αρσενικός/ 15-mm
θηλυκός (περιλαμβάνονται 2)
Σύστημα ανάρτησης σωλήνα
Προσαρμογέας, 15-mm αρσενικός x 15-mm αρσενικός
Προσαρμογέας, 22-mm αρσενικός/15-mm
θηλυκός x 22-mm αρσενικός/15-mm θηλυκός

G-061223-00

Κύκλωμα αναπνοής αναπνευστήρα, παιδιατρικό,
επαναχρησιμοποιούμενο, με θερμαινόμενο σύρμα, για
υγραντήρες Fisher & Paykel™*.*Περιλαμβάνει:
Σωλήνας, παιδιατρικός, 15-cm (περιλαμβάνονται 2)
Σωλήνας, παιδιατρικός, 150-cm (περιλαμβάνονται 2)
Ύψιλον, παιδιατρικό ίσιο
Προσαρμογέας, 15-mm αρσενικός x 15-mm αρσενικός
Προσαρμογέας, 22-mm αρσενικός/15-mm
θηλυκός x 22-mm αρσενικός/15-mm θηλυκός
Σύστημα ανάρτησης σωλήνα
Προσαρμογέας, θερμαντήρας εύκαμπτου σωλήνα
Αισθητήρας θερμοκρασίας, διπλός αεραγωγός
Σύρμα θερμαντήρα, άκρο εισπνοής
Σύρμα θερμαντήρα, άκρο εκπνοής
Σύρμα έλξης, 1,5-m
Προσαρμογέας, 22-mm αρσενικός/ 15-mm θηλυκός με
θύρα θερμοκρασίας
Προσαρμογέας, 22-mm αρσενικός/ 15-mm θηλυκός
(περιλαμβάνονται 2)

G-061237-00

*Δεν απεικονίζεται στην Εικόνα B-2

ΕΧ B-14

Εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος αναπνευστήρα της Puritan Bennett™ σειράς 800

Κωδικοί εξαρτημάτων

Πίνακας B-2: Εξαρτήματα και παρελκόμενα αναπνευστήρα (συνέχεια)
Αριθμός
στοιχείου
2
(συνέχεια)

Περιγραφή

Κωδικός
εξαρτήματος

Κύκλωμα αναπνοής αναπνευστήρα, ενηλίκων, αναλώσιμο*
Περιλαμβάνει:
Γωνιακός τραχειοσωλήνας
Ύψιλον ασθενούς χωρίς θύρα
Σύνδεσμος σωλήνα
Σωλήνας αναπνευστήρα, 72 in. (183 cm)
Ελαστικό κολάρο, σωλήνας αναπνευστήρα
Τάπα θύρας ύψιλον
Προστατευτική τάπα
Σύστημα ανάρτησης σωλήνα

6-003030-00

3

Τεχνητός πνεύμονας

4-000612-00

4

Διάταξη εύκαμπτου σωλήνα, οξυγόνου, DISS, για Η.Π.Α.

4-001474-00

Διάταξη εύκαμπτου σωλήνα, οξυγόνου, για Γαλλία (Air Liquide™*)

4-074697-00

Προειδοποίηση
Λόγω του υπερβολικού περιορισμού αυτής της διάταξης
σωλήνα, ενδέχεται να προκύψει μειωμένη απόδοση
αναπνευστήρα όταν χρησιμοποιούνται πιέσεις παροχής <
50 psi (345 kPa).

Διάταξη εύκαμπτου σωλήνα, οξυγόνου, για Ηνωμένο Βασίλειο/
Ιρλανδία (NIST/ BOC)

4-074698-00

Διάταξη εύκαμπτου σωλήνα, οξυγόνου, για Ολλανδία (NIST)

4-074700-00

Διάταξη εύκαμπτου σωλήνα, οξυγόνου, για Ισραήλ, Ιαπωνία,
Σαουδική Αραβία (DISS)

4-074702-00

Διάταξη εύκαμπτου σωλήνα, οξυγόνου, για Αίγυπτο, Ινδία,
Ιταλία, Κουβέιτ, Πολωνία, Πορτογαλία, Νότιο Αφρική (DISS)

4-074705-00

Διάταξη εύκαμπτου σωλήνα, οξυγόνου, για Ελβετία (DISS)

4-074708-00

Διάταξη εύκαμπτου σωλήνα, οξυγόνου, για Καναδά (DISS)

4-074710-00

*Δεν απεικονίζεται στην Εικόνα B-2

Εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος αναπνευστήρα της Puritan Bennett™ σειράς 800

ΕΧ B-15

Κωδικοί εξαρτημάτων

Πίνακας B-2: Εξαρτήματα και παρελκόμενα αναπνευστήρα (συνέχεια)
Αριθμός
στοιχείου
4
(συνέχεια)

Περιγραφή
Διάταξη εύκαμπτου σωλήνα, οξυγόνου, για Αυστραλία/Νέα
Ζηλανδία (SIS)

Κωδικός
εξαρτήματος
4-074711-00

Προειδοποίηση
Λόγω του υπερβολικού περιορισμού αυτής της διάταξης
σωλήνα, ενδέχεται να προκύψει μειωμένη απόδοση
αναπνευστήρα όταν χρησιμοποιούνται πιέσεις παροχής <
50 psi (345 kPa).

Διάταξη εύκαμπτου σωλήνα, οξυγόνου, για Γερμανία
(DISS/Dräger™*)

4-074715-00

Προειδοποίηση
Λόγω του υπερβολικού περιορισμού αυτής της διάταξης
σωλήνα, ενδέχεται να προκύψει μειωμένη απόδοση
αναπνευστήρα όταν χρησιμοποιούνται πιέσεις παροχής <
50 psi (345 kPa).

5

Διάταξη εύκαμπτου σωλήνα, αέρα, για Η.Π.Α. (DISS)

4-006541-00

Διάταξη εύκαμπτου σωλήνα, αέρα, για Γαλλία
(Air Liquide™*)

4-074696-00

Προειδοποίηση
Λόγω του υπερβολικού περιορισμού αυτής της διάταξης
σωλήνα, ενδέχεται να προκύψει μειωμένη απόδοση
αναπνευστήρα όταν χρησιμοποιούνται πιέσεις παροχής <
50 psi (345 kPa).

*Δεν απεικονίζεται στην Εικόνα B-2

ΕΧ B-16

Εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος αναπνευστήρα της Puritan Bennett™ σειράς 800

Κωδικοί εξαρτημάτων

Πίνακας B-2: Εξαρτήματα και παρελκόμενα αναπνευστήρα (συνέχεια)
Αριθμός
στοιχείου
5
(συνέχεια)

Περιγραφή

Κωδικός
εξαρτήματος

Διάταξη εύκαμπτου σωλήνα, αέρα, για Ηνωμένο Βασίλειο/
Ιρλανδία (NIST/ BOC)

4-074713-00

Διάταξη εύκαμπτου σωλήνα, αέρα, για Ολλανδία (NIST)

4-074701-00

Διάταξη εύκαμπτου σωλήνα, αέρα, για Ισραήλ, Ιαπωνία,
Κουβέιτ, Πολωνία, Πορτογαλία, Νότιο Αφρική (DISS)

4-074703-00

Διάταξη εύκαμπτου σωλήνα, αέρα, για Σαουδική Αραβία (DISS)

4-074704-00

Διάταξη εύκαμπτου σωλήνα, αέρα, για Αίγυπτο, Ινδία, Ιταλία
(DISS)

4-074706-00

Διάταξη εύκαμπτου σωλήνα, αέρα, για Ελβετία (DISS)

4-074707-00

Διάταξη εύκαμπτου σωλήνα, αέρα, για Καναδά (DISS)

4-074709-00

Διάταξη εύκαμπτου σωλήνα, αέρα, για Αυστραλία/Νέα
Ζηλανδία (SIS)

4-074712-00

Προειδοποίηση
Λόγω του υπερβολικού περιορισμού αυτής της διάταξης
σωλήνα, ενδέχεται να προκύψει μειωμένη απόδοση
αναπνευστήρα όταν χρησιμοποιούνται πιέσεις παροχής <
50 psi (345 kPa).

Διάταξη εύκαμπτου σωλήνα, αέρα, για Γερμανία
(DISS/Dräger™*)

4-074714-00

Προειδοποίηση
Λόγω του υπερβολικού περιορισμού αυτής της διάταξης
σωλήνα, ενδέχεται να προκύψει μειωμένη απόδοση
αναπνευστήρα όταν χρησιμοποιούνται πιέσεις παροχής <
50 psi (345 kPa).

*Δεν απεικονίζεται στην Εικόνα B-2

Εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος αναπνευστήρα της Puritan Bennett™ σειράς 800

ΕΧ B-17

Κωδικοί εξαρτημάτων

Πίνακας B-2: Εξαρτήματα και παρελκόμενα αναπνευστήρα (συνέχεια)
Αριθμός
στοιχείου
6

Περιγραφή

Κωδικός
εξαρτήματος

Καλώδιο τροφοδοσίας, για Βόρειο Αμερική

4-071420-00

Καλώδιο τροφοδοσίας, για Ιαπωνία

4-071424-00

Καλώδιο τροφοδοσίας, για Αυστραλία

4-031320-00

Καλώδιο τροφοδοσίας, για ηπειρωτική Ευρώπη

4-031321-00

Καλώδιο τροφοδοσίας, για Δανία

4-071421-00

Καλώδιο τροφοδοσίας, για Ινδία/ Νότιο Αφρική (βύσμα
παλαιού βρετανικού τύπου με στρογγυλά δόντια)

4-071422-00

Καλώδιο τροφοδοσίας, για Ισραήλ

4-071423-00

Καλώδιο τροφοδοσίας, για Ιταλία

4-031323-00

Καλώδιο τροφοδοσίας, για Ελβετία

4-031325-00

Καλώδιο τροφοδοσίας, για Ηνωμένο Βασίλειο

4-031322-00

7

Τροχήλατη βάση ανάρτησης συμπιεστή αναπνευστήρα Puritan
Bennett™ σειράς 800 με μπαταρία μίας ώρας

10046822

8

Puritan Bennett™ 800 Series Ventilator Compressor Mount Cart
με μπαταρία τεσσάρων ωρών

10046823

9

Φίλτρο βακτηρίων, εκπνοής, σύνδεσμοι 22-mm ISO, με φιαλίδιο
συλλογής, χρήση σε ένα μόνον ασθενή (D/X800, χαρτοκιβώτιο
των 12 τεμαχίων)

4-076887-00

Φίλτρο βακτηρίων, εκπνοής, σύνδεσμοι 22-mm ISO,
επαναχρησιμοποιούμενο (Re/X800, έκαστο)*

4-070305-00

10

Φιαλίδιο συλλογής, επαναχρησιμοποιούμενο (Re/X 800, έκαστο)

4-074647-00

11

Σακούλα παροχέτευσης, χρήση σε ένα μόνον ασθενή
(συσκευασία των 25)

4-048491-00

12

Σωλήνας, σακούλας παροχέτευσης, χρήση σε ένα μόνον
ασθενή (συσκευασία των 10)

4-048493-00

13

Σφιγκτήρας, επαναχρησιμοποιούμενος (χαρτοκιβώτιο των 5
τεμαχίων)

4-048492-00

14

Τάπα παροχέτευσης

4-074613-00

ΕΧ B-18

Εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος αναπνευστήρα της Puritan Bennett™ σειράς 800

Κωδικοί εξαρτημάτων

Πίνακας B-2: Εξαρτήματα και παρελκόμενα αναπνευστήρα (συνέχεια)
Αριθμός
στοιχείου

Περιγραφή

Κωδικός
εξαρτήματος

15

Σφράγισμα, φίλτρο εκπνοής

4-070311-00

16

Φίλτρο βακτηρίων, εισπνοής, σύνδεσμοι 22-mm ISO, με
φιαλίδιο συλλογής, μίας χρήσης (D/ Flex, χαρτοκιβώτιο των
12 τεμαχίων)

4-074601-00

Φίλτρο βακτηρίων, εισπνοής, σύνδεσμοι 22-mm ISO,
επαναχρησιμοποιούμενο (Re/ Flex, έκαστο)

10097559

Κιτ επιτοίχιας υδατοπαγίδας*

10045588

Κιτ ανάρτησης υγραντήρα*

10045589

Κιτ ανάρτησης κυλίνδρου*

10045586

Εγχειρίδιο λειτουργίας και τεχνικών στοιχείων, Αγγλικά*

10067720

Εγχειρίδιο λειτουργίας και τεχνικών στοιχείων, Γαλλικά*

10068817

Εγχειρίδιο λειτουργίας και τεχνικών στοιχείων, Γερμανικά*

10068816

Εγχειρίδιο λειτουργίας και τεχνικών στοιχείων, Ιταλικά*

10068821

Εγχειρίδιο λειτουργίας και τεχνικών στοιχείων, Ιαπωνικά*

10068818

Εγχειρίδιο λειτουργίας και τεχνικών στοιχείων, Πορτογαλικά*

10068839

Εγχειρίδιο λειτουργίας και τεχνικών στοιχείων, Ισπανικά*

10068819

Εγχειρίδιο λειτουργίας και τεχνικών στοιχείων, Τσεχικά*

10068850

Εγχειρίδιο λειτουργίας και τεχνικών στοιχείων, Ελληνικά*

10068896

Εγχειρίδιο λειτουργίας και τεχνικών στοιχείων, Σλοβακικά*

10068851

Εγχειρίδιο λειτουργίας και τεχνικών στοιχείων, Ουγγρικά*

10068840

Εγχειρίδιο λειτουργίας και τεχνικών στοιχείων, Τουρκικά*

10068852

Εγχειρίδιο συντήρησης, Αγγλικά*

10067703

Αισθητήρας οξυγόνου (αντικαθίσταται κάθε χρόνο ή ανάλογα
με τις ανάγκες. Βλ. Ενότητα 7.4.7, στη σελίδα ΕΧ 7-20)*

10097559

Φίλτρο, είσοδος συμπιεστή*

4-074374-00

*Δεν απεικονίζεται στην Εικόνα B-2
Εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος αναπνευστήρα της Puritan Bennett™ σειράς 800

ΕΧ B-19

Κωδικοί εξαρτημάτων

1,2

Εικόνα B-3. Σύστημα αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840 απεικονίζεται αναρτημένο
σε Puritan Bennett™ 800 Series Ventilator Pole Cart

ΕΧ B-20

Εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος αναπνευστήρα της Puritan Bennett™ σειράς 800

Κωδικοί εξαρτημάτων

Πίνακας B-3: Τροχήλατη βάση στατού και παρελκόμενα αναπνευστήρα
Αριθμός
στοιχείου

Περιγραφή

Κωδ.
εξαρτήματος

1

Τροχήλατη βάση στατού αναπνευστήρα Puritan Bennett™
σειράς 800 με μπαταρία μίας ώρας

10046826

2

Τροχήλατη βάση στατού αναπνευστήρα Puritan Bennett
σειράς 800 με μπαταρία τεσσάρων ωρών

10046827

Κιτ, ανάρτηση υγραντήρα*

10042364

Κιτ, ανάρτηση κυλίνδρου*

10045578

Κιτ, επιτοίχια υδατοπαγίδα*

10045588

* Δεν απεικονίζεται στην Εικόνα B-3

Εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος αναπνευστήρα της Puritan Bennett™ σειράς 800

ΕΧ B-21

Αυτή η σελίδα έχει αφεθεί σκόπιμα κενή.

ΕΧ B-22

Εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος αναπνευστήρα της Puritan Bennett™ σειράς 800

Διάγραμμα πνευματικής διάταξης

Εικόνα C-1. Διάγραμμα πνευματικής διάταξης

Αυτή η σελίδα έχει αφεθεί σκόπιμα κενή.

ΕΧ C-2

Εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος αναπνευστήρα της Puritan Bennett™ σειράς 800

Έλεγχος συναγερμών και βαθμονόμησης αισθητήρα οξυγόνου

Εκτελέστε τους απαιτούμενους ελέγχους για τους συναγερμούς
και τη βαθμονόμηση του αισθητήρα οξυγόνου σύμφωνα με τις
απαιτήσεις, χρησιμοποιώντας τις διαδικασίες που περιγράφονται στη συνέχεια.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Κατά την εκτέλεση των ελέγχων για τους συναγερμούς,
χρησιμοποιήστε έναν αναπνευστήρα διαμορφωμένο
για χρήση με κύκλωμα ασθενούς για ενήλικες.

D.1

Έλεγχος συναγερμών
Για τους ελέγχους συναγερμών απαιτείται μια πηγή οξυγόνου και
αέρα και παροχή σταθερού εναλλασσόμενου ρεύματος δικτύου.
Για τον έλεγχο συναγερμού υψηλής και χαμηλής προτεραιότητας
χορηγηθείσας ποσότητας O2 απαιτείται ένα κομμάτι εύκαμπτου
σωλήνα ενηλίκων μιας χρήσης και ένα κομμάτι σωλήνα παροχής
οξυγόνου χαμηλής πίεσης με σύνδεσμο οξυγόνου στο ένα άκρο.
Αν κάποιος συναγερμός δεν αναγγέλλεται όπως ενδείκνυται, επαληθεύστε τις ρυθμίσεις αναπνευστήρα και επαναλάβετε τον
έλεγχο του συναγερμού. Με τη διαδικασία ελέγχου συναγερμών
ελέγχεται η λειτουργία των ακόλουθων συναγερμών:
•

CIRCUIT DISCONNECT (Αποσύνδεση κυκλώματος)

•

LOW EXHALED MANDATORY TIDAL VOLUME (Χαμηλός
υποχρεωτικός εκπνεόμενος όγκος) (3VTE MAND)

•

LOW EXHALED TOTAL MINUTE VOLUME (ΕΚΠΝΕΟΜΕΝΟΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΟΓΚΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ) (3VE TOT )

•

HIGH VENTILATOR PRESSURE (Υψηλή πίεση αναπνευστήρα) (1PVENT )

•

HIGH CIRCUIT PRESSURE (Υψηλή πίεση κυκλώματος) (1PPEAK)

•

SEVERE OCCLUSION (Σοβαρή απόφραξη)

•

AC POWER LOSS (Διακοπή τροφοδοσίας)

•

APNEA (Άπνοια)

•

LOW EXHALED SPONTANEOUS TIDAL VOLUME (ΧΑΜΗΛΟΣ
ΑΥΘΟΡΜΗΤΟΣ ΕΚΠΝΕΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ) (3VTE SPONT )

•

NO O2 SUPPLY (Δεν υπάρχει παροχή οξυγόνου)

•

LOW DELIVERED O2% (Χαμηλή χορηγηθείσα ποσότητα O2%) (3O2%)

•

HIGH DELIVERED O2% (Υψηλή χορηγηθείσα ποσότητα O2%) (1O2%)

1. Αποσυνδέστε το κύκλωμα του ασθενούς από τον αναπνευστήρα και
απενεργοποιήστε τον αναπνευστήρα για 5 λεπτά τουλάχιστον.
2. Ενεργοποιήστε τον αναπνευστήρα. Ο αναπνευστήρας εκτελεί αυτόματα
τον αυτοέλεγχο κατά την ενεργοποίηση (POST).
3. Στην κάτω επιμέρους οθόνη του GUI, επιλέξτε NEW PATIENT
(Νέος ασθενής).
4. Κάντε τις ακόλουθες αρχικές ρυθμίσεις για το νέο ασθενή:
IBW (Ιδανικό βάρος σώματος): 70 κιλά
Vent Type (Τύπος αερισμού): INVASIVE (Επεμβατικός)
Mode (Λειτουργία): A/C
Mandatory Type (Υποχρεωτικός τύπος): VC
.

Trigger Type (Τύπος ενεργοποίησης): V- TRIG
5. Κάντε τις ακόλουθες ρυθμίσεις για το νέο ασθενή:
f: 6/λεπτό
VT: 500 mL
.

VMAX: 30 L/min
TPL: 0 δευτερόλεπτα.
Flow pattern (Πρότυπο ροής): SQUARE (Τετραγωνική κυματομορφή)
.

VSENS: 3 L/min
O2: 21%
PEEP: 5 cmH2O
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6. Κάντε τις ακόλουθες ρυθμίσεις άπνοιας:
TA: 10 δευτερόλεπτα
f: 6.0/λεπτό
O2: 21%
VT: 500 mL
7. Κάντε τις ακόλουθες ρυθμίσεις συναγερμών:

2P PEAK: 70 cmH2O
f TOT: OFF
.

.

VE TOT: 1 L/min, 2V E TOT: 3,5 L/min
VTE MAND: 300 mL, 2 VTE MAND: OFF (ανενεργό)
VTE SPONT: OFF, 2 VTE SPONT : OFF (ανενεργό)
8. Ρύθμιση της οθόνης γραφικών σε σχέδιο όγκου- χρόνου (για χρήση στη
δοκιμή συναγερμού άπνοιας).
9. Συνδέστε ένα κύκλωμα ενήλικου ασθενούς στον αναπνευστήρα και
συνδέστε στο ύψιλον του ασθενούς έναν τεχνητό πνεύμονα
(Ρ/Ν 4-000612-00).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για να διασφαλιστεί η ορθότητα των αποτελεσμάτων του ελέγχου, μην
αγγίζετε τον τεχνητό πνεύμονα ή το κύκλωμα ασθενούς κατά τη
διεξαγωγή των τριών βημάτων που ακολουθούν.
10. Έλεγχος συναγερμού CIRCUIT DISCONNECT (Αποσύνδεση
κυκλώματος): Αφήστε τον αναπνευστήρα να χορηγήσει τουλάχιστον
τέσσερις αναπνοές. Κατά τη φάση της εισπνοής μιας αναπνοής,
αποσυνδέστε το φίλτρο εισπνοής από τη θύρα Προς τον ασθενή.
Ο αναπνευστήρας αναγγέλλει ένα συναγερμό CIRCUIT DISCONNNECT
(Αποσύνδεση κυκλώματος) μετά την αποσύνδεση του φίλτρου εισπνοής.
Συνδέστε το φίλτρο εισπνοής στη θύρα To patient (προς τον ασθενή).
11. Έλεγχος συναγερμού LOW EXHALED MANDATORY TIDAL VOLUME
(Χαμηλός εκπνεόμενος υποχρεωτικός όγκος): Ρυθμίστε το VT στα 200 ml.
Ο αναπνευστήρας αναγγέλλει ένα συναγερμό LOW EXHALED
MANDATORY TIDAL VOLUME (3VTE MAND) στην τρίτη συνεχόμενη αναπνοή
μετά το πάτημα του πλήκτρου ACCEPT (Αποδοχή).
Πατήστε το πλήκτρο επαναφοράς συναγερμού για να επαναφέρετε
το συναγερμό.
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12. Δοκιμή συναγερμού ΕΚΠΝΕΟΜΕΝΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:
.

Ρυθμίστε το όριο του συναγερμού 3VE TOT σε 3,45 L/min.
Ο αναπνευστήρας αναγγέλλει έναν συναγερμό ΕΚΠΝΕΟΜΕΝΟΥ
ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ στην επόμενη αναπνοή
αφού πατηθεί το ACCEPT (αποδοχή).
13. Έλεγχος συναγερμού HIGH VENTILATOR PRESSURE (Υψηλή πίεση
αναπνευστήρα):
Κάντε τις ακόλουθες ρυθμίσεις ασθενούς και συναγερμών:
VT:1000 ml
.

V MAX: 100 L/λεπτό

2PPEAK: 100 cmH2O
.

.

3VE TOT : 0,050 L/min, 2VE TOT : OFF (ανενεργό)
3VTE MAND : OFF (ανενεργό)
Αφήστε τον αναπνευστήρα να χορηγήσει τουλάχιστον τέσσερις αναπνοές και.
Αφαιρέστε τον τεχνητό πνεύμονα και αποφράξτε το ύψιλον.
Το GUI εμφανίζει ένα συναγερμό HIGH VENTILATOR PRESSURE (1PVENT )
κατά την πρώτη αναπνοή μετά την απόφραξη του ύψιλον.
Απελευθερώστε το ύψιλον και συνδέστε τον τεχνητό πνεύμονα στο
ύψιλον του ασθενούς. Πατήστε το πλήκτρο επαναφοράς συναγερμού για
να επαναφέρετε το συναγερμό. Ο συναγερμός επαναφέρεται αυτόματα
(μπορεί να πάρει αρκετές αναπνοές μέχρι να επαναφερθεί αυτόματα).
14. Έλεγχος συναγερμού HIGH CIRCUIT PRESSURE (Υψηλή πίεση
κυκλώματος):
Κάντε τις ακόλουθες ρυθμίσεις ασθενούς και συναγερμών:
.

V MAX : 30 L/min

2PPEAK: 20 cmH2O
Μετά από μία αναπνοή, ο αναπνευστήρας εμφανίζει ένα συναγερμό HIGH
CIRCUIT PRESSURE (Υψηλή πίεση κυκλώματος) (PPEAK). Αν ο συναγερμός
δεν ηχήσει, ελέγξτε το κύκλωμα ασθενούς για διαρροές.
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15. Έλεγχος συναγερμού SEVERE OCCLUSION (Σοβαρή απόφραξη):
Κάντε τις ακόλουθες ρυθμίσεις ασθενούς και συναγερμών:
VT: 50 cmH2O

2PPEAK: 50 cmH2O
Πατήστε το πλήκτρο επαναφοράς συναγερμού για να επαναφέρετε όλους
τους συναγερμούς.
Τσιμπήστε αργά το άκρο εκπνοής του κυκλώματος ασθενούς σε οποιοδήποτε σημείο μέχρις ότου το GUI εμφανίσει ένα συναγερμό SEVERE
OCCLUSION (Σοβαρή απόφραξη). Διατηρώντας την απόφραξη, βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη ανοικτής βαλβίδας ασφαλείας φωτίζεται, το επάνω
μέρος της οθόνης εμφανίζει το χρόνο που έχει περάσει χωρίς υποστήριξη
φυσιολογικού αερισμού, και ο τεχνητός πνεύμονας φουσκώνει περιοδικά
καθώς ο αναπνευστήρας χορηγεί αναπνοές με βάση την πίεση.
Απελευθερώστε το άκρο εκπνοής. Ο αναπνευστήρας θα πρέπει να επανέλθει
στο φυσιολογικό αερισμό μέσα σε τρεις αναπνοές. Πατήστε το πλήκτρο επαναφοράς συναγερμού για να επαναφέρετε όλους τους συναγερμούς.
16. Έλεγχος συναγερμού AC POWER LOSS (Διακοπή τροφοδοσίας εναλ.
ρεύματος):
Αφήστε τον αναπνευστήρα να χορηγήσει τουλάχιστον τέσσερις
αναπνοές, πατήστε το πλήκτρο επαναφοράς συναγερμού για την
επαναφορά όλων των συναγερμών και στη συνέχεια αποσυνδέστε το
καλώδιο τροφοδοσίας από την πηγή τροφοδοσίας της εγκατάστασης.
Αν η εφεδρική πηγή ισχύος (BPS) φορτίζεται, το GUI εμφανίζει ένα
συναγερμό AC POWER LOSS (Διακοπή τροφοδοσίας εναλ. ρεύματος). Αν
απομένουν λιγότερα από δύο λεπτά εφεδρικής ισχύος της μπαταρίας, το
GUI εμφανίζει ένα συναγερμό LOW BATTERY (Χαμηλή μπαταρία). Αν δεν
έχει εγκατασταθεί εφεδρική πηγή ισχύος (BPS), το GUI εμφανίζει ένα
συναγερμό LOSS OF POWER (Διακοπή τροφοδοσίας).
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πηγή τροφοδοσίας
εναλλασσόμενου ρεύματος. Η επαναφορά των συναγερμών AC POWER
LOSS (Διακοπή τροφοδοσίας εναλ. ρεύματος), LOW BATTERY (Χαμηλή
μπαταρία) ή LOSS OF POWER (Διακοπή τροφοδοσίας) γίνεται αυτόματα.
17. Έλεγχος συναγερμού ΑΡΝΕΑ (Άπνοια):
Κάντε τις ακόλουθες ρυθμίσεις ασθενούς και συναγερμών:

2PPEAK: 70 cmH2O
Mode (Λειτουργία): SPONT
Spontaneous Type (Αυθόρμητος τύπος): PS
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για να αποφευχθεί η ενεργοποίηση μιας αναπνοής κατά τη διάρκεια
του διαστήματος άπνοιας, μην αγγίζετε τον τεχνητό πνεύμονα ή το
κύκλωμα ασθενούς.
Το GUI αναγγέλλει ένα συναγερμό APNEA (Άπνοια) 10 δευτερόλεπτα μετά
το πάτημα του πλήκτρου ACCEPT (αποδοχή).
Πιέστε τον τεχνητό πνεύμονα δύο φορές για να εξομοιώσετε δύο
συνεχόμενες αναπνοές με πρωτοβουλία του ασθενούς. Ή επαναφορά
του συναγερμού ΑΡΝΕΑ (Άπνοια) γίνεται αυτόματα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ο εκπνεόμενος όγκος (VTE) που εμφανίζεται στην περιοχή των
παρακολουθούμενων δεδομένων ασθενούς πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από το μισό χορηγούμενο όγκο που απεικονίζεται στο
σχέδιο όγκου- χρόνου στην οθόνη γραφικών ώστε η άπνοια να
επαναφερθεί αυτόματα (ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 9 της τεχνικής
αναφοράς για μία τεχνική περιγραφή του αερισμού άπνοιας).
Αφήστε τον αναπνευστήρα να επιστρέψει στον αερισμό άπνοιας.
18. Δοκιμή συναγερμού ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΚΠΝΕΟΜΕΝΟΥ ΑΥΘΟΡΜΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ:
Κάντε τις ακόλουθες ρυθμίσεις ασθενούς και συναγερμών:
Τύπος ενεργοποίησης: P-TRIG
PSENS: 4,0 cmH2O

3VTE SPONT: 2500 mL
Πατήστε το πλήκτρο επαναφοράς συναγερμού για να επαναφέρετε το
συναγερμό άπνοιας.
Ζουλήξτε αργά τον πνεύμονα δοκιμής για να προσομοιώσετε
αυθόρμητες αναπνοές. Ο αναπνευστήρας αναγγέλλει έναν συναγερμό
ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΥΘΟΡΜΗΤΟΥ ΕΚΠΝΕΟΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ όταν αρχίζει η τρίτη
συνεχόμενη αυθόρμητη εισπνοή.
Κάντε τις ακόλουθες ρυθμίσεις για τον ασθενή:
Λειτουργία: A/C
3VTE SPONT: OFF (ανενεργό)
Πατήστε το πλήκτρο επαναφοράς συναγερμού για να επαναφέρετε
το 3VTE SPONT συναγερμό.
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19. Έλεγχος συναγερμού ΝO O2 SUPPLY (Δεν υπάρχει παροχή O2):
Αποσυνδέστε την παροχή εισόδου οξυγόνου.
Ο αναπνευστήρας εμφανίζει ένα συναγερμό NO O2 SUPPLY μέσα
σε μία αναπνοή.
Αποσυνδέστε την παροχή εισόδου οξυγόνου.
Η επαναφορά του συναγερμού NO O2 SUPPLY γίνεται αυτόματα μέσα
σε 2 αναπνοές μετά την επανασύνδεση του οξυγόνου.
20. Έλεγχος συναγερμών LOW DELIVERED O2% (Χαμηλή χορηγηθείσα
ποσότητα O2%) και HIGH DELIVERED O2% (Υψηλή χορηγηθείσα
ποσότητα O2%):
Κάντε τις ακόλουθες ρυθμίσεις ασθενούς και συναγερμών:
PSENS: 2 cmH2O
O2: 100%

Κάντε τις ακόλουθες ρυθμίσεις άπνοιας:
TA: 60 δευτερόλεπτα.

Αντικαταστήστε το φίλτρο εισπνοής με ένα τεμάχιο 6 ιντσών (15 εκ.) εύκαμπτου σωλήνα ενηλίκων μιας χρήσης με μια σχισμή Ό της ίντσας (0,6 εκ.)
στο πλάι, περίπου 3 ίντσες (7,5 εκ.) από το άκρο. Εισαγάγετε ένα κομμάτι
σωλήνα παροχής οξυγόνου χαμηλής πίεσης στη σχισμή και περίπου κατά
1 ½ ίντσα (3,75 εκ.) στη θύρα Προς τον ασθενή. Συνδέστε το άλλο άκρο του
σωλήνα παροχής οξυγόνου σε μια γνωστή παροχή αέρα (για παράδειγμα,
σε έναν κύλινδρο αέρα ιατρικής χρήσης).
Ρυθμίστε τη ροή από την παροχή αέρα σε 1 l/λεπτό και παρακολουθήστε
την πάνω οθόνη του GUI. Η τιμή για το O2 (χορηγηθείσα ποσότητα O2%)
θα πρέπει να μειωθεί και ο αναπνευστήρας θα πρέπει να εμφανίσει ένα
συναγερμό O2% μέσα σε 30 δευτερόλεπτα.
Αφαιρέστε το σωλήνα παροχής οξυγόνου από την παροχή αέρα και συνδέστε τον σε μια γνωστή πηγή 100% O2 (για παράδειγμα, σε έναν κύλινδρο οξυγόνου ιατρικής χρήσης). Ρυθμίστε το ποσοστό του O2 στο 21%.
Ρυθμίστε τη ροή από την πηγή οξυγόνου στο 1 l/λεπτό και παρακολουθήστε την επάνω οθόνη του GUI. Η τιμή για το O2 (χορηγηθείσα ποσότητα
O2%) θα πρέπει να αυξηθεί και ο αναπνευστήρας θα πρέπει να ενεργοποιήσει ένα συναγερμό 1O2% μέσα σε 30 δευτερόλεπτα.
Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα μιας χρήσης και το σωλήνα παροχής
οξυγόνου, αντικαταστήστε το φίλτρο εισπνοής και το τυπικό κύκλωμα
ασθενούς και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο επαναφοράς
συναγερμού για τη διαγραφή όλων των συναγερμών.
Εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος αναπνευστήρα της Puritan Bennett™ σειράς 800

ΕΧ D-7

D.2

Έλεγχος βαθμονόμησης αισθητήρα οξυγόνου
Εκτελέστε τον έλεγχο βαθμονόμησης αισθητήρα οξυγόνου με τον ακόλουθο
τρόπο:
1. Συνδέστε το σωλήνα οξυγόνου του αναπνευστήρα σε μια γνωστή πηγή
100% O2 (για παράδειγμα, σε έναν κύλινδρο οξυγόνου ιατρικής χρήσης).
Πατήστε το πλήκτρο 100% O2/CAL 2 min key ή INCREASE O2 2 min για να
βαθμονομήσετε τον αισθητήρα οξυγόνου. Προχωρήστε στο επόμενο
βήμα μόλις σβήσει το φως του πλήκτρου.
2. Συνδέστε το σωλήνα οξυγόνου του αναπνευστήρα σε μια άλλη γνωστή
πηγή 100% O2 (για παράδειγμα, σε έναν δεύτερο κύλινδρο οξυγόνου
ιατρικής χρήσης).
3. Ρυθμίστε το ποσοστό του O2% σε καθεμιά από τις ακόλουθες τιμές και
αφήστε να περάσει 1 λεπτό για τη σταθεροποίηση της κάθε τιμής
παρακολούθησης:
21%
40%
90%
4. Παρακολουθήστε την επάνω οθόνη για να δείτε ότι η τιμή για το O2
(χορηγηθείσα ποσότητα O2%) παρουσιάζει απόκλιση μέχρι 3% από κάθε
ρύθμιση σε διάστημα 1 λεπτού από την επιλογή κάθε ρύθμισης.
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Θύρα απομακρυσμένων συναγερμών και θύρα RS-232

Το Παράρτημα E παραθέτει τον τρόπο χρήσης του
απομακρυσμένου συναγερμού του συστήματος
αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840 Ventilator System
(κλήση νοσοκόμου) και των τριών θυρών επικοινωνίας RS-232.
Ο απομακρυσμένος συναγερμός και οι θύρες RS-232
βρίσκονται στην πίσω πλευρά του GUI.
RS-232 θύρα 2

Θύρα απομακρυσμένων συναγερμών

RS-232 θύρα 3

RS-232 θύρα 1

Εικόνα E-1. Θύρα απομακρυσμένων συναγερμών
και θύρες RS-232

Προειδοποίηση
Για να είστε βέβαιοι ότι ο αναπνευστήρας είναι γειωμένος σωστά και για
προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, συνδέετε πάντα το καλώδιο
τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος του αναπνευστήρα σε μια γειωμένη πρίζα τοίχου (ακόμη και αν ο αναπνευστήρας λειτουργεί με
ρεύμα από την εφεδρική πηγή ισχύος BPS 802 ή 803) ή με το σύστημα
εφεδρικής μπαταρίας αναπνευστήρα Puritan Bennett™ σειράς 800
όταν ο αναπνευστήρας είναι συνδεδεμένος σε μια εξωτερική συσκευή
μέσω της θύρας RS-232 ή των θυρών απομακρυσμένων συναγερμών.

Προσοχή
Για την αποφυγή του κινδύνου υπερβολικού ρεύματος διαρροής του περιβλήματος από εξωτερικό εξοπλισμό που είναι συνδεδεμένος στη θύρα RS232 και τη θύρα απομακρυσμένων συναγερμών, θα πρέπει να υπάρχει ένα
μέσον εξωτερικού διαχωρισμού των αγώγιμων διαδρομών γείωσης. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο συντήρησης του συστήματος αναπνευστήρα Puritan
Bennett™ 800 για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την κατασκευή διατάξεων καλωδίων που παρέχουν ηλεκτρικό διαχωρισμό, ή επικοινωνήστε
με την Covidien για βοήθεια.

E.1

Θύρα απομακρυσμένων συναγερμών
Η δυνατότητα απομακρυσμένων συναγερμών (κλήση νοσηλευτή) του αναπνευστήρα επιτρέπει την αναγγελία συνθηκών συναγερμού μέσης και υψηλής προτεραιότητας σε τοποθεσίες που βρίσκονται μακριά από τον αναπνευστήρα (για
παράδειγμα, όταν ο αναπνευστήρας βρίσκεται σε ένα θάλαμο απομόνωσης). Ο
αναπνευστήρας σημαίνει ένα συναγερμό χρησιμοποιώντας ένα κανονικά ανοικτό ή κανονικά κλειστό σήμα. Ο αναπνευστήρας ενεργοποιεί έναν απομακρυσμένο συναγερμό όταν συντρέχουν συνθήκες μέσης ή υψηλής προτεραιότητας,
εκτός και αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία σίγασης συναγερμού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ο απομακρυσμένος συναγερμός αναγγέλλεται, επίσης, όταν κλείνει ο
διακόπτης τροφοδοσίας του αναπνευστήρα.
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3

1

4

Εικόνα E-2. Διάγραμμα ακίδων της θύρας απομακρυσμένων συναγερμών
(στην πίσω πλευρά του GUI)
Ακίδα

Σήμα

1

Κανονικά κλειστό (NC)

2

Ρελέ κοινό

3

Κανονικά ανοικτό (NO)

4

Χωρίς σύνδεση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η επιτρεπόμενη ένταση είναι 100 mA στα 12 V DC (ελάχιστο) και
500 mA στα 30 V DC (μέγιστο).

E.2

Θύρα RS-232
Οι σειριακές θύρες RS-232 είναι αρσενικοί σύνδεσμοι 9 ακίδων,
διαμορφωμένοι ως τερματικός εξοπλισμός δεδομένων (DTE). Στην
Εικόνα E-3, παρουσιάζεται το διάγραμμα ακίδων της σειριακής θύρας.
1

2

6

3

7

4

8

5

9

Εικόνα E-3. Διάγραμμα ακίδων σειριακής θύρας RS-232
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ΕΧ E-3

Ακίδα

E.3

Σήμα

1

Χωρίς σύνδεση

2

Λήψη δεδομένων (RxD)

3

Μετάδοση δεδομένων (TxD)

4

Τερματικό δεδομένων έτοιμο (DTR),
υψηλός τερματισμός

5

Γείωση (GND)

6

Χωρίς σύνδεση

7

Ζήτηση αποστολής (RTS)

8

Ελεύθερο για αποστολή (RTS)

9

Χωρίς σύνδεση

Πώς γίνεται η διαμόρφωση των θυρών RS-232
Οι θύρες RS-232 πρέπει να έχουν διαμορφωθεί για να είναι δυνατή η επιλογή
της συνδεδεμένης συσκευής, της ταχύτητας baud, των bit δεδομένων και της
ισοτιμίας. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να διαμορφώσετε τις θύρες
RS-232:
1. Από την οθόνη VENTILATOR SETTINGS (Ρυθμίσεις αναπνευστήρα), πατήστε
το κουμπί OTHER SCREENS (Άλλες οθόνες).
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2. Πατήστε το κουμπί Communications Setup (Ρυθμίσεις επικοινωνίας).
Εμφανίζεται η οθόνη Current Communication Setup (Τρέχουσες ρυθμίσεις
επικοινωνίας).
Current Communication Setup (Τρέχουσες ρυθμίσεις επικοινωνίας)

1

2

3

Baud Rate
(Ταχ. Baud)

Baud Rate
(Ταχ. Baud)

Baud Rate
(Ταχ. Baud)

Data bits
(Bit δεδομ.)

Data bits
(Bit δεδομ.)

Data bits
(Bit δεδομ.)

Parity Mode
(Λειτ. ισοτιμίας)

Parity Mode
(Λειτ. ισοτιμίας)

Parity Mode
(Λειτ. ισοτιμίας)

Σημείωση: Μόνο για ενδεικτική χρήση. Το σχέδιο δεν ανταποκρίνεται στις
πραγματικές διαστάσεις. Ορισμένες λεπτομέρειες δεν έχουν συμπεριληφθεί,
για λόγους σαφήνειας.

3. Επιλέξτε το κουμπί για τη θύρα 1 και έπειτα περιστρέψτε το ρυθμιστικό
για να επιλέξετε τη συνδεδεμένη συσκευή (DCI, Printer, SpaceLabs ή
Phillips). Επιλέξτε DCI εάν η συνδεδεμένη συσκευή είναι συσκευή
παρακολούθησης αναπνευστήρα ή συσκευή χειρός CliniVision, Printer εάν
πρόκειται για εκτυπωτή, SpaceLabs™* εάν πρόκειται για συσκευή
παρακολούθησης αναπνευστήρα SpaceLabs ή Phillips για Philips™*
IntelliBridge™*. Αν θέλετε να επιλέξετε κυματομορφές πραγματικού
χρόνου, επιλέξτε είτε τη θύρα 2 είτε τη θύρα 3 και τη ρύθμιση
κυματομορφών.
4. Επιλέξτε το κουμπί BAUD RATE (Ταχύτητα Baud) και κατόπιν γυρίστε το
ρυθμιστικό για να επιλέξετε την ταχύτητα baud (1200, 2400, 4800, 9600,
19200 ή 38400). Η ταχύτητα baud θα αλλάξει αυτόματα σε 38400 αν
ρυθμίζετε τον αναπνευστήρα για κυματομορφές πραγματικού χρόνου.
5. Επιλέξτε το κουμπί DATA BITS (Bit δεδομένων), κατόπιν, γυρίστε το
ρυθμιστικό για να επιλέξετε τα bit δεδομένων (7 ή 8).
6. Επιλέξτε το κουμπί PARITY MODE (Λειτουργία ισοτιμίας), κατόπιν, γυρίστε
το ρυθμιστικό για να επιλέξετε ισοτιμία (NONE (ΚΑΜΙΑ), EVEN (ΑΡΤΙΑ) ή ODD
(ΠΕΡΙΤΤΗ)).
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ΕΧ E-5

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι επιτρεπτές επιλογές για τα bit δεδομένων και τη λειτουργία ισοτιμίας
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
Bit δεδομένων

Λειτουργία ισοτιμίας

7

None (Καμία),
Even (Άρτια),
Odd (Περιττή)

8

None (Καμία)

7. Πατήστε ACCEPT (Αποδοχή) για να τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές ή πατήστε το
κουμπί OTHER SCREENS (Άλλες οθόνες) για ακύρωση των αλλαγών.
Οι κυματομορφές πραγματικού χρόνου μεταδίδουν συνεχώς την πίεση, τη ροή
και τους αριθμούς αλληλουχίας σε μορφή ASCII από την επιλεγμένη σειριακή
θύρα (2 ή 3) με ταχύτητα baud 38400 παλμών/s και τα bit διακοπής και την ισοτιμία που επιλέγει ο χειριστής. Μία γραμμή μετρήσεων πίεσης και ροής γίνεται
κάθε 20 msec. Η συλλογή μετρήσεων μεταδίδεται στην επιλεγμένη σειριακή
θύρα στο τέρμα της κάθε αναπνοής με ρυθμό αναπνοής 10/min και άνω. Για
αναπνοές μεγαλύτερης διάρκειας, τουλάχιστον τα πρώτα οκτώ δευτερόλεπτα
της αναπνοής μεταδίδονται. Η μορφή των δεδομένων είναι ως εξής: Η αρχή της
εισπνοής επισημαίνεται από: “BS, S:nnn,<LF>" όπου 'BS’ σημαίνει Breath Start
(έναρξη αναπνοής), ‘S:nnn’ είναι ο αριθμός αλληλουχίας που αυξάνεται με κάθε
αναπνοή και <LF> είναι ένας χαρακτήρας τροφοδότησης γραμμής. Τα πεδία fff
και ppp δείχνουν τη ροή αναπνοής και τα δεδομένα πίεσης. Το τέρμα της
εκπνοής επισημαίνεται από: "BE<LF>" όπου το ‘BE’ σημαίνει Breath End (τέρμα
αναπνοής) και <LF> είναι ένας χαρακτήρας τροφοδότησης γραμμής. Η πίεση
θα είναι λιγότερη από τη ρύθμιση αναπνευστήρα αν υπάρχει διαρροή στον
πνεύμονα δοκιμής ή στο κύκλωμα.

E.4

Εκτυπωτές και καλώδια
Ο ακόλουθος εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτύπωση
γραφικών από το σύστημα αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840:
Εκτυπωτής
Οι σειριακοί εκτυπωτές RS-232 που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο HewlettPackard PCL5 μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το σύστημα αναπνευστήρα
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Puritan Bennett™ 840. Οι εκτυπωτές που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο επικοινωνίας HP PCL5, αλλά με άλλη διασύνδεση συνδέσμου, όπως USB ή
παράλληλη, είναι πιθανό να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το κατάλληλο
καλώδιο σειριακής μετατροπής with RS-232.
Καλώδια
Για τη σύνδεση με τους σειριακούς εκτυπωτές RS-232, απαιτείται ένα σειριακό
καλώδιο (με σύνδεσμο DB9 προς DB9 ή DB25). Για τους εκτυπωτές που συνδέονται μέσω παράλληλης θύρας, απαιτείται ένα καλώδιο RS-232 μετατροπής σειριακής σε παράλληλη (DB9 προς αρσενικούς συνδέσμους Centronics
36 ακίδων). Για τη χρήση ενός εκτυπωτή που είναι συνδεδεμένος στη θύρα
USB, απαιτείται ένα καλώδιο RS-232 μετατροπής σειριακής σε USB (σύνδεσμος DB9 προς USB). Αυτά τα καλώδια πρέπει να περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα ηλεκτρονικά στοιχεία για τη μετατροπή σημάτων RS-232 στα κατάλληλα
σήματα που διαβάζονται από τους εκτυπωτές παράλληλης σύνδεσης ή σύνδεσης USB, ενώ μπορεί να χρειαστεί η διαμόρφωσή τους ώστε να συμφωνούν
με την ταχύτητα baud, την ισοτιμία και τα bit δεδομένων του εκτυπωτή.
Για να προετοιμάσετε τον αναπνευστήρα, τον εκτυπωτή και το καλώδιο για
εκτύπωση:
1. Προσδιορίστε τη διαμόρφωση της ταχύτητας baud, της ισοτιμίας και των
bit δεδομένων του εκτυπωτή που χρησιμοποιείτε. Για να μάθετε αυτές τις
πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του εκτυπωτή σας.
2. Διαμορφώστε τη σειριακή θύρα 1 για έναν εκτυπωτή όπως περιγράφεται
στην Ενότητα E.3 χρησιμοποιώντας τις ίδιες ρυθμίσεις με τον εκτυπωτή.
3. Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο μετατροπής, διαμορφώστε το έτσι ώστε να
χρησιμοποιεί τις ίδιες ρυθμίσεις με τον εκτυπωτή και το σύστημα
αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840. Ανατρέξτε στις οδηγίες που
συνοδεύουν το καλώδιο.
4. Με τον εκτυπωτή κλειστό, συνδέστε το καλώδιο στο σύστημα
αναπνευστήρα Puritan Bennett 840 και στον εκτυπωτή.
5. Ανάψτε τον εκτυπωτή.
6. Εκτυπώστε το επιθυμητό γραφικό όπως περιγράφεται στην Ενότητα 6.6
στη σελίδα σελίδα ΕΧ 6-7.

E.5

Εντολές θύρας RS-232
Ανατρέξτε στην Κεφάλαιο 19, με τα τεχνικά στοιχεία, για πληροφορίες
σχετικά με το πρωτόκολλο εντολών της θύρας RS-232.
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Αυτή η σελίδα έχει αφεθεί σκόπιμα κενή.
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Εισαγωγή στη χορήγηση αναπνοής

Το σύστημα αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840 χορηγεί και
μετρά τους εκπνεόμενους όγκους στις καθορισμένες τιμές
ακριβείας κατά τη χρήση συμβατικής υγροποίησης, συστημάτων θερμαινόμενου σύρματος ή εναλλακτών θερμότηταςυγρασίας (HME). Στον αερισμό με έλεγχο όγκου (VC), ο αναπνευστήρας αντισταθμίζει τους αναπνεόμενους όγκους ως
προς τη συμμόρφωση για να διασφαλιστεί ότι ο αναπνεόμενος
όγκος που έχει οριστεί από τον ιατρό χορηγείται στον πνεύμονα. Ανεξάρτητα από τη λειτουργία και τον τύπο αναπνοής,
όλοι οι όγκοι εκπνοής αντισταθμίζονται ως προς τη συμμόρφωση. Οι όγκοι εισπνοής και εκπνοής αναφέρονται σε μονάδες
κορεσμένης θερμοκρασίας και πίεσης του σώματος (BTPS).
Οξυγόνο και αέρας συνδέονται απευθείας στη μονάδα χορήγησης αναπνοής (BDU), παρέχοντας αέριο σε κάθε μια από τις
δύο βαλβίδες αναλογικού τύπου με σωληνοειδές (PSOL). Το
λογισμικό ελέγχει κάθε βαλβίδα ξεχωριστά και αναμιγνύει το
αέριο για την αναπνοή σύμφωνα με το ποσοστό Ο2 που έχει
οριστεί από το χειριστή. Στη διαδρομή προς τον ασθενή, το
ανάμικτο αέριο για την αναπνοή παρακάμπτει μια βαλβίδα
ασφαλείας και στη συνέχεια διέρχεται από μια μονόδρομη βαλβίδα, ένα φίλτρο βακτηρίων και μια συσκευή υγροποίησης. Το
εκπνεόμενο αέριο οδηγείται στο χώρο εκπνοής, που περιλαμβάνει ένα φιαλίδιο συλλογής, ένα φίλτρο βακτηρίων, μια μονόδρομη βαλβίδα, έναν αισθητήρα ροής και μια ενεργή βαλβίδα
εκπνοής («ενεργή» σημαίνει ότι η βαλβίδα εκπνοής μπορεί να
ανοίγει και να κλείνει σε ακριβή διαστήματα κατά την εισπνοή
και την εκπνοή, επιτρέποντας στον αναπνευστήρα να χορηγεί
«επιθετικές» αναπνοές, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τις
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υπερβολικές ποσότητες πίεσης, ελέγχοντας την PEEP και ανακουφίζοντας τις
επιπλέον πιέσεις). Ο αναπνευστήρας κανονικά δεν χρησιμοποιεί τη βαλβίδα
ασφαλείας για τη ρύθμιση της πίεσης.
Αντί για τη μέτρηση της ροής και της πίεσης στο τραχύ περιβάλλον του ύψιλον του ασθενούς, ο αναπνευστήρας χρησιμοποιεί δύο αισθητήρες ροής
στην πλευρά παροχής («Προς τον ασθενή») της μονάδας χορήγησης αναπνοής (BDU) για τη χορήγηση και τη μέτρηση της εισπνεόμενης ροής και έναν
αισθητήρα ροής στο χώρο εκπνοής («Από τον ασθενή») για τη μέτρηση της
εκπνεόμενης ροής. Η πίεση του κυκλώματος που αναφέρεται στο ύψιλον του
ασθενούς μετράται με δύο μορφοτροπείς πίεσης: έναν στο χώρο εκπνοής και
έναν στο πνευματικό σύστημα εισπνοής, ακριβώς ακολούθως των βαλβίδων
αναλογικού τύπου με σωληνοειδές (PSOL).
Για τον υπολογισμό των δεδομένων ασθενούς (συμπεριλαμβανομένων και
των κυματομορφών), ο αναπνευστήρας χρησιμοποιεί τους μορφοτροπείς
πίεσης εισπνοής και εκπνοής για τον υπολογισμό της πίεσης του «ύψιλον».
Όλοι οι αισθητήρες (συμπεριλαμβανομένων των αισθητήρων ροής, πίεσης
και θερμοκρασίας) παρακολουθούνται συνεχώς με παρασκηνιακούς ελέγχους για να διασφαλιστεί ότι η χορήγηση και η εκπνοή αερίου πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του αναπνευστήρα.

ΤΑ 1-2

Τεχνική αναφορά του συστήματος αναπνευστήρα της Puritan Bennett™ σειράς 800

Ανίχνευση και ενεργοποίηση εισπνοής

Για τη χορήγηση μιας υποχρεωτικής ή αυθόρμητης αναπνοής, η
μονάδα παροχής αναπνοής (BDU) χρησιμοποιεί τις ρυθμίσεις του
χειριστή σε συνδυασμό με μία από τις ακόλουθες στρατηγικές
ενεργοποίησης για την έναρξη μιας υποχρεωτικής ή αυθόρμητης
αναπνοής:
•

Εσωτερική ενεργοποίηση: Προσπάθεια του ασθενούς ή ένα
σήμα ρολογιού. Ένα σήμα ρολογιού μπορεί να βασίζεται σε
μια ρύθμιση του αναπνευστήρα (για παράδειγμα, στον αναπνευστικό ρυθμό ή το διάστημα άπνοιας) ή στο συγχρονισμό της αναπνοής στα πλαίσια μιας λειτουργίας (για
παράδειγμα, στη λειτουργία SIMV ο αναπνευστήρας χορηγεί μια υποχρεωτική αναπνοή, αν ο ασθενής δεν αρχίσει να
αναπνέει στο πρώιμο στάδιο ενός διαστήματος αναπνοής).
Ένα σήμα ρολογιού μπορεί να προκύψει και κατά τη διάρκεια εναλλακτικών λειτουργιών αερισμού, όπως είναι ο
αερισμός άπνοιας, ο αερισμός κατά τη διάρκεια απόφραξης και ο αερισμός ασφαλείας.

•

Ενεργοποίηση από το χειριστή: Ο χειριστής πατάει το
πλήκτρο MANUAL INSP (Χειροκίνητη εισπνοή).

Η μονάδα BDU δεν επιτρέπει δεύτερη υποχρεωτική εισπνοή
κατά τη διάρκεια μιας υποχρεωτικής ή αυθόρμητης εισπνοής.
Για την αποφυγή της αυτόματης ενεργοποίησης και τη διασφάλιση ενός ελάχιστου χρόνου εκπνοής, δεν είναι δυνατή η χορήγηση υποχρεωτικής αναπνοής κατά την περιορισμένη φάση
της εκπνοής. Η περιορισμένη φάση της εκπνοής ολοκληρώνεται όταν συμβεί το α) ή β) και γ) (παρακάτω), ή εάν συμβεί το δ),
ανεξάρτητα από τις συνθήκες που περιγράφονται στα α) έως γ):
a Η μέτρηση της ροής εκπνοής πέφτει κάτω από το 50%
της ανώτατης ροής εκπνοής

Ανίχνευση και ενεργοποίηση εισπνοής

b Η ροή εκπνοής είναι χαμηλότερη από ή ίση με 0,5 L/min
c Έχουν παρέλθει τα πρώτα 200 ms εκπνοής (ανεξάρτητα από τον τύπο
εκπνοής)
d έχουν παρέλθει, τουλάχιστον, 5 δευτερόλεπτα εκπνοής
Υποχρεωτική αναπνοή μπορεί να χορηγηθεί αν μια υποχρεωτική εισπνοή
διενεργείται εσωτερικά με βάση έναν κύκλο χρόνου, ανεξάρτητα από το
ρυθμό ροής εκπνοής.

2.1

Εσωτερικά ενεργοποιούμενη εισπνοή
Ο αναπνευστήρας ενεργοποιεί την εισπνοή εσωτερικά με βάση τα ακόλουθα:
•

ευαισθησία πίεσης

•

ευαισθησία ροής

•

κύκλος χρόνου

•

άλλα σήματα που παράγονται από το λογισμικό

Οι υποχρεωτικές αναπνοές που ενεργοποιούνται με τη χρήση ευαισθησίας
πίεσης ή ροής ονομάζονται υποχρεωτικές αναπνοές με πρωτοβουλία του
ασθενούς (PIM). Ο αναπνευστήρας έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποτρέπει την
αυτόματη ενεργοποίηση όταν η ευαισθησία πίεσης είναι μεγαλύτερη από 1
cmH2O ή όταν η ευαισθησία ροής είναι μεγαλύτερη από 1 L/min για νεογνά ή
παιδιατρικούς ασθενείς ή 1,5 L/min για ενηλίκους ασθενείς ή 1,5 L/min για
νεογνικούς και παιδιατρικούς ασθενείς και 2,0 L/min για ενηλίκους ασθενείς,
εάν χρησιμοποιείται συμπιεστής.

2.1.1 Ευαισθησία πίεσης
Όταν επιλεγεί η ενεργοποίηση πίεσης (P-TRIG), ο αναπνευστήρας ενεργοποιεί
αναπνοές με βάση την πίεση παρακολούθησης σε δύο σημεία του κυκλώματος ασθενούς: η πίεση εισπνοής (PI ) παρακολουθείται στο εσωτερικό της
πολλαπλής εισπνοής κατάντη των βαλβίδων αναλογικού τύπου με σωληνοειδές (PSOL), ενώ η πίεση εκπνοής (PE ) παρακολουθείται ακριβώς μετά από τη
βαλβίδα ελέγχου εκπνοής.
Καθώς ο ασθενής τραβά αέριο από το κύκλωμα (συμβάν Α), η πίεση των
αεραγωγών πέφτει κάτω από την πίεση έναρξης (Εικόνα 2-1). Όταν η πίεση
των αεραγωγών πέσει κάτω από την πίεση έναρξης μέχρι την τιμή που έχει
επιλεγεί για την ευαισθησία πίεσης (συμβάν Β), ο αναπνευστήρας ενεργοποιεί

ΤΑ 2-2
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μια εισπνοή με πρωτοβουλία του ασθενούς. Το διάστημα Α-Β εξαρτάται από
δύο παράγοντες:
•

Από την ταχύτητα πτώσης της πίεσης κυκλώματος (δηλαδή την
«επιθετικότητα» της προσπάθειας εισπνοής). Όσο πιο «επιθετική»
η προσπάθεια εισπνοής, τόσο μικρότερο το διάστημα Α-Β.

•

Τη ρύθμιση ευαισθησίας πίεσης (PSENS). Όσο μικρότερη η ρύθμιση, τόσο
μικρότερο το διάστημα Α-Β. (Η ελάχιστη ρύθμιση PSENS περιορίζεται από
την αυτόματη ενεργοποίηση, και τα κριτήρια ενεργοποίησης
περιλαμβάνουν αλγόριθμους φιλτραρίσματος που ελαχιστοποιούν την
πιθανότητα αυτόματης ενεργοποίησης.)
Εκπνοή

Πίεση
κυκλώματος
(cmH2O)

Εισπνοή

PEEP
(πίεση
έναρξης)

Α

Ευαισθησία πίεσης
ορισμένη από το χειριστή

B
Ροή από
BDU
(l/λεπτό)

Ο ασθενής
εισπνέει

Αρχίζει εισπνοή
με πρωτοβουλία του ασθενούς

χρόνος

Εικόνα 2-1. Δήλωση εισπνοής με χρήση της ευαισθησίας πίεσης
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2.1.2 Ευαισθησία ροής
.

Όταν είναι επιλεγμένη η ενεργοποίηση ροής ( V-TRIG ), η BDU διατηρεί σταθερή
τη ροή αερίου στο κύκλωμα ασθενούς (ονομάζεται βασική ροή) κατά τη
διάρκεια του τελευταίου μέρους της εκπνοής. Η τιμή αυτής της βασικής ροής
είναι κατά 1,5 l/λεπτό μεγαλύτερη από την τιμή που έχει επιλέξει ο χειριστής
για την ευαισθησία ροής (κατάσταση Α), που εμφανίζεται στην Εικόνα 2-2.
Α
Ροή
εκπνοής
(l/λεπτό)

B
C
0

Οριζόμενη
από το
λογισμικό
βασική ροή
(l/λεπτό)

Ευαισθησία ροής
οριζόμενη
από το χειριστή

1,5 L/min

Βασική ροή και
ευαισθησία ροής

Χορηγούμενη
ροή
(l/λεπτό)

Βασική ροή
οριζόμενη
από το
χειριστή
(l/λεπτό)

0
8-00048

Έναρξη
προσπάθειας
ασθενούς

Η χορήγηση
αερίου αρχίζει

χρόνος

Εικόνα 2-2. Δήλωση εισπνοής με χρήση της ευαισθησίας ροής
Οι αισθητήρες ροής εισπνοής του αναπνευστήρα μετρούν τη χορηγούμενη
ροή, και ο αισθητήρας ροής εκπνοής μετράει την εκπνεόμενη ροή. Ο
αναπνευστήρας μετράει έμμεσα τη ροή του ασθενούς (υποθέτοντας ότι
υπάρχουν ελάχιστες διαρροές) παρακολουθώντας τη διαφορά ανάμεσα στις
μετρήσεις ροής. Αν ο ασθενής δεν εισπνέει, τυχόν διαφορά ανάμεσα στη
χορηγούμενη και την εκπνεόμενη ροή οφείλεται σε ανακρίβεια του
αισθητήρα ή διαρροές στο σύστημα ασθενούς. Για αντιστάθμιση σε διαρροές
στο σύστημα ασθενούς, ο χειριστής μπορεί να αυξήσει τη ρύθμιση

ΤΑ 2-4
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ευαισθησίας ροής, η οποία ιδανικά ισούται με την επιθυμητή ευαισθησία
ροής + τη ροή διαρροής.
Καθώς ο ασθενής εισπνέει από τη βασική ροή, ο αναπνευστήρας μετρά
λιγότερη εκπνευστική ροή (συμβάν Β), ενώ η χορηγούμενη ροή παραμένει
σταθερή. Καθώς ο ασθενής συνεχίζει να εισπνέει, η διαφορά ανάμεσα στις δύο
ροές που μετράται από τους μορφοτροπείς εισπνοής και εκπνοής αυξάνεται.
Ο αναπνευστήρας δηλώνει μια εισπνοή όταν η ροή που εισπνέεται από τον
ασθενή (δηλαδή η διαφορά ανάμεσα στις μετρηθείσες ροές) είναι ίση
προς ή μεγαλύτερη από την τιμή που έχει επιλεγεί από το χειριστή για την
ευαισθησία ροής (συμβάν Γ). Όσον αφορά την ενεργοποίηση πίεσης, η
καθυστέρηση ανάμεσα στην έναρξη της προσπάθειας του ασθενούς και τη
χορήγηση αερίου εξαρτάται από δύο παράγοντες:
•

Από την ταχύτητα πτώσης της ροής εκπνοής (δηλαδή την
«επιθετικότητα» της προσπάθειας εισπνοής). Όσο πιο «επιθετική»
η προσπάθεια εισπνοής, τόσο μικρότερο το διάστημα.

•

Τη ρύθμιση της ευαισθησίας ροής (VSENS ). Όσο μικρότερη η ρύθμιση,
τόσο μικρότερο το διάστημα.

.

Όταν επιλέγεται η ενεργοποίηση ροής, ο ασθενής δέχεται ροή κατά το
διάστημα μεταξύ της έναρξης της προσπάθειας ασθενούς και της έναρξης
της χορήγησης αερίου. Όταν είναι επιλεγμένη η ενεργοποίηση πίεσης, ο
ασθενής στο διάστημα αυτό αισθάνεται μια ισομετρική προσπάθεια.
Ως εφεδρική μέθοδος ενεργοποίησης της εισπνοής, ισχύει επίσης μια
ευαισθησία πίεσης των 2 cmH2O. Η ρύθμιση αυτή είναι η πιο ευαίσθητη
ρύθμιση, η οποία εξακολουθεί να είναι αρκετά μεγάλη ώστε να αποφεύγεται
η αυτόματη ενεργοποίηση, ωστόσο ενεργοποιείται με αποδεκτή προσπάθεια
του ασθενούς.
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2.1.3 Εισπνοή με βάση κύκλο χρόνου
Ο αναπνευστήρας παρακολουθεί τα χρονικά διαστήματα με βάση ένα
συγκεκριμένο γεγονός (για παράδειγμα, ενεργοποίηση μιας αναπνοής με
πρωτοβουλία του ασθενούς (ΡΙΜ) ή μετάβαση από την εισπνοή στην εκπνοή).
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας A/C, όταν δεν υπάρχει προσπάθεια από την
πλευρά του ασθενούς, ο αναπνευστήρας χορηγεί μία εισπνοή στην αρχή
κάθε διαστήματος αναπνοής, όπως δείχνει η Εικόνα 2-3. Μια τέτοια αναπνοή
ονομάζεται υποχρεωτική αναπνοή ενεργοποιούμενη από τον αναπνευστήρα
(VIM). Αν οι εισπνευστικές προσπάθειες του ασθενούς προκαλούν την
ενεργοποίηση πίεσης ή ροής πριν από την εκπνοή του χρόνου κύκλου
αναπνοής, ο αναπνευστήρας χορηγεί μια υποχρεωτική αναπνοή
ενεργοποιούμενη από τον αναπνευστήρα (ΡΙΜ).
Αναπνευστική
δραστηριότητα

VIM

VIM

PIM

Tb
Tb = 60
__
f

Tb
Tb

Εικόνα 2-3. Εισπνοή με βάση κύκλο χρόνου

2.2

Εισπνοή ενεργοποιούμενη από το χειριστή
Οι υποχρεωτικές αναπνοές που ενεργοποιούνται όταν ο χειριστής πατάει
το πλήκτρο MANUAL INSP (Χειροκίνητη εισπνοή) ονομάζονται υποχρεωτικές
αναπνοές ενεργοποιούμενες από το χειριστή (ΟIM). Ο αναπνευστήρας δεν
χορηγεί αναπνοή OIM κατά τη διάρκεια:

ΤΑ 2-6

•

μιας εισπνοής σε εξέλιξη

•

της περιορισμένης φάσης εκπνοής

•

της ύπαρξης συνθηκών συναγερμού απόφραξης και αποσύνδεσης
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Το σύστημα αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840 μπορεί να
δηλώσει εκπνοή με βάση εσωτερικές μεθόδους ή εφεδρικά όρια.

3.1

Εσωτερικά ενεργοποιούμενη εκπνοή
Στις μεθόδους εσωτερικής ενεργοποίησης εκπνοής
περιλαμβάνονται:
•

η μέθοδος κύκλου χρόνου

•

η μέθοδος τελικής ροής εισπνοής

•

η μέθοδος πίεσης αεραγωγών

3.1.1 Εκπνοή με βάση κύκλο χρόνου
Η μέθοδος κύκλου χρόνου χρησιμοποιεί έναν καθορισμένο
χρόνο εισπνοής για τον τερματισμό της εισπνοής και τη μετάβαση
στην εκπνοή. Ο αναπνευστήρας τερματίζει την εισπνοή με βάση
την καθορισμένη ή υπολογισμένη τιμή για το χρόνο εισπνοής. Η
μέθοδος κύκλου χρόνου λειτουργεί κατά τη διάρκεια υποχρεωτικών αναπνοών που βασίζονται στην πίεση και τον όγκο.
Για υποχρεωτικές αναπνοές με βάση την πίεση (συμπεριλαμβανομένων των VC+), ο χρόνος εισπνοής (TI) καθορίζει τη διάρκεια της φάσης εισπνοής. Για υποχρεωτικές αναπνοές με βάση
τον όγκο, οι ρυθμίσεις για τον αναπνεόμενο όγκο, την ανώτατη
ροή, το πρότυπο ροής και το χρόνο ηρεμίας καθορίζουν το
χρόνο εισπνοής. Η αντιστάθμιση συμμόρφωσης αυξάνει την
ανώτατη ροή όσο χρειάζεται, προκειμένου να διασφαλιστεί η
χορήγηση του ορισμένου αναπνεόμενου όγκου στον ασθενή,
εντός του συνταγογραφημένου χρόνου εισπνοής.

Ανίχνευση και ενεργοποίηση εκπνοής

3.1.2 Μέθοδος τελικής ροής εισπνοής
Κατά τη διάρκεια των αυθόρμητων αναπνοών (με ή χωρίς υποστήριξη πίεσης), ο αναπνευστήρας χρησιμοποιεί κατά προτίμηση μετρήσεις τελικής
ροής εισπνοής για την ενεργοποίηση της εκπνοής. Ο αναπνευστήρας παρακολουθεί τη χορηγούμενη ροή κατά τη διάρκεια της φάσης εισπνοής. Ανεξάρτητα από το αν ο ασθενής αρχίζει να εκπνέει, η χορηγούμενη ροή
μειώνεται λόγω της μειούμενης διαβάθμισης πίεσης από το ύψιλον του ασθενούς στις κυψελίδες (συμβάν Α στην Εικόνα 3-1). Όταν η τελική ροή εισπνοής
είναι ίση ή μικρότερη από την τιμή (ανώτατη ροή x ΕSENS%)/100, o αναπνευστήρας ενεργοποιεί την εκπνοή (συμβάν Β).
Α (η χορηγούμενη ροή αρχίζει να μειώνεται)
Ανώτατη
ροή

Χωρίς
ενεργοποίηση
εκπνοής

Ροή
εισπνοής 0
(l/λεπτό)

Ανώτατη ροή x ESENS

100
B (ο αναπνευστήρας ενεργοποιεί την εκπνοή)

Ενεργοποίηση
Χρόνος
εισπνοής

Εικόνα 3-1. Ενεργοποίηση της εκπνοής με χρήση της μεθόδου τελικής ροής εισπνοής

3.1.3 Μέθοδος πίεσης αεραγωγών
Αν για την ευαισθησία εκπνοής (ESENS) οριστεί μια τιμή που είναι υπερβολικά
χαμηλή για το συνδυασμό ασθενούς-αναπνευστήρα, μια έντονη προσπάθεια
εκπνοής ενδέχεται να προκαλέσει την αύξηση της πίεσης του κυκλώματος
(PPEAK) μέχρι το κατώφλι επαναφοράς του κύκλου πίεσης. Ο αναπνευστήρας
παρακολουθεί την πίεση του κυκλώματος καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης
εισπνοής και ενεργοποιεί μια εκπνοή όταν η πίεση ισούται με την τιμή-στόχο
για την πίεση εισπνοής + μια βηματική τιμή. Η Εικόνα 3-2 δείχνει ένα
παράδειγμα μιας εκπνοής που ενεργοποιείται με τη χρήση της μεθόδου
πίεσης αεραγωγών.

ΤΑ 3-2
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η επιτρεπόμενη βηματική τιμή πάνω από την πίεση-στόχο είναι
1,5 cmH2O όταν παρέλθει ένα μέρος του χρόνου εισπνοής (Tn). Πριν
από το Tn, η βηματική τιμή είναι υψηλότερη, ως πρόβλεψη για
αιφνίδιες υπερβολικές αυξήσεις της πίεσης. Για τα πρώτα 200 ms
εισπνοής, η βηματική πίεση είναι 10% της πίεσης-στόχου, μέχρι το
ανώτατο όριο των 8 cmH2O. Από τα 200 ms ως το Tn , η βηματική
πίεση μειώνεται με γραμμικό τρόπο από την αρχική τιμή στο
1,5 cmH2O.

Πίεση-στόχος
+ βηματική τιμή

1,5 cmH2O

Πίεση
στόχος

Πίεση
κυκλώματος
(cmH2O)

Έναρξη 200 ms
αναπνοή

Tn
εισπνοής

Εικόνα 3-2. Ενεργοποίηση εκπνοής με χρήση της μεθόδου πίεσης αεραγωγών

3.2

Εφεδρικά όρια
Επιπλέον των εσωτερικών μεθόδων αναγγελίας της εκπνοής, τα εφεδρικά
όρια έχουν σκοπό να εμποδίζουν την πραγματοποίηση εισπνοών με
υπερβολικά μεγάλη διάρκεια ή πίεση. Αν για μια συγκεκριμένη αναπνοή
υπάρχουν περισσότερα από ένα εφεδρικά όρια, η εκπνοή δηλώνεται από
το όριο που θα παραβιαστεί πρώτο.

3.2.1 Χρονικό όριο
Το χρονικό όριο έχει εφαρμογή μόνο στις αυθόρμητες αναπνοές, για τις
οποίες κανονικά δεν υπάρχει χρονικό όριο εισπνοής. Εάν η εκπνοή δεν
έχει δηλωθεί αφού παρέλθουν 1,99 + 0,02 x IBW δευτερόλεπτα (τύπος
Τεχνική αναφορά του συστήματος αναπνευστήρα της Puritan Bennett™ σειράς 800
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κυκλώματος ενηλίκων και παιδιατρικός) ή 1,0 + 0,1 x IBW δευτερόλεπτα
(τύπος κυκλώματος για νεογνά) της εισπνοής, ο αναπνευστήρας ενεργοποιεί
την εκπνοή. Όταν ο τύπος αερισμού είναι NIV, η ρύθμιση του ορίου υψηλού
χρόνου αυθόρμητης εισπνοής (2TI SPONT ) χρησιμεύει ως χρονικό όριο για την
ενεργοποίηση της εκπνοής.

3.2.2 Όριο υψηλής πίεσης κυκλώματος
Το όριο υψηλής πίεσης κυκλώματος αφορά όλες τις αναπνοές. Αν η πίεση των
αεραγωγών εξισωθεί με το όριο υψηλής πίεσης κυκλώματος ή το υπερβεί
κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε εισπνοής (με την εξαίρεση της ολοκλήρωσης
κύκλου αναπνοής σε κατάσταση απόφραξης, OSC), ο αναπνευστήρας
τερματίζει την εισπνοή και εκκινεί την εκπνοή.

3.2.3 Όριο υψηλής πίεσης αναπνευστήρα
Το όριο υψηλής πίεσης αναπνευστήρα αφορά μόνο τις υποχρεωτικές
αναπνοές με βάση τον όγκο και τις αυθόρμητες αναπνοές TC ή PA. Αν η πίεση
εισπνοής φτάσει τα 100 cmH2O ή τα υπερβεί, ο αναπνευστήρας μεταβαίνει
στην εκπνοή.

ΤΑ 3-4
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Στην Κεφάλαιο 4 περιγράφονται τα ακόλουθα θέματα που
αφορούν τη χορήγηση υποχρεωτικής αναπνοής:

4.1

•

Υποχρεωτικές αναπνοές με βάση την πίεση και τον όγκο
(συμπεριλαμβάνονται οι αναπνοές VC+)

•

Αντιστάθμιση ως προς τη συμμόρφωση και την κορεσμένη
θερμοκρασία και πίεση του σώματος (BTPS) για
υποχρεωτικές αναπνοές με βάση τον όγκο

•

Μη αυτόματες εισπνοές

Σύγκριση υποχρεωτικών αναπνοών με βάση την
πίεση και τον όγκο
Ο Πίνακας 4-1 περιέχει μια σύγκριση της χορήγησης αναπνοών
με βάση την πίεση και τον όγκο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ως γενικός κανόνας ισχύει ότι, όταν υπάρχουν πολλαπλές
μέθοδοι ανίχνευσης, η εισπνοή ή η εκπνοή ενεργοποιείται
από τη στρατηγική που τη δηλώνει πρώτη.

Χορήγηση υποχρεωτικής αναπνοής

Πίνακας 4-1: Σύγκριση υποχρεωτικών αναπνοών
με βάση την πίεση και τον όγκο
Χαρακτηριστικό

Με βάση την πίεση

Με βάση τον όγκο

Ανίχνευση
εισπνοής.

Ευαισθησία πίεσης, ευαισθησία
ροής (συμπεριλαμβάνεται το
εφεδρικό όριο ενεργοποίησης
με βάση την πίεση), ή κύκλος
χρόνου Η εισπνοή μπορεί
να ενεργοποιηθεί και από το
χειριστή με τη χρήση του
πλήκτρου MANUAL INSP
(Μη αυτόματη εισπνοή).

Βλ. με βάση την πίεση.

Πίεση ή ροή
κατά τη
διάρκεια της
εισπνοής

Η πίεση στοχεύει στο άθροισμα
της επιλεγμένης από το χειριστή
ΡΕΕΡ + πίεσης εισπνοής. Η μέγιστη
ροή είναι 200 L/min
όταν χρησιμοποιείται κύκλωμα
ενηλίκων, 80 L/min όταν
χρησιμοποιείται παιδιατρικό
κύκλωμα και 30 L/min όταν
χρησιμοποιείται κύκλωμα για
νεογνά. Η τροχιά της πίεσης
στο ύψιλον εξαρτάται από
τις ρυθμίσεις για την πίεση
εισπνοής, το χρόνο εισπνοής και
το % χρόνου ανόδου. Το προφίλ
χορήγησης ροής αποτελεί
συνάρτηση της ρύθμισης του
ποσοστού χρόνου ανόδου,
της συμμόρφωσης και της
αντίστασης του ασθενούς, και της
εισπνευστικής προσπάθειας του
ασθενούς (εφόσον υπάρχει). Με
την αύξηση της ρύθμισης
ποσοστού χρόνου ανόδου από
την ελάχιστη προς τη μέγιστη
τιμή, ο χρόνος για την επίτευξη
της πίεσης-στόχου μειώνεται.

Οι τροχιές ροής εισπνοής
ορίζονται από τις ρυθμίσεις
για τον αναπνεόμενο όγκο,
την ανώτατη ροή εισπνοής
και το πρότυπο ροής
(συμπεριλαμβανόμενης της
αντιστάθμισης συμμόρφωσης). Η
μέγιστη ρύθμιση για την ανώτατη
ροή είναι 150 L/min για τύπο
κυκλώματος ενηλίκων, 60 L/min
για παιδιατρικό τύπο κυκλώματος
και 30 L/min για τύπο κυκλώματος
για νεογνά. Επιπλέον ροή (μέχρι
200 l/λεπτό) υπάρχει διαθέσιμη
για την αντιστάθμιση
συμμόρφωσης.

Βαλβίδα
εκπνοής κατά
τη διάρκεια της
εισπνοής

Ρυθμίζεται για την
ελαχιστοποίηση των αιφνίδιων
υπερβολικών αυξήσεων της
πίεσης και τη διατήρηση της
πίεσης-στόχου.

Κλειστή.
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Χορήγηση υποχρεωτικής αναπνοής

Πίνακας 4-1: Σύγκριση υποχρεωτικών αναπνοών
με βάση την πίεση και τον όγκο (συνέχεια)
Χαρακτηριστικό

Με βάση την πίεση

Με βάση τον όγκο

Βαλβίδες
εισπνοής κατά
τη διάρκεια της
εισπνοής

Ρυθμίζουν τη ροή για τη
διατήρηση της πίεσης-στόχου.

Ρυθμίζεται για την επίτευξη της
τροχιάς της ροής-στόχου.

Ανίχνευση
εκπνοής

Η εκπνοή ενεργοποιείται από τη
μέθοδο κύκλου χρόνου. Όταν ο
χρόνος που έχει περάσει από την
έναρξη της εισπνοής εξισωθεί με
το χρόνο εισπνοής (τιμή που
επιλέγεται από το χειριστή), ο
αναπνευστήρας ενεργοποιεί την
εκπνοή. Η εκπνοή μπορεί να
ενεργοποιηθεί και από το όριο
υψηλής πίεσης στο πλαίσιο μιας
εφεδρικής στρατηγικής.

Ο χειριστής ορίζει τον
αναπνεόμενο όγκο, την ανώτατη
ροή, το πρότυπο ροής και
το χρόνο ηρεμίας, και ο
αναπνευστήρας υπολογίζει
ένα χρόνο εισπνοής. Η εκπνοή
ενεργοποιείται όταν περάσει
ο υπολογισμένος χρόνος
εισπνοής. Η εκπνοή μπορεί
να ενεργοποιηθεί και από τους
συναγερμούς PPEAK και PVENT
ως εφεδρική στρατηγική.

Πίεση ή ροή
κατά τη
διάρκεια της
εκπνοής

Η πίεση ελέγχεται στην PEEP. Αν έχει επιλεγεί η ενεργοποίηση ροής, η
βασική ροή επανακαθορίζεται κοντά στο τέλος της ροής εκπνοής.
Η ελαχιστοποίηση της αυτόματης ενεργοποίησης επιτυγχάνεται με
διάφορες στρατηγικές.

Βαλβίδα
εισπνοής κατά
τη διάρκεια της
εκπνοής

Για ενεργοποίηση πίεσης: κοντά στο τέλος της ροής εκπνοής, ανοίγει για
τον καθορισμό ροής απόκλισης 1 l/λεπτό. Για ενεργοποίηση ροής:
ρυθμίστε για την παροχή της βασικής ροής.

Βαλβίδα
εκπνοής κατά
τη διάρκεια της
εκπνοής

Ρυθμίζεται για τη διατήρηση της επιλεγμένης από το χειριστή τιμής για
την ΡΕΕΡ.
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4.2

Αντιστάθμιση συμμόρφωσης για υποχρεωτικές αναπνοές με
βάση τον όγκο
Όταν ο αναπνευστήρας χορηγεί έναν όγκο αερίου στο κύκλωμα του ασθενούς, στην πραγματικότητα δεν εισέρχεται όλο το αέριο στο αναπνευστικό
σύστημα του ασθενούς. Ένα μέρος του χορηγούμενου όγκου, που ονομάζεται όγκος ενδοτικότητας ( VC), παραμένει στο κύκλωμα του ασθενούς.
VC = Cpt ckt (Pend insp - Pend exh)

όπου:
Cpt ckt είναι η ενδοτικότητα του κυκλώματος ασθενούς
Pend inspείναι η πίεση στο ύψιλον του ασθενούς στο τέλος της τρέχουσας
εισπνοής
Pend exhείναι η πίεση στο ύψιλον του ασθενούς στο τέλος της τρέχουσας
εκπνοής
Για τον αερισμό με βάση τον όγκο, οι θεραπευτές εκτελούν συχνά τον υπολογισμό VC για να βρουν την απώλεια όγκου στο κύκλωμα του ασθενούς, και
στη συνέχεια αυξάνουν τη ρύθμιση VT κατά την τιμή αυτή. Η αύξηση του αναπνεόμενου όγκου κατά μια μεμονωμένη προσαύξηση για την αντιστάθμιση
του όγκου ενδοτικότητας παρέχει μόνο μερική αντιστάθμιση και απαιτεί πρόσθετη προσπάθεια και κατανόηση από την πλευρά του θεραπευτή. Επιπλέον,
οι τιμές Pend insp και Pend exh μπορούν να μεταβληθούν με το χρόνο.
Στο σύστημα αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840, ένας επαναληπτικός
αλγόριθμος υπολογίζει αυτόματα τον όγκο συμμόρφωσης. Για όλα τα πρότυπα ροής, η αντιστάθμιση ενδοτικότητας δεν αλλάζει το χρόνο εισπνοής (TI).
Η αντιστάθμιση συμμόρφωσης επιτυγχάνεται με την αύξηση της ροής
(αύξηση του εύρους των προτύπων ροής). Η διατήρηση της τιμής TI σε σταθερό επίπεδο διατηρεί την αρχική αναλογία I:E.
Υπάρχει ένας μέγιστος όγκος ενδοτικότητας για τη μείωση του ενδεχόμενου
υπερβολικής διάτασης λόγω εσφαλμένου υπολογισμού του όγκου ενδοτικότητας. Ο μέγιστος όγκος ενδοτικότητας ορίζεται από τον επιλεγμένο τύπο
κυκλώματος ασθενούς και το ιδανικό βάρος σώματος (IBW) και συνοψίζεται
από τον τύπο που ακολουθεί:
Vcomp,max = Συντελεστής x αναπνεόμενο όγκο

όπου:
Vcomp,maxείναι ο μέγιστος όγκος ενδοτικότητας

ΤΑ 4-4

Τεχνική αναφορά του συστήματος αναπνευστήρα της Puritan Bennett™ σειράς 800

Χορήγηση υποχρεωτικής αναπνοής

Συντελεστής

είναι η γραμμική παρεμβολή των τιμών που περιέχει ο
Πίνακας 4-2 για τον παιδιατρικό τύπο κυκλώματος και
τον τύπο ενηλίκων ή για τον τύπο κυκλώματος για νεογνά:
MIN(10, MAX(2,5, 1,0 + (2,0/0,3 x IBW)))

Ας υποθέσουμε, για παράδειγμα, ότι η τιμή IBW για το νεογνό = 1 kg
1. Υπολογίστε 1,0 + (2,0/0,3 x 1) = 7,67
2. Συγκρίνετε το αποτέλεσμα με το 2,5 και χρησιμοποιήστε τη μέγιστη τιμή:
7,67 > 2,5
3. Συγκρίνετε το αποτέλεσμα από το προηγούμενο βήμα με το
10 και χρησιμοποιήστε τη μέγιστη τιμή: 7,67 < 10
Ο συντελεστής όγκος ενδοτικότητας για το κύκλωμα για νεογνά με IBW = 1 kg
είναι 7,67.

Πίνακας 4-2: Συντελεστές όγκου ενδοτικότητας
Τύπος κυκλώματος ενήλικου
ασθενούς

4.3

Τύπος κυκλώματος παιδιατρικού
ασθενούς

IBW (kg)

Συντελεστής

IBW (kg)

Συντελεστής

 10

5

 10

5

15

4,6

11

3,5

30

3,4

12,5

2,9

60

2,75

15

2,7

 150

2,5

 30

2,5

Αντιστάθμιση BTPS για υποχρεωτικές αναπνοές με βάση τον
όγκο
Ο στόχος του αερισμού όγκου είναι η χορήγηση ενός συγκεκριμένου όγκου
αερίου με γνωστή συγκέντρωση οξυγόνου στους πνεύμονες του ασθενούς.
Δεδομένου ότι ο όγκος αερίου εξαρτάται από τη θερμοκρασία, την πίεση
και τη σύνθεση του αερίου, οι ιατροί αναφέρουν και προσδιορίζουν τον
αναπνεόμενο όγκο με βάση τις συνθήκες θερμοκρασίας σώματος (37C), την
υπάρχουσα βαρομετρική πίεση, και με πλήρη κορεσμό από υδρατμούς
(υγρασία 100%). Αυτό ονομάζεται θερμοκρασία και πίεση σώματος,
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κορεσμένη (BTPS). Όλοι οι όγκοι (ροές) που ορίζονται ή αναφέρονται από τον
αναπνευστήρα αφορούν την υπάρχουσα βαρομετρική πίεση, 37C, και
πλήρη κορεσμό με υδρατμούς (BTPS). Στα δεδομένα των γραφικών δεν έχει
γίνει αντιστάθμιση BTPS.

4.4

Μη αυτόματη εισπνοή
Μια μη αυτόματη εισπνοή είναι μια υποχρεωτική εισπνοή (ΟΙΜ) που ενεργοποιείται από το χειριστή. Όταν ο χειριστής πατάει το πλήκτρο MANUAL INSP, ο
αναπνευστήρας χορηγεί την τρέχουσα καθορισμένη υποχρεωτική αναπνοή
(αν επιτρέπεται), με βάση είτε τον όγκο είτε την πίεση. Μια μη αυτόματη
εισπνοή με βάση τον όγκο αντισταθμίζεται ως προς τη συμμόρφωση.

ΤΑ 4-6
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Ο Πίνακας 5-1 παρουσιάζει τα διάφορα χαρακτηριστικά χορήγησης αναπνοών και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται
στις αυθόρμητες αναπνοές (διαθέσιμα στις λειτουργίες SIMV,
SPONT και BILEVEL).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ως γενικός κανόνας ισχύει ότι, όταν υπάρχουν
πολλαπλές μέθοδοι ανίχνευσης, η εισπνοή ή η εκπνοή
ενεργοποιείται από τη μέθοδο που τη δηλώνει πρώτη.

Πίνακας 5-1: Χαρακτηριστικά χορήγησης αυθόρμητης
αναπνοής
Χαρακτηριστικό

Υλοποίηση

Ανίχνευση εισπνοής

Ευαισθησία πίεσης ή ευαισθησία ροής,
όποια έχει επιλεγεί.

Πίεση ή ροή κατά τη
διάρκεια της εισπνοής
Spontaneous type
(Αυθόρμητος τύπος) =
NONE (Κανένας)

Η πίεση αυξάνεται σύμφωνα με το
επιλεγμένο % χρόνου ανόδου και τη
ρύθμιση IBW, με πίεση-στόχο τα
1,5 cmH2O πάνω από την PEEP για
τη βελτίωση της λειτουργίας της
αναπνοής.

Χορήγηση αυθόρμητης αναπνοής

Πίνακας 5-1: Χαρακτηριστικά χορήγησης αυθόρμητης
αναπνοής (συνέχεια)
Χαρακτηριστικό

ΤΑ 5-2

Υλοποίηση

Πίεση ή ροή κατά τη
διάρκεια της εισπνοής
Spontaneous type
(Αυθόρμητος τύπος) = PS
PSUPP < 5 cmH2O

Η πίεση αυξάνεται σύμφωνα με το
επιλεγμένο % χρόνου ανόδου και τη
ρύθμιση IBW, με πίεση-στόχο ίση με το
άθροισμα ενεργός πίεση + PEEP:
PSUPPΕνεργός πίεση (cmH2O)
0
1,5
1
2,2
2
2,9
3
3,6
4
4,3

Πίεση ή ροή κατά τη
διάρκεια της εισπνοής
Spontaneous type
(Αυθόρμητος τύπος) = PS
PSUPP  5 cmH2O

Η πίεση αυξάνεται σύμφωνα με το
επιλεγμένο % χρόνου ανόδου και τη
ρύθμιση IBW, με πίεση-στόχο ίση με το
άθροισμα PSUPP + PEEP.

Προφίλ ροής εισπνοής

Το προφίλ ροής εισπνοής ορίζεται από την
απαίτηση του ασθενούς και τη ρύθμιση
του ποσοστού χρόνου ανόδου. Με την
αύξηση της ρύθμισης ποσοστού χρόνου
ανόδου από την ελάχιστη προς τη μέγιστη
τιμή, ο χρόνος για την επίτευξη της πίεσηςστόχου μειώνεται. Η μέγιστη διαθέσιμη
ροή είναι έως 30 L/min για τύπους
κυκλωμάτων για νεογνά, 80 L/min για
παιδιατρικούς τύπους κυκλωμάτων και
έως 200 L/min για τύπους κυκλωμάτων
ενηλίκων.

Βαλβίδα εκπνοής κατά
τη διάρκεια της
εισπνοής

Ρυθμίζεται για την ελαχιστοποίηση των
αιφνίδιων υπερβολικών αυξήσεων της
πίεσης και τη διατήρηση της πίεσηςστόχου.
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Πίνακας 5-1: Χαρακτηριστικά χορήγησης αυθόρμητης
αναπνοής (συνέχεια)
Χαρακτηριστικό

Υλοποίηση

Βαλβίδες εισπνοής κατά
τη διάρκεια της
εισπνοής

Ρυθμίζονται για τη διατήρηση της πίεσηςστόχου.
Λόγω του γεγονότος ότι η βαλβίδα
εκπνοής ενεργεί ως ανακουφιστική
βαλβίδα για τον αερισμό κάθε
υπερβολικής ροής, μπορεί να χορηγηθεί
έντονη ροή εισπνοής, που επιτρέπει τη
βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας.

Ανίχνευση εκπνοής

Η μέθοδος τελικής ροής εισπνοής ή η
μέθοδος πίεσης αεραγωγών, όποια
ανιχνεύσει πρώτη την εκπνοή. Ως
εφεδρικές στρατηγικές υπάρχουν επίσης η
εφεδρεία χρόνου και ο συναγερμός
PPEAK.

Πίεση ή ροή κατά τη
διάρκεια της εκπνοής

Η πίεση ελέγχεται στην PEEP.
Για ενεργοποίηση πίεσης: ρυθμίστε για την
παροχή ροής απόκλισης 1 l/λεπτό προς το
τέλος της ροής εκπνοής.
Για ενεργοποίηση ροής: ρυθμίστε για την
παροχή της βασικής ροής.

Βαλβίδα εισπνοής κατά Για ενεργοποίηση πίεσης: ρυθμίστε για την
τη διάρκεια της εκπνοής παροχή ροής απόκλισης 1 l/λεπτό προς το
τέλος της ροής εκπνοής.
Για ενεργοποίηση ροής: ρυθμίστε για την
παροχή της βασικής ροής προς το τέλος
της ροής εκπνοής.
Βαλβίδα εκπνοής κατά
Ρυθμίζεται για τη διατήρηση της
τη διάρκεια της εκπνοής επιλεγμένης από το χειριστή τιμής για την
ΡΕΕΡ.
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Λειτουργία υποβοήθησης/ελέγχου (A/C)
Στη λειτουργία A/C, το σύστημα αναπνευστήρα Puritan
Bennett™ 840 χορηγεί μόνο υποχρεωτικές αναπνοές. Όταν ο
αναπνευστήρας ανιχνεύει εισπνευστική προσπάθεια από τον
ασθενή, χορηγεί υποχρεωτική αναπνοή με πρωτοβουλία του
ασθενούς (PIM) (που ονομάζεται και υποβοηθούμενη αναπνοή).
Αν ο αναπνευστήρας δεν ανιχνεύσει εισπνευστική προσπάθεια,
χορηγεί υποχρεωτική αναπνοή ενεργοποιούμενη από τον αναπνευστήρα (VIM) (που ονομάζεται και αναπνοή ελέγχου) σε
χρονικό διάστημα βασισμένο στον αναπνευστικό ρυθμό. Στη
λειτουργία A/C, οι αναπνοές μπορούν να ενεργοποιούνται με
βάση την πίεση ή τη ροή.

6.1

Χορήγηση αναπνοής στη λειτουργία A/C
Στη λειτουργία A/C, ο αναπνευστήρας υπολογίζει το διάστημα
αναπνοής (Τb) ως:
Tb = 60/f
όπου:
Tb είναι το διάστημα αναπνοής σε δευτερόλεπτα
f

είναι ο καθορισμένος αναπνευστικός ρυθμός
σε αναπνοές ανά λεπτό

Η διάρκεια της φάσης εισπνοής εξαρτάται από τις τρέχουσες
ρυθμίσεις χορήγησης αναπνοής. Ο αναπνευστήρας μεταβαίνει
στη φάση εκπνοής στο τέλος της φάσης εισπνοής. Ο
αναπνευστήρας υπολογίζει τη διάρκεια της φάσης εκπνοής ως:
TE = Tb - TI

Λειτουργία υποβοήθησης/ελέγχου (A/C)

όπου:
TE είναι η διάρκεια της φάσης εκπνοής σε δευτερόλεπτα
Tb είναι το διάστημα αναπνοής σε δευτερόλεπτα
TI είναι η διάρκεια της φάσης εισπνοής σε δευτερόλεπτα (συμπεριλαμβανομένου του TPL, του χρόνου ηρεμίας)
Η Εικόνα 6-1 δείχνει τη χορήγηση αναπνοής A/C όταν δεν ανιχνεύεται
εισπνευστική προσπάθεια του ασθενούς και όλες οι εισπνοές είναι VIM.
VIM

VIM

Tb

VIM

Tb

Tb

Εικόνα 6-1. Λειτουργία A/C, χωρίς ανίχνευση προσπάθειας ασθενούς
Η Εικόνα 6-2 δείχνει τη χορήγηση αναπνοής A/C όταν ανιχνεύεται
εισπνευστική προσπάθεια του ασθενούς. Ο αναπνευστήρας χορηγεί
αναπνοές ΡΙΜ με ρυθμό ίσο ή μεγαλύτερο από τον καθορισμένο
αναπνευστικό ρυθμό.
PIM

PIM

PIM

PIM

Tb που έχει οριστεί
Tb που έχει οριστεί

Tb που έχει οριστεί

Εικόνα 6-2. Λειτουργία A/C, με ανίχνευση προσπάθειας ασθενούς
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Η Εικόνα 6-3 δείχνει τη χορήγηση αναπνοής A/C όταν υπάρχει συνδυασμός
αναπνοών VIM και ΡΙΜ.
VIM

PIM

Tb που έχει οριστεί

PIM

VIM

Tb που έχει οριστεί
Tb που έχει οριστεί

Εικόνα 6-3. Λειτουργία A/C, αναπνοές VIM και ΡΙΜ

6.2

Αλλαγή ρυθμού κατά τη λειτουργία A/C
Οι αλλαγές του αναπνευστικού ρυθμού πραγματοποιούνται μόνο κατά τη
διάρκεια της εκπνοής. Το νέο διάστημα αναπνοής, που βασίζεται στο νέο
αναπνευστικό ρυθμό, έχει ως βάση την έναρξη της τρέχουσας αναπνοής,
και ακολουθεί τους εξής κανόνες:

6.3

•

Ο χρόνος εισπνοής της τρέχουσας αναπνοής δεν αλλάζει.

•

Δεν χορηγείται νέα αναπνοή μέχρις ότου περάσουν τουλάχιστον 200 ms
από το χρόνο εκπνοής.

•

Ο μέγιστος χρόνος t μέχρι τη χορήγηση της πρώτης αναπνοής VIM για το νέο
αναπνευστικό ρυθμό είναι 3,5 φορές ο τρέχων χρόνος εισπνοής ή η διάρκεια
του νέου κύκλου αναπνοής (όποια από τις δύο τιμές είναι μεγαλύτερη), αλλά
ο χρόνος t δεν είναι μεγαλύτερος από το προηγούμενο διάστημα αναπνοής.

•

Αν ο ασθενής πραγματοποιήσει μια αναπνοή PIM μετά την αναγνώριση της
αλλαγής ρυθμού και πριν από το χρόνο t, ο νέος ρυθμός αρχίζει με την PIM.

Μετάβαση στη λειτουργία A/C
Η μετάβαση του αναπνευστήρα στη λειτουργία A/C από οποιαδήποτε
άλλη λειτουργία προκαλεί την ενεργοποίηση μιας αναπνοής VIM από τον αναπνευστήρα και τον ορισμό του χρόνου έναρξης για την αρχή του επόμενου
κύκλου αναπνοής A/C. Μετά από αυτήν τη VIM και πριν από την έναρξη του νέου
κύκλου A/C, ο αναπνευστήρας ανταποκρίνεται στις εισπνευστικές προσπάθειες
του ασθενούς με τη χορήγηση υποχρεωτικών αναπνοών.
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Η πρώτη αναπνοή A/C (η αναπνοή VIM) ενεργοποιείται σύμφωνα με τους
ακόλουθους κανόνες:
•

Η αναπνοή δεν χορηγείται κατά τη διάρκεια μιας εισπνοής.

•

Η αναπνοή δεν χορηγείται κατά τη διάρκεια της περιορισμένης φάσης
μιας εκπνοής.

•

Ο αναπνευστήρας διασφαλίζει ότι το διάστημα άπνοιας εκπνέει
τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα μετά από την έναρξη της εκπνοής.

•

Οποιοδήποτε άλλο ειδικά προγραμματισμένο συμβάν (όπως είναι ένας
χειρισμός μηχανισμού αναπνοής ή οποιοσδήποτε χειρισμός παύσης)
ακυρώνεται και επαναπρογραμματίζεται στο επόμενο διάστημα.

Το χρονικό σημείο χορήγησης της πρώτης VIM της νέας λειτουργίας A/C
εξαρτάται από τη λειτουργία και τον τύπο αναπνοής που είναι ενεργοί όταν
ζητηθεί η αλλαγή λειτουργίας.
•

Αν η τρέχουσα λειτουργία είναι SIMV ή SPONT και ο τύπος της τρέχουσας ή
της προηγούμενης αναπνοής είναι αυθόρμητος ή OIM, ο χρόνος t μέχρι την
πρώτη αναπνοή VIM της νέας λειτουργίας A/C είναι ο μικρότερος μεταξύ:
 του τρέχοντος χρόνου εισπνοής επί 3,5 ή
 της διάρκειας του διαστήματος άπνοιας.

•

Αν η λειτουργία είναι SIMV και ο τύπος της τρέχουσας ή της προηγούμενης αναπνοής είναι ή ήταν υποχρεωτικός (αλλά όχι OIM), ο χρόνος t μέχρι
την πρώτη αναπνοή VIM της νέας λειτουργίας A/C είναι ο μικρότερος
μεταξύ:
 του τρέχοντος χρόνου εισπνοής επί 3,5 ή
 της διάρκειας του διαστήματος άπνοιας ή
 της διάρκειας του τρέχοντος κύκλου αναπνοής.

•

Εάν η τρέχουσα λειτουργία είναι BILEVEL στην κατάσταση PEEPH και η
τρέχουσα αναπνοή είναι υποχρεωτική:
 το επίπεδο της PEEP θα μειωθεί, μόλις ανιχνευθεί η φάση εκπνοής.
Ο χρόνος t μέχρι την πρώτη αναπνοή VIM της νέας λειτουργίας A/C είναι ο
μικρότερος μεταξύ:
 χρόνος μετάβασης PEEP + 2,5 x διάρκεια της φάσης ενεργού χορήγησης αερίου ή
 της διάρκειας του διαστήματος άπνοιας ή
 της διάρκειας του τρέχοντος κύκλου αναπνοής.
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•

Εάν η τρέχουσα λειτουργία είναι BILEVEL στην κατάσταση PEEPH και η
τρέχουσα αναπνοή είναι αυθόρμητη:
 το επίπεδο της PEEP θα μειωθεί, μόλις ανιχνευθεί η φάση εκπνοής.
Ο χρόνος t μέχρι την πρώτη αναπνοή VIM της νέας λειτουργίας A/C είναι ο
μικρότερος μεταξύ:
 χρόνος μετάβασης PEEP + 2,5 x διάρκεια αυθόρμητης αναπνοής ή
 χρόνος έναρξης της αυθόρμητης αναπνοής + διάρκεια διαστήματος
άπνοιας.

•

Εάν η τρέχουσα λειτουργία είναι BILEVEL στην κατάσταση PEEPL και η
τρέχουσα αναπνοή είναι υποχρεωτική, ο χρόνος t μέχρι την πρώτη
αναπνοή VIM της νέας λειτουργίας A/C είναι ο μικρότερος μεταξύ:
 χρόνος μετάβασης PEEP + 2,5 x διάρκεια της φάσης ενεργού χορήγησης αερίου ή
 της διάρκειας του διαστήματος άπνοιας ή
 της διάρκειας του τρέχοντος κύκλου αναπνοής.

•

Εάν η τρέχουσα λειτουργία είναι BILEVEL στην κατάσταση PEEPL και η
τρέχουσα αναπνοή είναι αυθόρμητη και η αυθόρμητη αναπνοή ξεκίνησε
κατά την PEEPL, ο χρόνος t μέχρι την πρώτη αναπνοή VIM της νέας
λειτουργίας A/C είναι ο μικρότερος μεταξύ:
 3,5 x διάρκεια αυθόρμητης αναπνοής ή
 της διάρκειας του διαστήματος άπνοιας.

•

Εάν η τρέχουσα λειτουργία είναι BILEVEL στην κατάσταση PEEPL και η
τρέχουσα αναπνοή είναι αυθόρμητη και η αυθόρμητη αναπνοή ξεκίνησε
κατά την PEEPΗ, ο χρόνος t μέχρι την πρώτη αναπνοή VIM της νέας
λειτουργίας A/C είναι ο μικρότερος μεταξύ:
 χρόνος μετάβασης PEEP + 2,5 x διάρκεια αυθόρμητης αναπνοής ή
 χρόνος έναρξης της αυθόρμητης αναπνοής + διάρκεια διαστήματος
άπνοιας.
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Αυτή η σελίδα έχει αφεθεί σκόπιμα κενή.
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Η λειτουργία SIMV είναι μια μεικτή λειτουργία αερισμού που επιτρέπει τόσο τις υποχρεωτικές, όσο και τις αυθόρμητες αναπνοές.
Οι υποχρεωτικές αναπνοές μπορούν να είναι βασισμένες στον
όγκο ή την πίεση, και για τις αυθόρμητες αναπνοές μπορεί να
υπάρχει υποβοήθηση πίεσης (για παράδειγμα, όταν είναι ενεργή η
υποστήριξη πίεσης). Στη λειτουργία SIMV μπορείτε να επιλέξετε
ενεργοποίηση πίεσης ή ροής.
Ο αλγόριθμος SIMV είναι σχεδιασμένος για να διασφαλίζει μία
υποχρεωτική αναπνοή για κάθε αναπνευστικό κύκλο SIMV.
Αυτή η υποχρεωτική αναπνοή είναι είτε υποχρεωτική αναπνοή
με πρωτοβουλία του ασθενούς (PIM) (που ονομάζεται και υποβοηθούμενη αναπνοή) είτε υποχρεωτική αναπνοή ενεργοποιούμενη από τον αναπνευστήρα (VIM) (σε περίπτωση που,
εντός του αναπνευστικού κύκλου, δεν ανιχνεύεται εισπνευστική προσπάθεια του ασθενούς).
Όπως δείχνει η Εικόνα 7-1, κάθε αναπνευστικός κύκλος SIMV
(Tb) αποτελείται από δύο τμήματα: το πρώτο τμήμα του
κύκλου είναι το υποχρεωτικό διάστημα (Tm) και είναι δεσμευμένο για μια αναπνοή PIM. Αν χορηγηθεί μια αναπνοή PIM, το
διάστημα Tm ολοκληρώνεται και ο αναπνευστήρας μεταβαίνει
στο δεύτερο τμήμα του κύκλου, το αυθόρμητο τμήμα (Ts), που
είναι δεσμευμένο για αυθόρμητη αναπνοή κατά τη διάρκεια
του υπόλοιπου αναπνευστικού κύκλου. Στο τέλος ενός αναπνευστικού κύκλου SIMV, ο κύκλος επαναλαμβάνεται. Αν δεν
χορηγηθεί αναπνοή ΡΙΜ, το σύστημα αναπνευστήρα Puritan
Bennett™ 840 χορηγεί μια αναπνοή IM στο τέλος του υποχρεωτικού διαστήματος και στη συνέχεια μεταβαίνει στο αυθόρμητο διάστημα.

Συγχρονισμένος διαλείπων υποχρεωτικός αερισμός (SIMV)

Tb = αναπνευστικός κύκλος SIMV
(περιλαμβάνονται τα διαστήματα Tm και Ts)
Tb

Tm

Ts
Ts = Αυθόρμητο διάστημα
(χορηγείται αναπνοή VIM αν δεν
χορηγηθεί PIM κατά τη διάρκεια
του διαστήματος Tm)

Tm = Υποχρεωτικό διάστημα
(δεσμευμένο για μια αναπνοή
ΡΙΜ)

Εικόνα 7-1. Αναπνευστικός κύκλος SIMV (υποχρεωτικό και αυθόρμητο διάστημα)
Η Εικόνα 7-2 δείχνει έναν αναπνευστικό κύκλο SIMV, στον οποίο μια αναπνοή
ΡΙΜ χορηγείται κατά τη διάρκεια του υποχρεωτικού διαστήματος.
PIM
(Οι επόμενες προσπάθειες ενεργοποίησης κατά τη διάρκεια
του διαστήματος Ts προκαλούν αυθόρμητες αναπνοές)

Tm

Όταν χορηγείται μια αναπνοή ΡΙΜ, γίνεται μετάβαση από το Tm στο Ts
Ts
Tb

Εικόνα 7-2. Κύκλος αναπνοής SIMV, χορήγηση αναπνοής ΡΙΜ μέσα στο
υποχρεωτικό διάστημα
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Η Εικόνα 7-3 δείχνει έναν αναπνευστικό κύκλο, στον οποίο δεν χορηγείται
αναπνοή ΡΙΜ κατά τη διάρκεια του υποχρεωτικού διαστήματος.
VIM
Αναπνοή VIM που χορηγείται στο τέλος του διαστήματος Tm
αν δεν έχει χορηγηθεί αναπνοή ΡΙΜ κατά τη διάρκεια του Tm

Tm

Ts
Tb

Εικόνα 7-3. Κύκλος αναπνοής SIMV, μη χορήγηση αναπνοής ΡΙΜ μέσα
στο υποχρεωτικό διάστημα

7.1

Χορήγηση αναπνοής στη λειτουργία SIMV
Οι υποχρεωτικές αναπνοές στη λειτουργία SIMV είναι ίδιες με τις υποχρεωτικές
αναπνοές στη λειτουργία A/C και οι αυθόρμητες αναπνοές στη λειτουργία SIMV
είναι ίδιες με τις αυθόρμητες αναπνοές στη λειτουργία SPONT. Η ενεργοποίηση
από τον ασθενή πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που αφορούν την ευαισθησία
ροής και πίεσης.
Η διαδικασία για τη ρύθμιση του αναπνευστικού ρυθμού SIMV είναι η ίδια
όπως και στη λειτουργία A/C. Όταν ρυθμιστεί ο αναπνευστικός ρυθμός (f ),
ο κύκλος διαστήματος SIMV (Τb) σε δευτερόλεπτα είναι:
Tb = 60/f
Ο αλγόριθμος αναπνοής SIMV παρέχει μία υποχρεωτική αναπνοή σε
κάθε διάστημα κύκλου, ανεξάρτητα από τη δυνατότητα του ασθενούς για
αυθόρμητη αναπνοή. Μετά τη χορήγηση μιας αναπνοής PIM ή VIM, όλες
οι επιτυχείς προσπάθειες του ασθενούς αποδίδουν αυθόρμητες αναπνοές μέχρι
το τέλος του διαστήματος του κύκλου. Ο αναπνευστήρας χορηγεί μία
υποχρεωτική αναπνοή κατά τη διάρκεια του υποχρεωτικού διαστήματος,
ανεξάρτητα από τον αριθμό των επιτυχών προσπαθειών του ασθενούς που
ανιχνεύονται κατά τη διάρκεια του αυθόρμητου διαστήματος. (Μια αναπνοή OIM
που χορηγείται κατά τη διάρκεια του αυθόρμητου διαστήματος ικανοποιεί την
απαίτηση υποχρεωτικής αναπνοής και προκαλεί τη μετάβαση από το Tm στο Ts).
Κατά τη διάρκεια του αυθόρμητου διαστήματος, αν ο ασθενής ενεργοποιήσει μια
αναπνοή σύμφωνα με την τρέχουσα ρύθμιση για την ευαισθησία πίεσης ή ροής,
ο αναπνευστήρας χορηγεί μια αναπνοή ΡΙΜ. Μετά την ενεργοποίηση μιας
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υποχρεωτικής αναπνοής, το διάστημα Tm τερματίζεται, το διάστημα Ts αρχίζει,
και κάθε επόμενη προσπάθεια ενεργοποίησης αποδίδει αυθόρμητες αναπνοές.
Κατά τη διάρκεια του αυτόματου διαστήματος, ο ασθενής μπορεί να πάρει έναν
απεριόριστο αριθμό από αυθόρμητες αναπνοές. Αν δεν χορηγηθεί αναπνοή ΡΙΜ
ή ΟΙΜ μέχρι το τέλος του υποχρεωτικού διαστήματος, ο αναπνευστήρας χορηγεί
μια αναπνοή VIM και μεταβαίνει στο αυθόρμητο διάστημα στην αρχή της VIM.
Το μέγιστο υποχρεωτικό διάστημα για κάθε έγκυρη ρύθμιση αναπνευστικού
ρυθμού στη λειτουργία SIMV ορίζεται ως το μικρότερο από τα ακόλουθα:
•

0,6 του κύκλου διαστήματος SIMV (Tb) ή

•

10 δευτερόλεπτα.

Στη λειτουργία SIMV, το διάστημα μεταξύ δύο υποχρεωτικών αναπνοών μπορεί
να είναι μέχρι 1,6 x το διάστημα κύκλου SIMV (αλλά όχι μεγαλύτερο από το
διάστημα κύκλου + 10 δευτερόλεπτα). Σε υψηλούς αναπνευστικούς ρυθμούς και
υπερβολικά μεγάλους αναπνεόμενους όγκους, η απανωτή αναπνοή (δηλαδή η
χορήγηση μιας δεύτερης εισπνοής προτού ολοκληρωθεί η πρώτη εκπνοή) είναι
αναπόφευκτη. Στον αερισμό όγκου, η απανωτή αναπνοή κατά τη διάρκεια της
εισπνοής και της πρώτης φάσης της εκπνοής οδηγεί σε υπερβολική διάταση και
αυξημένη πίεση αεραγωγών και πνευμόνων· τα στοιχεία αυτά μπορούν να
ανιχνευθούν από ένα συναγερμό ορίου υψηλής πίεσης. Στον αερισμό ελέγχου
πίεσης (με την πίεση εισπνοής να παραμένει σταθερή), η απανωτή αναπνοή
οδηγεί σε μειωμένους αναπνεόμενους όγκους, που μπορούν να ανιχνευθούν από
τους συναγερμούς χαμηλού αναπνεόμενου όγκου και ελάχιστου αερισμού.
Αν μια αυθόρμητη αναπνοή προκύψει προς το τέλος του αυθόρμητου
διαστήματος, η εισπνοή ή η εκπνοή μπορεί να εξακολουθήσει να εξελίσσεται
όταν τελειώσει το διάστημα SIMV. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση αναπνοής VIM,
PIM, ή OIM κατά τη διάρκεια της περιορισμένης φάσης της εκπνοής. Σε ακραία
περίπτωση, μία ή περισσότερες αναμενόμενες υποχρεωτικές αναπνοές μπορούν
να παραλειφθούν. Όταν τελειώσει η φάση εκπνοής της αυθόρμητης αναπνοής, ο
αναπνευστήρας επιστρέφει στα κανονικά του κριτήρια για τη χορήγηση
υποχρεωτικών αναπνοών.
Στη λειτουργία SIMV είναι δυνατή η προσωρινή πτώση του αναπνευστικού
ρυθμού κάτω από τη ρύθμιση f (σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει στη
λειτουργία A/C, όπου η παράμετρος fTOT είναι πάντοτε μεγαλύτερη ή ίση
με τη ρύθμιση f). Αν ο ασθενής ενεργοποιήσει μια αναπνοή στην αρχή ενός
κύκλου αναπνοής και στη συνέχεια δεν ενεργοποιήσει άλλη αναπνοή μέχρι
την εκπνοή του μέγιστου υποχρεωτικού διαστήματος για την επόμενη
αναπνοή, ο παρακολουθούμενος αναπνευστικός ρυθμός που θα προκύψει
ενδέχεται να είναι μικρότερος από το ρυθμισμένο αναπνευστικό ρυθμό.

ΤΑ 7-4
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7.2

Αερισμός άπνοιας στη λειτουργία SIMV
Η στρατηγική που ακολουθεί είναι σχεδιασμένη για να επιτρέπει στη
λειτουργία SIMV την αποφυγή της ενεργοποίησης αερισμού άπνοιας
αν μπορεί αντ’ αυτής να χορηγηθεί αναπνοή VIM.
•

Αν το διάστημα άπνοιας (TA) εκπνεύσει οποιαδήποτε στιγμή κατά τη
διάρκεια του υποχρεωτικού διαστήματος, ο αναπνευστήρας χορηγεί
μια αναπνοή VIM αντί να αρχίσει τον αερισμό άπνοιας.

•

Αν το διάστημα TA εκπνεύσει κατά τη διάρκεια του αυθόρμητου
διαστήματος, ο αερισμός άπνοιας αρχίζει.

Η Εικόνα 7-4 δείχνει τον τρόπο, με τον οποίο η λειτουργία SIMV είναι
σχεδιασμένη να παρέχει μια αναπνοή VIM αντί να ενεργοποιεί τον αερισμό
άπνοιας όποτε αυτό είναι εφικτό.
Αν το διάστημα TA εκπνεύσει
κατά τη διάρκεια του
διαστήματος Tm, ο
αναπνευστήρας χορηγεί μια
αναπνοή VIM αντί να αρχίσει
τον αερισμό άπνοιας.

VIM

Τελευταία
αναπνοή

Tm, max

Tb

Tm, max
TA

TA
Tm

Tb

Ts

Εικόνα 7-4. Αερισμός άπνοιας στη λειτουργία SIMV

7.3

Μετάβαση στη λειτουργία SIMV
Η μετάβαση του αναπνευστήρα στη λειτουργία SIMV από οποιαδήποτε άλλη
λειτουργία προκαλεί την ενεργοποίηση μιας αναπνοής VIM από τον αναπνευστήρα και τον ορισμό του χρόνου έναρξης για τον επόμενο κύκλο SIMV. Μετά
από αυτήν τη VIM και πριν από την έναρξη του νέου κύκλου SIMV, ο αναπνευστήρας ανταποκρίνεται στις επιτυχείς εισπνευστικές προσπάθειες με τη
χορήγηση αυθόρμητων αναπνοών. Η πρώτη αναπνοή VIM στη λειτουργία
SIMV ενεργοποιείται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:
•

Η αναπνοή VIM δεν χορηγείται κατά τη διάρκεια μιας εισπνοής ή κατά τη
διάρκεια της περιορισμένης φάσης μιας εκπνοής.

•

Αν η τρέχουσα λειτουργία είναι A/C, η πρώτη αναπνοή VIM της λειτουργίας SIMV χορηγείται μετά από την περιορισμένη φάση της εκπνοής συν
το μικρότερο από τα ακόλουθα χρονικά διαστήματα, με σημείο αναφο-
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ράς την έναρξη της τελευταίας ή της τρέχουσας εισπνοής: 3,5 x TI, τρέχον
διάστημα TA, ή όσο διαρκεί ο τρέχων αναπνευστικός κύκλος.
•

Αν η τρέχουσα λειτουργία είναι SPONT και ο τύπος της τρέχουσας ή της
τελευταίας αναπνοής ήταν αυθόρμητη ή OIM, η πρώτη αναπνοή VIM της
λειτουργίας SIMV χορηγείται μετά από την περιορισμένη φάση της
εκπνοής συν το μικρότερο από τα ακόλουθα χρονικά διαστήματα, με
σημείο αναφοράς την έναρξη της τελευταίας ή της τρέχουσας εισπνοής:
3,5 x TI, ή τρέχον διάστημα TA.

•

Εάν η τρέχουσα λειτουργία είναι BILEVEL στην κατάσταση PEEPH και η
τρέχουσα αναπνοή είναι υποχρεωτική:
 το επίπεδο της PEEP θα μειωθεί, μόλις ανιχνευθεί η φάση εκπνοής.
Ο χρόνος t μέχρι την πρώτη αναπνοή VIM της νέας λειτουργίας A/C είναι ο
μικρότερος μεταξύ:
 χρόνος μετάβασης PEEP + 2,5 x διάρκεια της φάσης ενεργού χορήγησης αερίου ή
 της διάρκειας του διαστήματος άπνοιας ή
 της διάρκειας του τρέχοντος κύκλου αναπνοής.

•

Εάν η τρέχουσα λειτουργία είναι BILEVEL στην κατάσταση PEEPH και η
τρέχουσα αναπνοή είναι αυθόρμητη:
 το επίπεδο της PEEP θα μειωθεί, μόλις ανιχνευθεί η φάση εκπνοής.
Ο χρόνος t μέχρι την πρώτη αναπνοή VIM της νέας λειτουργίας A/C είναι ο
μικρότερος μεταξύ:
 χρόνος μετάβασης PEEP + 2,5 x διάρκεια αυθόρμητης αναπνοής ή
 χρόνος έναρξης της αυθόρμητης αναπνοής + διάρκεια διαστήματος
άπνοιας.

•

Εάν η τρέχουσα λειτουργία είναι BILEVEL στην κατάσταση PEEPL και η
τρέχουσα αναπνοή είναι υποχρεωτική, ο χρόνος t μέχρι την πρώτη
αναπνοή VIM της νέας λειτουργίας A/C είναι ο μικρότερος μεταξύ:
 χρόνος μετάβασης PEEP + 2,5 x διάρκεια της φάσης ενεργού χορήγησης αερίου ή
 της διάρκειας του διαστήματος άπνοιας ή
 της διάρκειας του τρέχοντος κύκλου αναπνοής.

•

ΤΑ 7-6

Εάν η τρέχουσα λειτουργία είναι BILEVEL στην κατάσταση PEEPL και η
τρέχουσα αναπνοή είναι αυθόρμητη και η αυθόρμητη αναπνοή ξεκίνησε
κατά την PEEPL, ο χρόνος t μέχρι την πρώτη αναπνοή VIM της νέας
λειτουργίας A/C είναι ο μικρότερος μεταξύ:
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 3,5 x διάρκεια αυθόρμητης αναπνοής ή
 της διάρκειας του διαστήματος άπνοιας.
•

Εάν η τρέχουσα λειτουργία είναι BILEVEL στην κατάσταση PEEPL και η
τρέχουσα αναπνοή είναι αυθόρμητη και η αυθόρμητη αναπνοή ξεκίνησε
κατά την PEEPΗ, ο χρόνος t μέχρι την πρώτη αναπνοή VIM της νέας
λειτουργίας A/C είναι ο μικρότερος μεταξύ:
 χρόνος μετάβασης PEEP + 2,5 x διάρκεια αυθόρμητης αναπνοής ή
 χρόνος έναρξης της αυθόρμητης αναπνοής + διάρκεια διαστήματος
άπνοιας.

Εάν η εντολή για αλλαγή στη λειτουργία SIMV δοθεί μετά το τέλος της περιορισμένης φάσης εκπνοής και πριν τελειώσει η επόμενη αναπνοή ή το διάστημα άπνοιας, ο αναπνευστήρας χορηγεί την πρώτη αναπνοή SIMV VIM τη
στιγμή που γίνεται αναγνώριση της εντολής.

7.4

Αλλαγή ρυθμού κατά τη διάρκεια της λειτουργίας SIMV
Αλλαγή του αναπνευστικού ρυθμού πραγματοποιείται μόνο κατά τη διάρκεια
της εκπνοής. Το νέο διάστημα SIMV ορίζεται από το νέο αναπνευστικό ρυθμό
και έχει ως σημείο αναφοράς την έναρξη του τρέχοντος διαστήματος κύκλου
SIMV, ακολουθώντας τους εξής κανόνες:
•

Ο χρόνος εισπνοής της τρέχουσας αναπνοής δεν περικόπτεται ούτε
επιμηκύνεται.

•

Η νέα εισπνοή δεν χορηγείται μέχρις ότου περάσουν 200 ms από το
χρόνο εκπνοής.

Ο χρόνος μέχρι την έναρξη του νέου διαστήματος SIMV είναι:
•

όποιο είναι μεγαλύτερο: το νέο διάστημα κύκλου SIMV ή 3,5 x το
τελευταίο ή το τρέχον διάστημα TI,

•

αλλά δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει σε διάρκεια το τρέχον διάστημα
κύκλου SIMV.

Το σημείο ενεργοποίησης του νέου ρυθμού εξαρτάται από την τρέχουσα
φάση του διαστήματος SIMV και το χρόνο αποδοχής της εντολής αλλαγής
ρυθμού. Αν η αλλαγή ρυθμού πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του υποχρεωτικού διαστήματος, το μέγιστο υποχρεωτικό διάστημα είναι το διάστημα
του νέου ή του παλαιού ρυθμού, όποιο είναι μικρότερο. Αν ο ασθενής πραγματοποιήσει μια επιτυχή εισπνευστική προσπάθεια κατά τη διάρκεια του
αυθόρμητου διαστήματος, ο αναπνευστήρας ανταποκρίνεται χορηγώντας
μια αυθόρμητη αναπνοή.
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Αυτή η σελίδα έχει αφεθεί σκόπιμα κενή.
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Λειτουργία αυθόρμητης αναπνοής (SPONT)

Στη λειτουργία αυθόρμητης αναπνοής (SPONT), η εισπνοή
συνήθως ενεργοποιείται με προσπάθεια του ασθενούς. Οι αναπνοές εκκινούνται με ενεργοποίηση πίεσης ή ροής, ανάλογα με
το ποια από τις δύο είναι ενεργή στη δεδομένη χρονική στιγμή.
Ένας χειριστής μπορεί επίσης να ενεργοποιήσει μια μη αυτόματη εισπνοή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας SPONT. Οι αναπνοές VIM δεν είναι εφικτές στη λειτουργία SPONT.

8.1

Χορήγηση αναπνοής στη λειτουργία SPONT
Η φάση εισπνοής αρχίζει όταν το σύστημα αναπνευστήρα
Puritan Bennett™ 840 ανιχνεύσει προσπάθεια του ασθενούς
κατά την εκπνοή. Αν η αναπνοή δεν είναι ΟΙΜ, η χορήγηση
αναπνοής κατά τη διάρκεια της φάσης εισπνοής καθορίζεται
από τις ρυθμίσεις για υποστήριξη πίεσης, PEEP, ποσοστό
χρόνου ανόδου και ευαισθησία εκπνοής.
Εάν ως αυθόρμητος τύπος έχει επιλεγεί η αντιστάθμιση
σωλήνα (TC) ή η Proportional Assist™* (PA), η χορήγηση
αναπνοών κατά τη φάση της εισπνοής καθορίζεται από τις
ρυθμίσεις για το % υποστήριξης, την ευαισθησία εκπνοής, τον
κωδικό αναγνώρισης σωλήνα και τον τύπο του σωλήνα.
Εάν ως αυθόρμητος τύπος έχει επιλεγεί η υποστήριξη όγκου
(VS), η χορήγηση αναπνοής κατά τη φάση της εισπνοής
καθορίζεται από το % χρόνου ανόδου, το επίπεδο υποστήριξης
όγκου (V T SUPP), την ευαισθησία εκπνοής και την PEEP.
Οι παύσεις της εισπνοής είναι εφικτές μόνο μετά από αναπνοές
OIM, ενώ οι παύσεις της εκπνοής δεν επιτρέπονται όταν
χρησιμοποιείται η λειτουργία SPONT.

Λειτουργία αυθόρμητης αναπνοής (SPONT)

8.2

Μετάβαση στη λειτουργία SPONT
Αν ο χειριστής μεταβεί στη λειτουργία SPONT κατά τη διάρκεια μιας εισπνοής
A/C ή SIMV (υποχρεωτικής ή αυθόρμητης), η εισπνοή ολοκληρώνεται χωρίς
να επηρεαστεί από την αλλαγή λειτουργίας. Δεδομένου ότι στη λειτουργία
SPONT δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις συγχρονισμού της αναπνοής, ο
αναπνευστήρας στη συνέχεια εισέρχεται στη φάση εκπνοής και αναμένει την
ανίχνευση της αναπνευστικής προσπάθειας του ασθενούς, μια μη αυτόματη
εισπνοή ή την ανίχνευση άπνοιας.

ΤΑ 8-2
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Η στρατηγική ανίχνευσης άπνοιας του συστήματος αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840 ακολουθεί τους εξής κανόνες:

9.1

•

Η άπνοια δεν δηλώνεται όταν το ρυθμισμένο διάστημα
άπνοιας είναι ίσο με την περίοδο αναπνοής ή μεγαλύτερο.
Για παράδειγμα, αν ο αναπνευστικός ρυθμός είναι 4/λεπτό,
ένα διάστημα άπνοιας 15 δευτερολέπτων ή μεγαλύτερο
σημαίνει ότι η άπνοια δεν μπορεί να ανιχνευθεί.

•

Ο αναπνευστήρας βασίζει την ανίχνευση της άπνοιας στη
ροή εισπνοής (όχι εκπνοής), και επιτρέπει την ανίχνευση
μιας αποσύνδεσης ή απόφραξης κατά τη διάρκεια του
αερισμού άπνοιας.

•

Η ανίχνευση άπνοιας είναι σχεδιασμένη για να αποδέχεται
διακοπές στο τυπικό μοτίβο της αναπνοής που οφείλονται
σε άλλα χαρακτηριστικά του αναπνευστήρα (για παράδειγμα, παύση εκπνοής), αλλά και να ανιχνεύει ένα πραγματικό συμβάν άπνοιας.

Ανίχνευση άπνοιας
Ο αναπνευστήρας δηλώνει άπνοια όταν δεν έχει χορηγηθεί
αναπνοή από τη στιγμή της εκπνοής του διαστήματος άπνοιας
συν ένα μικρό περιθώριο χρόνου (350 ms). Το χρονικό αυτό
περιθώριο επιτρέπει σε έναν ασθενή που έχει αρχίσει μια
αναπνοή να ενεργοποιήσει την εισπνοή και εμποδίζει τον
αναπνευστήρα να δηλώσει άπνοια όταν το διάστημα άπνοιας
είναι ίσο με το διάστημα αναπνοής.

Αερισμός άπνοιας

Ο χρονομετρητής άπνοιας εκτελεί επαναφορά όποτε αρχίζει μια αναπνοή,
ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για αναπνοή με πρωτοβουλία του ασθενούς
ή ενεργοποιούμενη από τον αναπνευστήρα ή το χειριστή. Ο αναπνευστήρας
στη συνέχεια ορίζει ένα νέο διάστημα άπνοιας που αρχίζει από την έναρξη
της τρέχουσας εισπνοής. Για να εμποδιστεί ο αερισμός άπνοιας, μια νέα
εισπνοή πρέπει να χορηγηθεί προτού εκπνεύσει το τρέχον διάστημα άπνοιας
+ 350 ms. Η ανίχνευση άπνοιας αναστέλλεται όταν υπάρχει κατάσταση
αποσύνδεσης ή απόφραξης ή όταν η βαλβίδα ασφαλείας είναι ανοικτή (SVO).
Η Εικόνα 9-1 δείχνει ένα διάστημα άπνοιας ίσο με το διάστημα αναπνοής.
PIM

PIM

Διάστημα άπνοιας
Tb0

Tb1

Εικόνα 9-1. Διάστημα άπνοιας ίσο με το διάστημα αναπνοής
Η Εικόνα 9-2 δείχνει ένα διάστημα άπνοιας μεγαλύτερο από το διάστημα
αναπνοής.
PIM

VIM

Tb0

Tb1
Διάστημα άπνοιας

Εικόνα 9-2. Διάστημα άπνοιας μεγαλύτερο από το διάστημα αναπνοής
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Η Εικόνα 9-3 δείχνει ένα διάστημα άπνοιας μικρότερο από το διάστημα
αναπνοής.
PIM ή ΟΙΜ που απαιτείται για τον αποκλεισμό του αερισμού άπνοιας

PIM
PIM

για την αποφυγή
άπνοιας

Άπνοια

Άπνοια

VIM

VIM

Άπνοια Tb0

0

Διάστημα άπνοιας

Άπνοια Tb1
Αερισμός άπνοιας

Tb (TA < Tb)

Εικόνα 9-3. Διάστημα άπνοιας μικρότερο από το διάστημα αναπνοής

9.2

Μετάβαση στον αερισμό άπνοιας
Όταν δηλώνεται άπνοια, ο αναπνευστήρας χορηγεί αερισμό άπνοιας σύμφωνα με
τις τρέχουσες ρυθμίσεις αερισμού άπνοιας και εμφανίζει τις ρυθμίσεις άπνοιας
στην επάνω οθόνη του περιβάλλοντος εργασίας γραφικών για το χρήστη (GUI).
Ανεξάρτητα από τη ρύθμιση του διαστήματος άπνοιας, η άπνοια δεν μπορεί να
ξεκινήσει μέχρις ότου ολοκληρωθεί η εισπνοή και ολοκληρωθεί η περιορισμένη
φάση της εκπνοής.

9.3

Πληκτρολογήσεις κατά τη διάρκεια του αερισμού άπνοιας
Όλες οι ρυθμίσεις άπνοιας και μη άπνοιας παραμένουν ενεργές στο GUI κατά τη
διάρκεια του αερισμού άπνοιας. Οι αλλαγές στις ρυθμίσεις μη άπνοιας και άπνοιας
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες (βλ. Κεφάλαιο 11 για
πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποίηση ρυθμίσεων). Αν ο αερισμός
άπνοιας είναι ενεργός, οι νέες ρυθμίσεις γίνονται αποδεκτές αλλά δεν υλοποιούνται μέχρι να αρχίσει ο αερισμός μη άπνοιας. Το γεγονός ότι επιτρέπονται οι πληκτρολογήσεις μετά την ανίχνευση της άπνοιας σας επιτρέπει να προσαρμόζετε το
διάστημα άπνοιας από τις ρυθμίσεις, ανεξάρτητα από το αν έχει ανιχνευθεί
άπνοια. Κατά τη διάρκεια του αερισμού άπνοιας, το πλήκτρο MANUAL INSP (Μη
αυτόματη εισπνοή) είναι ενεργό, ενώ τα πλήκτρα EXP PAUSE (Παύση εκπνοής) και
INSP PAUSE (Παύση εισπνοής) είναι ανενεργά. Το κουμπί 100% O2/CAL 2 min ή
INCREASE O2 2 min είναι ενεργό κατά τον αερισμό άπνοιας, επειδή η ανίχνευση
της άπνοιας είναι πιθανή κατά την αναρρόφηση.
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Αερισμός άπνοιας

9.4

Επαναφορά του αερισμού άπνοιας
Ο αερισμός άπνοιας προορίζεται για χρήση ως εφεδρική λειτουργία
αερισμού όταν δεν υπάρχει εισπνευστική προσπάθεια από τον ασθενή.
Μπορεί να γίνει επαναφορά του αερισμού άπνοιας σε φυσιολογικό αερισμό
από το χειριστή (μη αυτόματη επαναφορά) ή από τον ασθενή (αυτόματη
επαναφορά). Επαναφορά εκτελείται και όταν πραγματοποιείται μια αλλαγή
ρυθμού που καθιστά αδύνατη την εφαρμογή του αερισμού άπνοιας.
Αν ο ασθενής επανακτήσει τον έλεγχο της αναπνοής, ο αναπνευστήρας
επιστρέφει στην επιλεγμένη από το χειριστή λειτουργία μη άπνοιας.
Ο αναπνευστήρας ορίζει αν ο ασθενής έχει ανακτήσει τον αναπνευστικό έλεγχο
παρακολουθώντας τις ενεργοποιούμενες εισπνοές και τον εκπνεόμενο όγκο. Αν
ο ασθενής ενεργοποιήσει δύο συνεχόμενες εισπνοές και ο εκπνεόμενος όγκος
είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 50% του χορηγούμενου όγκου
(συμπεριλαμβανομένου και του τυχόν όγκου ενδοτικότητας), γίνεται επαναφορά
του αναπνευστήρα σε λειτουργία αερισμού μη άπνοιας. Ο εκπνεόμενος όγκος
παρακολουθείται για την αποφυγή της επαναφοράς λόγω αυτόματης
ενεργοποίησης που οφείλεται σε μεγάλες διαρροές στο κύκλωμα του ασθενούς.

9.4.1 Επαναφορά στη λειτουργία (A/C)
Η μετάβαση του αναπνευστήρα στη λειτουργία A/C από τη λειτουργία
αερισμού άπνοιας προκαλεί την χορήγηση μιας αναπνοής VIM από τον
αναπνευστήρα και τον ορισμό του χρόνου έναρξης για την αρχή του πρώτου
κύκλου A/C. Η δεύτερη αναπνοή VIM ενεργοποιείται σύμφωνα με τους
ακόλουθους κανόνες:

ΤΑ 9-4

•

Η αναπνοή VIM δεν χορηγείται κατά τη διάρκεια μιας εισπνοής.

•

Η αναπνοή VIM δεν χορηγείται μέχρι να περάσουν τα πρώτα 200 ms
εκπνοής και να φθάσει η ροή εκπνοής να είναι  50% της ανώτατης
ροής εκπνοής.

•

Ο χρόνος μέχρι τη χορήγηση της πρώτης VIM είναι 3,5 φορές ο χρόνος
εισπνοής άπνοιας ή το διάστημα αναπνοής άπνοιας, όποιο από τα δύο
προκύψει πρώτο.
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9.4.2 Επαναφορά στη λειτουργία SIMV
Η μετάβαση του αναπνευστήρα στη λειτουργία SIMV από τη λειτουργία αερισμού άπνοιας προκαλεί την χορήγηση μιας αναπνοής VIM από τον αναπνευστήρα και τον ορισμό του χρόνου έναρξης για την αρχή του πρώτου κύκλου
SIMV. Αν ο ασθενής δεν ενεργοποιήσει πρώτος μια συγχρονισμένη αναπνοή PIM,
η αναπνοή VIM ενεργοποιείται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:
•

Η αναπνοή VIM δεν χορηγείται κατά τη διάρκεια μιας εισπνοής.

•

Η αναπνοή VIM δεν χορηγείται κατά τη διάρκεια της περιορισμένης
φάσης μιας εκπνοής.

•

Ο χρόνος μέχρι τη χορήγηση της πρώτης VIM είναι 3,5 φορές ο χρόνος
εισπνοής άπνοιας ή το διάστημα αναπνοής άπνοιας, όποιο από τα δύο
προκύψει πρώτο.

9.4.3 Επαναφορά στη λειτουργία SPONT
Όταν ο αναπνευστήρας μεταφερθεί στη λειτουργία SPONT από τη λειτουργία
αερισμού άπνοιας, το διάστημα άπνοιας αρχίζει από την αρχή της τελευταίας ή
της τρέχουσας αναπνοής άπνοιας. Ο αναπνευστήρας περιμένει την ανίχνευση
εισπνευστικής προσπάθειας, μια μη αυτόματη εισπνοή ή την ανίχνευση άπνοιας.
Αν δεν χορηγηθεί έγκυρη αναπνοή πριν από την παρέλευση του διαστήματος
άπνοιας, ο αναπνευστήρας επανέρχεται στον αερισμό άπνοιας.

9.5

Ενεργοποίηση νέων διαστημάτων άπνοιας
Οι κανόνες αυτοί έχουν εφαρμογή στις ρυθμίσεις άπνοιας:
•

Ο αναπνευστικός ρυθμός άπνοιας πρέπει να είναι μεγαλύτερος από ή ίσος
με 60/TA.

•

Οι ρυθμίσεις άπνοιας δεν μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα μια αναλογία
Ι:Ε μεγαλύτερη από 1,00:1.

Ο τρόπος ενεργοποίησης ενός νέου διαστήματος άπνοιας εξαρτάται από το
αν είναι ενεργός ο αερισμός άπνοιας ή όχι. Εάν ο αερισμός άπνοιας είναι
ενεργός, ο αναπνευστήρας αποδέχεται και θέτει αμέσως σε ισχύ τη νέα
ρύθμιση. Κατά τη διάρκεια του φυσιολογικού αερισμού (δηλαδή όταν ο
αερισμός άπνοιας δεν είναι ενεργός), ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:
•

Αν η νέα ρύθμιση διαστήματος άπνοιας είναι μικρότερη από το τρέχον
(ή προσωρινά παρατεταμένο) διάστημα άπνοιας, η νέα τιμή υλοποιείται
στην επόμενη εισπνοή.

•

Αν η νέα ρύθμιση διαστήματος άπνοιας είναι μεγαλύτερη από το τρέχον
(ή προσωρινά παρατεταμένο) διάστημα άπνοιας, το παλαιό διάστημα
επιμηκύνεται για να προσαρμοστεί αμέσως στο νέο διάστημα.
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Το σύστημα αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840 ανιχνεύει
σοβαρές αποφράξεις στο κύκλωμα του ασθενούς για την προστασία του ασθενούς από υπερβολικές πιέσεις των αεραγωγών
για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα. Ο αναπνευστήρας
είναι επίσης σχεδιασμένος για την ανίχνευση αποσυνδέσεων
στο κύκλωμα του ασθενούς, γιατί αυτές μπορούν να προκαλέσουν τη λήψη μικρής ποσότητας αερίου (ή και καθόλου) αναπνευστήρα από τον ασθενή, και συνεπώς απαιτούν άμεση
κλινική προσοχή.

10.1 Απόφραξη
Ο αναπνευστήρας ανιχνεύει σοβαρή απόφραξη αν συμβαίνει
ένα από τα παρακάτω:
•

Ο σωλήνας εισπνοής ή εκπνοής είναι αποφραγμένος εν
μέρει ή εξ ολοκλήρου (συμπύκνωση ή συγκέντρωση
εκκρίσεων σε βρόχο λόγω της βαρύτητας, στρεβλωμένος ή
τσακισμένος σωλήνας κ.τ.λ.).

•

Η θύρα EXHAUST (Εξαγωγή) του αναπνευστήρα ή η
συνδεδεμένη συσκευή είναι εντελώς αποφραγμένη.

•

Η βαλβίδα εκπνοής δεν λειτουργεί στην κλειστή θέση (η
ανίχνευση απόφραξης στη θύρα «From patient» (από τον
ασθενή) αρχίζει μετά την πάροδο 200 ms εκπνοής).

Ο αναπνευστήρας δεν δηλώνει σοβαρή απόφραξη αν
συμβαίνει ένα από τα παρακάτω:
•

Η διαφορά πίεσης μεταξύ των μορφοτροπέων εισπνοής και
εκπνοής είναι ίση με 5 cmH2O ή μικρότερη.

Ανίχνευση απόφραξης και αποσύνδεσης

•

Η βαλβίδα εκπνοής δεν λειτουργεί στην κλειστή θέση και η πίεση στο
άκρο εκπνοής είναι μικρότερη από 2 cmH2O.

•

Ο σωλήνας σιλικόνης είναι συνδεδεμένος στη θύρα EXHAUST (Εξαγωγή)
του αναπνευστήρα (π.χ. για την παρακολούθηση του μεταβολισμού).

Ο αναπνευστήρας ελέγχει το κύκλωμα ασθενούς για αποφράξεις κατά τη
διάρκεια όλων των λειτουργιών αναπνοής (με την εξαίρεση της λειτουργίας
αδράνειας και της κατάστασης ανοικτής βαλβίδας ασφαλείας) σε κάθε κύκλο
χορήγησης αναπνοής. Όταν αρχίσει ο έλεγχος του κυκλώματος, ο αναπνευστήρας ανιχνεύει μια σοβαρή απόφραξη του κυκλώματος ασθενούς μέσα σε
200 ms. Ο αναπνευστήρας ελέγχει τη θύρα EXHAUST (Εξαγωγή) για αποφράξεις κατά τη διάρκεια της φάσης εκπνοής κάθε αναπνοής (εκτός αν υπάρχει
αποσύνδεση ή ανοικτή βαλβίδα ασφαλείας). Όταν αρχίσει ο έλεγχος της
θύρας EXHAUST (Εξαγωγή), ο αναπνευστήρας ανιχνεύει μια σοβαρή απόφραξη μέσα σε 100 ms μετά τα πρώτα 200 ms εκπνοής. Όλοι οι έλεγχοι απόφραξης είναι απενεργοποιημένοι κατά τη διάρκεια του αυτόματου
μηδενισμού του αισθητήρα πίεσης.
Ο αναπνευστήρας κάνει χρήση διαφορετικών αλγορίθμων για την ανίχνευση
αποφράξεων στο αναπνευστικό κύκλωμα και στη θύρα εξαγωγής εκπνοής.
Για αποφράξεις του αναπνευστικού κυκλώματος καθορίζεται ένα όριο πτώσης της πίεσης βάσει του τύπου του κυκλώματος (ενηλίκων, παιδιατρικό ή
νεογνικό) και της μέγιστης ροής εισπνοής ή εκπνοής. Για αποφράξεις στη
θύρα εξαγωγής εκπνοής έχει καθοριστεί ένα όριο πτώσης της πίεσης βάσει
της ροής εκπνοής, της πίεσης εκπνοής και της τιμής PEEP. Κατά τον αερισμό, η
πραγματική πτώση της πίεσης στο κύκλωμα ασθενούς και στη βαλβίδα
εκπνοής παρακολουθούνται και συγκρίνονται συνεχώς με τα αντίστοιχα όριά
τους. Αν οι πραγματικές τιμές υπερβούν τα όριά τους για συγκεκριμένο διάστημα, ανιχνεύεται μία σοβαρή απόφραξη.
Όταν ανιχνευθεί σοβαρή απόφραξη, ο αναπνευστήρας δρα για να ελαχιστοποιήσει την πίεση των αεραγωγών. Δεδομένου ότι κάθε σοβαρή απόφραξη
εκθέτει τον ασθενή σε κίνδυνο, ο αναπνευστήρας ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο
εμφανίζοντας το χρόνο, για τον οποίο ο ασθενής έχει μείνει χωρίς αναπνευστική υποστήριξη. Η σοβαρή απόφραξη ανιχνεύεται ανεξάρτητα από το ποια
λειτουργία ή στρατηγική ενεργοποίησης είναι ενεργή. Όταν ανιχνευθεί μια
σοβαρή απόφραξη, ο αναπνευστήρας τερματίζει τον φυσιολογικό αερισμό,
απενεργοποιεί όλους τους ενεργούς συναγερμούς, ενεργοποιεί ένα συναγερμό απόφραξης και εισέρχεται στην κατάσταση ασφαλείας (οι βαλβίδες
εκπνοής και εισπνοής είναι απενεργοποιημένες και η βαλβίδα ασφαλείας
ανοικτή) για 15 δευτερόλεπτα ή μέχρις ότου η πίεση εισπνοής πέσει στα 5
cmH2O ή λιγότερο, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.
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Κατά τη διάρκεια μιας σοβαρής απόφραξης, ο αναπνευστήρας μεταβαίνει
στην ολοκλήρωση κύκλου αναπνοής σε κατάσταση απόφραξης (OSC), κατά τη
διάρκεια της οποίας επιχειρεί περιοδικά να χορηγήσει μια αναπνοή με βάση
την πίεση, παρακολουθώντας ταυτόχρονα τις φάσεις εισπνοής και εκπνοής
για την ύπαρξη σοβαρής απόφραξης. Αν η σοβαρή απόφραξη διορθωθεί, ο
αναπνευστήρας ανιχνεύει τη διορθωμένη κατάσταση μετά από δύο πλήρεις
κύκλους αναπνοής OSC, κατά τη διάρκεια των οποίων δεν ανιχνεύεται απόφραξη. Όταν ο αναπνευστήρας χορηγεί μια αναπνοή OSC, κλείνει τη βαλβίδα
ασφαλείας και περιμένει 500 ms για το κλείσιμό της, στη συνέχεια χορηγεί
αναπνοή με πίεση-στόχο 15 cmH2O για 2000 ms και κατόπιν μεταβαίνει
κυκλικά στην εκπνοή. Η αναπνοή αυτή ακολουθείται από μια υποχρεωτική
αναπνοή, σύμφωνα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις, αλλά με την PEEP=0 και την
τιμή O2% ίση με 100% (ενηλίκων/παιδιατρικό) ή 40% (για νεογνά). Κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας OSC (και μόνο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
OSC), το όριο συναγερμού 1PPEAK (υψηλή πίεση κυκλώματος) απενεργοποιείται για να διασφαλιστεί ότι δεν θα επηρεάζει τη δυνατότητα του αναπνευστήρα να ανιχνεύει μια διορθωμένη απόφραξη. Όταν ο αναπνευστήρας δεν
ανιχνεύει μια σοβαρή απόφραξη, επαναφέρει το συναγερμό απόφραξης,
αποκαθιστά την PEEP και τη χορήγηση αναπνοής σύμφωνα με τις τρέχουσες
ρυθμίσεις.
Η ανίχνευση άπνοιας, η παύση εκπνοής και εκπνοής και οι μη αυτόματες
εισπνοές αναστέλλονται κατά τη διάρκεια μιας σοβαρής απόφραξης.
Οι χειρισμοί παύσης αναστέλλονται κατά τη διάρκεια μιας σοβαρής
απόφραξης. Κατά τη διάρκεια μιας σοβαρής απόφραξης, μπορείτε να
αλλάξετε τις ρυθμίσεις του αναπνευστήρα.

10.2 Αποσύνδεση
Ο αναπνευστήρας βασίζει τη στρατηγική ανίχνευσης αποσύνδεσης σε
μεταβλητές που είναι ειδικές για κάθε τύπο αναπνοής. Η στρατηγική
ανίχνευσης αποσύνδεσης του αναπνευστήρα είναι σχεδιασμένη για την
ανίχνευση πραγματικών αποφράξεων (στο άκρο εισπνοής, το άκρο εκπνοής
ή το ύψιλον του ασθενούς) και για την απόρριψη ψευδών ανιχνεύσεων.
Ο αναπνευστήρας παρακολουθεί την πίεση και τη ροή της εκπνοής, τον
χορηγούμενο όγκο και τον εκπνεόμενο όγκο για να δηλώσει μια αποσύνδεση
με χρήση μιας από αυτές τις μεθόδους:
•

Ο αναπνευστήρας ανιχνεύει μια αποσύνδεση όταν ο μορφοτροπέας
πίεσης εκπνοής δεν μετράει πίεση κυκλώματος ούτε ροή εκπνοής κατά τη
διάρκεια των πρώτων 200 ms εκπνοής. Ο αναπνευστήρας αναβάλλει τη
δήλωση αποσύνδεσης για άλλα 100 ms για να επιτρέψει να δηλωθεί
πρώτα μια (ενδεχόμενη) απόφραξη, δεδομένου ότι υπάρχει η πιθανότητα
μια απόφραξη να συμφωνεί με τα κριτήρια ανίχνευσης αποσύνδεσης.
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•

Παρά τις πολλές πιθανές παραλλαγές αποσυνδέσεων ή/και μεγάλων διαρροών στο κύκλωμα, είναι πιθανό για έναν ασθενή και παραγάγει ορισμένη
εκπνεόμενη ροή και πίεση. Ο αναπνευστήρας χρησιμοποιεί τότε τη ρύθμιση ευαισθησίας αποσύνδεσης (DSENS, το ποσοστό χορηγούμενου όγκου
που χάνεται κατά τη φάση εκπνοής της ίδιας αναπνοής για να δηλωθεί
αποσύνδεση) για να ανιχνεύσει μια αποσύνδεση.

•

Εάν η αποσύνδεση συμβεί κατά τη διάρκεια μιας αυθόρμητης αναπνοής,
δηλώνεται αποσύνδεση μόλις ολοκληρωθεί η εισπνοή στο μέγιστο χρόνο
εισπνοής (ή στο όριο 2TI SPONT, εάν ο τύπος αερισμού είναι NIV) και ο
αναπνευστήρας ανιχνεύει ροή εισπνοής που αυξάνεται στο μέγιστο
επιτρεπόμενο όριο.

•

Αν η αποσύνδεση προκύψει στην πλευρά ενδοτραχειακού σωλήνα του
ασθενούς, ο εκπνεόμενος όγκος θα είναι πολύ μικρότερος από το χορηγούμενο όγκο για την προηγούμενη εισπνοή. Ο αναπνευστήρας δηλώνει
αποσύνδεση, εάν ο εκπνεόμενος όγκος είναι χαμηλότερος από τη ρύθμιση DSENS σε 3 διαδοχικές αναπνοές. Η ρύθμιση DSENS βοηθά στην αποφυγή των ψευδών ανιχνεύσεων λόγω διαρροών στο κύκλωμα ή στους
πνεύμονες του ασθενούς, ενώ η απαίτηση για τρεις συνεχόμενες αναπνοές βοηθάει στην αποφυγή των ψευδών ανιχνεύσεων λόγω τραβήγματος του αναπνευστήρα από τον ίδιο τον ασθενή κατά τη διάρκεια των
αναπνοών με έλεγχο όγκου (VC).

•

Κατά τη διάρκεια της εκπνοής, ανιχνεύθηκε σε 10 διαδοχικές
αναπνοές ροή που είναι χαμηλότερη από την τιμή που προσδιορίζεται
χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση DSENS και πίεση που είναι μικρότερη
από 0,5 cmH2O.
Προειδοποίηση
Όταν ο τύπος αερισμού είναι NIV και η ρύθμιση DSENS είναι
ρυθμισμένη στο OFF, το σύστημα μπορεί να μην ανιχνεύσει μεγάλες
διαρροές και ορισμένες καταστάσεις αποσύνδεσης που θα
ενεργοποιούσαν συναγερμό κατά τον αερισμό INVASIVE.

.

Όταν ο αναπνευστήρας ανιχνεύσει μια αποσύνδεση κυκλώματος ασθενούς, ο
αναπνευστήρας δηλώνει ένα συναγερμό υψηλής προτεραιότητας και εισέρχεται στη λειτουργία αδράνειας, ανεξάρτητα από τη λειτουργία (συμπεριλαμβανόμενης και της λειτουργίας άπνοιας) που ήταν ενεργή όταν ανιχνεύθηκε η
αποσύνδεση. Εάν είναι ενεργός η σίγαση συναγερμών τη στιγμή που συμβαίνει η αποσύνδεση, η σίγαση συναγερμών ΔΕΝ ακυρώνεται. Ο αναπνευστήρας
εμφανίζει το χρόνο, για τον οποίο ο ασθενής έχει παραμείνει χωρίς αναπνευστική υποστήριξη. Όταν ο αναπνευστήρας είναι στη λειτουργία αδράνειας,
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ανοίγει η βαλβίδα εκπνοής, αρχίζει η ροή αδράνειας (ροή 10 l/λεπτό σε 100%
O2 ή σε 40% Ο2 σε NeoMode, αν είναι διαθέσιμη) και διακόπτεται η ενεργοποίηση της αναπνοής.
Ο αναπνευστήρας παρακολουθεί τη ροή εκπνοής και την πίεση κυκλώματος
για την ανίχνευση της επανασύνδεσης. Ο αναπνευστήρας δηλώνει μια επανασύνδεση αν οποιοδήποτε από τα παρακάτω κριτήρια καλυφθεί για το χρονικό διάστημα που έχει εφαρμογή: ανιχνεύεται εκπνεόμενη ροή αδράνειας
μέσα στα πλαίσια του κατωφλίου επανασύνδεσης η πίεση εισπνοής και η
πίεση εκπνοής βρίσκονται και οι δύο πάνω ή και οι δύο κάτω από τα όρια
κατωφλίου· ή η πίεση εισπνοής αυξάνεται μέχρι το επίπεδο επανασύνδεσης.
Αν η κατάσταση αποσύνδεσης διορθωθεί, ο αναπνευστήρας ανιχνεύει τη
διορθωμένη κατάσταση μέσα σε 100 ως 1000 ms.
Η ενεργοποίηση ροής ή πίεσης, η ανίχνευση άπνοιας, η παύση εκπνοής και
εισπνοής, οι μη αυτόματες εισπνοές και οι προγραμματισμένοι χειρισμοί ή τα
συμβάντα που συμβαίνουν μια μόνο φορά αναστέλλονται κατά τη διάρκεια μιας
κατάστασης αποσύνδεσης κυκλώματος ασθενούς. Η σπιρομέτρηση δεν παρακολουθείται κατά τη διάρκεια μιας αποσύνδεσης και όλοι οι συναγερμοί που βασίζονται στις τιμές σπιρομέτρησης απενεργοποιούνται. Κατά τη διάρκεια μιας
αποσύνδεσης, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του αναπνευστήρα.
Αν ο συναγερμός αποσύνδεσης εκτελέσει αυτόματη ή μη αυτόματη επαναφορά, ο αναπνευστήρας αποκαθιστά την ΡΕΕΡ. Όταν αποκατασταθεί η ΡΕΕΡ,
ο αναπνευστήρας επανεκκινεί τη χορήγηση αναπνοής σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ήταν σε ισχύ προτού ανιχνευθεί η αποσύνδεση. Οι χειρισμοί παύσης
ακυρώνονται κατά τη διάρκεια της αποσύνδεσης.

10.3 Αναγγελία απόφραξης και αποσύνδεσης
Η απόφραξη και η αποσύνδεση δεν μπορούν να δηλωθούν ταυτόχρονα.
Γι’ αυτόν το λόγο, ο αναπνευστήρας αναγγέλλει μόνο το πρώτο συμβάν που
πρέπει να δηλωθεί. Εάν, ωστόσο, συμβεί απόφραξη κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας αδράνειας, μπορεί να ανιχνευθεί, εάν αποσυνδεθεί το κύκλωμα
αναπνοής στο ύψιλον ή στο φίλτρο εκπνοής.
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Αυτή η σελίδα έχει αφεθεί σκόπιμα κενή.
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Ενεργοποίηση αλλαγών ρυθμίσεων

Οι κανόνες αυτοί ρυθμίζουν τον τρόπο με τον οποίο το
σύστημα αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840 ενεργοποιεί
αλλαγές στις ρυθμίσεις:
•

Οι μεμονωμένες ρυθμίσεις αντιμετωπίζονται ξεχωριστά και
ενεργοποιούνται σύμφωνα με τον κανόνα για κάθε ρύθμιση.

•

Οι ομαδικές ρυθμίσεις και οι μεμονωμένες ρυθμίσεις που
δεν έχουν ακόμη ενεργοποιηθεί συγχωνεύονται. Αν υπάρχουν αλληλοσυγκρουόμενες ρυθμίσεις, χρησιμοποιείται η
τιμή που έχει εισαχθεί πιο πρόσφατα.

•

Οι ομαδικές ρυθμίσεις χορήγησης αναπνοής ενεργοποιούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις για την ενεργοποίηση των
μεμονωμένων ρυθμίσεων. Οι ρυθμίσεις ενεργοποιούνται
με τον οικονομικότερο τρόπο, με την εφαρμογή των πλέον
περιοριστικών κανόνων.

•

Το διάστημα άπνοιας, η ευαισθησία ροής, η ευαισθησία πίεσης, η ευαισθησία εκπνοής και η ευαισθησία αποσύνδεσης
θεωρούνται ρυθμίσεις ανεξάρτητες από ομάδες και ενεργοποιούνται σύμφωνα με τους μεμονωμένους κανόνες που ισχύουν γι’ αυτές.

•

Κατά τη διάρκεια του αερισμού μη άπνοιας, οι ειδικές για
την άπνοια ρυθμίσεις είναι έτοιμες όταν αρχίσει ο αερισμός
άπνοιας.

•

Κατά τη διάρκεια του αερισμού άπνοιας, οι ρυθμίσεις αερισμού χωρίς άπνοια είναι έτοιμες όταν αρχίσει ο φυσιολογικός αερισμός. Οι ρυθμίσεις άπνοιας και οι κοινές ρυθμίσεις
(π.χ. PEEP) ενεργοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες που
διέπουν τις ομαδικές ρυθμίσεις.

Αυτή η σελίδα έχει αφεθεί σκόπιμα κενή.
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Στο κεφάλαιο αυτό θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με επιλεγμένες ρυθμίσεις του συστήματος αναπνευστήρα Puritan
Bennett™ 840. Για πληροφορίες σχετικά με τα πεδία τιμών των
ρυθμίσεων, τις αναλύσεις, τις τιμές για τους νέους ασθενείς και την
ακρίβεια για όλες τις ρυθμίσεις του αναπνευστήρα,
βλ. Πίνακας A-13 στο Παράρτημα A αυτού του εγχειριδίου.
Οι τρέχουσες ρυθμίσεις αποθηκεύονται στη μη ευμετάβλητη
μνήμη. Για όλες τις ρυθμίσεις του αναπνευστήρα τα όρια είναι
απόλυτα, προκειμένου να μην είναι δυνατή η χρήση ρυθμίσεων
εκτός του πεδίου επιτρεπτών τιμών του αναπνευστήρα. Ορισμένες ρυθμίσεις απαιτούν επιβεβαίωση για να συνεχίσουν πέραν του
προτεινόμενου ορίου. Τα όρια των περισσότερων ρυθμίσεων
προσδιορίζονται βάσει του ιδανικού βάρους σώματος (IBW), του
τύπου κυκλώματος ή της σχέσης που υπάρχει με άλλες ρυθμίσεις.

12.1 Αερισμός άπνοιας
Ο αερισμός άπνοιας είναι μια εφεδρική λειτουργία. Ο αερισμός
άπνοιας ενεργοποιείται σε περίπτωση που ο ασθενής δεν
αναπνεύσει για χρονικό διάστημα το οποίο υπερβαίνει το
διάστημα άπνοιας (TA) που έχει οριστεί. Το TA είναι μια ρύθμιση
που ορίζεται από το χειριστή, η οποία καθορίζει το μέγιστο
επιτρεπτό χρόνο μεταξύ της έναρξης της εισπνοής και της
έναρξης της επόμενης εισπνοής. Στις ρυθμίσεις του αερισμού
άπνοιας περιλαμβάνεται ο αναπνευστικός ρυθμός (f), το O2%, ο
υποχρεωτικός τύπος (έλεγχος όγκου, VC, ή έλεγχος πίεσης, PC), ο
αναπνεόμενος όγκος (VT ), το πρότυπο ροής, η ανώτατη
εισπνευστική ροή (vMAX), η πίεση εισπνοής (PI ) και ο χρόνος

Ρυθμίσεις αναπνευστήρα

εισπνοής (TI). Εάν ο υποχρεωτικός τύπος αναπνοής για την άπνοια είναι VC, ο
χρόνος ηρεμίας (TPL) είναι 0,0 δευτερόλεπτα. Εάν ο υποχρεωτικός τύπος
αναπνοής για την άπνοια είναι PC, το % χρόνου ανόδου είναι 50% και το
TI παραμένει σταθερό όταν αλλάζει ο αναπνευστικός ρυθμός.
Επειδή η ελάχιστη τιμή για το TA είναι 10 δευτερόλεπτα, ο αερισμός άπνοιας
δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί, εάν το f, όταν δεν υπάρχει άπνοια, είναι μεγαλύτερο από ή ίσο με 5,8/λεπτό. Ο αναπνευστήρας δεν εισέρχεται σε αερισμό
άπνοιας, εάν το TA είναι ίσο με το διάστημα του αναπνευστικού κύκλου. Μπορείτε να ορίσετε για το TA μια τιμή χαμηλότερη από το αναμενόμενο ή το τρέχον διάστημα του αναπνευστικού κύκλου, επιτρέποντας, έτσι, στον ασθενή να
αναπνέει με δική του πρωτοβουλία, για να τον προστατεύσετε από τις συνέπειες της άπνοιας.
Για τις ρυθμίσεις της άπνοιας ισχύουν οι εξής κανόνες:
•

Το O2% για τον αερισμό άπνοιας πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το
O2% που ισχύει για τον αερισμό όταν δεν υπάρχει άπνοια.

•

Το ελάχιστο f για την άπνοια είναι (60/TA).

•

Οι ρυθμίσεις του αερισμού άπνοιας δεν πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα
μια αναλογία I:E μεγαλύτερη από 1.00:1.

Εάν είναι δυνατή η άπνοια (δηλαδή, εάν (60/f) > TA) και αυξήσετε τη ρύθμιση
O2% για αερισμό χωρίς άπνοια, η ρύθμιση O2% για τον αερισμό άπνοιας θα
αλλάξει αυτόματα, προκειμένου να συμφωνεί, εάν δεν έχει ρυθμιστεί ήδη
υψηλότερα από τη νέα ρύθμιση O2% χωρίς άπνοια. Η ρύθμιση O2% του αερισμού άπνοιας δεν αλλάζει αυτόματα, εάν μειώσετε την τιμή O2% για αερισμό
χωρίς άπνοια. Κάθε φορά που αλλάζει αυτόματα η ρύθμιση άπνοιας, εμφανίζεται στην οθόνη ένα μήνυμα και, στη δευτερεύουσα οθόνη, εμφανίζονται οι
ρυθμίσεις άπνοιας.
Κατά τη διάρκεια της άπνοιας, μπορείτε να αλλάξετε την τιμή TA και
όλες τις ρυθμίσεις του αερισμού χωρίς άπνοια, αλλά οι νέες ρυθμίσεις θα
τεθούν σε ισχύ, μόλις ο αναπνευστήρας συνεχίσει τον κανονικό αερισμό.
Η δυνατότητα αλλαγής της τιμής TA, κατά τη διάρκεια του αερισμού άπνοιας,
σας επιτρέπει να αποφύγετε την άμεση εισαγωγή στον αερισμό άπνοιας,
μόλις ξεκινήσει ο κανονικός αερισμός.

12.2 Τύπος κυκλώματος και ιδανικό βάρος σώματος
Οι ρυθμίσεις για τον τύπο κυκλώματος και το ιδανικό σωματικό βάρος (IBW),
συνδυαστικά, καθορίζουν τις νέες τιμές του ασθενούς και τα απόλυτα όρια
για τις διάφορες ρυθμίσεις άπνοιας και μη άπνοιας, συμπεριλαμβανομένων
των VT και VMAX . Πρέπει να εκτελέσετε SST για να αλλάξετε τον τύπο του
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κυκλώματος. Η αλλαγή της τιμής IBW είναι δυνατή μόνο κατά την έναρξη του
αναπνευστήρα για ένα νέο ασθενή. Κατά τον ορισμό ή την προβολή της
ρύθμισης IBW, η τιμή της εμφανίζεται σε κιλά (kg) και σε λίβρες (lb).
Βάσει του τύπου κυκλώματος και της τιμής IBW, ο αναπνευστήρας υπολογίζει
τη ρύθμιση VT με τον εξής τρόπο:
Προεπιλεγμένη VT
νέου ασθενούς

Τύπος κυκλώματος

Ελάχιστη VT

Μέγιστη VT
45,7 mL/kg x IBW και
< ρύθμιση ορίου
συναγερμού
VTI MAND σε VC+

Νεογνά

μεγαλύτερη
από 2 mL ή
7,25 mL/kg x IBW

2 mL

Παιδιατρικός

7,25 mL/kg x IBW

25 mL

Ενήλικος

7,25 mL/kg x IBW

1,16 mL/kg x IBW

Βάσει του τύπου
κυκλώματος, ο αναπνευστήρας υπολογίζει
.
τις ρυθμίσεις VMAX ως εξής:
.

•

Μέγιστη VMAX = 30 L/min για κυκλώματα ασθενούς για νεογνά

•

Μέγιστη VMAX = 60 L/min για κυκλώματα παιδιατρικού ασθενούς

•

Μέγιστη VMAX = 150 L/min για κυκλώματα ενηλίκου ασθενούς

.
.

Η ρύθμιση IBW καθορίζει και τις σταθερές που χρησιμοποιούνται στους
αλγόριθμους χορήγησης αναπνοών, ορισμένους συναγερμούς που ορίζονται
από το χρήστη, το συναγερμό INSPIRATION TOO LONG (Πολύ μεγάλη
εισπνοή) που δεν ορίζεται από το χρήστη και τη ρύθμιση του ορίου υψηλού
χρόνου αυθόρμητης εισπνοής (2TI SPONT ).

12.3 Ευαισθησία αποσύνδεσης
Η ρύθμιση για την ευαισθησία αποσύνδεσης (DSENS) ορίζει το ποσοστό
απώλειας του επιστρεφόμενου όγκου, πάνω από το οποίο ο αναπνευστήρας
ενεργοποιεί τον συναγερμό CIRCUIT DISCONNECT (Αποσύνδεση
κυκλώματος). Όταν το DSENS έχει ρυθμιστεί στη χαμηλότερη τιμή (20%), έχει
τη μεγαλύτερη ευαισθησία για την ανίχνευση μιας αποσύνδεσης ή διαρροής.
Όταν το DSENS έχει οριστεί στην υψηλότερη τιμή (95%), ο αναπνευστήρας έχει
την ελάχιστη ευαισθησία για την ανίχνευση μιας αποσύνδεσης κυκλώματος,
καθώς πρέπει να σημειωθεί απώλεια μεγαλύτερη από 95% του
επιστρεφόμενου όγκου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί ο συναγερμός. Όταν
ο τύπος αερισμού είναι NIV, η προεπιλεγμένη ρύθμιση DSENS είναι στην τιμή
OFF, το οποίο ισοδυναμεί με απώλεια επιστρεφόμενου όγκου 100%.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Όταν το DSENS έχει ρυθμιστεί στην τιμή OFF κατά τη διάρκεια μη
επεμβατικού αερισμού (NIV), ο αναπνευστήρας έχει τη δυνατότητα να
ενεργοποιήσει το συναγερμό CIRCUIT DISCONNECT (Αποσύνδεση
κυκλώματος).

12.4 Ευαισθησία εκπνοής
Η ρύθμιση για την εκπνευστική ευαισθησία (ESENS) καθορίζει το ποσοστό της
προβαλλόμενης ανώτατης εισπνευστικής ροής στο οποίο ο αναπνευστήρας
περνά από την εισπνοή στην εκπνοή. Μόλις η εισπνευστική ροή πέσει στο
επίπεδο που ορίζεται από τη ρύθμιση ESENS, ξεκινά η εκπνοή. Η ρύθμιση ESENS
είναι ενεργή κατά τη διάρκεια όλων των αυθόρμητων αναπνοών. Το ESENS
είναι βασική ρύθμιση και η πρόσβαση σε αυτήν είναι δυνατή από την κάτω
οθόνη. Η αλλαγή της ρύθμισης ESENS είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή, κατά τη
διάρκεια της εισπνοής ή της εκπνοής.
Η ρύθμιση ESENS συμπληρώνει το % χρόνου ανόδου. Το % χρόνου ανόδου ρυθμίζεται, κανονικά, ώστε να συμφωνεί με τον εισπνευστικό ρυθμό του ασθενούς,
ενώ η ρύθμιση ESENS προκαλεί εκπνοή μέσω του αναπνευστήρα στο σημείο που
θεωρείται κατάλληλο για τον ασθενή. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή ESENS, τόσο
μικρότερος είναι ο χρόνος εισπνοής. Γενικά, η ιδανική τιμή ESENS πρέπει να είναι
συμβατή με την κατάσταση του ασθενούς, ούτε να παρατείνει ούτε να επισπεύδει
τη φάση εισπνοής με πρωτοβουλία του ασθενούς.

12.5 Χρόνος εκπνοής
Η ρύθμιση του χρόνου εκπνοής (TE) καθορίζει τη διάρκεια της εκπνοής μόνο
για υποχρεωτικές αναπνοές PC και VC+. Οι αλλαγές της ρύθμισης TE τίθενται
σε ισχύ κατά την έναρξη της εισπνοής. Με τη ρύθμιση της τιμής f και της τιμής
TE, ρυθμίζεται αυτόματα η τιμή της αναλογίας I:E και η τιμή TI.

12.6 Πρότυπο ροής
Η ρύθμιση του πρότυπου ροής καθορίζει το πρότυπο ροής αερίου για
τις υποχρεωτικές αναπνοές με
έλεγχο όγκου (VC). Οι επιλεγμένες τιμές
.
για τις παραμέτρους VT και V MAX ισχύουν τόσο για το πρότυπο ροής
της τετραγωνικής κυματομορφής όσο και γι'
αυτό της πριονωτής
.
κυματομορφής. Εάν οι παράμετροι VT και V MAX παραμένουν σταθερές,
η τιμή TI μειώνεται σχεδόν κατά το ήμισυ, όταν το πρότυπο ροής αλλάζει από
πριονωτή κυματομορφή σε τετραγωνική κυματομορφή (και σχεδόν
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διπλασιάζεται, όταν το πρότυπο ροής αλλάζει από τετραγωνική
κυματομορφή σε πριονωτή κυματομορφή), ενώ αντίστοιχα αλλάζει
και η αναλογία I:E. Οι αλλαγές του πρότυπου ροής τίθενται σε ισχύ
κατά τη διάρκεια της εκπνοής ή κατά την έναρξη της εισπνοής.
.

Οι ρυθμίσεις για το πρότυπο ροής, τις παραμέτρους V T, f και V MAX
αλληλοσχετίζονται, γεγονός που σημαίνει ότι, εάν αλλάξει κάποια από αυτές,
ο αναπνευστήρας θα υπολογίσει νέες τιμές και για τις υπόλοιπες.
Εάν οποιαδήποτε αλλαγή ρύθμισης προκαλέσει ένα από τα παρακάτω,
ο αναπνευστήρας δεν θα σας επιτρέπει να επιλέξετε τη συγκεκριμένη
ρύθμιση, ενώ, παράλληλα, θα εμφανίσει ένα μήνυμα παραβίασης ορίου:
•

Αναλογία I:E > 4:1

•

TI > 8,0 δευτερόλεπτα ή TI < 0,2 δευτερόλεπτα

•

TE < 0,2 δευτερόλεπτα

12.7 Ευαισθησία ροής
.

Η ρύθμιση για την ευαισθησία ροής ( VSENS ) καθορίζει τον ρυθμό ροής
εισπνοής ασθενούς που ενεργοποιεί τον αναπνευστήρα για να χορηγήσει
.
υποχρεωτική ή αυθόρμητη αναπνοή. Όταν είναι ενεργή η λειτουργία VSENS ,
μια βασική ροή αερίου διέρχεται από το κύκλωμα ασθενούς. Ο ασθενής
εισπνέει από τη βασική ροή.
Όταν η εισπνευστική ροή του ασθενούς ισούται
.
με την τιμή της ρύθμισης VSENS , ο αναπνευστήρας χορηγεί μια αναπνοή.
Μόλις επιλεγεί μια τιμή .για την ευαισθησία ροής, ο αναπνευστήρας χορηγεί
μια βασική ροή ίση με VSENS + 1,5 L/min (η βασική ροή δεν είναι επιλέξιμη
.
από το χρήστη). Οι αλλαγές τίθενται σε VSENS ισχύ κατά την έναρξη της
εκπνοής ή κατά την εισπνοή.
.

Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε για τη ρύθμιση VSENS την τιμή των 4 l/λεπτό, ο
αναπνευστήρας ο αναπνευστήρας θα χορηγήσει μια βασική ροή 5,5 l/λεπτό
στο κύκλωμα ασθενούς. Όταν ο ασθενής εισπνέει με ρυθμό 4 l/λεπτό, η
αντίστοιχη μείωση της βασικής ροής κατά 4 l/λεπτό ενεργοποιεί τη χορήγηση
αναπνοής από τον αναπνευστήρα.
.

Όταν είναι ενεργή η λειτουργία
VSENS , αντικαθιστά την ευαισθησία
.
πίεσης (P SENS .). Η ρύθμιση VSENS δεν επηρεάζει τη ρύθμιση P SENS .
Η λειτουργία VSENS μπορεί να είναι ενεργή σε οποιαδήποτε λειτουργία
αερισμού (συμπεριλαμβανομένου του αερισμού με υποστήριξη πίεσης,
με έλεγχο όγκου, με έλεγχο
πίεσης και του αερισμού άπνοιας). Όταν είναι
.
ενεργή η λειτουργία VSENS , τίθεται σε ισχύ μια εφεδρική ρύθμιση
P SENS με τιμή 2 cmH2O, για την ανίχνευση της εισπνευστικής προσπάθειας
του ασθενούς, ακόμα κι όταν οι αισθητήρες ροής δεν ανιχνεύουν ροή.
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Παρόλο που η ελάχιστη τιμή 0,2 l/λεπτό για τη ρύθμιση VSENS (τύπος κυκλώματος ενηλίκων/παιδιατρικός) ή 0,1 l/λεπτό (τύπος κυκλώματος για νεογνά)
μπορεί να οδηγήσει σε αυτόματη ενεργοποίηση (δηλαδή, όταν ο αναπνευστήρας χορηγεί μια αναπνοή με βάση την κυμαινόμενη ροή που
δεν οφείλεται σε βούληση του ασθενούς), ενδέχεται να είναι η κατάλληλη για
πολύ αδύναμους ασθενείς. Η μέγιστη ρύθμιση των 20 l/λεπτό (τύπος κυκλώματος ενηλίκων/παιδιατρικός) ή 10 l/λεπτό (τύπος κυκλώματος για νεογνά)
χρησιμοποιείται για την αποφυγή της αυτόματης ενεργοποίησης όταν παρατηρούνται
σημαντικές διαρροές στο κύκλωμα ασθενούς. Η επιλεγμένη ρύθ.
μιση VSENS τίθεται σε ισχύ κατά τη διάρκεια της εισπνοής ή κατά την έναρξη
της εκπνοής, στην περίπτωση όπου ο ασθενής δεν μπορεί να ενεργοποιήσει
μια αναπνοή με χρήση της προηγούμενης ρύθμισης ευαισθησίας.

12.8 Όριο υψηλού χρόνου αυθόρμητης εισπνοής
Η ρύθμιση του υψηλού χρονικού ορίου αυθόρμητης εισπνοής (2TI SPONT )
υπάρχει διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες SIMV ή SPONT κατά τη διάρκεια NIV
και παρέχει ένα τρόπο για ρύθμιση του μέγιστου χρόνος εισπνοής μετά τον
οποίο ο αναπνευστήρας μεταπίπτει αυτομάτως σε εκπνοή. Αντικαθιστά το
συναγερμό INSPIRATION TOO LONG (Πολύ μεγάλη εισπνοή), ο οποίος δεν
ορίζεται από το χρήστη και είναι ενεργός όταν ο τύπος αερισμού είναι
INVASIVE (Επεμβατικός). Η ρύθμιση 2TI SPONT βασίζεται στον τύπο
κυκλώματος και στην τιμή IBW. Για τους τύπους κυκλωμάτων για νεογνά,
η προεπιλεγμένη τιμή νέου ασθενούς είναι:
(1 + (0,1 x IBW)) δευτ.
Για τον τύπο κυκλώματος ενηλίκων/παιδιατρικό, η προεπιλεγμένη τιμή νέου
ασθενούς είναι:
(1,99 + (0,02 x IBW)) δευτ.
Η ένδειξη 1TI SPONT εμφανίζεται στην αρχή μιας εκπνοής που ενεργοποιείται
από τον αναπνευστήρα και παραμένει ορατή για το χρονικό διάστημα κατά
το οποίο ο αναπνευστήρας διακόπτει τις αναπνοές, σύμφωνα με τη ρύθμιση
2TI SPONT. Η ένδειξη 1TI SPONT εξαφανίζεται μόλις ο χρόνος εισπνοής του
ασθενούς επανέλθει σε επίπεδο χαμηλότερο από τη ρύθμιση 2TI SPONT ή αφού
παρέλθουν 15 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της εκπνοής της τελευταίας
αναπνοής που διακόπηκε.
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Τεχνική αναφορά του συστήματος αναπνευστήρα της Puritan Bennett™ σειράς 800

Ρυθμίσεις αναπνευστήρα

12.9 Τύπος υγροποίησης
Η ρύθμιση του τύπου υγροποίησης σας επιτρέπει να επιλέξετε τον τύπο
του συστήματος υγροποίησης (θερμαινόμενος σωλήνας εκπνοής, μη
θερμαινόμενος σωλήνας εκπνοής ή εναλλάκτης θερμότητας-υγρασίας —
HME) που χρησιμοποιείται στον αναπνευστήρα και μπορεί να τροποποιηθεί
κατά τη διάρκεια του κανονικού αερισμού ή κατά τη διάρκεια του σύντομου
αυτοελέγχου (SST). Οι αλλαγές στον τύπο υγροποίησης τίθενται σε ισχύ κατά
την έναρξη της εισπνοής.
Ο έλεγχος SST κάνει την απαιτούμενη βαθμονόμηση για τη σπιρομέτρηση
βάσει του τύπου υγροποίησης. Εάν αλλάξετε τον τύπο υγροποίησης, χωρίς να
επανεκτελέσετε SST, τότε μπορεί να επηρεαστεί η ακρίβεια της
σπιρομέτρησης και της χορήγησης.
Το αποτέλεσμα του αισθητήρα εκπνευστικής ροής διαφοροποιείται ανάλογα
με την περιεκτικότητα του εκπνεόμενου αερίου σε υδρατμούς, στοιχείο
το οποίο εξαρτάται από τον τύπο του συστήματος υγροποίησης που χρησιμοποιείται. Επειδή η θερμοκρασία και η υγρασία του αερίου που εισέρχεται
στο φίλτρο εκπνοής διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο υγροποίησης, έτσι και
οι υπολογισμοί της σπιρομέτρησης διαφέρουν κι αυτοί ανάλογα με τον τύπο
υγροποίησης. Για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη ακρίβεια, επανεκτελέστε τον
έλεγχο SST, εάν θέλετε να αλλάξετε τον τύπο υγροποίησης.

12.10 Αναλογία I:E
Η ρύθμιση I:E καθορίζει την αναλογία του χρόνου εισπνοής προς το
χρόνο εκπνοής για τις υποχρεωτικές αναπνοές με έλεγχο πίεσης (PC).
Ο αναπνευστήρας δέχεται το καθορισμένο πεδίο τιμών των άμεσων
ρυθμίσεων για την αναλογία I:E, υπό την προϋπόθεση ότι οι ρυθμίσεις TI
και TE που προκύπτουν ως αποτέλεσμα είναι εντός των πεδίων τιμών που
έχουν οριστεί για τις υποχρεωτικές αναπνοές. Στις υποχρεωτικές αναπνοές με
έλεγχο όγκου (VC), δεν μπορείτε να ρυθμίσετε απευθείας την αναλογία I:E. Οι
αλλαγές της αναλογίας I:E τίθενται σε ισχύ κατά την έναρξη της εισπνοής.
Με τη ρύθμιση των τιμών f και I:E, ρυθμίζονται αυτόματα οι τιμές TI και TE. Η
μέγιστη τιμή 4.00:1 για την αναλογία I:E είναι το μέγιστο όριο που εξασφαλίζει
επαρκή χρόνο για την εκπνοή και προορίζεται για αερισμό με έλεγχο της
πίεσης και αντιστροφή της αναλογίας.

12.11 Ιδανικό βάρος σώματος
Ανατρέξτε στην ενότητα Ενότητα 12.2.
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12.12 Πίεση εισπνοής
Η ρύθμιση για την εισπνευστική πίεση (PI) καθορίζει την πίεση στην οποία ο
αναπνευστήρας χορηγεί αέριο στον ασθενή, κατά τη διάρκεια μιας
υποχρεωτικής αναπνοής με έλεγχο πίεσης (PC). Η ρύθμιση PI επηρεάζει μόνο
τη χορήγηση υποχρεωτικών αναπνοών με έλεγχο πίεσης (PC). Η επιλεγμένη
PI είναι η πίεση πάνω από την PEEP. (Για παράδειγμα, εάν η τιμή της PEEP είναι
5 cmH2O και η τιμή της ρύθμισης PI είναι 20 cmH2O, ο αναπνευστήρας
χορηγεί αέριο στον ασθενή στα 25 cmH2O.) Οι αλλαγές της ρύθμισης PI
τίθενται σε ισχύ κατά την εκπνοή ή κατά την έναρξη της εισπνοής.
Το άθροισμα PEEP + PI + 2 cmH2O δεν πρέπει να υπερβαίνει το όριο της
ανώτατης πίεσης κυκλώματος (2PPEAK). Για να αυξήσετε αυτό το άθροισμα
πιέσεων, θα πρέπει, πρώτα, να αυξήσετε το όριο 2PPEAK και μετά τις ρυθμίσεις
PEEP και PI.

12.13 Χρόνος εισπνοής
Η ρύθμιση για τον χρόνο εισπνοής (TI ) καθορίζει το χρόνο κατά τον οποίο
χορηγείται εισπνοή στον ασθενή για τις υποχρεωτικές αναπνοές με έλεγχο
πίεσης (PC). Δεν μπορείτε να ορίσετε τη ρύθμιση TI για τις υποχρεωτικές
αναπνοές VC. Ο αναπνευστήρας αποδέχεται μια ρύθμιση TI υπό την
προϋπόθεση ότι η αναλογία I:E που προκύπτει και η ρύθμιση TE είναι
έγκυρες. Οι αλλαγές της ρύθμισης TI τίθενται σε ισχύ στην αρχή της εισπνοής.
Ο αναπνευστήρας απορρίπτει τις ρυθμίσεις TI όταν η τιμή που προκύπτει για
την αναλογία I:E είναι μεγαλύτερη από 4,00:1, TI μεγαλύτερη από οκτώ
δευτερόλεπτα ή μικρότερη από 0,2 για να TE εξασφαλίσει ότι ο ασθενής έχει
αρκετό χρόνο για εκπνοή. (Για παράδειγμα, εάν η τιμή για τη ρύθμιση f είναι
30/ min, η TI τιμή 1,8 δευτερόλεπτα θα είχε ως αποτέλεσμα την τιμή 9:1 για
την αναλογία I:E — η οποία δεν περιλαμβάνεται στο πεδίο τιμών για τις
ρυθμίσεις της αναλογίας I:E.)
Εκτός από την αναλογία I:E, παρέχεται και ο χρόνος εισπνοής, γιατί η ρύθμιση
TI χρησιμοποιείται, συνήθως, για τον αερισμό παιδιών και νεογνών και
μπορεί να είναι, ως ρύθμιση, πιο χρήσιμη για χαμηλότερους αναπνευστικούς
ρυθμούς. Η ρύθμιση της τιμής f ρυθμίζει αυτόματα την τιμή της αναλογίας I:E
και TE (60/f - TI = TE ). Στην ακόλουθη εξίσωση, παρουσιάζεται η σχέση
μεταξύ των ρυθμίσεων TI , I:E, TE και χρόνο κύκλου (60/f ):
TI = (60/f ) [(I:E)/(1 + I:E)]
Εάν η ρύθμιση f παραμείνει σταθερή, οποιαδήποτε από τις τρεις μεταβλητές
(TI , I:E ή TE ) μπορεί να καθορίσει τα διαστήματα εισπνοής και εκπνοής. Εάν η
ρύθμιση f είναι χαμηλή (και αναμένονται περισσότερες αυθόρμητες
ΤΑ 12-8
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προσπάθειες από τον ασθενή), η πμπορεί να είναι πιο χρήσιμη ως μεταβλητή
για τη ρύθμιση της αναλογίας I:E. Όσο αυξάνεται η ρύθμιση f (και όσο
λιγότερες είναι οι αναμενόμενες αναπνοές με πρωτοβουλία του ασθενούς), η
ρύθμιση I:E γίνεται όλο και πιο σχετική. Ανεξάρτητα από το ποια μεταβλητή
θα επιλέξετε να ρυθμίσετε, η γραμμή συγχρονισμού αναπνοής θα δείχνει
πάντα τη σχέση μεταξύ των τιμών TI , I:E, TE και f.

12.14 Λειτουργία και υποχρεωτικός τύπος αναπνοής
Η επιλογή λειτουργίας καθορίζει τους επιτρεπτούς τύπους και την ακολουθία
των αναπνοών, για τους τύπους αερισμού INVASIVE (Επεμβατικός) και NIV
(Μη επεμβατικός), όπως φαίνεται στον Πίνακα 12-1.

Πίνακας 12-1: Λειτουργίες και τύποι αναπνοής
Λειτουργία

Υποχρεωτικ
ός τύπος
αναπνοής

Αυθόρμητος τύπος
αναπνοής

Ακολουθία

A/C

INVASIVE
(Επεμβατικός)
: VC, VC+ ή
PC
NIV: VC ή PC

Δεν επιτρέπεται

Όλες οι υποχρεωτικές
(ενεργοποιούμενες από
τον αναπνευστήρα, τον
ασθενή ή τοVχειριστή)

SIMV

INVASIVE
(Επεμβατικός)
: PC, VC ή
VC+
NIV (Μη
επεμβατικός
): VC ή PC

INVASIVE
(Επεμβατικός):
Με υποστήριξη
πίεσης (PS),
με αντιστάθμιση
σωλήνα (TC) ή
καμία (δηλαδή,
αναπνοή CPAP)
NIV (Μη
επεμβατικός): PS ή
καμία

Κάθε νέα αναπνοή ξεκινά
με ένα υποχρεωτικό
διάστημα, κατά τη
διάρκεια του οποίου η
προσπάθεια του
ασθενούς ενεργοποιεί μια
συγχρονισμένη
υποχρεωτική αναπνοή.
Εάν, κατά τη διάρκεια του
υποχρεωτικού
διαστήματος, δεν
παρατηρηθεί καμία
προσπάθεια από τον
ασθενή, ο αναπνευστήρας
χορηγεί μια υποχρεωτική
αναπνοή. Για τις επόμενες
αυθόρμητες προσπάθειες
από τον ασθενή, πριν από
το τέλος της αναπνοής, το
αποτέλεσμα είναι
αυθόρμητες αναπνοές.
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Πίνακας 12-1: Λειτουργίες και τύποι αναπνοής
Λειτουργία

Υποχρεωτικ
ός τύπος
αναπνοής

Αυθόρμητος τύπος
αναπνοής

Ακολουθία

SPONT

Δεν
επιτρέπεται
(οι PC ή VC
επιτρέποντα
ι μόνο για μη
αυτόματες
εισπνοές)

INVASIVE
(Επεμβατικός):
με υποστήριξη
πίεσης (PS),
με αντιστάθμιση
σωλήνα (TC),
με υποστήριξη
όγκου (VS),
με αναλογική
υποβοήθηση (PA) ή
καμία (δηλαδή,
αναπνοή CPAP)
NIV (Μη
επεμβατικός): PS ή
καμία

Όλες οι αυθόρμητες
(εκτός από τις μη
αυτόματες εισπνοές)

BILEVEL
(μόνο για
τον τύπο
αερισμού
INVASIVE
[Επεμβατικός])

PC

PS, TC ή καμία

Συνδυάζει τις λειτουργίες
υποχρεωτικών και
αυθόρμητων αναπνοών.
Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε
στο Παράρτημα για την
επιλογή λογισμικού BiLevel.

CPAP

PC ή VC

Δεν ισχύει

Όλες αυθόρμητες (εκτός
από χειροκίνητες
εισπνοές) Ανατρέξτε στο
παράρτημα της επιλογής
NeoMode για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με το Neo nCPAP.

Για να είναι δυνατή η επιλογή ρυθμίσεων, πρέπει να έχουν οριστεί οι τύποι των
αναπνοών. Υπάρχουν μόνο δύο είδη τύπων αναπνοής: ο υποχρεωτικός και ο
αυθόρμητος. Οι υποχρεωτικές αναπνοές πραγματοποιούνται με έλεγχο όγκου
(VC) ή έλεγχο πίεσης (PC ή VC+). Το σύστημα αναπνευστήρα Puritan Bennett™
840 μπορεί να χορηγήσει αυθόρμητες αναπνοές με υποστήριξη πίεσης (PS), με
υποστήριξη όγκου (VS), με αντιστάθμιση σωλήνα (TC), με αναλογική υποβοήθηση (PA) ή χωρίς υποστήριξη πίεσης (δηλαδή, την "κλασική" αναπνοή CPAP
χωρίς υποστήριξη πίεσης). Η Εικόνα 12-1 δείχνει τις λειτουργίες και τους τύπους
αναπνοής που διατίθενται με το σύστημα αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840.
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Λειτουργία
(A/C, SIMV, SPONT, BILEVEL)

Υποχρεωτικές

PC

VC

Αυθόρμητες

VC+

Καμία

PS

TC

VS

PA

Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις ΡυθμίσειςΡυθμίσεις Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις

Εικόνα 12-1. Τρόποι λειτουργίας και τύποι αναπνοής
συστήματος αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840
Η ρύθμιση της λειτουργίας καθορίζει την αλληλεπίδραση μεταξύ
αναπνευστήρα και ασθενούς.
•

Η λειτουργία υποβοήθησης/ελέγχου (A/C) επιτρέπει στον αναπνευστήρα να
ελέγχει τον αερισμό εντός των ορίων που έχουν τεθεί από το θεραπευτή.
Όλες οι αναπνοές είναι υποχρεωτικές, ενώ μπορεί να είναι PC, VC ή VC+.

•

Η αυθόρμητη λειτουργία (SPONT) επιτρέπει στον ασθενή να ελέγχει
τον αερισμό. Ο ασθενής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αναπνέει
ανεξάρτητα και να καταβάλλει την προσπάθεια που απαιτείται για
την ενεργοποίηση της υποστήριξης από τον αναπνευστήρα.

•

Ο συγχρονισμένος διαλείπων υποχρεωτικός αερισμός (SIMV) είναι μια
μεικτή λειτουργία, η οποία επιτρέπει το συνδυασμό υποχρεωτικών και
αυθόρμητων αλληλεπιδράσεων. Στη λειτουργία SIMV, οι αναπνοές
μπορεί να είναι αυθόρμητες ή υποχρεωτικές. Οι υποχρεωτικές αναπνοές
συγχρονίζονται με τις εισπνευστικές προσπάθειες του ασθενούς και η
χορήγηση αναπνοών καθορίζεται από τη ρύθμιση f.

•

Η λειτουργία BiLevel είναι μια μεικτή λειτουργία, η οποία επιτρέπει το
συνδυασμό υποχρεωτικών και αυθόρμητων αναπνοών. Οι αναπνοές
χορηγούνται με τον τρόπο που χορηγούνται στη λειτουργία SIMV με
επιλεγμένο τον έλεγχο πίεσης (PC selected), αλλά παρέχοντας δύο
επίπεδα PEEP. Ο ασθενής είναι ελεύθερος να πραγματοποιεί αυθόρμητες
αναπνοές σε οποιοδήποτε επίπεδο PEEP, όταν είναι επιλεγμένη η
λειτουργία BiLevel.
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Οι αλλαγές της λειτουργίας τίθενται σε ισχύ κατά την έναρξη της εισπνοής. Οι
υποχρεωτικές και οι αυθόρμητες αναπνοές μπορεί να ενεργοποιούνται βάσει
της ροής ή της πίεσης.
Ο αναπνευστήρας συνδέει αυτόματα τη ρύθμιση του υποχρεωτικού τύπου
με τη ρύθμιση λειτουργίας. Στις λειτουργίες A/C και SIMV, μόλις ορίσει ο
χειριστής τον όγκο ή την πίεση, ο αναπνευστήρας εμφανίζει τις αντίστοιχες
παραμέτρους αναπνοής. Οι αλλαγές του υποχρεωτικού τύπου τίθενται σε
ισχύ κατά τη διάρκεια της εκπνοής ή κατά την έναρξη της εισπνοής.

12.15 O2%
Ο αισθητήρας οξυγόνου του συστήματος αναπνευστήρα Puritan Bennett™
840 χρησιμοποιεί ένα γαλβανικό στοιχείο για την παρακολούθηση του O2%.
Το στοιχείο αυτό βρίσκεται στην πολλαπλή εισπνοής της μονάδας BDU και
παρακολουθεί το ποσοστό του οξυγόνου στο μίγμα αερίου (όχι την
πραγματική συγκέντρωση οξυγόνου στο αέριο που εισπνέει ο ασθενής). Οι
αλλαγές στη ρύθμιση O2% τίθενται σε ισχύ κατά την έναρξη της εισπνοής ή
της εκπνοής.
Η ρύθμιση O2% μπορεί να κυμαίνεται από τον ατμοσφαιρικό αέρα (21%) μέχρι τη
μέγιστη τιμή του 100% οξυγόνο. Το γαλβανικό στοιχείο αντιδρά με το οξυγόνο
και παράγει τάση ανάλογη προς τη μερική πίεση του μίγματος αερίου. Η διάρκεια
ζωής του στοιχείου μπορεί, επίσης, να μειωθεί από την έκθεση σε υψηλές
θερμοκρασίες και πιέσεις. Όταν γίνεται κανονική χρήση στη μονάδα ICU, η
διάρκεια ζωής του στοιχείου υπερβαίνει άνετα τις 10.000 ώρες — το διάστημα
που απαιτείται για τη διεξαγωγή προληπτικής συντήρησης.
Επειδή το γαλβανικό στοιχείο βρίσκεται σε διαρκή αντίδραση με το οξυγόνο,
χρειάζεται τακτική βαθμονόμηση, προκειμένου να μην ενεργοποιείται ο
συναγερμός εσφαλμένης τιμής O2%. Ο αναπνευστήρας Puritan Bennett™ 840
βαθμονομεί τον αισθητήρα οξυγόνου στο τέλος του διαστήματος 2 λεπτών, η
χρονομέτρηση του οποίου ξεκινά με το πάτημα του πλήκτρου 100% O2/CAL
2 min ή INCREASE O2 2 min. Δείτε τη σελίδα ΤΑ 15-6 για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τη βαθμονόμηση του αισθητήρα οξυγόνου. Η
ακύρωση της λειτουργίας 100% O2/CAL πριν από το τέλος του χρονικού
διαστήματος των 2 λεπτών θα έχει ως συνέπεια να μη βαθμονομηθεί ο
αισθητήρας O2. Από τη στιγμή που ο βαθμονομημένος αισθητήρας οξυγόνου
και ο αναπνευστήρας Puritan Bennett™ 840 τίθενται σε κατάσταση
ετοιμότητας, η τιμή παρακολούθησης O2% αποκλίνει έως 3 ποσοστιαίες
μονάδες από την πραγματική τιμή για 24 ώρες τουλάχιστον. Για να είστε
βέβαιοι ότι ο αισθητήρας οξυγόνου παραμένει βαθμονομημένος,
χρησιμοποιείτε το πλήκτρο 100% O2/CAL 2 min ή INCREASE O2 2 min
τουλάχιστον μία φορά κάθε 24 ώρες.
ΤΑ 12-12
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12.16 Ανώτατη εισπνευστική ροή
Η ρύθμιση του ανώτατου ορίου εισπνευστικής ροής (VMAX) προσδιορίζει τον
μέγιστο ρυθμό χορήγησης όγκου αναπνοής προς τον ασθενή κατά τη διάρκεια υποχρεωτικών αναπνοών VC. Οι αλλαγές της ρύθμισης VMAX τίθενται σε
ισχύ κατά την εκπνοή ή κατά την έναρξη της εισπνοής. Η ρύθμιση VMAX επηρεάζει μόνο τη χορήγηση των υποχρεωτικών αναπνοών. Οι υποχρεωτικές
αναπνοές αντισταθμίζονται ως προς τη συμμόρφωση, ακόμα και στη μέγιστη
ρύθμιση VMAX .
Εάν κάνετε μια αλλαγή στη ρύθμιση VMAX , ο αναπνευστήρας συγκρίνει τη
νέα τιμή με τις ρυθμίσεις VT , f, πρότυπο ροής και TPL .Δεν είναι εφικτή η ρύθμιση νέας VMAX που θα είχε ως αποτέλεσμα μια αναλογία I:E που υπερβαίνει
το 4,00:1, ή TI μεγαλύτερη από 8,0 ή μικρότερη από 0,2 δευτερόλεπτα ή μια
τιμή TE μικρότερη από 0,2 δευτερόλεπτα.

12.17 PEEP
Αυτή η ρύθμιση καθορίζει τη θετική τελική πίεση εκπνοής (PEEP), η οποία
ονομάζεται και πίεση έναρξης. Η PEEP είναι η θετική πίεση που διατηρείται
στο κύκλωμα του ασθενούς κατά τη διάρκεια της εκπνοής. Οι αλλαγές στη
ρύθμιση PEEP τίθενται σε ισχύ κατά την έναρξη της εκπνοής (εάν αυξηθεί
ή μειωθεί η PEEP) ή κατά την έναρξη της εισπνοής (μόνο εάν μειωθεί η PEEP).
Το άθροισμα:
•

PEEP + 7 cmH2O ή

•

PEEP + PI + 2 cmH2O (εάν είναι ενεργός ο έλεγχος πίεσης [PC]) ή

•

PEEP + PSUPP + 2 cmH2O (εάν είναι ενεργή η υποστήριξη πίεσης [PS])

δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο 2P PEAK . Για να αυξήσετε το άθροισμα των
πιέσεων, θα πρέπει, πρώτα, να αυξήσετε το όριο 2P PEAK πριν αυξήσετε τις
ρυθμίσεις PEEP, PI ή PSUPP.

12.17.1 Αποκατάσταση της PEEP
Σε περίπτωση απώλειας της PEEP λόγω απόφραξης, αποσύνδεσης, ανοίγματος της βαλβίδας ασφαλείας ή διακοπής ρεύματος, η PEEP αποκαθίσταται
από τον αναπνευστήρα (μόλις αποκατασταθούν οι συνθήκες) ο οποίος χορηγεί μια αναπνοή αποκατάστασης της PEEP. Η αναπνοή αποκατάστασης της
PEEP είναι μια αναπνοή 1,5 cmH2O με υποστήριξη πίεσης, ευαισθησία
εκπνοής 25% και % χρόνου ανόδου 50%. Η αναπνοή αποκατάστασης της
PEEP χορηγείται, επίσης, μόλις ολοκληρωθεί η έναρξη του αναπνευστήρα.
Αφού αποκατασταθεί η PEEP, ο αναπνευστήρας συνεχίζει τη χορήγηση αναπνοών με τις τρέχουσες ρυθμίσεις.
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12.18 Χρόνος ηρεμίας
Η ρύθμιση του χρόνου ηρεμίας (TPL ) καθορίζει το χρονικό διάστημα κατά το
οποίο η εισπνοή παραμένει στον αεραγωγό του ασθενούς μετά τη διακοπή
της εισπνευστικής ροής. Η ρύθμιση TPL είναι διαθέσιμη μόνο κατά τη διάρκεια των υποχρεωτικών αναπνοών με έλεγχο όγκου (VC) (για τη λειτουργία A/
C και SIMV και για τις υποχρεωτικές αναπνοές που χορηγούνται με πρωτοβουλία του χειριστή). Η ρύθμιση TPL δεν είναι διαθέσιμη για τις υποχρεωτικές
αναπνοές με έλεγχο πίεσης (PC). Οι αλλαγές της ρύθμισης TPL τίθενται σε
ισχύ κατά την έναρξη της εισπνοής ή κατά την εκπνοή.
Εάν προτείνετε μια αλλαγή της ρύθμισης TPL , ο αναπνευστήρας. υπολογίζει
τη νέα αναλογία Ι:Ε και TI , αναλόγως τις ρυθμίσεις για VT , το f, V MAX και το
μοτίβο ροής. Δεν είναι εφικτή η ρύθμιση νέας TPL που θα είχε ως αποτέλεσμα
μία αναλογία I:E που υπερβαίνει το 4:1, ή TI μεγαλύτερη από οκτώ δευτερόλεπτα ή TE μικρότερη από 0,2 δευτερόλεπτα. Για τον υπολογισμό της αναλογίας I:E, η ρύθμιση TPL θεωρείται μέρος της φάσης εισπνοής.

12.19 Ευαισθησία πίεσης
Η ρύθμιση για την ευαισθησία πίεσης (PSENS ) επιλέγει την πτώση της πίεσης
κάτω από την πίεση έναρξης (PEEP) που απαιτείται για την έναρξη της
αναπνοής με πρωτοβουλία του χρήστη (είτε υποχρεωτική είτε αυθόρμητη). Οι
αλλαγές της ρύθμισης PSENS τίθενται σε ισχύ οποιαδήποτε στιγμή κατά τη
διάρκεια της
εκπνοής ή της εισπνοής. Η ρύθμιση PSENS δεν επηρεάζει τη
.
ρύθμιση VSENS και είναι ενεργός μόνο εάν ο τύπος ενεργοποίησης είναι P-TRIG.
Οι χαμηλότερες ρυθμίσεις PSENS παρέχουν μεγαλύτερη άνεση στον ασθενή
και απαιτούν μικρότερη προσπάθεια από την πλευρά του για την έναρξη
της αναπνοής. Ωστόσο, οι διακυμάνσεις της πίεσης του συστήματος μπορεί
να προκαλέσουν αυτόματη ενεργοποίηση σε πολύ χαμηλές τιμές PSENS .
Η μέγιστη ρύθμιση PSENS αποτρέπει την αυτόματη ενεργοποίηση στη
χειρότερη των περιπτώσεων, εάν η διαρροή του κυκλώματος ασθενούς
είναι εντός των καθορισμένων ορίων.
Ο αναπνευστήρας θέτει σε ισχύ μια νέα ρύθμιση PSENS αμέσως (και όχι στην
επόμενη εισπνοή) σε περίπτωση που ο ασθενής δεν μπορεί να ενεργοποιήσει
μια αναπνοή χρησιμοποιώντας την προηγούμενη ρύθμιση ευαισθησίας.

ΤΑ 12-14
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12.20 Υποστήριξη πίεσης
Η ρύθμιση για την υποστήριξη πίεσης (P SUPP ) καθορίζει το επίπεδο της
θετικής πίεσης που χορηγείται στον αεραγωγό του ασθενούς κατά τη
διάρκεια μια αυθόρμητης αναπνοής. Η ρύθμιση P SUPP είναι διαθέσιμη μόνο
στις λειτουργίες SIMV, SPONT και BILEVEL, στις οποίες επιτρέπονται οι
αυθόρμητες αναπνοές. Το επίπεδο της P SUPP είναι συμπληρωματικό της
PEEP. Η ρύθμιση P SUPP διατηρείται όσο ο ασθενής εισπνέει, ενώ η απαίτηση
του ασθενούς είναι αυτή που καθορίζει το ρυθμό της ροής. Οι αλλαγές της
ρύθμισης P SUPP τίθενται σε ισχύ κατά την έναρξη της εισπνοής ή κατά την
εκπνοή. Η υποστήριξη πίεσης επηρεάζει μόνο τις αυθόρμητες αναπνοές.
Το άθροισμα της PEEP + P SUPP + 2 cmH2O δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο
PPEAK. Για να αυξήσετε το άθροισμα των πιέσεων, θα πρέπει, πρώτα, να αυξήσετε το όριο PPEAK και μετά τις ρυθμίσεις PEEP ή P SUPP . Εφόσον το όριο PPEAK
είναι η υψηλότερη πίεση που θεωρείται ασφαλής για τον ασθενή, μια ρύθμιση
P SUPP που θα προκαλούσε την ενεργοποίηση του συναγερμού PPEAK απαιτεί,
πρώτα, την επανεκτίμηση της μέγιστης ασφαλούς για το κύκλωμα πίεσης.

12.21 Αναπνευστικός ρυθμός
Η ρύθμιση του αναπνευστικού ρυθμού (f) καθορίζει τον ελάχιστο αριθμό υποχρεωτικών αναπνοών ανά λεπτό για τις υποχρεωτικές αναπνοές που χορηγούνται αυτόματα από τον αναπνευστήρα (PC, VC και VC+). Για τις υποχρεωτικές
αναπνοές PC και VC+, η ρύθμιση f και μία από τις ακόλουθες παραμέτρους καθορίζουν αυτόματα την τιμή για τις υπόλοιπες παραμέτρους: I:E, TI , και TE. Οι αλλαγές της ρύθμισης f τίθενται σε ισχύ κατά την έναρξη της εισπνοής.
Ο αναπνευστήρας δεν αποδέχεται την προτεινόμενη ρύθμιση f εάν η τιμή
που προκύπτει για τη νέα ρύθμιση TI ή TE είναι μικρότερη από 0,2
δευτερόλεπτα, εάν η TI τιμή είναι μεγαλύτερη από 8 δευτερόλεπτα ή εάν η
αναλογία I:E είναι μεγαλύτερη από 4,00:1. (Ο αναπνευστήρας εφαρμόζει
αυτούς τους περιορισμούς και στην περίπτωση αλλαγής του αναπνευστικού
ρυθμού άπνοιας, εκτός από το ότι η αναλογία I:E για την άπνοια δεν μπορεί να
υπερβαίνει την τιμή 1.00:1.)

12.22 % χρόνου ανόδου
Η ρύθμιση του % χρόνου ανόδου σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε το πόσο γρήγορα
θα παράγει ο αναπνευστήρας την πίεση εισπνοής για τις αναπνοές με βάση την
πίεση (δηλαδή, για τις αυθόρμητες αναπνοές με υποστήριξη πίεσης [PS], συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης 0 cmH2O) ή για τις υποχρεωτικές αναπνοές PC ή
για τις αναπνοές VC+. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του % χρόνου ανόδου, τόσο
Τεχνική αναφορά του συστήματος αναπνευστήρα της Puritan Bennett™ σειράς 800
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πιο “επιθετική” (και, ως εκ τούτου, πιο γρήγορη) θα είναι η αύξηση της πίεσης
εισπνοής προς την τιμή-στόχο (η οποία ισούται με την PEEP + PI [ή PSUPP]). Η ρύθμιση του % χρόνου ανόδου εμφανίζεται μόνο όταν χορηγούνται αναπνοές βάσει
της πίεσης (όταν, δηλαδή, έχει επιλεγεί η ρύθμιση PC ή οι αυθόρμητες αναπνοές).
•

Για τις αναπνοές PC, η κατώτατη ρύθμιση του χρόνου ανόδου δημιουργεί
μια τροχιά πίεσης, η οποία αγγίζει το 95% της πίεσης εισπνοής-στόχου
(PEEP + PI) σε 2 δευτερόλεπτα ή 2/3 του TI, όποιο είναι μικρότερο.

•

Στις αυθόρμητες αναπνοές, η κατώτατη τιμή για το χρόνο ανόδου δημιουργεί μια τροχιά πίεσης, η οποία αγγίζει το 95% της πίεσης εισπνοής-στόχου
(PEEP + PSUPP) μέσα σε ένα χρονικό διάστημα, το οποίο αποτελεί συνάρτηση
της τιμής IBW.

•

Εάν έχουν ενεργοποιηθεί και οι αναπνοές με έλεγχο πίεσης (PC) και οι
αυθόρμητες αναπνοές, οι στόχοι για την πίεση εισπνοής και οι τροχιές
πίεσης μπορεί να διαφέρουν. Η αλλαγή των τιμών TI και PI συνεπάγεται
την αλλαγή της τροχιάς πίεσης για τις αναπνοές με έλεγχο πίεσης (PC). Οι
αλλαγές του % χρόνου ανόδου τίθενται σε ισχύ κατά τη διάρκεια της
εκπνοής ή κατά την έναρξη της εισπνοής.

•

Όταν PSUPP = NONE (Καμία), η ρύθμιση του % χρόνου ανόδου καθορίζει
το πόσο γρήγορα οδηγεί ο αναπνευστήρας την πίεση του κυκλώματος
στην τιμή PEEP + 1,5 cmH2O.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το % χρόνου ανόδου με σκοπό τη βέλτιστη χορήγηση
ροής στους πνεύμονες με υψηλή σύνθετη αντίσταση (δηλαδή, χαμηλή συμμόρφωση και υψηλή αντίσταση) ή με χαμηλή σύνθετη αντίσταση (δηλαδή, υψηλή
συμμόρφωση και χαμηλή αντίσταση). Για να ικανοποιήσετε την απαιτούμενη
ροή, ενώ ο ασθενής είναι διασωληνωμένος, μπορείτε να παρατηρήσετε, ταυτόχρονα, τις καμπύλες πίεσης-χρόνου και ροής-χρόνου, και να ρυθμίσετε το % χρόνου ανόδου έτσι, ώστε να είναι ομαλή η αύξηση της πίεσης με σκοπό την
επίτευξη της τιμής-στόχου. Εάν η τιμή του % χρόνου ανόδου οδηγεί στην επίτευξη της τιμής-στόχου πριν από το τέλος της εισπνοής, είναι πιθανό η ροή που
χορηγεί ο αναπνευστήρας στον ασθενή να είναι υπερβολική. Το εάν αυτή η υπερβολική παροχή είναι κλινικά ωφέλιμη, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά περίπτωση.
Γενικά, ο βέλτιστος χρόνος ανόδου για ασθενείς με ομαλή αναπνοή είναι μικρότερη ή ίση με την προεπιλεγμένη τιμή (50%), ενώ το ιδανικό % χρόνου ανόδου
για ασθενείς με πιο "επιθετική" αναπνοή μπορεί να είναι 50% ή μεγαλύτερο.

ΤΑ 12-16
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Προειδοποίηση
Υπό συγκεκριμένες κλινικές συνθήκες (όπως άκαμπτοι πνεύμονες, ή
στην περίπτωση ενός μικρού σε ηλικία ασθενούς με εξασθενημένη
εισπνευστική ικανότητα), εάν η τιμή του % χρόνου ανόδου είναι
μεγαλύτερη από 50%, είναι πιθανό να προκληθεί αιφνίδια υπερβολική
αύξηση της πίεσης και πρόωρη μετάβαση στην εκπνοή ή
μεταβαλλόμενες πιέσεις κατά την εκπνοή. Αξιολογήστε προσεκτικά
την κατάσταση του ασθενούς (παρατηρήστε τις καμπύλες πίεσηςχρόνου και ροής-χρόνου του ασθενούς) πριν αποφασίσετε να
ρυθμίσετε το % χρόνου ανόδου σε τιμή μεγαλύτερη από το 50%.

12.23 Αερισμός ασφαλείας
Ο αερισμός ασφαλείας θεωρείται μια λειτουργία ασφαλούς αερισμού,
ανεξάρτητα από τον τύπο του ασθενούς που έχει διασωληνωθεί (ενήλικος,
παιδιατρικός ή νεογνό). Ενεργοποιείται κατά την έναρξη του αναπνευστήρα,
σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας για 5 λεπτά ή παραπάνω και
ανίχνευση της σύνδεσης του κυκλώματος πριν να ολοκληρωθεί η διαδικασία
έναρξης του αναπνευστήρα.
Οι ρυθμίσεις αερισμού ασφαλείας χρησιμοποιούν τις ρυθμίσεις “νέου
ασθενούς”, με τις εξής εξαιρέσεις:

Ρυθμίσεις αναπνευστήρα

Όρια συναγερμών

Mode (Λειτουργία): A/C

2PPEAK : 20 cmH2O

Mandatory type
(Υποχρεωτικός τύπος): PC

.
2VE TOT : Υψηλό όριο συναγερμού
OFF, χαμηλό όριο συναγερμού: 0.05 L

f: 16/λεπτό

2V TE : OFF

TI: 1 s

2f TOT : OFF

PI: 10 cmH2O

VTE MAND: OFF

PEEP: 3 cmH2O

VTE SPONT : OFF

Trigger Type (Τύπος
ενεργοποίησης): P-TRIG
% χρόνου ανόδου: 50%
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Ρυθμίσεις αναπνευστήρα

Όρια συναγερμών

PSUPP: 2 cmH2O

O2%: 100% ή 40% στην επιλογή
NeoMode (21%, εάν υπάρχει
διαθέσιμο οξυγόνο)

12.24 Τύπος αυθόρμητης αναπνοής
Η ρύθμιση του τύπου αυθόρμητης αναπνοής καθορίζει εάν οι αυθόρμητες
αναπνοές γίνονται με υποστήριξη πίεσης (PS). Η ρύθμιση NONE (Κανένας) για
τον τύπο αυθόρμητης αναπνοής ισοδυναμεί με την τιμή 0 cmH2O για τη
ρύθμιση υποστήριξης πίεσης.
Αφού επιλέξετε τον αυθόρμητο τύπο αναπνοής, μπορείτε να επιλέξετε το
επίπεδο της υποστήριξης πίεσης (P SUPP ) και να ορίσετε το % χρόνου ανόδου
και τη ρύθμιση E SENS . Οι αλλαγές του τύπου αυθόρμητης αναπνοής τίθενται
σε ισχύ κατά την έναρξη της εισπνοής ή κατά τη διάρκεια της εκπνοής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σε όλες τις χορηγούμενες αυθόρμητες αναπνοές, είτε στον τύπο INVASIVE
(Επεμβατικός) είτε στον τύπο NIV (Μη επεμβατικός), ισχύει πάντα μια πίεση
εισπνοής-στόχος των 1,5 cmH2O, ακόμα κι όταν η ρύθμιση για την
υποστήριξη πίεσης είναι NONE (Καμία) ή 0.

Κατά τη διάρκεια της αυθόρμητης αναπνοής, το κέντρο ελέγχου της
αναπνοής του ασθενούς ενεργοποιεί ρυθμικά τους μύες του αναπνευστικού
συστήματος. Η ρύθμιση του τύπου υποστήριξης σας επιτρέπει να επιλέξετε
μια πίεση υποστήριξης η οποία θα υποβοηθά την ικανότητα παραγωγής
πίεσης του ίδιου του ασθενούς.

12.25 Αναπνεόμενος όγκος
Η ρύθμιση του αναπνεόμενου όγκου (V T ) καθορίζει τον όγκο του αερίου που
χορηγείται στον ασθενή κατά τη διάρκεια μιας υποχρεωτικής αναπνοής VC. Ο
χορηγούμενος V T αντισταθμίζεται ως προς τη συμμόρφωση του
κυκλώματος ασθενούς και τη BTPS. Οι αλλαγές της ρύθμισης V T τίθενται σε
ισχύ κατά την έναρξη της εισπνοής ή κατά την εκπνοή. Η ρύθμιση VT
επηρεάζει μόνο τη χορήγηση των υποχρεωτικών αναπνοών.
Εάν κάνετε μια αλλαγή στη
ρύθμιση V T , ο αναπνευστήρας συγκρίνει τη νέα
.
τιμή με τις ρυθμίσεις f, V MAX , πρότυπο ροής και TPL . Αν η προτεινόμενη
ΤΑ 12-18
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ρύθμιση V T είναι εντός του αποδεκτού εύρους αλλά θα είχε ως αποτέλεσμα
μία αναλογία I:E που υπερβαίνει το 4,00:1 ή TI μεγαλύτερη από οκτώ
δευτερόλεπτα ή μικρότερη από 0,2 δευτερόλεπτα, ή TE μικρότερη από 0,2
δευτερόλεπτα, ο αναπνευστήρας δεν θα επιτρέψει την αλλαγή.

12.26 Τύπος αερισμού
Οι επιλογές για τον τύπο αερισμού (Vent Type) είναι δύο: INVASIVE
(Επεμβατικός) και NIV (Μη επεμβατικός). Ο επεμβατικός (INVASIVE) αερισμός
είναι ο συμβατικός αερισμός που χρησιμοποιείται με τους ενδοτραχειακούς
σωλήνες ή τους σωλήνες τραχειοστομίας. Κατά τον επεμβατικό αερισμό, είναι
διαθέσιμες όλες οι εγκατεστημένες επιλογές λογισμικού, όλες οι λειτουργίες
αναπνοής, όλοι οι τύποι αναπνοών και όλοι οι τύποι ενεργοποίησης.
Στις διασυνδέσεις μη επεμβατικού αερισμού (NIV) περιλαμβάνονται οι
ολοπρόσωπες και οι ρινικές μάσκες χωρίς εξαερισμό, οι ρινικές απολήξεις και
οι σωλήνες ET χωρίς στερεωτικό (ανατρέξτε στην Ενότητα 4.12.2, στη
σελίδα ΕΧ 4-29, για τον κατάλογο των διασυνδέσεων που έχουν δοκιμαστεί
επιτυχώς με τον μη επεμβατικό αερισμό).
Προειδοποίηση
Μην αερίζετε ασθενείς διασωληνωμένους με ενδοτραχειακό σωλήνα ή
σωλήνα τραχειοστομίας με στερεωτικό, χρησιμοποιώντας τον τύπο
αερισμού NIV.
Ο μη επεμβατικός αερισμός (NIV) παρέχει στον αναπνευστήρα Puritan
Bennett™ 840 τη δυνατότητα να διαχειρίζεται μεγάλες διαρροές του συστήματος που συνδέονται με τις συγκεκριμένες διασυνδέσεις, παρέχοντας συναγερμούς αποσύνδεσης βάσει της πίεσης, ελαχιστοποιώντας τους ψευδείς
συναγερμούς αποσύνδεσης και αντικαθιστώντας το συναγερμό INSPIRATION
TOO LONG (Πολύ μεγάλη εισπνοή) με τη ρύθμιση του ορίου υψηλού χρόνου
αυθόρμητης εισπνοής (2TI SPONT ) και τη σχετική οπτική ένδειξη.
Η ακόλουθη λίστα απεικονίζει το υπομενού των ρυθμίσεων INVASIVE
(επεμβατικός) κατά τον NIV:
•

Mode (Λειτουργία) – A/C, SIMV, SPONT. (Η λειτουργία BiLevel δεν είναι
διαθέσιμη κατά τον μη επεμβατικό αερισμό [NIV].)

•

Mandatory type (Υποχρεωτικός τύπος) – PC ή VC. (Η επιλογή VC+ δεν
είναι διαθέσιμη κατά τον μη επεμβατικό αερισμό [NIV].)

•

Spontaneous type (Αυθόρμητος τύπος) – PS ή None (Κανένας). (Οι τύποι
TC και VS δεν είναι διαθέσιμοι κατά τον μη επεμβατικό αερισμό [NIV].)
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•

Trigger type (Τύπος ενεργοποίησης) – Flow triggering (Ενεργοποίηση
ροής). (Η ενεργοποίηση πίεσης δεν είναι διαθέσιμη κατά τον μη
επεμβατικό αερισμό [NIV].)

Κατά τη μετάβαση από και προς τον τύπο αερισμού NIV, πραγματοποιούνται
αυτόματες αλλαγές στις λειτουργίες και στους τύπους αναπνοών που
επιτρέπεται. Οι Ενότητα 4.12.7 και Ενότητα 4.12.8 του Εγχειριδίου χειριστή
παρέχουν λεπτομέρειες όσον αφορά αυτές τις αυτόματες αλλαγές ρύθμισης.
Κατά τη ρύθμιση του συναγερμού NIV, ο γιατρός μπορεί να επιλέξει τη
ρύθμιση OFF για τους συναγερμούς, αλλά θα πρέπει να εξετάσει εάν αυτό
ενδείκνυται για την κατάσταση του ασθενούς.

ΤΑ 12-20
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1

Στο κεφάλαιο αυτό, αναλύεται η στρατηγική αντιμετώπισης
των συναγερμών, ενώ παρέχονται, παράλληλα, πληροφορίες
σχετικά με συγκεκριμένους συναγερμούς του αναπνευστήρα
για το Σύστημα Αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840. Για
πληροφορίες σχετικά με τα πεδία τιμών των ρυθμίσεων, τις
αναλύσεις και τις τιμές όλων των συναγερμών για τους νέους
ασθενείς, βλ. τον Πίνακας A-13 στο Παράρτημα A αυτού
του εγχειριδίου.
Οι τρέχουσες ρυθμίσεις αποθηκεύονται στη μη ευμετάβλητη
μνήμη. Για όλες τις ρυθμίσεις του αναπνευστήρα τα όρια
είναι απόλυτα, προκειμένου να μην είναι δυνατή η χρήση
ρυθμίσεων εκτός του πεδίου ασφαλών ή επιτρεπτών τιμών
του αναπνευστήρα. Τα όρια αυτά μπορεί να είναι σταθερά ή
να εξαρτώνται από άλλες ρυθμίσεις, όπως το ιδανικό βάρος
σώματος (IBW).

13.1 Αντιμετώπιση συναγερμών
Σκοπός της στρατηγικής αντιμετώπισης συναγερμών του
Puritan Bennett™ 840 Ventilator System είναι:
•

Η ανίχνευση ουσιαστικών προβλημάτων και η ειδοποίηση
του υπεύθυνου νοσηλείας, όσο το δυνατό συντομότερα,
παράλληλα με την ελαχιστοποίηση των συναγερμών που
ενεργοποιούνται χωρίς να συντρέχει σοβαρός λόγος.

•

Η αναγνώριση της αιτίας και η πρόταση διορθωτικής
ενέργειας για την αντιμετώπιση του συναγερμού, όταν
αυτό είναι δυνατό.

Συναγερμοί

•

Η εύκολη αναγνώριση του επιπέδου προτεραιότητας ενός συναγερμού.

•

Η δυνατότητα γρήγορης και εύκολης ρύθμισης των συναγερμών.

Οι αναγγελίες συναγερμών περιλαμβάνουν ένα επίπεδο προτεραιότητας,
το οποίο αποτελεί μια εκτίμηση του πόσο γρήγορα πρέπει να ανταποκριθεί
ο υπεύθυνος νοσηλείας, προκειμένου να μην διακυβευθεί η ασφάλεια του
ασθενούς. Ο Πίνακας 13-1 παρουσιάζει συνοπτικά τα επίπεδα
προτεραιότητας των συναγερμών.

Πίνακας 13-1: Επίπεδα προτεραιότητας συναγερμών
Επίπεδο
προτεραιότητας

ΤΑ 13-2

Οπτική
ένδειξη

Ηχητική ένδειξη

Διαδικασία αυτόματης
επαναφοράς

Υψηλό:
Επικίνδυνη
κατάσταση
που απαιτεί
άμεση αντίδραση

Κόκκινη,
παλλόμενη

Ηχητικός τόνος
υψηλής προτεραιότητας (επαναλαμβανόμενη
αλληλουχία
πέντε ηχητικών
τόνων, η αλληλουχία επαναλαμβάνεται δύο
φορές, σταματά
και, στη συνέχεια, επαναλαμβάνεται και πάλι)

Μόλις όλες οι συνθήκες
του συναγερμού υψηλής προτεραιότητας επανέλθουν στα
φυσιολογικά επίπεδα, η ηχητική ένδειξη σταματά,
η κόκκινη ένδειξη υψηλής προτεραιότητας παύει να πάλλεται
και ανάβει σταθερά, ενώ καταχωρείται στο αρχείο του ιστορικού συναγερμών η ενέργεια
της αυτόματης επαναφοράς.
Για να σβήσει η οπτική ένδειξη,
πατήστε το πλήκτρο επαναφοράς συναγερμού.

Μεσαίο:
Μη φυσιολογική κατάσταση που
απαιτεί τη
δέουσα
προσοχή

Κίτρινη,
παλλόμενη

Ηχητικός τόνος
μέσης προτεραιότητας (επαναλαμβανόμενη
αλληλουχία
τριών ηχητικών
τόνων)

Μόλις όλες οι συνθήκες του
συναγερμού μέσης προτεραιότητας επανέλθουν στα φυσιολογικά επίπεδα, η ηχητική και
η οπτική ένδειξη σταματά,
ενώ καταχωρείται στο αρχείο
του ιστορικού συναγερμών
η ενέργεια της αυτόματης
επαναφοράς.
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Πίνακας 13-1: Επίπεδα προτεραιότητας συναγερμών (συνέχεια)
Επίπεδο
προτεραιότητας

Οπτική
ένδειξη

Ηχητική ένδειξη

Διαδικασία αυτόματης
επαναφοράς

Χαμηλό:
Αλλαγή
κατάστασης, ενημέρωση του
γιατρού

Κίτρινη, σταθερά αναμμένη

Ηχητικός τόνος
χαμηλής προτεραιότητας (δύο
ηχητικοί τόνοι,
μη επαναλαμβανόμενοι)

Μόλις όλες οι συνθήκες
του συναγερμού χαμηλής
προτεραιότητας επανέλθουν
στα φυσιολογικά επίπεδα,
η ηχητική και η οπτική ένδειξη
σταματά, ενώ καταχωρείται
στο αρχείο του ιστορικού
συναγερμών η ενέργεια της
αυτόματης επαναφοράς.

Φυσιολογικό:
Καμία
ενεργή συνθήκη συναγερμού
(μπορεί να
περιλαμβάνονται συναγερμοί των
οποίων γίνεται αυτόματη
επαναφορά)

Πράσινη,
σταθερά
αναμμένη

Καμία

Δεν υφίσταται.
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13.1.1 Μηνύματα συναγερμού
Εκτός από την εμφάνιση του επιπέδου προτεραιότητας ενός συναγερμού,
ο αναπνευστήρας εμφανίζει και μηνύματα συναγερμού για τους δύο από
τους ενεργούς συναγερμούς με την υψηλότερη προτεραιότητα, στο επάνω
μέρος της οθόνης του GUI. Η Εικόνα 13-1 εμφανίζει τη μορφή των μηνυμάτων
συναγερμού.
Το βασικό μήνυμα προσδιορίζει το
συναγερμό. Επιλέξτε το σύμβολο
συναγερμού για να προβάλετε τον
ορισμό στην κάτω οθόνη.

Το μήνυμα ανάλυσης δίνει την κύρια αιτία του
συναγερμού. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει
εξαρτημένους συναγερμούς.

}

Τα δύο ύψιστης
προτεραιότητας
μηνύματα ενεργού
συναγερμού
εμφανίζονται εδώ.
Το μήνυμα
αποκατάστασης
προτείνει με ποιο τρόπο
μπορεί να επιλυθεί η
συνθήκη συναγερμού.

Επιλέξτε το παλλόμενο κουμπί MORE ALARMS
(Περισσότεροι συναγερμοί) περισσότερων
συναγερμών για να προβάλετε μηνύματα για
έως έξι επιπλέον ενεργούς συναγερμούς.

Εικόνα 13-1. Μορφή μηνύματος συναγερμού (πάνω οθόνη GUI)
Ο τρόπος εμφάνισης των μηνυμάτων συναγερμού ορίζεται σύμφωνα με τους
παρακάτω κανόνες:

ΤΑ 13-4

•

Εάν ο αναπνευστήρας συνδέεται με εξωτερική συσκευή για τη συλλογή
δεδομένων για την παρακολούθηση των τάσεων ή για άλλες διαδικασίες
παρακολούθησης, τα εξωτερικά δεδομένα δεν λαμβάνονται υπόψη στην
αντιμετώπιση των συναγερμών.

•

Οι αρχικοί συναγερμοί που καλούνται βασικοί συναγερμοί έχουν
μεγαλύτερη προτεραιότητα από τους εξαρτημένους συναγερμούς
που προκύπτουν από τους βασικούς συναγερμούς.
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•

Το σύστημα προσθέτει εξαρτημένους συναγερμούς στα μηνύματα
ανάλυσης κάθε ενεργού κύριου συναγερμού με τον οποίο συνδέονται.
Αν ένας εξαρτημένος συναγερμός ακυρωθεί, το σύστημα τον αφαιρεί
από το μήνυμα ανάλυσης του κύριου συναγερμού.

•

Το επίπεδο προτεραιότητας ενός αρχικού συναγερμού είναι ίσο προς ή
μεγαλύτερο από το επίπεδο προτεραιότητας των ενεργών εξαρτημένων
συναγερμών.

•

Ένας συναγερμός δεν μπορεί να είναι εξαρτημένος συναγερμός άλλου
συναγερμού που ενεργοποιείται μετά από αυτόν.

•

Εάν ένας κύριος συναγερμός ακυρωθεί, κάθε ενεργός εξαρτημένος
συναγερμός καθίσταται κύριος, εκτός αν εξαρτάται επίσης από άλλους
ενεργούς κύριους συναγερμούς.

•

Το σύστημα εφαρμόζει το νέο όριο συναγερμού για τους υπολογισμούς
των συναγερμών από τη στιγμή της αλλαγής ενός ορίου συναγερμού.

•

Το επίπεδο προτεραιότητας ενός εξαρτημένου συναγερμού βασίζεται
αποκλειστικά στις συνθήκες ανίχνευσής του (και όχι στην προτεραιότητα
των συναγερμών με τους οποίους συνδέεται).

•

Όταν ένας συναγερμός θέτει τον αναπνευστήρα σε λειτουργία αδράνειας,
σε ολοκλήρωση του κύκλου αναπνοής σε κατάσταση απόφραξης (OSC)
ή σε κατάσταση ανοικτής βαλβίδας ασφαλείας (SVO), τα δεδομένα του
ασθενούς (συμπεριλαμβανομένων των κυματομορφών) παύουν να
εμφανίζονται στην οθόνη. Ο χρόνος που παρέρχεται χωρίς αναπνευστική
υποστήριξη (δηλαδή, από τη στιγμή ενεργοποίησης της λειτουργίας
αδράνειας ή των καταστάσεων OSC και SVO) εμφανίζεται στην επάνω
οθόνη. Εάν γίνει αυτόματη επαναφορά του συναγερμού που προκάλεσε
την ενεργοποίηση της λειτουργίας αδράνειας και των καταστάσεων OSC
και SVO, ο αναπνευστήρας κάνει επαναφορά όλων των αλγόριθμων
ανίχνευσης συναγερμών βάσει των δεδομένων του ασθενούς.
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13.1.2 Συνοπτική παράθεση συναγερμών
Ο Πίνακας 13-2 παρουσιάζει συνοπτικά τους συναγερμούς του
αναπνευστήρα, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων προτεραιότητας
των μηνυμάτων και άλλων πληροφοριών.

Πίνακας 13-2: Συνοπτική παράθεση συναγερμών
Βασικό
μήνυμα

Προτεραιότητα

Μήνυμα
ανάλυσης

AC POWER
LOSS (Διακοπή
τροφοδοσίας
AC)

Χαμηλή

Operating on
battery (Λειτουργία με την
μπαταρία).

Μεσαία

Χρόνος
λειτουργίας
< 2 λεπτά.

Μεσαία

Apnea
ventilation
(Αερισμός
άπνοιας). Διάστημα αναπνοής
> διάστημα
άπνοιας.

Υψηλή

Εκτεταμένη
διάρκεια
άπνοιας ή πολλαπλά συμβάντα άπνοιας.

ΑΠΝΟΙΑ (συναγερμός δεδομένων
ασθενούς)

ΤΑ 13-6

Μήνυμα αποκατάστασης

Σχόλια

Prepare for
power loss
(Προετοιμαστείτε για διακοπή
ρεύματος).

Διακόπτης τροφοδοσίας ανοικτός, δεν
υπάρχει τροφοδοσία από το δίκτυο, ο
αναπνευστήρας λειτουργεί με την BPS.
Ανάβει η ένδειξη λειτουργίας της BPS.
Επαναφορά μόλις
αποκατασταθεί η
τροφοδοσία AC.

Check patient &
settings (Ελέγξτε τον ασθενή
και τις ρυθμίσεις).

Το ορισμένο διάστημα άπνοιας έχει
εκπνεύσει χωρίς να
έχει ενεργοποιηθεί
αναπνοή από τον
αναπνευστήρα, τον
ασθενή ή το χειριστή. Γίνεται επαναφορά μετά από
2 διαδοχικές αναπνοές με πρωτοβουλία του ασθενούς.
Πιθανός εξαρτημένος συναγερμός:
3VE TOT.
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Συναγερμοί

Πίνακας 13-2: Συνοπτική παράθεση συναγερμών (συνέχεια)
Βασικό
μήνυμα
CIRCUIT
DISCONNECT
(Αποσύνδεση
κυκλώματος)

V T ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
(συναγερμός
δεδομένων
ασθενούς)

Προτεραιότητα

Μήνυμα
ανάλυσης

Μήνυμα αποκατάστασης

Σχόλια

Υψηλή

No ventilation
(Δεν γίνεται
αερισμός).

Check patient/
ventilator
status (Ελέγξτε
τον ασθενή/την
κατάσταση του
αναπνευστήρα).

Ο αναπνευστήρας
ανέκαμψε από τη διακοπή τροφοδοσίας,
που διήρκεσε περισσότερο από 5 λεπτά,
ανιχνεύει σύνδεση
κυκλώματος και
εισέρχεται
σε λειτουργία αδράνειας. Στην πάνω
οθόνη, εμφανίζεται ο
χρόνος που παρήλθε
χωρίς υποστήριξη
από τον αναπνευστήρα. Γίνεται επαναφορά μόλις ο
αναπνευστήρας
ανιχνεύσει επανασύνδεση.

Υψηλή

No ventilation
(Δεν γίνεται
αερισμός).

Ελέγξτε τον
ασθενή.
Reconnect
circuit (Επανασυνδέστε το
κύκλωμα).

Ο αναπνευστήρας
ανιχνεύει αποσύνδεση του κυκλώματος και εισέρχεται
σε λειτουργία αδρανείας. Στην πάνω
οθόνη, εμφανίζεται ο
χρόνος που παρήλθε
χωρίς υποστήριξη
από τον αναπνευστήρα. Γίνεται επαναφορά μόλις ο
αναπνευστήρας
ανιχνεύσει επανασύνδεση.

Χαμηλή

Επιτεύχθηκε το
όριο αντιστάθμισης ως προς
τη συμμόρφωση.

Ο εισπνεόμενος
όγκος μπορεί
να είναι
< ρύθμιση.
Ελέγξτε ασθενή
και τύπο
κυκλώματος.

Ο όγκος συμμόρφωσης που απαιτείται
για την αντιστάθμιση
της χορήγησης μιας
αναπνοής με έλεγχο
όγκου υπερβαίνει το
μέγιστο επιτρεπτό
όγκο στις 3 από τις
4 τελευταίες
αναπνοές.
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ΤΑ 13-7

Συναγερμοί

Πίνακας 13-2: Συνοπτική παράθεση συναγερμών (συνέχεια)

ΤΑ 13-8

Βασικό
μήνυμα

Προτεραιότητα

Μήνυμα
ανάλυσης

Μήνυμα αποκατάστασης

COMPRESSOR
INOPERATIVE
(Συμπιεστής
ανενεργός)

Χαμηλή

No compressor
air (Δεν παρέχεται αέρας από
το συμπιεστή).
No operation
during low AC
power
(Απενεργοποίηση όσο διαρκεί η διακοπή
ρεύματος).

Δεν εμφανίζεται κανένα
μήνυμα αποκατάστασης

Χαμηλή

No compressor
air (Δεν παρέχεται αέρας από
το συμπιεστή).
No operation
during A/C
power loss
(Απενεργοποίηση όσο διαρκεί η διακοπή
τροφοδοσίας
εναλ. ρεύματος).

Ο αναπνευστήρας
απενεργοποιεί το
συμπιεστή. Γίνεται
επαναφορά μόλις
αποκατασταθεί η
τροφοδοσία από
το δίκτυο.

Χαμηλή

No compressor
air (Δεν παρέχεται αέρας από
το συμπιεστή).

Η ένδειξη ετοιμότητας του συμπιεστή
σβήνει.

Χαμηλή

Δ/Ε

Replace
compressor
(Αντικαταστήστε το συμπιεστή).

Σχόλια
Η ένδειξη ετοιμότητας του συμπιεστή
σβήνει. Γίνεται επαναφορά μόλις αποκατασταθεί η
τροφοδοσία από
το δίκτυο.

Ο συναγερμός ενεργοποιείται όταν δεν
υπάρχουν οι συναγερμοί LOW AC
POWER (Χαμηλή
ισχύς) και AC
POWER LOSS
(Διακοπή τροφοδοσίας) για < 15 δευτερόλεπτα ΚΑΙ ο
χρόνος από την
ενεργοποίηση
> 10 δευτερόλεπτα.
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Συναγερμοί

Πίνακας 13-2: Συνοπτική παράθεση συναγερμών (συνέχεια)
Βασικό
μήνυμα

Προτεραιότητα

Μήνυμα
ανάλυσης

DEVICE ALERT
(Προειδοποίηση συσκευής)

Χαμηλή

Breath delivery
not affected
(Δεν επηρεάζεται η χορήγηση
αναπνοών).

Χαμηλή

Ventilation
continues as
set (Ο αερισμός
συνεχίζεται
όπως έχει οριστεί).

Χαμηλή

Χαμηλή

Μήνυμα αποκατάστασης
Service
required
(Απαιτείται
σέρβις).

Replace &
service
ventilator
(Αντικαταστήστε και κάντε
σέρβις στον
αναπνευBreath delivery
στήρα).
not affected
(Δεν επηρεάζεται η χορήγηση
αναπνοών).
Compromised
spirometry
(Ανακριβής
σπιρομέτρηση).

Σχόλια
Οι παρασκηνιακοί
έλεγχοι εντόπισαν
πρόβλημα. Γίνεται
επαναφορά αφού
ο αναπνευστήρας
περάσει από τον
έλεγχο EST.

Ο POST εντόπισε
Breath delivery Service
required (Απαι- πρόβλημα. Γίνεται
not affected
(Δεν επηρεάζε- τείται σέρβις). επαναφορά αφού
ο αναπνευστήρας
ται η χορήπεράσει από τον
γηση
έλεγχο POST.
αναπνοών).
Possible
compromise of
other functions
(Ενδεχόμενη
ανακρίβεια
άλλων λειτουργιών).
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ΤΑ 13-9

Συναγερμοί

Πίνακας 13-2: Συνοπτική παράθεση συναγερμών (συνέχεια)

ΤΑ 13-10

Βασικό
μήνυμα

Προτεραιότητα

Μήνυμα
ανάλυσης

Μήνυμα αποκατάστασης

DEVICE ALERT
(Προειδοποίηση συσκευής)
(συνέχεια)

Μεσαία

Ventilation
continues as
set (Ο αερισμός
συνεχίζεται
όπως έχει οριστεί).

Replace &
service
ventilator
(Αντικαταστήστε και κάντε
σέρβις στον
αναπνευστήρα).

Οι παρασκηνιακοί
έλεγχοι εντόπισαν
πρόβλημα. Μπορεί
να επηρεαστεί η
ακρίβεια της θερμοκρασίας του αισθητήρα εκπνευστικής
ροής. Γίνεται επαναφορά αφού ο αναπνευστήρας περάσει
από τον έλεγχο EST.

Μεσαία

Ventilation
continues as
set (Ο αερισμός
συνεχίζεται
όπως έχει οριστεί).

Replace &
service
ventilator
(Αντικαταστήστε και κάντε
σέρβις στον
αναπνευστήρα).

Οι παρασκηνιακοί
έλεγχοι εντόπισαν
πρόβλημα. Μπορεί
να επηρεαστεί η
θερμοκρασία του
αισθητήρα ροής
οξυγόνου. Ο αναπνευστήρας χρησιμοποιεί την
ονομαστική τιμή.
Γίνεται επαναφορά
αφού ο αναπνευστήρας περάσει από τον
έλεγχο EST.

Μεσαία

Breath delivery
not affected
(Δεν επηρεάζετ
αι η χορήγηση
αναπνοών).
Compromised
spirometry
(Ανακριβής
σπιρομέτρηση).

Οι παρασκηνιακοί
έλεγχοι εντόπισαν
συνεχές πρόβλημα
για πάνω από
10 λεπτά. Γίνεται
επαναφορά αφού
ο αναπνευστήρας
περάσει από τον
έλεγχο EST.

Μεσαία

Ventilation
continues as
set (Ο αερισμός
συνεχίζεται
όπως έχει οριστεί). Only O2
available (Μόνο
O2 διαθέσιμο).

Οι παρασκηνιακοί
έλεγχοι εντόπισαν
πρόβλημα. Ο αναπνευστήρας χορηγεί 100% O2. Γίνεται
επαναφορά αφού ο
αναπνευστήρας
περάσει από τον
έλεγχο EST.

Σχόλια
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Συναγερμοί

Πίνακας 13-2: Συνοπτική παράθεση συναγερμών (συνέχεια)
Βασικό
μήνυμα

Προτεραιότητα

Μήνυμα
ανάλυσης

Μήνυμα αποκατάστασης

DEVICE ALERT
(Προειδοποίηση συσκευής)
(συνέχεια)

Μεσαία

Breath delivery
not affected
(Δεν επηρεάζεται η χορήγηση
αναπνοών).
Compromised
spirometry
(Ανακριβής
σπιρομέτρηση).

Ελέγξτε τον
ασθενή.
Replace &
service
ventilator (Αντικαταστήστε και
κάντε σέρβις
στον αναπνευστήρα).

Οι παρασκηνιακοί
έλεγχοι εντόπισαν
πρόβλημα. Μπορεί
να επηρεαστεί η
ακρίβεια της θερμοκρασίας του αισθητήρα εκπνευστικής
ροής. Γίνεται επαναφορά αφού ο αναπνευστήρας περάσει
από τον έλεγχο EST.

Μεσαία

Ventilation
continues as
set (Ο αερισμός
συνεχίζεται
όπως έχει οριστεί). Only air
available
(Χορηγείται
μόνο αέρας).

Replace &
service
ventilator (Αντικαταστήστε και
κάντε σέρβις
στον αναπνευστήρα).

Οι παρασκηνιακοί
έλεγχοι εντόπισαν
πρόβλημα. Ο αναπνευστήρας χορηγεί 21% Ο2. Γίνεται
επαναφορά αφού ο
αναπνευστήρας
περάσει από τον
έλεγχο EST.

Υψηλή

Breath delivery
not affected
(Δεν επηρεάζεται η χορήγηση
αναπνοών).

Σχόλια

Οι παρασκηνιακοί
έλεγχοι εντόπισαν
πρόβλημα. Απώλεια
ενδείξεων GUI. Αδύνατη η αλλαγή των
ρυθμίσεων. Γίνεται
επαναφορά αφού ο
αναπνευστήρας
περάσει από τον
έλεγχο EST.
Ανατρέξτε στον
Πίνακας 13-3 στη
σελίδα ΤΑ 13-26 για
πληροφορίες σχετικά με τις συνιστώμενες ενέργειες.
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ΤΑ 13-11

Συναγερμοί

Πίνακας 13-2: Συνοπτική παράθεση συναγερμών (συνέχεια)

ΤΑ 13-12

Βασικό
μήνυμα

Προτεραιότητα

Μήνυμα
ανάλυσης

Μήνυμα αποκατάστασης

Σχόλια

DEVICE ALERT
(Προειδοποίηση συσκευής)
(συνέχεια)

Υψηλή

Unable to
determine
status of breath
delivery (Δεν
είναι δυνατό να
προσδιοριστεί
η κατάσταση
της χορήγησης
αναπνοών).

Ελέγξτε τον
ασθενή. Replace
& service
ventilator
(Αντικαταστήστε και κάντε
σέρβις στον
αναπνευστήρα).

Οι παρασκηνιακοί
έλεγχοι εντόπισαν
πρόβλημα. Απώλεια
ενδείξεων GUI.
Γίνεται επαναφορά
μόλις αποκατασταθεί η επικοινωνία
μεταξύ GUI και BDU.

Υψηλή

Ventilation
continues as
set (Ο αερισμός
συνεχίζεται
όπως έχει οριστεί).

Replace &
service
ventilator (Αντικαταστήστε και
κάντε σέρβις
στον αναπνευστήρα).

Οι παρασκηνιακοί
έλεγχοι εντόπισαν
πρόβλημα. Απώλεια
ενδείξεων GUI. Απενεργοποίηση συναγερμών, αλλαγών
ρυθμίσεων και
δεδομένων παρακολούθησης. Γίνεται
επαναφορά αφού
ο αναπνευστήρας
περάσει από τον
έλεγχο EST. Ανατρέξτε στον
Πίνακας 13-3 στη
σελίδα ΤΑ 13-26 για
πληροφορίες σχετικά με τις συνιστώμενες ενέργειες.

Υψηλή

Ventilation
continues as
set (Ο αερισμός
συνεχίζεται
όπως έχει οριστεί).

Replace &
service
ventilator (Αντικαταστήστε και
κάντε σέρβις
στον αναπνευστήρα).

Οι παρασκηνιακοί
έλεγχοι εντόπισαν
πρόβλημα. Απενεργοποίηση αλλαγών
ρυθμίσεων,
δεδομένων παρακολούθησης και συναγερμών. Γίνεται
επαναφορά αφού ο
αναπνευστήρας
περάσει από τον
έλεγχο EST.
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Συναγερμοί

Πίνακας 13-2: Συνοπτική παράθεση συναγερμών (συνέχεια)
Βασικό
μήνυμα

Προτεραιότητα

Μήνυμα
ανάλυσης

Μήνυμα αποκατάστασης

DEVICE ALERT
(Προειδοποίηση συσκευής)
(συνέχεια)

Υψηλή

Ventilation
continues as set
(Ο αερισμός
συνεχίζεται
όπως έχει οριστεί). Delivery/
spiro may be
compromised
(Ενδεχόμενη
ανακρίβεια
χορήγησης/σπιρομέτρησης).

Replace &
service
ventilator (Αντικαταστήστε και
κάντε σέρβις
στον αναπνευστήρα).

Οι παρασκηνιακοί
έλεγχοι εντόπισαν
πρόβλημα. Δεν επιτρέπονται οι αλλαγές ρυθμίσεων.
Γίνεται επαναφορά
αφού ο αναπνευστήρας περάσει από τον
έλεγχο EST.

Υψηλή

Breath delivery
not affected
(Δεν επηρεάζεται η χορήγηση
αναπνοών).
Compromised
spiro (Ανακριβής σπιρομέτρηση).
Trig = pres
(Τύπος ενεργοποίησης =
πίεση).

Ελέγξτε τον
ασθενή.
Replace &
service
ventilator (Αντικαταστήστε και
κάντε σέρβις
στον αναπνευστήρα).

Οι παρασκηνιακοί
έλεγχοι εντόπισαν
πρόβλημα και επιλέχθηκε η ενεργοποίηση ροής. Μπορεί
να επηρεαστεί η
ακρίβεια της θερμοκρασίας του αισθητήρα εκπνευστικής
ροής. Γίνεται επαναφορά αφού ο αναπνευστήρας περάσει
από τον έλεγχο EST.

Υψηλή

Ventilation
continues as
set, except O2%
= 100 (Ο αερισμός συνεχίζεται όπως
ρυθμίστηκε,
εκτός εάν
O2% = 100)

Ελέγξτε τον
ασθενή.
Replace &
service
ventilator (Αντικαταστήστε και
κάντε σέρβις
στον αναπνευστήρα).

Οι παρασκηνιακοί
έλεγχοι εντόπισαν
πρόβλημα. Ο αναπνευστήρας χορηγεί 100% O2 αντί του
καθορισμένου O2%.
Γίνεται επαναφορά
αφού ο αναπνευστήρας περάσει από τον
έλεγχο EST.

Σχόλια
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ΤΑ 13-13

Συναγερμοί

Πίνακας 13-2: Συνοπτική παράθεση συναγερμών (συνέχεια)

ΤΑ 13-14

Βασικό
μήνυμα

Προτεραιότητα

Μήνυμα
ανάλυσης

Μήνυμα αποκατάστασης

DEVICE ALERT
(Προειδοποίηση συσκευής)
(συνέχεια)

Υψηλή

Ventilation
continues as
set (Ο αερισμός
συνεχίζεται
όπως έχει οριστεί).
Compromised
air delivery
(Ανακρίβεια
χορήγησης
αέρα)

Replace &
service
ventilator (Αντικαταστήστε και
κάντε σέρβις
στον αναπνευστήρα). Ελέγξτε τον ασθενή.

Οι παρασκηνιακοί
έλεγχοι εντόπισαν
πρόβλημα. Μπορεί
να επηρεαστεί η θερμοκρασία του αισθητήρα ροής αέρα. Ο
αναπνευστήρας χρησιμοποιεί την ονομαστική τιμή. Γίνεται
επαναφορά αφού ο
αναπνευστήρας
περάσει από τον
έλεγχο EST.

Υψηλή

Ventilation
continues as
set (Ο αερισμός
συνεχίζεται
όπως έχει οριστεί).
Compromised
O2 delivery
(Ανακριβής
χορήγηση O2)

Replace &
service
ventilator (Αντικαταστήστε και
κάντε σέρβις
στον αναπνευστήρα). Ελέγξτε τον ασθενή.

Οι παρασκηνιακοί
έλεγχοι εντόπισαν
πρόβλημα. Μπορεί
να επηρεαστεί η
θερμοκρασία του
αισθητήρα ροής
οξυγόνου. Ο αναπνευστήρας χρησιμοποιεί την
ονομαστική τιμή.
Γίνεται επαναφορά
αφού ο αναπνευστήρας περάσει από τον
έλεγχο EST.

Υψηλή

Power loss &
recovery
occurred with a
pre-existing
Device Alert
(Συνέβη διακοπή τροφοδοσίας και
αποκατάσταση
με προϋπάρχοντα το συναγερμό Device
Alert [Προειδοποίηση
συσκευής]).

Check Alarm
log (Ελέγξτε το
αρχείο καταγραφής συναγερμών). EST
required (Απαιτείται EST).

Οι παρασκηνιακοί
έλεγχοι εντόπισαν
πρόβλημα. Απώλεια
ενδείξεων GUI.
Γίνεται επαναφορά
αφού ο αναπνευστήρας περάσει από τον
έλεγχο EST.

Σχόλια
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Συναγερμοί

Πίνακας 13-2: Συνοπτική παράθεση συναγερμών (συνέχεια)
Βασικό
μήνυμα

Προτεραιότητα

Μήνυμα
ανάλυσης

Μήνυμα αποκατάστασης

DEVICE ALERT
(Προειδοποίηση συσκευής)
(συνέχεια)

Υψηλή

Ventilation
continues as
set, except
O2% = 21. (Ο
αερισμός συνεχίζεται όπως
ρυθμίστηκε,
εκτός εάν
O2% = 21.)

Ελέγξτε τον
ασθενή.
Replace &
service
ventilator (Αντικαταστήστε και
κάντε σέρβις
στον αναπνευστήρα).

Οι παρασκηνιακοί
έλεγχοι εντόπισαν
πρόβλημα. Ο αναπνευστήρας χορηγεί 21% O2 αντί του
καθορισμένου O2%.
Γίνεται επαναφορά
αφού ο αναπνευστήρας περάσει από τον
έλεγχο EST.

Υψηλή

No ventilation
(Δεν γίνεται
αερισμός).
Safety Valve
Open (Ανοικτή
βαλβίδα ασφαλείας).

Χορηγήστε
εναλλακτικό
αερισμό.
Replace &
service
ventilator
(Αντικαταστήστε και κάντε
σέρβις στον
αναπνευστήρα).

Υψηλή

No ventilation
(Δεν γίνεται
αερισμός).
Safety Valve
Open (Ανοικτή
βαλβίδα ασφαλείας).

Ελέγξτε τον
ασθενή.
Replace &
service
ventilator
(Αντικαταστήστε και κάντε
σέρβις στον
αναπνευστήρα).

Οι παρασκηνιακοί
έλεγχοι εντόπισαν
πρόβλημα. Ανάβει
η ένδειξη ανοικτής
βαλβίδας ασφαλείας. Στην πάνω
οθόνη, εμφανίζεται
ο χρόνος που
παρήλθε χωρίς υποστήριξη από τον
αναπνευστήρα. Γίνεται επαναφορά
αφού ο αναπνευστήρας περάσει από τον
έλεγχο EST.

Σχόλια
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ΤΑ 13-15

Συναγερμοί

Πίνακας 13-2: Συνοπτική παράθεση συναγερμών (συνέχεια)
Βασικό
μήνυμα

Προτεραιότητα

Μήνυμα
ανάλυσης

Μήνυμα αποκατάστασης

DEVICE ALERT
(Προειδοποίηση συσκευής)
(συνέχεια)

Υψηλή

No ventilation
(Δεν γίνεται
αερισμός).
Safety Valve
Open (Ανοικτή
βαλβίδα ασφαλείας).

Χορηγήστε
εναλλακτικό
αερισμό.
Replace &
service
ventilator (Αντικαταστήστε και
κάντε σέρβις
στον αναπνευστήρα).

PPEAK
(συναγερμός
δεδομένων
ασθενούς)

Χαμηλή

Τελευταία ανα- Check patient,
πνοή  καθορι- circuit & ET
tube
σμένο όριο.
(Ελέγξτε τον
Τελευταίες
ασθενή, το
3 αναπνοές
κύκλωμα και
 καθορισμένο
το σωλήνα ΕΤ).
όριο.

Μεσαία

Υψηλή

ΤΑ 13-16

Τελευταίες
4 ή περισσότερες αναπνοές
 καθορισμένο
όριο.

Σχόλια
Οι παρασκηνιακοί
έλεγχοι εντόπισαν
πρόβλημα. Ανάβουν
οι ενδείξεις ανενεργού αναπνευστήρα
και ανοικτής βαλβίδας ασφαλείας. Το
μήνυμα μπορεί να
μην είναι ορατό. Εάν
είναι δυνατό, στην
πάνω οθόνη, εμφανίζεται ο χρόνος που
παρήλθε χωρίς υποστήριξη από τον αναπνευστήρα. Γίνεται
επαναφορά αφού ο
αναπνευστήρας
περάσει από τον
έλεγχο EST.
Η μετρηθείσα πίεση
στον αεραγωγό
 καθορισμένο όριο.
Ο αναπνευστήρας
διακόπτει την τρέχουσα αναπνοή,
εκτός εάν βρίσκεται
ήδη στο στάδιο της
εκπνοής. Πιθανοί
εξαρτημένοι συναγερμοί: 3VTE MAND,
3VE TOT, 1fTOT.
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Συναγερμοί

Πίνακας 13-2: Συνοπτική παράθεση συναγερμών (συνέχεια)
Βασικό
μήνυμα
3PPEAK
(συναγερμός
δεδομένων
ασθενούς)

O2% (συναγερμός δεδομένων
ασθενούς)

Προτεραιότητα

Μήνυμα
ανάλυσης

Μήνυμα αποκατάστασης

Χαμηλή

Τελευταίες
Ελέγξτε για
2 αναπνοές,
τυχόν διαρπίεση  καθορι- ροές.
σμένο όριο.

Μεσαία

Τελευταίες
4 αναπνοές,
πίεση  καθορισμένο όριο.

Υψηλή

Τελευταίες
10 ή περισσότερες αναπνοές, πίεση
 καθορισμένο
όριο.

Μεσαία

Μετρημένο
O2% > καθορισμένο για
 30 δευτ. αλλά
< 2 λεπτά.

Υψηλή

Μετρημένο
O2% > καθορισμένο για
2 λεπτά.

Check patient,
gas sources, O2
analyzer &
ventilator
(Ελέγξτε τον
ασθενή, τις
πηγές αερίου,
τον αναλυτή O2
και τον αναπνευστήρα).

Σχόλια
Ανώτατη πίεση
εισπνοής καθορισμένο όριο. (Διαθέσιμος μόνο όταν ο
τύπος αερισμού
είναι NIV ή INVASIVE
με υποχρεωτικό
τύπο VC+.)

Το O2% που μετρήθηκε κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε
φάσης ενός κύκλου
αναπνοής είναι 7%
(12% κατά τη διάρκεια της πρώτης
ώρας λειτουργίας)
ή περισσότερο
πάνω από τη ρύθμιση O2% για
30 δευτερόλεπτα
τουλάχιστον.
(Αυτά τα ποσοστά
αυξάνονται κατά 5%
για 4 λεπτά μετά από
μια μείωση στη ρύθμιση O2%.)
Ο συναγερμός
ενημερώνεται κατά
διαστήματα του
1 δευτερολέπτου.
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ΤΑ 13-17

Συναγερμοί

Πίνακας 13-2: Συνοπτική παράθεση συναγερμών (συνέχεια)
Βασικό
μήνυμα
1VTE
(συναγερμός
δεδομένων
ασθενούς)

1VE TOT
(συναγερμός
δεδομένων
ασθενούς)

fTOT (συναγερμός δεδομένων
ασθενούς)

ΤΑ 13-18

Προτεραιότητα

Μήνυμα
ανάλυσης

Μήνυμα αποκατάστασης

Χαμηλή

Τελευταίες
2 αναπνοές
 καθορισμένο
όριο.

Μεσαία

Τελευταίες
4 αναπνοές
 καθορισμένο
όριο.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις και τις
αλλαγές στο R
& C του ασθενούς.

Υψηλή

Τελευταίες 10 ή
περισσότερες
αναπνοές
 καθορισμένο
όριο.

Εκπνεόμενος όγκος
 καθορισμένο όριο.
Ο συναγερμός ενημερώνεται κάθε
φορά που γίνεται
νέος υπολογισμός
του εκπνεόμενου
όγκου. Πιθανός
εξαρτημένος συναγερμός: 1VE TOT.

Χαμηλή

VE TOT καθορισμένο όριο
για  30 δευτ.

Μεσαία

VE TOT καθορισμένο όριο
για > 30 δευτ.

Check patient &
settings
(Ελέγξτε τον
ασθενή και τις
ρυθμίσεις).

Υψηλή

VE TOT καθορισμένο όριο
για > 120 δευτ.

Ελάχιστος εκπνεόμενος όγκος
 καθορισμένο όριο.
Ο συναγερμός ενημερώνεται κάθε
φορά που γίνεται
νέος υπολογισμός
του ελάχιστου
εκπνεόμενου όγκου.
Πιθανός εξαρτημένος συναγερμός:
1VTE.

Χαμηλή

fTOT  καθορισμένο όριο για
 30 δευτ.

Μεσαία

fTOT  καθορισμένο όριο για
> 30 δευτ.

Check patient &
settings
(Ελέγξτε τον
ασθενή και τις
ρυθμίσεις).

Υψηλή

fTOT  καθορισμένο όριο για
> 120 δευτ.

Συνολικός αναπνευστικός ρυθμός
 καθορισμένο όριο.
Ο συναγερμός ενημερώνεται κατά την
έναρξη κάθε
εισπνοής. Γίνεται
επαναφορά όταν η
μέτρηση αναπνευστικού ρυθμού
πέσει κάτω από το
όριο συναγερμού.
Πιθανοί εξαρτημένοι συναγερμοί:
3VΤE MAND,
3VTE SPONT, VE TOT.

Σχόλια
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Συναγερμοί

Πίνακας 13-2: Συνοπτική παράθεση συναγερμών (συνέχεια)
Βασικό
μήνυμα
PVENT (συναγερμός δεδομένων
ασθενούς)

Προτεραιότητα

Μήνυμα
ανάλυσης

Μήνυμα αποκατάστασης

Σχόλια

Check patient,
circuit & ET
tube (Ελέγξτε
τον ασθενή, το
κύκλωμα και
τον σωλήνα
ΕΤ).

Πίεση εισπνοής
>100 cmH2O και
υποχρεωτικός τύπος
= VC ή αυθόρμητος
τύπος = TC ή PA. Ο
αναπνευστήρας διακόπτει την τρέχουσα
αναπνοή, εκτός εάν
είναι ήδη σε φάση
εκπνοής. Πιθανοί
εξαρτημένοι συναγερμοί: 3VΤE MAND,
3VE TOT, 1fTOT.

Inadequate
charge or nonfunctional
battery system
(Ανεπαρκής
φόρτιση ή μη
λειτουργικό
σύστημα μπαταρίας).

Service/replace
battery (Σέρβις/αντικατάσταση της
μπαταρίας).

Η BPS είναι τοποθετημένη, αλλά δεν
λειτουργεί. Γίνεται
επαναφορά μόλις
λειτουργήσει η BPS.

Χαμηλή

Τελευταίες
2 αυθόρμητες
αναπνοές =
όριο TI βάσει
IBW).

Ελέγξτε τον
ασθενή. Ελέγξτε για τυχόν
διαρροές.

Μεσαία

Τελευταίες
4 αυθόρμητες
αναπνοές =
όριο TI βάσει
IBW).

Υψηλή

Τελευταίες 10 ή
περισσότερες
αυθόρμ. αναπνοές = Όριο
TI βάσει ΙBW.

Ο χρόνος εισπνοής
για τις αυθόρμητες
αναπνοές  όριο
βάσει IBW. Ο αναπνευστήρας μεταβαίνει στην εκπνοή.
Γίνεται επαναφορά
όταν το TI πέσει
κάτω από το όριο
βάσει IBW. Ενεργός
μόνο όταν ο τύπος
αερισμού είναι
INVASIVE.

Χαμηλή

1 αναπνοή
 όριο.

Μεσαία

2 αναπνοές
 όριο.

Υψηλή

3 ή περισσότερες αναπνοές
 όριο.

INOPERATIVE
BATTERY (Μπαταρία ανενεργή)

Χαμηλή

ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΑ
ΕΙΣΠΝΟΗ
(συναγερμός
δεδομένων
ασθενούς)
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ΤΑ 13-19

Συναγερμοί

Πίνακας 13-2: Συνοπτική παράθεση συναγερμών (συνέχεια)
Βασικό
μήνυμα

ΤΑ 13-20

Προτεραιότητα

Μήνυμα
ανάλυσης

Μήνυμα αποκατάστασης

Σχόλια

LOSS OF
POWER (Διακοπή τροφοδοσίας)

Υψηλή

Ο διακόπτης τροφοδοσίας του αναπνευστήρα είναι
ανοικτός και υπάρχει ανεπαρκής τροφοδοσία από το
δίκτυο και τη BPS
(εάν έχει τοποθετηθεί). Ενδέχεται να
μην υπάρχει οπτική
ένδειξη για το
συναγερμό αυτό,
ακούγεται όμως
ένας ηχητικός
συναγερμός για
120 δευτερόλεπτα
τουλάχιστον.
Μπορεί να γίνει επαναφορά της αναγγελίας συναγερμού
γυρίζοντας το δια-

LOW AC
POWER
(Χαμηλή ισχύς
εναλ. ρεύματος)

Χαμηλή

Ventilator
currently not
affected
(Ο αναπνευστήρας δεν επηρεάζεται προς το
παρόν).

Power interrupt
possible
(Πιθανή διακοπή τροφοδοσίας).

Υπάρχει πτώση της
ισχύος δικτύου κάτω
από το 80% της ονομαστικής τάσης για
1 δευτερόλεπτο.
Ο αναπνευστήρας
συνεχίζει να λειτουργεί, προσεγγίζοντας όσο το
δυνατόν τις επιλεγμένες ρυθμίσεις.
Γίνεται επαναφορά
όταν δεν υπάρχει
σήμα χαμηλής
ισχύος για
1 δευτερόλεπτο.

ΧΑΜΗΛΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Χαμηλή

Χρόνος λειτουργίας
< 2 λεπτά.

Replace or
allow recharge
(Αντικαταστήστε ή επαναφορτίστε την
μπαταρία).

Γίνεται επαναφορά
όταν ο χρόνος
λειτουργίας που
απομένει για τη
BPS είναι περισσότερος από 2 λεπτά
περίπου.
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Συναγερμοί

Πίνακας 13-2: Συνοπτική παράθεση συναγερμών (συνέχεια)
Βασικό
μήνυμα

Προτεραιότητα

Μήνυμα
ανάλυσης

O2% (συναγερμός δεδομένων
ασθενούς)

Υψηλή

Μετρημένο
O2% < ρύθμιση O2%.

VTE MAND
(συναγερμός
δεδομένων
ασθενούς)

Χαμηλή

Τελευταίες
2 υποχρ. αναπνοές  καθορισμένο όριο.

Μεσαία

Υψηλή

Μήνυμα αποκατάστασης

Σχόλια

Check patient,
gas sources, O2
analyzer &
ventilator
(Ελέγξτε τον
ασθενή, τις
πηγές αερίου,
τον αναλυτή O2
και τον αναπνευστήρα).

Το O2% που μετρήθηκε κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε
φάσης ενός κύκλου
αναπνοής είναι 7%
(12% κατά τη διάρκεια της πρώτης
ώρας λειτουργίας)
ή περισσότερο
κάτω από τη ρύθμιση O2%, για
30 δευτερόλεπτα
τουλάχιστον, ή κάτω
από 18%. (Αυτά τα
ποσοστά αυξάνονται κατά 5% για
4 λεπτά μετά από
μια αύξηση στη
ρύθμιση O2%.)
Ο συναγερμός
ενημερώνεται κατά
διαστήματα του
1 δευτερολέπτου.

Check for leaks,
changes in
patient‘s R & C.
(Ελέγξτε για
τυχόν διαρΤελευταίες
ροές, αλλαγές
4 υποχρ. αναστο
πνοές
R & C του ασθε καθορισμένο
νούς.)
όριο.

Υποχρεωτικός
εκπνεόμενος όγκος
 καθορισμένο όριο.
Ο συναγερμός ενημερώνεται κάθε
φορά που γίνεται
νέος υπολογισμός
του υποχρεωτικού
εκπνεόμενου όγκου.
Πιθανοί εξαρτημένοι συναγερμοί:
1VE TOT, fTOT .

Τελευταίες 10 ή
περισσότερες
υποχρ. αναπνοές  καθορισμένο όριο.
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ΤΑ 13-21

Συναγερμοί

Πίνακας 13-2: Συνοπτική παράθεση συναγερμών (συνέχεια)
Βασικό
μήνυμα
VTE SPONT
(συναγερμός
δεδομένων
ασθενούς)

3VE TOT
(συναγερμός
δεδομένων
ασθενούς)

ΤΑ 13-22

Προτεραιότητα

Μήνυμα
ανάλυσης

Μήνυμα αποκατάστασης

Χαμηλή

2 τελευταίες
αυθόρμητες
αναπνοές
 καθορισμένο
όριο.

Check patient &
settings (Ελέγξτε τον ασθενή
και τις ρυθμίσεις).

Μεσαία

4 τελευταίες
αυθόρμητες
αναπνοές
 καθορισμένο
όριο.

Υψηλή

Τελευταίες 10 ή
περισσότερες
αυθόρμ. αναπνοές
 καθορισμένο
όριο.

Αυθόρμητος εκπνεόμενος όγκος
 καθορισμένο όριο.
Ο συναγερμός ενημερώνεται κάθε
φορά που γίνεται
νέος υπολογισμός
του αυθόρμητου
εκπνεόμενου όγκου.
Πιθανοί εξαρτημένοι συναγερμοί:
3VE TOT,fTOT.

Χαμηλή

VE TOT καθορισμένο όριο
για  30 δευτ.

Μεσαία

VE TOT καθορισμένο όριο
για > 30 δευτ.

Check patient &
settings
(Ελέγξτε τον
ασθενή και τις
ρυθμίσεις).

Υψηλή

VE TOT καθορισμένο όριο
για > 120 δευτ.

Συνολικός ελάχιστος
όγκος  καθορισμένο όριο. Ο συναγερμός
ενημερώνεται κάθε
φορά που γίνεται
νέος υπολογισμός
του εκπνεόμενου
ελάχιστου όγκου.
Πιθανοί εξαρτημένοι συναγερμοί:
VTE MAND,
VTE SPONT , fTOT.

Σχόλια
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Συναγερμοί

Πίνακας 13-2: Συνοπτική παράθεση συναγερμών (συνέχεια)
Βασικό
μήνυμα

Προτεραιότητα

Μήνυμα
ανάλυσης

NO AIR SUPPLY
(Δεν υπάρχει
παροχή αέρα)

Χαμηλή

Ventilation
continues as
set (Ο αερισμός
συνεχίζεται
όπως έχει οριστεί). Only O2
available (Μόνο
O2 διαθέσιμο).

Χαμηλή

Compressor
inoperative
(Συμπιεστής
ανενεργός).
Ventilation
continues as
set (Ο αερισμός
συνεχίζεται
όπως έχει οριστεί). Only O2
available (Μόνο
O2 διαθέσιμο).

Υψηλή

Ventilation
continues as
set except O2%
= 100 (Ο αερισμός συνεχίζεται όπως
ρυθμίστηκε,
εκτός εάν
O2% = 100)

Υψηλή

Compressor
inoperative
(Συμπιεστής
ανενεργός).
Ventilation
continues as set
except O2% =
100 (Ο αερισμός
συνεχίζεται
όπως ρυθμίστηκε, εκτός εάν
O2% = 100).

Μήνυμα αποκατάστασης

Σχόλια

Check air
source (Ελέγξτε την πηγή
αέρα).

Η ρυθμισμένη από
τον χειριστή τιμή
O2% είναι 100%.
Ο αναπνευστήρας
χορηγεί 100% O2.
Γίνεται επαναφορά
μόλις συνδεθεί
παροχή αέρα.

Check patient &
air source
(Ελέγξτε τον
ασθενή και την
πηγή αέρα).

Το O2% που ορίστηκε από το χειριστή < 100%.
Ο αναπνευστήρας
χορηγεί 100% O2
αντί του καθορισμένου O2%. Γίνεται
επαναφορά μόλις
συνδεθεί παροχή
αέρα.
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ΤΑ 13-23

Συναγερμοί

Πίνακας 13-2: Συνοπτική παράθεση συναγερμών (συνέχεια)

ΤΑ 13-24

Βασικό
μήνυμα

Προτεραιότητα

Μήνυμα
ανάλυσης

Μήνυμα αποκατάστασης

NO AIR SUPPLY
(Δεν υπάρχει
παροχή αέρα)
και NO O2
SUPPLY
(Δεν υπάρχει
παροχή O2)

Υψηλή

No ventilation
(Δεν γίνεται
αερισμός).
Safety Valve
Open (Ανοικτή
βαλβίδα ασφαλείας).

Χορηγήστε
εναλλακτικό
αερισμό. Check
both gas
sources (Ελέγξτε και τις
δύο πηγές
αέρα).

Ανάβει η ένδειξη
ανοικτής βαλβίδας
ασφαλείας. Στην
πάνω οθόνη, εμφανίζεται ο χρόνος που
παρήλθε χωρίς υποστήριξη από τον
αναπνευστήρα. Η
βαλβίδα ασφαλείας
κλείνει και η ένδειξη
σβήνει, εάν συνδεθεί παροχή αερίου.
Γίνεται επαναφορά
του μεμονωμένου
συναγερμού παροχής αερίου, μόλις
συνδεθεί η αντίστοιχη παροχή.

NO O2 SUPPLY
(Δεν υπάρχει
παροχή οξυγόνου)

Χαμηλή

Ventilation
continues as
set (Ο αερισμός
συνεχίζεται
όπως έχει οριστεί). Only air
available
(Χορηγείται
μόνο αέρας).

Check O2
source (Ελέγξτε την πηγή
O2).

Η ρυθμισμένη από
τον χειριστή τιμή
O2% είναι 21%. Γίνεται επαναφορά όταν
συνδεθεί η παροχή
O2.

Υψηλή

Ventilation
continues as
set, except O2%
= 21. (Ο αερισμός συνεχίζεται όπως
ρυθμίστηκε,
εκτός εάν
O2% = 21.)

Check patient &
O2 source
(Ελέγξτε τον
ασθενή και την
πηγή O2)

Το O2% που
ορίστηκε από τον
χειριστή > 21%.
Ο αναπνευστήρας
χορηγεί 21% O2 αντί
του καθορισμένου
O2%. Γίνεται επαναφορά μόλις συνδεθεί παροχή
οξυγόνου.

Σχόλια
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Πίνακας 13-2: Συνοπτική παράθεση συναγερμών (συνέχεια)
Βασικό
μήνυμα

Μήνυμα
ανάλυσης

Μήνυμα αποκατάστασης

Χαμηλή

Ventilation
unaffected (Δεν
επηρεάζεται ο
αερισμός).

O2 sensor out of
calibration/
failure (Αισθητήρας O2 εκτός
ορίων βαθμονόμησης/αποτυχία). Πιέστε
100% O2 CAL
ή INCREASE O2
2 min, αντικαταστήστε ή απενεργοποιήστε.

Οι παρασκηνιακοί
έλεγχοι εντόπισαν
πρόβλημα. Γίνεται
επαναφορά μόλις ο
χειριστής ολοκληρώσει με επιτυχία τη
βαθμονόμηση του
αισθητήρα ή εάν
απενεργοποιήσει
τον αισθητήρα οξυγόνου.

PROCEDURE
ERROR
(Σφάλμα διαδικασίας)

Υψηλή

Patient
connected
before setup
complete
(Ο ασθενής διασωληνώθηκε
πριν να ολοκληρωθεί
η έναρξη).

Χορηγήστε
εναλλακτικό
αερισμό.
Complete
setup process
(Ολοκληρώστε
τη διαδικασία
έναρξης).

Ο αναπνευστήρας
ξεκινά τον αερισμό
ασφαλείας. Γίνεται
επαναφορά μόλις
ολοκληρωθεί η διαδικασία έναρξης του
αναπνευστήρα.

SCREEN BLOCK
(Εμπλοκή οθόνης)

Μεσαία

Possible
blocked beam
or touch screen
fault (Πιθανή
εμπλοκή στην
ακτίνα ή
σφάλμα της
οθόνης αφής).

Remove
obstruction or
service
ventilator (Απομακρύνετε το
εμπόδιο ή
κάντε σέρβις
στον αναπνευστήρα).

Οι παρασκηνιακοί
έλεγχοι εντόπισαν
πρόβλημα. Γίνεται
επαναφορά όταν ο
αναπνευστήρας
περάσει τον έλεγχο
EST ή όταν απομακρυνθεί το εμπόδιο.

SEVERE
OCCLUSION
(Σοβαρή απόφραξη)

Υψηλή

Little/no
ventilation
(Χορηγείται
ανεπαρκής
αερισμός ή δεν
χορηγείται
αερισμός).

Ελέγξτε τον
ασθενή. Χορηγήστε εναλλακτικό αερισμό.
Clear occlusions;
drain circuit
(Αποκατάσταση
αποφράξεων
και παροχέτευση κυκλώματος).

Ο αναπνευστήρας
εισέρχεται σε ολοκλήρωση του
κύκλου αναπνοής σε
κατάσταση απόφραξης (OSC) και στην
πάνω οθόνη εμφανίζεται ο χρόνος που
παρήλθε χωρίς υποστήριξη από τον
αναπνευστήρα.

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
O2

Προτεραιότητα

Σχόλια
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ΤΑ 13-25

Συναγερμοί

Πίνακας 13-3: Απώλεια οθόνης GUI
Συνθήκη συναγερμού

Σύμπτωμα
Απώλεια οθόνης GUI
(επάνω και κάτω)

•

•

ΤΑ 13-26

Απώλεια ένδειξης
GUI

Ηχητικός συναγερμός υψηλής προτεραιότητας

Λειτουργία αναπνευστήρα

Συνιστώμενη ενέργεια

•

Ventilation
continues as set
(Ο αερισμός συνεχίζεται όπως έχει οριστεί).

•

Ελέγξτε την αναπνευστική και φυσιολογική σταθερότητα
του ασθενούς.

•

•

Breath delivery not
affected (Δεν επηρεάζεται η χορήγηση
αναπνοών)

•

Audible alarms not
affected. (Δεν επηρεάζονται οι ηχητικοί
συναγερμοί)

Βεβαιωθείτε ότι ο
ασθενής λαμβάνει
υποστήριξη από τον
αναπνευστήρα,
παρατηρώντας τη
διαστολή και
συστολή στον
θώρακα του ασθενούς.

•

Αξιολογήστε την τρέχουσα κατάσταση του
ασθενούς, εξετάζοντας άλλες ενδείξεις
παρακολούθησης (π.χ.
κορεσμός οξυγόνου,
παλμός, αρτηριακή
πίεση, κ.ά.).

•

Μεταφέρετε έγκαιρα
τον ασθενή σε εναλλακτική πηγή αερισμού, συμβατή με το
θεσμικό σας πρωτόκολλο.

•

Αποσύρετε τον αναπνευστήρα που έχει
υποστεί βλάβη μέχρι
να επιδιορθωθεί.
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Πίνακας 13-3: Απώλεια οθόνης GUI (συνέχεια)
Απώλεια εμφάνισης
(επάνω, κάτω, ή και οι
δύο) και …

Δεν εμφανίζονται μηνύματα συναγερμού

•

Ventilation
continues as set
(Ο αερισμός συνεχίζεται όπως έχει οριστεί).

•

Breath delivery
not affected
(Δεν επηρεάζεται η
χορήγηση αναπνοών)

•

Audible alarms
not affected
(Δεν επηρεάζονται
οι ηχητικοί συναγερμοί)

•

Απώλεια οθόνης GUI
(επάνω, κάτω, ή και οι
δύο) και …

•

VENT INOP
προβαλλόμενο
στο BDU

•

Ελέγξτε την αναπνευστική και φυσιολογική σταθερότητα
του ασθενούς.

•

Βεβαιωθείτε ότι ο
ασθενής λαμβάνει
υποστήριξη από τον
αναπνευστήρα,
παρατηρώντας τη
διαστολή και
συστολή στον
θώρακα του ασθενούς.

•

Αξιολογήστε την τρέχουσα κατάσταση του
ασθενούς, εξετάζοντας άλλες ενδείξεις
παρακολούθησης (π.χ.
κορεσμός οξυγόνου,
παλμός, αρτηριακή
πίεση, κ.ά.).

•

Μεταφέρετε έγκαιρα
τον ασθενή σε εναλλακτική πηγή αερισμού, συμβατή με το
θεσμικό σας πρωτόκολλο.

•

Αποσύρετε τον αναπνευστήρα που έχει
υποστεί βλάβη μέχρι
να επιδιορθωθεί.

Λειτουργίες πίνακα
ένδειξης κατάστασης συναγερμού

Ο αναπνευστήρας δεν
χορηγεί αναπνοές, αναπνευστική βοήθεια ή
συμπληρωματικό οξυγόνο.

Μεταφέρετε αμέσως τον
ασθενή σε εναλλακτική
πηγή αερισμού
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Συναγερμοί

13.2 Συναγερμός AC POWER LOSS (Διακοπή τροφοδοσίας εναλ.
ρεύματος)
Ο συναγερμός AC POWER LOSS (Διακοπή τροφοδοσίας εναλ. ρεύματος)
υποδηλώνει ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας του αναπνευστήρα είναι ανοικτός
και ότι ο αναπνευστήρας τροφοδοτείται από την εφεδρική πηγή ισχύος (BPS).
Ο αναπνευστήρας αναγγέλλει ένα συναγερμό χαμηλής προτεραιότητας
όταν ο αναπνευστήρας έχει λειτουργήσει με τη BPS για 3 δευτερόλεπτα
τουλάχιστον και ο διαθέσιμος χρόνος τροφοδοσίας από τη BPS είναι 2 λεπτά
τουλάχιστον. Ο αναπνευστήρας αναγγέλλει ένα συναγερμό μέσης
προτεραιότητας όταν ο διαθέσιμος χρόνος τροφοδοσίας από τη BPS είναι
μικρότερος από 2 λεπτά.
Ο συναγερμός AC POWER LOSS σας ενημερώνει ότι ο αναπνευστήρας
τροφοδοτείται από τη BPS και ότι μπορεί, σύντομα, να χρειαστεί εναλλακτική
πηγή ισχύος για να συνεχιστεί κανονικά η λειτουργία του αναπνευστήρα.
Σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας (AC POWER LOSS), δεν παρέχεται
ισχύς στον υγραντήρα και στο συμπιεστή.

13.3 Συναγερμός APNEA (Άπνοια)
Ο συναγερμός ΑΠΝΟΙΑΣ υποδηλώνει ότι ούτε ο αναπνευστήρας ούτε ο
ασθενής έχουν εκκινήσει αναπνοή κατά το επιλεγμένο από τον χειριστή
διάστημα άπνοιας ( TA). Η μέτρηση της τιμής TA πραγματοποιείται από την
έναρξη μιας αναπνοής μέχρι την έναρξη της επόμενης αναπνοής και
βασίζεται στα κριτήρια ανίχνευσης εισπνοών του αναπνευστήρα. Η ρύθμιση
TA μπορεί να επιλεγεί μόνο από τις ρυθμίσεις αερισμού άπνοιας.
Αυτόματη επαναφορά του συναγερμού ΑΠΝΟΙΑΣ γίνεται όταν ο ασθενής
κάνει δύο διαδοχικές αναπνοές με δική του πρωτοβουλία και σκοπό έχει να
εξακριβώσει ότι η εισπνευστική ικανότητα του ασθενούς είναι επαρκώς
αξιόπιστη για τη συνέχιση του κανονικού αερισμού. Για να εξασφαλιστεί ότι
οι αναπνοές εκκινούν από τον ασθενή (και δεν οφείλονται σε αυτόματη
εκκίνηση), ο εκπνεόμενος όγκος πρέπει να είναι τουλάχιστον το μισό του V T
(αυτό αποφεύγει την επιστροφή στον κανονικό αερισμό αν υπάρχει μία
αποσύνδεση).
Ο αναπνευστήρας παρακολουθεί την αναπνοή από την έναρξη της εισπνοής
μέχρι την έναρξη της επόμενης εισπνοής και επιτρέπει την αναγγελία
άπνοιας, όταν ο ασθενής δεν μπορεί να εισπνεύσει και όχι όταν δεν μπορεί να
εκπνεύσει στον αναμενόμενο χρόνο.

ΤΑ 13-28
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13.4 Συναγερμός CIRCUIT DISCONNECT (Αποσύνδεση κυκλώματος)
Ο συναγερμός ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ υποδηλώνει ότι το κύκλωμα
ασθενούς έχει αποσυνδεθεί στον αναπνευστήρα ή στο σκέλος του ασθενούς
στο Υ σύνδεσης ή ότι υπάρχει κάπου μεγάλη διαρροή. Οι μέθοδοι με τις
οποίες ανιχνεύονται οι αποσυνδέσεις κυκλώματος ποικίλλουν ανάλογα με
τον τύπο της αναπνοής. Η ρύθμιση χρόνου, πίεσης, ροής, χορηγούμενου
όγκου, εκπνεόμενου όγκου και DSENS μπορούν να χρησιμοποιηθούν στους
αλγόριθμους ανίχνευσης αποσύνδεσης του κυκλώματος. Δείτε την
Ενότητα 10.2 στη σελίδα ΤΑ 10-3 για την πλήρη περιγραφή των μεθόδων
ανίχνευσης CIRCUIT DISCONNECT (αποσύνδεση κυκλώματος).
Μπορείτε να επιλέξετε την ευαισθησία του συναγερμού CIRCUIT DISCONNECT,
ορίζοντας τη ρύθμιση DSENS. Κατά τη διάρκεια της συνθήκης CIRCUIT
DISCONNECT (Αποσύνδεση κυκλώματος), ο αναπνευστήρας εισέρχεται σε
λειτουργία αδράνειας και χορηγεί μια ροή οξυγόνου 10 L/min μέχρι την
ανίχνευση της επανασύνδεσης.
Όταν ο αναπνευστήρας καθορίσει ότι το κύκλωμα ασθενούς έχει
επανασυνδεθεί, επαναφέρεται αυτομάτως ο συναγερμός ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ και συνεχίζεται ο κανονικός αερισμός χωρίς να χρειάζεται
χειροκίνητη επαναφορά του συναγερμού (για παράδειγμα, μετά από
αναρρόφηση).
Με την αποσύνδεση του κυκλώματος ασθενούς, διακόπτεται η χορήγηση
αερίου και η παρακολούθηση του ασθενούς. Η ειδοποίηση σχετικά με την
αποσύνδεση του κυκλώματος ασθενούς είναι κρίσιμη, ιδιαίτερα όταν ο
ασθενής δεν μπορεί να αναπνεύσει αυθόρμητα. Ο αναπνευστήρας δεν
εισέρχεται σε αερισμό άπνοιας μόλις ανιχνευθεί η αποσύνδεση, προκειμένου
να μην αλλάξει η λειτουργία σε περίπτωση που πραγματοποιείται
αναρρόφηση ρουτίνας.

13.5 Συναγερμός DEVICE ALERT (Προειδοποίηση συσκευής)
Ένας συναγερμός ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ υποδηλώνει ότι μία δοκιμή
του παρασκηνίου ή η δοκιμή αυτοελέγχου ενεργοποίησης (POST) απέτυχε.
Ανάλογα με το ποιος είναι ο έλεγχος που αποτυγχάνει, ο αναπνευστήρας
ενεργοποιεί ένα συναγερμό και συνεχίζει τον αερισμό σύμφωνα με τις
τρέχουσες ρυθμίσεις, χορηγεί αερισμό με διαφορετικές ρυθμίσεις ή
εισέρχεται σε κατάσταση ανενεργού αναπνευστήρα. Ο συναγερμός DEVICE
ALERT βασίζεται στον αυτοέλεγχο του αναπνευστήρα και σας ειδοποιεί
σχετικά με μια μη φυσιολογική κατάσταση που απαιτεί σέρβις.
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13.6 Συναγερμός πίεσης κυκλώματος υψηλής προτεραιότητας
Ο συναγερμός υψηλής πίεσης κυκλώματος (1P PEAK) υποδεικνύει ότι η
τρέχουσα μέτρηση της πίεσης του αεραγωγού είναι ίση ή μεγαλύτερη από το
καθορισμένο όριο 1P PEAK. Το όριο 1P PEAK είναι ενεργό κατά τη διάρκεια των
υποχρεωτικών και των αυθόρμητων αναπνοών, καθώς και κατά την εισπνοή
και εκπνοή. Το όριο 1P PEAK είναι ενεργό σε όλες τις λειτουργίες κανονικού
αερισμού. Το όριο 1P PEAK δεν είναι ενεργό κατά τη διάρκεια του συναγερμού
SEVERE OCCLUSION (Σοβαρή απόφραξη).
Το όριο 1P PEAK δεν μπορεί να είναι μικρότερο από:
PEEP + 7 cmH2O ή
PEEP + PI + 2 cmH2O ή
PEEP + PSUPP + 2 cmH2O
ούτε σε τιμή μικρότερη από ή ίση με 4P PEAK.
Η απενεργοποίηση του ορίου 2PPEAK δεν είναι δυνατή. Ο αναπνευστήρας
θέτει αμέσως σε ισχύ τις αλλαγές του ορίου 2PPEAK επιτρέποντας την άμεση
ειδοποίηση σχετικά με την κατάσταση υψηλής πίεσης στο κύκλωμα.
Το ελάχιστο όριο 2PPEAK (7 cmH2O) αντιστοιχεί στις κατώτατες τιμές για
τις ανώτατες πιέσεις που δεν οφείλονται σε αυτόματη ενεργοποίηση κατά
τη διάρκεια των υποχρεωτικών αναπνοών. Το μέγιστο όριο 2PPEAK
(100 cmH2O) έχει επιλεγεί επειδή είναι η μέγιστη πίεση που απαιτείται για
τη διάταση των πνευμόνων ενός ασθενούς με πνεύμονες ιδιαίτερα χαμηλής
συμμόρφωσης.
Ο αναπνευστήρας επιτρέπει την αύξηση της πίεσης του κυκλώματος
σύμφωνα με ένα υπολογισμένο προφίλ ενεργοποίησης για την αρχική φάση
των αναπνοών PC και PS χωρίς την ενεργοποίηση του συναγερμού 2PPEAK.
Αυτό το προφίλ ενεργοποίησης βοηθά στην αποφυγή ενοχλητικών
συναγερμών που οφείλονται σε πιθανή παροδική υπέρβαση της πίεσης
αεραγωγού όταν επιλέγονται επιθετικές τιμές του % χρόνου ανόδου.
Υπερβολική πίεση που μετρήθηκε στο κύκλωμα ασθενούς είναι απίθανο
να υπάρχει στην τρόπιδα.
Ο συναγερμός 2PPEAK είναι ενεργοποιημένος κατά την εισπνοή και την
εκπνοή με σκοπό τη χορήγηση επιπλέον προστασίας στον ασθενή (για
παράδειγμα, την ανίχνευση αποφράξεων μέσω του αισθητήρα πίεσης).

ΤΑ 13-30
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13.7 Συναγερμός υψηλής προτεραιότητας χορηγηθέντος O2%
Ο συναγερμός υψηλής χορηγηθείσας ποσότητας O2% (O2%) υποδηλώνει
ότι η μετρηθείσα ποσότητα του O2% σε οποιαδήποτε φάση της αναπνοής
ισούται ή υπερβαίνει το ποσοστό της ρύθμισης O2% για τουλάχιστον
30 δευτερόλεπτα. Παρόλο που ο αναπνευστήρας ορίζει αυτόματα τα όρια
του συναγερμού O2%, μπορείτε, ωστόσο, να απενεργοποιήσετε τον
αισθητήρα οξυγόνου. (Το ποσοστό σφάλματος είναι 12% πάνω από τη
ρύθμιση για την πρώτη ώρα λειτουργίας του αναπνευστήρα, 7% πάνω από τη
ρύθμιση μετά την πρώτη ώρα λειτουργίας και 5% πάνω από τη ρύθμιση για
τα πρώτα 4 λεπτά μετά από πτώση της τιμής της ρύθμισης.)
Ο αναπνευστήρας προσαρμόζει αυτόματα το όριο συναγερμού O2% όταν
το ποσοστό O2% αλλάζει λόγω 100% O2, αερισμού άπνοιας, απόφραξης,
αποσύνδεσης κυκλώματος ή συναγερμού ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ/O2.
Ο αναπνευστήρας ελέγχει το όριο του συναγερμού O2% βάσει της
μέτρησης του ποσοστού οξυγόνου ανά διαστήματα ενός δευτερολέπτου.
Ο συναγερμός O2% ανιχνεύει δυσλειτουργίες στη χορήγηση αερίου
αναπνευστήρα ή στην παρακολούθηση του οξυγόνου. Το όριο συναγερμού
O2% ρυθμίζεται αυτόματα κατά την αναρρόφηση με 100% O2, σε περίπτωση
αερισμού άπνοιας, αποσύνδεσης κυκλώματος ή χαμηλής πίεσης εισόδου αέρα,
επειδή, σε αυτές τις περιπτώσεις, αναμένονται αλλαγές του O2%. Ο
αναπνευστήρας ενεργοποιεί τον συναγερμό Ο 2% μετά από 30 δευτερόλεπτα,
αποφεύγοντας έτσι την ενεργοποίηση συναγερμών χωρίς να συντρέχει σοβαρός
λόγος, εξαιτίας των απότομων διακυμάνσεων του χορηγούμενου O2%.

13.8 Συναγερμός εκπνεόμενου ελάχιστου όγκου υψηλής
προτεραιότητας
Ο συναγερμός υψηλού εκπνεόμενου όγκου ανά λεπτό (1VE TOT ) υποδεικνύει
ότι η μέτρηση του συνολικού εκπνεόμενου όγκου ανά λεπτό για αυθόρμητες
και υποχρεωτικές αναπνοές είναι ίση ή μεγαλύτερη από το καθορισμένο όριο
1VE TOT. Ο συναγερμός 1VE TOT ενημερώνεται κάθε φορά που υπάρχει νέα
μέτρηση της τιμής.
Ο συναγερμός 1VE TOT μπορεί να ανιχνεύσει αλλαγές στο πρότυπο αναπνοής
του ασθενούς ή μια αλλαγή στην αντίσταση ή στη συμμόρφωση.
Ο συναγερμός 1VE TOT μπορεί, επίσης, να ανιχνεύσει υπερβολικά μεγάλους
εκπνεόμενους όγκους, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υπερ-αερισμό
και υποκαπνία.
Ο συναγερμός 1VE TOT ενεργοποιείται άμεσα με την αλλαγή της ρύθμισης,
διασφαλίζοντας την έγκαιρη ειδοποίηση σε περίπτωση παρατεταμένων
υψηλών αναπνεόμενων όγκων.
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13.9 Συναγερμός εκπνεόμενου όγκου υψηλής προτεραιότητας
Ο συναγερμός υψηλού εκπνεόμενου όγκου αναπνοής (V TE) υποδηλώνει ότι
ο μετρούμενος εκπνεόμενος όγκος αναπνοής για αυθόρμητες και
υποχρεωτικές αναπνοές είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το καθορισμένο όριο
VTE. Ο συναγερμός VTE ενημερώνεται οποτεδήποτε μία νέα μετρούμενη
τιμή καθίσταται διαθέσιμη.
Ο συναγερμός VTE μπορεί να ανιχνεύσει τον αυξημένο εκπνεόμενο όγκο
αναπνοής (οφειλόμενο σε αυξημένη συμμόρφωση και μειωμένη αντίσταση)
και να προλάβει τον υπεραερισμό κατά τον αερισμό με ελεγχόμενη πίεση
ή υποστήριξη της πίεσης. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον συναγερμό
VTE, για να αποφύγετε τους συναγερμούς που ενεργοποιούνται χωρίς
να συντρέχει σοβαρός λόγος. (Ο υπεραερισμός λόγω της αυξημένης
συμμόρφωσης δεν προκαλεί ανησυχία κατά τον αερισμό με βάση τον όγκο,
επειδή ο όγκος αναπνοής καθορίζεται από την επιλογή του κλινικού ιατρού
και από τον αλγόριθμο συμμόρφωσης-αντιστάθμισης του αναπνευστήρα.)

13.10 Συναγερμός υψηλού εισπνεόμενου όγκου αναπνοής
Ο συναγερμός υψηλού εισπνεόμενου όγκου αναπνοής υποδηλώνει ότι ο
εισπνεόμενος όγκος του ασθενούς υπερβαίνει το καθορισμένο όριο. Όταν
αυτό συμβεί, η αναπνοή τερματίζεται και ηχεί ο συναγερμός. Ο επιλεγμένος
συνδυασμός των ρυθμίσεων υποχρεωτικού ή/και αυθόρμητου τύπου
αναπνοών καθορίζει το σύμβολο που εμφανίζεται στο μήνυμα συναγερμού,
στο αρχείο καταγραφής συναγερμών και στην οθόνη με τις ρυθμίσεις των
συναγερμών (1VTI, 1VTI MAND, ή 1VTI SPONT ). Το σύστημα αναπνευστήρα
προβάλλει τις παρακολουθούμενες τιμές εισπνεόμενου όγκου στην περιοχή
δεδομένων ασθενούς στην οθόνη GUI. Ο Πίνακας 13-4 απεικονίζει το
σύμβολο που αντιστοιχεί στις ρυθμίσεις αναπνευστήρα που ισχύουν.

Πίνακας 13-4: Χρήση συμβόλων του συναγερμού υψηλού
εισπνεόμενου όγκου
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Σύμβολο
συναγερμού

Ρύθμιση συναγερμού ή
σύμβολο δεδομένων
ασθενούς

V TI

V TI

V TI MAND

V TI MAND

VC+

V TI SPONT

V TI SPONT

VS ή TC

Ρύθμιση υποχρεωτικού ή
αυθόρμητου τύπου
VC+ και TC (ταυτόχρονα)
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Όταν ο τύπος αερισμού είναι NIV, δεν υπάρχει ρύθμιση ή συναγερμός για τον
υψηλό εισπνεόμενο όγκο, αλλά ο εισπνεόμενος όγκος παρακολούθησης (VTI)
εμφανίζεται στην περιοχή της οθόνης GUI με τα δεδομένα του ασθενούς.

13.11 Συναγερμός αναπνευστικού ρυθμού υψηλής
προτεραιότητας
Ο συναγερμός υψηλού αναπνευστικού ρυθμού (fTOT ) υποδηλώνει ότι η
μέτρηση αναπνευστικού ρυθμού είναι ίση ή μεγαλύτερη από το καθορισμένο
όριο fTOT. Ο συναγερμός fTOT ενημερώνεται οποτεδήποτε μία νέα
μετρούμενη τιμή συνολικού αναπνευστικού ρυθμού καθίσταται διαθέσιμη.
Ο συναγερμός fTOT μπορεί να ανιχνεύσει την ταχύπνοια, η οποία
υποδηλώνει ότι ο όγκος αναπνοής είναι πολύ χαμηλός ή ότι το αναπνευστικό
έργο του ασθενούς έχει αυξηθεί. Ο αναπνευστήρας θέτει αμέσως σε ισχύ
αλλαγές στο όριο fTOT ώστε να επιτρέπει την ταχεία προειδοποίηση μίας
κατάστασης υψηλού αναπνευστικού ρυθμού.

13.12 Συναγερμός INSPIRATION TOO LONG (ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΑ ΕΙΣΠΝΟΗ)
Ο συναγερμός INSPIRATION TOO LONG (Πολύ μακρά εισπνοή), ενεργός μόνο
όταν ο τύπος αερισμού είναι INVASIVE (Επεμβατικός), υποδηλώνει ότι ο
χρόνος εισπνοής μιας αυθόρμητης αναπνοής υπερβαίνει το χρονικό όριο:
(1,99 + 0,02 x IBW) δευτερόλεπτα (κυκλώματα ενηλίκων και παιδιατρικά)
(1,0 + 0,10 x IBW) δευτερόλεπτα (κυκλώματα για νεογνά)
όπου IBW είναι η τρέχουσα ρύθμιση για το ιδανικό βάρος σώματος σε kg.
Μόλις ενεργοποιηθεί ο συναγερμός INSPIRATION TOO LONG, ο
αναπνευστήρας ολοκληρώνει την εισπνοή και μεταβαίνει στην εκπνοή.
Ο συναγερμός INSPIRATION TOO LONG ισχύει μόνο για τις αυθόρμητες
αναπνοές. Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση των τιμών ή η απενεργοποίηση
του συναγερμού INSPIRATION TOO LONG.
Δεδομένου ότι οι διαρροές (στο κύκλωμα ασθενούς, γύρω από το περίβλημα
του ενδοτραχειακού σωλήνα ή μέσω σωλήνων στο στήθος) και η
αναντιστοιχία ασθενούς-αναπνευστήρα μπορεί να επηρεάσουν την ακριβή
ανίχνευση της εκπνοής, ο συναγερμός ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΑΣ ΕΙΣΠΝΟΗΣ μπορεί να
λειτουργήσει ως εφεδρική μέθοδος ασφαλούς τερματισμού της εισπνοής.
Εάν ο συναγερμός ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΑΣ ΕΙΣΠΝΟΗΣ εκδηλώνεται συχνά, ελέγξτε για
διαρροές και βεβαιωθείτε ότι η ευαισθησία ESENS και το % χρόνου ανόδου
έχουν ρυθμιστεί σωστά.
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13.13 Συναγερμός πίεσης κυκλώματος χαμηλής προτεραιότητας
Ο συναγερμός χαμηλής πίεσης κυκλώματος (3P PEAK) υποδηλώνει ότι η
μετρούμενη μέγιστη πίεση αεραγωγού κατά την τρέχουσα αναπνοή είναι
μικρότερη ή ίση με το καθορισμένο επίπεδο συναγερμού κατά τη μη
επεμβατική εισπνοή ή κατά τη διάρκεια μίας εισπνοής VC+.
Ο συναγερμός 3P PEAK είναι ενεργός για τις υποχρεωτικές και τις αυθόρμητες
αναπνοές και είναι διαθέσιμος μόνο όταν ο τύπος αερισμού είναι NIV ή όταν
ο υποχρεωτικός τύπος είναι VC+. Κατά τη χρήση του VC+, εάν το επίπεδο
της PEEP έχει οριστεί στα 0 cmH2O, ο συναγερμός 3P PEAK μπορεί να
απενεργοποιηθεί. Ο συναγερμός 3P PEAK μπορεί να είναι πάντα
απενεργοποιημένος κατά τον αερισμό NIV. Το όριο του συναγερμού
3P PEAK δεν μπορεί να οριστεί σε τιμή μεγαλύτερη ή ίση με το όριο του
συναγερμού 3P PEAK.
Προειδοποιηση
Επειδή ο αλγόριθμος ελέγχου πίεσης VC+ δεν επιτρέπει την πτώση
της πίεσης στόχου εισπνοής κάτω από το επίπεδο PEEP + 5 cmH2O,
κάθε προσπάθεια καθορισμού του ορίου συναγερμού 4PPEAK στο
επίπεδο αυτό ή σε χαμηλότερο επίπεδο, απενεργοποιεί τον
συναγερμό.
Κάθε φορά που το επίπεδο PEEP αλλάζει, ο 3P PEAK ρυθμίζεται αυτόματα στην
τιμή νέου ασθενούς, PEEP + 6 cmH2O.
Δεν υπάρχουν συναγερμοί εξαρτώμενοι από τον 3P PEAK, και ο συναγερμός
3P PEAK δεν εξαρτάται από άλλους συναγερμούς.

13.14 Συναγερμός χαμηλής προτεραιότητας χορηγηθέντος O2%
Ο συναγερμός χαμηλής χορηγηθείσας ποσότητας O2% (O2%) υποδηλώνει ότι
το μετρούμενο ποσοστό O2% κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε φάσης μίας
αναπνοής βρίσκεται στο επίπεδο της καθορισμένης τιμής O2%, ή κάτω από το
χαμηλότερο επίπεδο σφάλματος κάτω από αυτό ή σε μία τιμή ίση ή μικρότερη
του 18%, επί τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα. Παρόλο που ο αναπνευστήρας
ορίζει αυτόματα τον συναγερμό O2%, μπορείτε, ωστόσο, να
απενεργοποιήσετε τον αισθητήρα οξυγόνου. (Το ποσοστό σφάλματος είναι
12% κάτω από τη ρύθμιση για την πρώτη ώρα λειτουργίας του αναπνευστήρα,
7% κάτω από τη ρύθμιση μετά την πρώτη ώρα λειτουργίας και 5% κάτω από τη
ρύθμιση για τα πρώτα 4 λεπτά μετά από πτώση της τιμής της ρύθμισης.)
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Ο αναπνευστήρας ρυθμίζει αυτομάτως το όριο του συναγερμού O2% όταν
το O2% αλλάζει λόγω αερισμού άπνοιας, αποσύνδεσης κυκλώματος ή
συναγερμού ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ O2/ΑΕΡΑ. Ο συναγερμός O2%
απενεργοποιείται κατά τη διάρκεια μίας κατάστασης ανοικτής βαλβίδας
ασφαλείας (SVO). Ο αναπνευστήρας ελέγχει τον συναγερμό O2% βάσει της
μέτρησης του ποσοστού οξυγόνου ανά διαστήματα ενός δευτερολέπτου.
Ο συναγερμός O2% μπορεί να ανιχνεύσει δυσλειτουργίες της χορήγησης
αερίων από τον αναπνευστήρα ή της διάταξης παρακολούθησης του οξυγόνου
και να εξασφαλίσει ότι ο ασθενής οξυγονώνεται επαρκώς. Το όριο συναγερμού
O2% ρυθμίζεται αυτόματα σε περίπτωση αερισμού άπνοιας, αποσύνδεσης
κυκλώματος ασθενούς ή χαμηλής πίεσης εισόδου αερίου, επειδή, σε αυτές τις
περιπτώσεις, αναμένονται αλλαγές του O2%. Ο αναπνευστήρας εκδηλώνει έναν
συναγερμό O2% έπειτα από 30 δευτερόλεπτα, έτσι ώστε να μειώνονται οι
ενοχλητικοί συναγερμοί που οφείλονται σε παροδικές διακυμάνσεις της
χορήγησης O2%. Μπορείτε να προβάλετε την τιμή O2% που μετρά ο
αισθητήρας οξυγόνου, επιλέγοντας το κουμπί More Patient Data (Περισσότερα
δεδομένα ασθενούς) της επάνω οθόνης.

13.15 Συναγερμός υποχρεωτικού εκπνεόμενου όγκου χαμηλής
προτεραιότητας
Ο συναγερμός χαμηλού υποχρεωτικού εκπνεόμενου όγκου (3V TE MAND)
υποδηλώνει ότι ο μετρούμενος εκπνεόμενος υποχρεωτικός όγκος αναπνοής
είναι μικρότερος ή ίσος με την καθορισμένη τιμή συναγερμού 3V TE MAND.
O συναγερμός 3V TE MAND ενημερώνεται κάθε φορά που υπάρχει νέα
μέτρηση της τιμής του υποχρεωτικού εκπνεόμενου όγκου.
O συναγερμός 3V TE MAND μπορεί να ανιχνεύσει την παρουσία εμποδίου,
διαρροή κατά τη διάρκεια του αερισμού με έλεγχο όγκου ή την αλλαγή της
συμμόρφωσης και της αντίστασης κατά τη διάρκεια του αερισμού με έλεγχο
πίεσης (όταν, δηλαδή, επιτυγχάνεται η ίδια πίεση, αλλά μειώνεται ο
αναπνεόμενος όγκος). Υπάρχουν ξεχωριστοί συναγερμοί για τον εκπνεόμενο
όγκο στις υποχρεωτικές και στις αυθόρμητες αναπνοές, οι οποίοι
χρησιμοποιούνται στη λειτουργία SIMV, SPONT και BILEVEL. Ο αναπνευστήρας
θέτει αμέσως σε ισχύ τις αλλαγές του συναγερμού 3V TE MAND επιτρέποντας την
άμεση ειδοποίηση σχετικά με την κατάσταση χαμηλού εκπνεόμενου όγκου.
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13.16 Συναγερμός αυθόρμητου εκπνεόμενου όγκου χαμηλής
προτεραιότητας
Ο συναγερμός χαμηλού αυθόρμητου εκπνεόμενου όγκου (3VTE SPONT )
υποδηλώνει ότι ο μετρούμενος εκπνεόμενος αυθόρμητος όγκος αναπνοής
είναι μικρότερος ή ίσος με την καθορισμένη τιμή συναγερμού 3VTE SPONT.
Ο συναγερμός 3VTE SPONT ενημερώνεται κάθε φορά που υπάρχει νέα
μέτρηση της τιμής του αυθόρμητου εκπνεόμενου όγκου.
Ο συναγερμός 3VTE SPONT μπορεί να ανιχνεύσει διαρροή στο κύκλωμα
ασθενούς ή αλλαγή στην αναπνευστική ικανότητα του ασθενούς, κατά τη
διάρκειας μίας μόνο αναπνοής. Ο συναγερμός 3VTE SPONT βασίζεται στην
τρέχουσα αναπνοή και όχι στο μέσο όρο, προκειμένου να ανιχνεύονται οι
αλλαγές όσο το δυνατό συντομότερα. Υπάρχουν ξεχωριστοί συναγερμοί για
τον εκπνεόμενο όγκο στις υποχρεωτικές και στις αυθόρμητες αναπνοές, οι
οποίοι χρησιμοποιούνται στη λειτουργία SIMV. Ο αναπνευστήρας θέτει
αμέσως σε ισχύ τις αλλαγές του ορίου του συναγερμού 3VTE SPONT
επιτρέποντας την άμεση ειδοποίηση σχετικά με την κατάσταση χαμηλού
εκπνεόμενου όγκου.

13.17 Συναγερμός εκπνεόμενου ελάχιστου όγκου χαμηλής
προτεραιότητας
Ο συναγερμός χαμηλού εκπνεόμενου συνολικού όγκου ανά λεπτό (3VE TOT )
υποδεικνύει ότι η μέτρηση του όγκου ανά λεπτό (για αυθόρμητες και
υποχρεωτικές αναπνοές) είναι χαμηλότερη ή ίση με το καθορισμένο όριο
3VE TOT. Ο συναγερμός 3VE TOT ενημερώνεται κάθε φορά που υπολογίζεται
νέα τιμή για τον εκπνεόμενο ελάχιστο όγκο. Δεν είναι δυνατό να
απενεργοποιήσετε τον συναγερμό 3VE TOT.
Ο συναγερμός 3VE TOT μπορεί να ανιχνεύσει διαρροή ή εμπόδιο στο κύκλωμα
του ασθενούς, αλλαγές στη συμμόρφωση ή στην αντίσταση και αλλαγή του
πρότυπου αναπνοής του ασθενούς. Ο συναγερμός 3VE TOT μπορεί, επίσης, να
ανιχνεύσει υπερβολικά μικρούς αναπνεόμενους όγκους, που θα μπορούσαν
να οδηγήσουν σε ταχύπνοια ή υποξία (αποκορεσμός οξυγόνου).
Ο αναπνευστήρας θέτει αμέσως σε ισχύ τις αλλαγές του ορίου συναγερμού
3VE TOT επιτρέποντας την άμεση ειδοποίηση σχετικά με την κατάσταση
παρατεταμένου χαμηλού αναπνεόμενου όγκου.
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13.18 Συναγερμός PROCEDURE ERROR (Σφάλμα διαδικασίας)
Ο αναπνευστήρας ενεργοποιεί το συναγερμό PROCEDURE ERROR (Σφάλμα
διαδικασίας), όταν ο αναπνευστήρας ενεργοποιείται (είτε ανοίγοντας το
διακόπτη τροφοδοσίας είτε μετά από διακοπή ρεύματος για 5 λεπτά
τουλάχιστον) και ανιχνεύει ότι ο ασθενής έχει διασωληνωθεί πριν να
ολοκληρωθεί η διαδικασία έναρξης του αναπνευστήρα. Μέχρι να
επιβεβαιωθούν οι ρυθμίσεις του αναπνευστήρα, ο αναπνευστήρας
ενεργοποιεί ένα συναγερμό υψηλής προτεραιότητας και εισέρχεται σε
κατάσταση αερισμού ασφαλείας.
Σκοπός του συναγερμού PROCEDURE ERROR είναι να επιβεβαιώσετε τις
ρυθμίσεις του αναπνευστήρα μόλις αποκατασταθεί η τροφοδοσία του
αναπνευστήρα, σε περίπτωση διασωλήνωσης νέου ασθενούς. Ο αερισμός
ασφαλείας είναι μια λειτουργία αερισμού έκτακτης ανάγκης, η οποία χορηγεί
αερισμό σύμφωνα με τις εμφανιζόμενες ρυθμίσεις, μέχρι να επιβεβαιώσετε
τις ρυθμίσεις του αναπνευστήρα και δεν προορίζεται για μακροπρόθεσμο
αερισμό του ασθενούς.
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Αυτή η σελίδα έχει αφεθεί σκόπιμα κενή.
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Το Κεφάλαιο 14 παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα επιλεγμένα δεδομένα ασθενούς που προβάλλονται
στο περιβάλλον γραφικών χρήστη (GUI) του συστήματος αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840. Για πληροφορίες σχετικά με
τα πεδία τιμών, τις αναλύσεις και τιμές ακρίβειας για όλα τα
δεδομένα ασθενούς που εμφανίζονται, δείτε τον Πίνακα A-15
στη σελίδα ΕΧ A-56.
Ο αναπνευστήρας εμφανίζει τα δεδομένα ασθενούς στην πάνω
οθόνη του GUI. Για τα δεδομένα παρακολούθησης με τιμή
κάτω ή άνω του πεδίου τιμών, αναβοσβήνει η ελάχιστη ή η
μέγιστη τιμή. Η επαναφορά των συναγερμών δεν επηρεάζει τη
συλλογή των δεδομένων ασθενούς. Εάν αλλάξετε κάποια
ρύθμιση του αναπνευστήρα που επηρεάζει απευθείας κάποια
από τις πληροφορίες, γίνεται επαναφορά των δεδομένων
ασθενούς κατά διαστήματα του 1 λεπτού κατά μέσο όρο.

14.1 Χορηγούμενο O2%
Ο αναπνευστήρας υπολογίζει το ποσοστό οξυγόνου στο αέριο,
στην έξοδο του αναπνευστήρα, στα ανάντη του φίλτρου
εισπνοής. Το χορηγούμενο O2% εμφανίζεται στην οθόνη More
Patient Data (Περισσότερα δεδομένα ασθενούς). Η τιμή του
χορηγούμενου O2% χρησιμοποιείται για την ανίχνευση των
συναγερμών O2% και O2%.
Η παράμετρος του χορηγούμενο O2% ελέγχει ανεξάρτητα τη
ρύθμιση O2%. Η μέτρηση χορηγούμενου O2% παρακολουθεί
την τιμή O2% στον αναπνευστήρα (και όχι το O2% που χορηγεί-

Δεδομένα ασθενούς

ται στον ασθενή). Εάν το μίγμα οξυγόνου επηρεάζεται στα κατάντη του φίλτρου εισπνοής (με νεφελοποίηση, για παράδειγμα), η αλλαγή αυτή δεν
αντανακλάται στο χορηγούμενο O2%. Το χορηγούμενο O2% μετράται στα
ανάντη του φίλτρου εισπνοής, προκειμένου να μην χρειάζεται αποστείρωση
του αισθητήρα οξυγόνου.
Το πεδίο τιμών για τη μέτρηση είναι το πλήρες πεδίο τιμών των πιθανών
ποσοστών, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες το ποσοστό
οξυγόνου είναι, στην πραγματικότητα, μικρότερο από το 21% του ατμοσφαιρικού αέρα (όπως θα συνέβαινε και σε περίπτωση δυσλειτουργίας της παροχής αερίου).

14.2 Τελική πίεση εκπνοής
Τελική πίεση εκπνοής (PEEP)) είναι η πίεση που υπολογίζεται στο τέλος της
φάσης εκπνοής της αναπνοής που μόλις ολοκληρώθηκε, είτε αυτή είναι
υποχρεωτική είτε αυθόρμητη. PEEP ενημερώνεται κατά την έναρξη της
φάσης εισπνοής. Εάν είναι ενεργός η παύση της εκπνοής, PEEP μπορεί να
αντανακλά το επίπεδο PEEP στους πνεύμονες.
PEEP είναι η τελευταία τιμή της φιλτραρισμένης πίεσης αεραγωγού κατά
τη διάρκεια της εκπνοής, όταν είναι ενεργός ο χειρισμός παύσης εκπνοής.
Διαφορετικά, η PEEP είναι η τελευταία χαμηλή φιλτραρισμένη τιμή, όταν
η ροή έχει φθάσει τα 0,5 l/λεπτό ή όταν μια υποχρεωτική αναπνοή έχει
διακόψει την εκπνοή, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτα. Η ακρίβεια της
μέτρησης PEEP είναι σχετική ως προς τη μετρηθείσα πίεση στην πλευρά
εκπνοής του ύψιλον του ασθενούς.
PEEP χρησιμεύει στην εκτίμηση της PEEP στους πνεύμονες, χρησιμοποιώντας
το πλήκτρο EXP PAUSE. Ο αναπνευστήρας υπολογίζει την PEEP όταν η
εκπνευστική ροή έχει φθάσει τα 0,5 l/λεπτό ή όταν έχει διακοπεί η εκπνοή
από μια υποχρεωτική αναπνοή, προκειμένου να μην γίνεται μέτρηση των
ενεργοποιήσεων από τον ασθενή.

14.3 Τελική πίεση εισπνοής
Τελική πίεση εισπνοής (PI END) είναι η πίεση που υπολογίζεται στο τέλος της
φάσης εισπνοής της τρέχουσας αναπνοής, είτε αυτή είναι υποχρεωτική είτε
αυθόρμητη. Η τιμή PI END ενημερώνεται κατά την έναρξη της φάσης εκπνοής.
Ο αναπνευστήρας εμφανίζει αρνητικές τιμές PI END. Εάν είναι ενεργή η κατάσταση ηρεμίας (πλατό), η ένδειξη PI END αντιστοιχεί στην πίεση στο τέλος της
ηρεμίας.

ΤΑ 14-2

Τεχνική αναφορά του συστήματος αναπνευστήρα της Puritan Bennett™ σειράς 800

Δεδομένα ασθενούς

Η τιμή PI END είναι η τελευταία τιμή της εισπνοής της low-pass filtered airway
pressure. Η ακρίβεια της τιμής PI END είναι σχετική ως προς το ύψιλον του
ασθενούς για τις αναπνοές με έλεγχο πίεσης (PC), με χρόνους εισπνοής 1
δευτερόλεπτο ή περισσότερο.
Για τις αναπνοές βάσει όγκου, η τιμή PI END είναι, συνήθως, ίδια με την
ανώτατη πίεση κυκλώματος (PPEAK). Για τις αναπνοές βάσει πίεσης, η τιμή PI
END είναι περισσότερο ενδεικτική των πιέσεων που ασκούνται πραγματικά
στους πνεύμονες (PPEAK, ενώ εμφανίζει μόνο την ανώτατη τιμή πίεσης και δεν
είναι το ίδιο χρήσιμη για τον αερισμό με έλεγχο πίεσης). Η τιμή PI END είναι η
πίεση ηρεμίας, όταν, μετά την ηρεμία, ακολουθεί χορήγηση υποχρεωτικής
αναπνοής. Η πίεση ηρεμίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό
της συμμόρφωσης των πνευμόνων (ακαμψία) και της αντίστασης στη ροή. Οι
πιέσεις ηρεμίας χορηγούνται, επίσης, για την αποφυγή εμπλοκών, τον
αερισμό πνευμόνων ανεπαρκούς διάτασης και τη βελτίωση της κατανομής
του αερίου. Η μέτρηση της πίεσης ηρεμίας γίνεται αφού σταθεροποιηθεί η
πίεση. Όταν χρησιμοποιείται μικρός αεραγωγός, η διαφορά πίεσης λόγω
εξισορρόπησης μπορεί να φθάσει και τα 20 cmH2O.
Στο εμφανιζόμενο πεδίο τιμών, περιλαμβάνονται χαμηλές πιέσεις, οι οποίες
παρατηρούνται όταν ο ασθενής τραβήξει προς τα έξω τον αναπνευστήρα, και
υψηλές πιέσεις για τους ασθενείς χαμηλής συμμόρφωσης. Η μέγιστη τιμή των
130 cmH2O επιτρέπει στον αναπνευστήρα να υπολογίζει τις υπερβολικές
πιέσεις των αναπνοών που διακόπτονται στο μέγιστο όριο υψηλής πίεσης
(100 cmH2O).

14.4 Εκπνεόμενος όγκος ανα λεπτό
.

Ο εκπνεόμενος όγκος ανά λεπτό ( VE TOT ) είναι μια εκτίμηση του συνόλου των
εκπνεόμενων όγκων για υποχρεωτικές και αυθόρμητες αναπνοές
που
.
υπερβαίνουν το προηγούμενο διάστημα του ενός λεπτού. Το VE TOT
αντισταθμίζεται ως προς τη συμμόρφωση και τη BTPS.
Κατά το πρώτο λεπτό λειτουργίας μετά την ενεργοποίηση ή σε περίπτωση
αλλαγής .των ρυθμίσεων αναπνευστικού ρυθμού (f ) ή αναπνεόμενου όγκου
(V T ), το VE TOT ενημερώνεται κατά την έναρξη κάθε νέας εισπνοής ή κατά
διαστήματα των 10 δευτερολέπτων, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτα. Ο
αναπνευστήρας
χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τύπο για τον υπολογισμό της
.
τιμής VE TOT με βάση έως 8 αναπνοές:
.

VE TOT = 60 x (συνολικός VT σε t δευτερόλεπτα)/t
όπου t είναι ο χρόνος, σε δευτερόλεπτα, από τη στιγμή που ξεκίνησε ο
υπολογισμός.
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Μετά το πρώτο λεπτό, ο αναπνευστήρας υπολογίζει την τιμή VE TOT με βάση
έως 8 υποχρεωτικούς και αυθόρμητους εκπνεόμενους όγκους, που συνέβησαν τα τελευταία 60 δευτερόλεπτα, και ενημερώνει τον υπολογισμό κατά την
έναρξη της επόμενης εισπνοής ή κατά το διάστημα των επόμενων 10 δευτερολέπτων, όποιο συμβεί πρώτα. Ωστόσο, εάν η επόμενη εισπνοή συμβεί
εντός 0,5 δευτερολέπτου από την τελευταία ενημέρωση, ο υπολογισμός δεν
ενημερώνεται σε αυτήν τη φάση.
.

Ο υπολογισμός της τιμής VE TOT βασίζεται στις πλήρεις και στις μερικές αναπνοές που συνέβησαν κατά το προηγούμενο λεπτό. Εάν στο διάστημα του 1
λεπτού περιλαμβάνεται μερική αναπνοή, τότε το διάστημα παρατείνεται,
προκειμένου να συμπεριληφθεί ολόκληρη η αναπνοή, και το άθροισμα όλων
των αναπνεόμενων όγκων πέρα από το παρατεταμένο διάστημα προσαρμόζεται στο 1 λεπτό.
Για παράδειγμα, εάν, μέσα στο τελευταίο. λεπτό, συμβούν 8 πλήρεις αναπνοές
και μέρος της ένατης αναπνοής, η τιμή VE TOT θα είναι το άθροισμα και των 9
αναπνοών, προσαρμοσμένη σύμφωνα με την εξής αναλογία:
60 : (αριθμός αναπνοών στο παρατεταμένο διάστημα)
.

Εάν ο ασθενής σταματήσει να αναπνέει, η τιμή VE TOT συνεχίζει να
ενημερώνεται ανά 10 δευτερόλεπτα και μειώνεται αυτόματα.

14.5 Εκπνεόμενος όγκος ανα αναπνοή
Ο εκπνεόμενος όγκος αναπνοής (VTE) είναι ο όγκος που εκπνέεται από τους
πνεύμονες του ασθενούς για μία υποχρεωτική ή αυθόρμητη αναπνοή. Υπολογίζεται ενσωματώνοντας την καθαρή ροή κατά τη διάρκεια της εκπνοής και,
στη συνέχεια, αντισταθμίζοντας την τιμή αυτή ως προς τη συμμόρφωση και
τη BTPS. Η τιμή V TE υπολογίζεται βάσει ενός μέσου όρου πέντε αναπνοών.
Ενημερώνεται κατά την έναρξη της επόμενης φάσης αναπνοής.
Η τιμή VTE είναι η βασική ένδειξη της ικανότητας αερισμού ενός ασθενούς,
ενώ μπορεί αποτελέσει και ένδειξη για την ακρίβεια του αναπνεόμενου όγκου
στις υποχρεωτικές αναπνοές.

14.6 Λόγος Ι:Ε
Η τιμή I:E είναι η αναλογία του χρόνου εισπνοής προς το χρόνο εκπνοής
οποιασδήποτε αναπνοής (υποχρεωτικής ή αυθόρμητης), ανεξαρτήτως εάν
γίνεται με έλεγχο όγκου ή έλεγχο πίεσης. Η τιμή I:E υπολογίζεται κατά την
έναρξη κάθε φάσης εισπνοής και από αναπνοή σε αναπνοή (η τιμή δεν
φιλτράρεται).
ΤΑ 14-4
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Η αναλογία I:E είναι μια θεμελιώδης παράμετρος, η οποία υποδηλώνει εάν το
πρότυπο αναπνοής του ασθενούς είναι κανονικό και εμφανίζεται ανάλογα με
τις συνθήκες αναπνευστικής φροντίδας.

14.7 Ενδογενής PEEP και συνολική PEEP
Η ενδογενής PEEP (PEEPI) και η συνολική PEEP (PEEPTOT ) καθορίζονται κατά
τη διάρκεια μιας παύσης εκπνοής που έχει ενεργοποιήσει ο χειριστής, στην
οποία οι βαλβίδες PSOL και οι βαλβίδες εκπνοής είναι κλειστές. Η τιμή
PEEPTOT είναι η μετρηθείσα πίεση κατά τη διάρκεια του χειρισμού παύσης.
Αποτελεί εκτίμηση της συνολικής πίεσης στο τέλος της εκπνοής, με σημείο
αναφοράς την ατμόσφαιρα. Η τιμή PEEPI είναι μια εκτίμηση της πίεσης πάνω
από το επίπεδο της PEEP στο τέλος της εκπνοής.
Κατά τη διάρκεια της παύσης, εμφανίζονται “παγωμένα” τα γραφικά που
επιλέξατε τελευταία, προκειμένου να μπορέσετε να παρακολουθήσετε και να
εκτιμήσετε το πότε θα σταθεροποιηθεί η πίεση.

14.8 Μέση πίεση κυκλώματος
Μέση πίεση κυκλώματος (P MEAN) ) είναι η μέση πίεση του κυκλώματος, για
έναν ολόκληρο αναπνευστικό κύκλο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των
εισπνευστικών όσο και των εκπνευστικών φάσεων (είτε η αναπνοή είναι
υποχρεωτική είτε αυθόρμητη). Ο αναπνευστήρας εμφανίζει αρνητικές τιμές
P MEAN . Η ένδειξη P MEAN ενημερώνεται με την έναρξη κάθε εισπνοής.
Ο αναπνευστήρας υπολογίζει την τιμή P MEAN βάσει όλων των μετρήσεων
πίεσης που διεξάγονται καθ' όλη τη διάρκεια ενός ολοκληρωμένου κύκλου
αναπνοής. Η ακρίβεια είναι σχετική ως προς τη μετρηθείσα πίεση στην
πλευρά εκπνοής του ύψιλον του ασθενούς και βασίζεται στην ακρίβεια της
μέτρησης πίεσης του κυκλώματος.

14.9 Ανώτατη πίεση κυκλώματος
Οριακή πίεση κυκλώματος (PPEAK) είναι η μέγιστη πίεση που υπολογίζεται
κατά τη διάρκεια της εισπνευστικής φάσης της τρέχουσας υποχρεωτικής ή
αυθόρμητης αναπνοής και ενημερώνεται στο τέλος κάθε αναπνοής.
Ο αναπνευστήρας εμφανίζει αρνητικές τιμές PPEAK. Ο αναπνευστήρας
εμφανίζει την πιο θετική τιμή της φιλτραρισμένης πίεσης χαμηλής διέλευσης
από τον αεραγωγό κατά τη διάρκεια της εισπνοής.
Η τιμή PPEAK μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των τάσεων όσον
αφορά τη συμμόρφωση και την αντίσταση των πνευμόνων. Για τις αναπνοές
Τεχνική αναφορά του συστήματος αναπνευστήρα της Puritan Bennett™ σειράς 800
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βάσει όγκου, η τιμή PPEAK είναι, συνήθως, ίδια με την τελική πίεση εισπνοής
(PI END). Για τις αναπνοές βάσει πίεσης, η τιμή PI END είναι περισσότερο
ενδεικτική των πιέσεων που ασκούνται πραγματικά στους πνεύμονες (PPEAK,
ενώ εμφανίζει μόνο την ανώτατη τιμή πίεσης και δεν είναι το ίδιο χρήσιμη για
τον αερισμό με έλεγχο πίεσης).
Στις ελάχιστες τιμές του πεδίου τιμών, περιλαμβάνονται οι χαμηλές
πιέσεις που εντοπίζονται όταν ο ασθενής “τραβήξει προς τα έξω” τον
αναπνευστήρα. Η μέγιστη εμφανιζόμενη τιμή επιτρέπει στον αναπνευστήρα
να εμφανίζει τις υψηλές πιέσεις σε ασθενείς χαμηλής συμμόρφωσης και τις
υπερβολικές πιέσεις των αναπνοών που διακόπτονται στο μέγιστο όριο
υψηλής πίεσης (100 cmH2O).

14.10 Πίεση πλατώ
Πίεση ηρεμίας (PPL) είναι η πίεση που υπολογίζεται στο αναπνευστικό
κύκλωμα του αναπνευστήρα στο τέλος ενός χειρισμού παύσης εισπνοής.
Επειδή ο χειρισμός παύσης διεξάγεται με το κύκλωμα αναπνοής του
αναπνευστήρα κλειστό (βαλβίδες PSOL και βαλβίδα εκπνοής κλειστές,
υποθέτοντας ότι δεν παρουσιάζονται διαρροές στο σύστημα), η τιμή PPL είναι
η καλύτερη δυνατή εκτίμηση της πίεσης στους πνεύμονες του ασθενούς.
Ξεκινώντας από τη στιγμή που αρχίζει ο χειρισμός παύσης, η τιμή PPL
εμφανίζεται και ενημερώνεται συνεχώς. Στο τέλος του χειρισμού, η τιμή PPL
“παγώνει”, μαζί με τα υπόλοιπα δεδομένα της παύσης, επιτρέποντάς σας
να δείτε όλα τα δεδομένα μαζί. Εάν πατήσετε “UNFREEZE” (Ξεπάγωμα), τα
δεδομένα θα απορριφθούν.

14.11 Αυθόρμητος όγκος ανα λεπτό
Ο αυθόρμητος όγκος ανά λεπτό (VE SPONT ) είναι το σύνολο των αυθόρμητων
εκπνεόμενων όγκων, κανονικοποιημένων ανά λεπτό.Η προβαλλόμενη τιμή
VE SPONT αντισταθμίζεται ως προς τη συμμόρφωση και τη BTPS. Καθώς
χορηγούνται
περισσότερες υποχρεωτικές αναπνοές,
η προβαλλόμενη τιμή
.
.
VE SPONT υπολογίζεται και ενημερώνεται όποτε
V
E TOT υπολογίζεται και
.
ενημερώνεται η τιμή.. Ο υπολογισμός για το VE SPONT είναι ο ίδιος με τον
υπολογισμό για το VE TOT , εκτός του ότι περιλαμβάνονται αυθόρμητες
αναπνοές και το διάστημα του ενός λεπτού δεν παρατείνεται, εκτός εάν η
μερική αναπνοή είναι αυθόρμητη. (Για λεπτομέρειες, βλ. εκπνεόμενο
ελάχιστο όγκο.)

ΤΑ 14-6
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.

Η τιμή VE SPONT σας βοηθά να προσδιορίσετε τον αερισμό που
πραγματοποιείται λόγω των αυθόρμητων αναπνοών, ενώ δεν περιλαμβάνει
τις υποχρεωτικές αναπνοές με πρωτοβουλία του ασθενούς. Ο ελάχιστος
όγκος
προσδιορίζει την επάρκεια αερισμού του ασθενούς και η τιμή
.
VE SPONT υποδηλώνει το μέγεθος του αερισμού που οφείλεται στις
προσπάθειες του ασθενούς ως προς το συνολικό αερισμό. Την τιμή VE SPONT
μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να εκτιμήσετε εάν ένας ασθενής που
αερίζεται με τη λειτουργία SIMV είναι έτοιμος για απεξάρτηση.

14.12 Στατική ενδοτικότητα και αντίσταση
Η τιμή C (ή CSTAT, στατική ενδοτικότητα) είναι μια εκτίμηση της ελαστικότητας
των πνευμόνων του ασθενούς. Εκφράζεται σε mL/cmH2O. Η τιμή R (ή RSTAT,
στατική αντίσταση) είναι η συνολική αντίσταση εισπνοής κατά μήκος του
τεχνητού αεραγωγού και του αναπνευστικού συστήματος. Αποτελεί μια
εκτίμηση του πόσο περιοριστικός είναι ο αεραγωγός του ασθενούς, με βάση
την πτώση της πίεσης για μια δεδομένη ροή. Εκφράζεται σε cmH2O/L/
δευτερόλεπτο. Οι τιμές αυτές υπολογίζονται κατά τη διάρκεια μιας παύσης
εισπνοής με πρωτοβουλία του χειριστή, κατά την οποία οι βαλβίδες PSOL και
η βαλβίδα εκπνοής είναι κλειστές. Η τιμή CSTAT υπολογίζεται κατά τη διάρκεια
μιας υποχρεωτικής αναπνοής. Η τιμή RSTAT υπολογίζεται κατά τη διάρκεια
μιας υποχρεωτικής αναπνοής VC με τετραγωνική κυματομορφή.
Η τιμή CSTAT υπολογίζεται με την παρακάτω εξίσωση:
C STAT =

VEXH
PPL END - PEEP

- CC

όπου: VEXH είναι ο συνολικός εκπνεόμενος όγκος (κύκλωμα ασθενούς και
αναπνοής)
P PL END είναι η μετρηθείσα πίεση στο κύκλωμα ασθενούς, στο τέλος του
διαστήματος των 100 ms, που ορίζει την ηρεμία των μηχανισμών παύσης
PEEP είναι η μετρηθείσα πίεση στο κύκλωμα του ασθενούς, στο τέλος της
εκπνοής
CC είναι η ενδοτικότητα του VBS κατά τη διάρκεια του χειρισμού παύσης
(που προέρχεται από τον SST)

Τεχνική αναφορά του συστήματος αναπνευστήρα της Puritan Bennett™ σειράς 800

ΤΑ 14-7

Δεδομένα ασθενούς

Η τιμή RSTAT υπολογίζεται βάσει της ακόλουθης εξίσωσης, εφόσον έχει
υπολογιστεί η τιμή CSTAT (υποθέτοντας ότι ο τύπος αναπνοής ήταν VC με
τετραγωνική κυματομορφή ροής):

[1+

RSTAT =

CC
C STAT

(PPEAK- PPL MID)

]
.

VPAT

Όπου:
CC είναι όπως παραπάνω
CSTAT είναι όπως παραπάνω
PPL MID είναι η μέση πίεση στο κύκλωμα ασθενούς για το διάστημα των
100 ms, που ορίζει την ηρεμία των μηχανισμών παύσης
PPEAK είναι η πίεση στο κύκλωμα ασθενούς στο τέλος της τετραγωνικής
κυματομορφής ροής
.

VPAT είναι η ροή στο κύκλωμα ασθενούς κατά τη διάρκεια των
τελευταίων 100 ms της κυματομορφής
Κατά τη διάρκεια της παύσης, εμφανίζονται “παγωμένα” τα γραφικά
που επιλέξατε τελευταία, προκειμένου να μπορέσετε να δείτε πότε σταθεροποιείται η πίεση εισπνοής. Οι τιμές CSTAT και RSTAT εμφανίζονται κατά την έναρξη της
επόμενης εισπνοής, μετά την παύση εισπνοής. Η μορφή που έχουν είναι:
CSTAT xxx
ή
RSTAT yyy
Εάν το λογισμικό προσδιορίζει τις μεταβλητές των εξισώσεων ή εάν οι τιμές CSTAT
ή RSTAT που προκύπτουν είναι εκτός ορίων, το λογισμικό επισημαίνει τις αμφισβητούμενες τιμές CSTAT και RSTAT με ειδική μορφοποίηση και μηνύματα κειμένου:

ΤΑ 14-8

•

Οι παρενθέσεις ( ) επισημαίνουν τις αμφισβητούμενες τιμές CSTAT ή RSTAT,
που προέρχονται από αμφισβητούμενες μεταβλητές.

•

Εάν οι τιμές CSTAT και RSTAT αναβοσβήνουν, σημαίνει ότι είναι εκτός ορίων.

•

Οι αστερίσκοι (******) ότι οι μεταβλητές πέφτουν κάτω από τα όρια του
επιπέδου θορύβων
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•

Το RSTAT------ σημαίνει ότι δεν ήταν δυνατό να υπολογιστεί η αντίσταση,
επειδή ο τύπος της αναπνοής δεν ήταν υποχρεωτικός με έλεγχο όγκου
(VC) και τετραγωνική κυματομορφή ροής.

Βλ. ο Πίνακας 14-1 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
αντιμετώπιση σφαλμάτων.

Πίνακας 14-1: Ενδείξεις χειρισμού παύσης της εισπνοής
Ενδοτικότητα
(CSTAT )

Αντίσταση
(RSTAT ) (εάν
εμφανίζεται)

Διορθωτική
ενέργεια

Ερμηνεία

CSTAT (******)

RSTAT (******)

CSTAT < 0,1 mL/
cmH2O ή ροή
ασθενούς < 0,1 L/
min. Η χαμηλή ροή
ασθενούς είναι κάτω
από το κατώφλι
αξιόπιστης
μέτρησης. Τόσο η
τιμή CSTAT όσο και η
τιμή RSTAT είναι
αμφισβητούμενες.

Ελέγξτε τις
αναπνευστικές
κυματομορφές
και τα δεδομένα
παρακολούθησης
του ασθενούς για να
προσδιορίσετε
την αιτία.

CSTAT (******)

RSTAT (******)

Η διαφορά μεταξύ
της τελικής πίεσης
ηρεμίας και της
τελικής πίεσης
εκπνοής είναι <
0,1 cmH2O. Η τιμή
αυτή είναι κατώτερη
από το όριο
αξιόπιστης
ανάλυσης. Τόσο η
τιμή CSTAT όσο και η
τιμή RSTAT είναι
αμφισβητούμενες.

Ελέγξτε τις
αναπνευστικές
κυματομορφές
και τα δεδομένα
παρακολούθησης
του ασθενούς για
να προσδιορίσετε
την αιτία.

CSTAT ( 0 )
ή
C ( 500 )

RSTAT ( )
Μήνυμα,
σύμφωνα με
τους υπόλοιπους
ελέγχους

CSTAT 0 mL/cmH2O
ή CSTAT > 500 mL/
cmH2O. Οι μετρήσεις
αυτές είναι εκτός των
φυσιολογικών ορίων.

Ελέγξτε την αλληλεπίδραση ασθενούς-αναπνευστήρα, τις
αναπνευστικές κυματομορφές και το
κύκλωμα ασθενούς για
τυχόν προβλήματα.
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Πίνακας 14-1: Ενδείξεις χειρισμού παύσης της εισπνοής
Ενδοτικότητα
(CSTAT )

ΤΑ 14-10

Αντίσταση
(RSTAT ) (εάν
εμφανίζεται)

Ερμηνεία

Διορθωτική
ενέργεια

CSTAT ( )
Μήνυμα,
σύμφωνα με
τους
υπόλοιπους
ελέγχους

RSTAT ( 0 )
ή
RSTAT ( 500 )

RSTAT  0 cmH2O/L/s
ή RSTAT > 500
cmH2O/L/s. Οι
μετρήσεις αυτές είναι
εκτός των
φυσιολογικών ορίων.

Ελέγξτε την
αλληλεπίδραση
ασθενούςαναπνευστήρα, τις
αναπνευστικές
κυματομορφές και το
κύκλωμα ασθενούς
για τυχόν
προβλήματα.

CSTAT (xxx)

RSTAT (yyy)
Τιμή ή τιμές
εισόδου κάτω
από το κατώφλι

CSTAT < 1/3 της συμμόρφωσης του
συστήματος αναπνοών του αναπνευστήρα (προέρχεται
από τον SST). Τόσο η
τιμή CSTAT όσο και η
τιμή RSTAT είναι αμφισβητούμενες.

Εάν το IBW του
ασθενούς είναι 
24 kg, εξετάστε
το ενδεχόμενο
εγκατάστασης
παιδιατρικού
κυκλώματος.

CSTAT (xxx)
Μη
ολοκληρωμένη
εκπνοή

RSTAT (yyy)
Μη
ολοκληρωμένη
εκπνοή

Η εκπνοή δεν ολοκληρώθηκε. Οι τιμές
τελικής πίεσης
εκπνοής και τελικής
εκπνεόμενης
ροής είναι αμφισβητούμενες.

Ελέγξτε μήπως δεν
επαρκεί το διάστημα
εκπνοής. Εάν είναι
δυνατό, μειώστε το
χρόνο εισπνοής και
τον αναπνευστικό
ρυθμό.

CSTAT (xxx)
Δεν υπάρχει
πίεση ηρεμίας

RSTAT (yyy)
Δεν υπάρχει
πίεση ηρεμίας

Η πίεση ηρεμίας δεν
“επίπεδη” (η πίεση
των πνευμόνων και η
πίεση του κυκλώματος δεν εξισορροπήθηκαν) ή η πίεση
παύσης παρουσίαζε
υπερβολικό θόρυβο.
Τόσο η τιμή CSTAT
όσο και η τιμή RSTAT
είναι αμφισβητούμενες.

Εάν η πίεση ηρεμίας
συνεχίσει να μειώνεται, ελέγξετε για
τυχόν διαρροές στο
κύκλωμα αναπνοής,
πιθανότατα γύρω
από το σύνδεσμο.
Εάν η πίεση ηρεμίας
δεν είναι σταθερή,
ελέγξτε για τυχόν
συμπύκνωση ή μετακίνηση.
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Πίνακας 14-1: Ενδείξεις χειρισμού παύσης της εισπνοής
Ενδοτικότητα
(CSTAT )
CSTAT (xxx)
Εκτός πεδίου
τιμών

Αντίσταση
(RSTAT ) (εάν
εμφανίζεται)
RSTAT (yyy)
Αμφισβητούμεν
η μέτρηση

Ερμηνεία

Διορθωτική
ενέργεια

CSTAT < 1,0 mL/
cmH2O. Το αποτέλεσμα προέρχεται από
αμφισβητούμενα
δεδομένα εισόδου.
Και η τιμή RSTAT είναι
αμφισβητούμενη.

Ελέγξτε τις αναπνευστικές κυματομορφές και τα δεδομένα
παρακολούθησης
του ασθενούς για να
προσδιορίσετε την
αιτία.

CSTAT > 100 mL/
cmH2O. Το αποτέλεσμα προέρχεται από
αμφισβητούμενα
δεδομένα εισόδου.
Και η τιμή RSTAT είναι
αμφισβητούμενη.

Ελέγξτε τις αναπνευστικές κυματομορφές και τα δεδομένα
παρακολούθησης
του ασθενούς για να
προσδιορίσετε την
αιτία.

CSTAT (xxx)
Αμφισβητούμε
νη μέτρηση

RSTAT (yyy)
Εκτός πεδίου
τιμών

RSTAT > 150 cmH2O/
L/s. Το αποτέλεσμα
προέρχεται από
αμφισβητούμενα
δεδομένα εισόδου,
πιθανότατα την τιμή
CSTAT.

Ελέγξτε τις αναπνευστικές κυματομορφές και τα δεδομένα
παρακολούθησης
του ασθενούς για
να προσδιορίσετε
την αιτία.

CSTAT (xxx)
Αμφισβητούμε
νη μέτρηση

RSTAT (yyy)
Αμφισβητούμεν
η μέτρηση

Η πίεση αυξήθηκε
αργά στο τέλος της
τετραγωνικής κυματομορφής ροής. Αυτό
σημαίνει ότι οι τιμές
που αναφέρονται για
τις πιέσεις, τους
όγκους και τις ροές
είναι οι ελάχιστες και,
παράλληλα, αμφισβητούμενες. Αυτό δεν
είναι αναμενόμενο
κατά τη διάρκεια του
κανονικού αερισμού.

Ελέγξτε την κυματομορφή πίεσης-χρόνου για να
διαπιστώσετε εάν ο
ασθενής καθυστέρησε
την εισπνοή μέχρι το
τέλος της χορήγησης
αερίου.
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Πίνακας 14-1: Ενδείξεις χειρισμού παύσης της εισπνοής
Ενδοτικότητα
(CSTAT )

ΤΑ 14-12

Αντίσταση
(RSTAT ) (εάν
εμφανίζεται)

Ερμηνεία

Διορθωτική
ενέργεια

CSTAT (xxx)
Τιμή ή τιμές
εισόδου κάτω
από το κατώφλι

RSTAT (yyy)
Αμφισβητούμεν
η μέτρηση

Η διαφορά μεταξύ της
πίεσης κυκλώματος
στο τέλος της ηρεμίας
και της πίεσης στο
τέλος της εκπνοής
είναι < 0,5 cmH2O.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η τιμή RSTAT να
είναι αμφισβητούμενη.

Ελέγξτε τους πνεύμονες για υψηλή ενδοτικότητα, με ελαφρά
διάταση. Εάν είναι
ασφαλές, αυξήστε τον
αναπνεόμενο όγκο.

Δ/Ι

RSTAT (yyy)
Εκτός πεδίου
τιμών

RSTAT < 0,5 cmH2O/L/
s. Αυτό συμβαίνει γιατί
η ροή ασθενούς ή η
διαφορά πίεσης
μεταξύ ανώτατης πίεσης και πίεσης ηρεμίας
είναι αμφισβητούμενη.

Ελέγξτε τις αναπνευστικές κυματομορφές
και τα δεδομένα
παρακολούθησης
του ασθενούς για
να προσδιορίσετε
τις αιτίες.

RSTAT (yyy)
Αμφισβητούμεν
η μέτρηση

Η πίεση αυξήθηκε
πολύ γρήγορα στο
τέλος της τετραγωνικής κυματομορφής
ροής. Υποδηλώνει
κακό συγχρονισμό
ασθενούς-αναπνευστήρα και ότι ο πνεύμονας ήταν ιδιαίτερα
άκαμπτος ή ότι η ροή
ήταν πολύ υψηλή. Η
τιμή RSTAT είναι αμφισβητούμενη.

Εάν το επιτρέπει η
κατάσταση του ασθενούς, σκεφθείτε
μήπως πρέπει να μειώσετε τον καθορισμένο
αναπνεόμενο όγκο ή/
και να αυξήσετε το
χρόνο εισπνοής (ισοδύναμο με τη μείωση
της ανώτατης ροής).
Ελέγξτε την κυματομορφή πίεσης-χρόνου
για να διαπιστώσετε
εάν ο ασθενής ήταν
αυτός που ενεργοποίησε την υποχρεωτική
αναπνοή και, στη
συνέχεια, χαλάρωσε
προς το τέλος της
εισπνοής.
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Πίνακας 14-1: Ενδείξεις χειρισμού παύσης της εισπνοής
Ενδοτικότητα
(CSTAT )

Αντίσταση
(RSTAT ) (εάν
εμφανίζεται)
RSTAT (yyy)
Τιμή ή τιμές
εισόδου κάτω
από το κατώφλι

Δ/Ι

Διορθωτική
ενέργεια

Ερμηνεία

Η διαφορά μεταξύ της
πίεσης κυκλώματος
στο τέλος της τετραγωνικής κυματομορφής ροής και της
πίεσης στο τέλος της
ηρεμίας είναι < 0,5
cmH2O. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα η τιμή
RSTAT.

Ελέγξτε: εάν είναι
χαμηλή η ροή ασθενούς μέσω ενός τεχνητού αεραγωγού με
σχετικά μεγάλη διάμετρο, εάν είναι χαμηλή
η απόλυτη ροή και
σχετικά μεγάλος ο
χρόνος εισπνοής ή εάν
έχει διασωληνωθεί
μικρής ηλικίας ασθενής στο κύκλωμα αναπνοής με σχετικά
μεγάλη συμμόρφωση.

Ροή ασθενούς <
20 L/min και CSTAT <
4 mL/cmH2O. Η τιμή
RSTAT είναι αμφισβητούμενη.

Ελέγξτε: εάν είναι
χαμηλή η ροή ασθενούς μέσω ενός τεχνητού αεραγωγού με
σχετικά μεγάλη διάμετρο, εάν είναι χαμηλή
η απόλυτη ροή και
σχετικά μεγάλος ο
χρόνος εισπνοής ή εάν
έχει διασωληνωθεί
μικρής ηλικίας ασθενής στο κύκλωμα αναπνοής με σχετικά
μεγάλη συμμόρφωση.

14.13 Συνολικός αναπνευστικός ρυθμός
Συνολικός αναπνευστικός ρυθμός (fTOT ) είναι ο αριθμός των αναπνοών που
παρέχονται σε έναν ασθενή, κανονικοποιημένων ανά λεπτό, είτε αυτές είναι
υποχρεωτικές είτε αυθόρμητες, και ενημερώνεται στην έναρξη κάθε εισπνευστικής φάσης.
Κατά το πρώτο λεπτό λειτουργίας μετά την ενεργοποίηση ή σε περίπτωση
αλλαγής οποιασδήποτε ρύθμισης που επηρεάζει το ρυθμό χορήγησης υποχρεωτικών αναπνοών, η τιμή fTOT ενημερώνεται από το σύστημα κατά την
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έναρξη κάθε εισπνοής. Ο αναπνευστήρας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τύπο
για τον υπολογισμό της τιμής fTOT με βάση έως 8 αναπνοές (ή 16 αναπνοές,
όταν ο αυθόρμητος τύπος είναι PA):
fTOT (έναρξης) = 60 x (συνολικός αριθμός εισπνοών σε χρόνο t)
t
όπου t είναι ο χρόνος, σε δευτερόλεπτα, από τη στιγμή που ξεκίνησε ο
υπολογισμός.
Μετά το πρώτο λεπτό, ο αναπνευστήρας υπολογίζει την τιμή fTOT με βάση
έως 8 από τις αναπνοές που ενεργοποιήθηκαν το τελευταίο λεπτό και
ενημερώνει τον υπολογισμό κατά την έναρξη της επόμενης εισπνοής ή κατά
το διάστημα των επόμενων 10 δευτερολέπτων, όποιο συμβεί πρώτα. Ωστόσο,
εάν η επόμενη εισπνοή συμβεί εντός 0,5 δευτερολέπτων από την τελευταία
ενημέρωση, ο υπολογισμός δεν ενημερώνεται σε αυτήν τη φάση.
Εκτός από τον υπολογισμό κατά την έναρξη και στο διάστημα των 10
δευτερολέπτων, η τιμή fTOT υπολογίζεται βάσει του συνολικού αριθμού των
αναπνοών. Ως εκ τούτου, το διάστημα των 60 δευτερολέπτων παρατείνεται,
προκειμένου να συμπεριληφθεί και η ενεργοποίηση της επόμενης αναπνοής.
Ο αναπνευστήρας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τύπο για τον υπολογισμό της
τιμής fTOT:
fTOT (μετά την έναρξη) = συνολικός αριθμός αναπνοών σε 60 δευτ. + x
60 δευτ. + x
όπου x, ο αριθμός των δευτερολέπτων κατά τον οποίο παρατάθηκε το διάστημα
των 60 δευτερολέπτων, προκειμένου να συμπεριληφθεί η επόμενη εισπνοή.
Η fTOT είναι η πιο ευαίσθητη παράμετρος της αναπνευστικής λειτουργίας και αποτελεί σημαντική ένδειξη της επάρκειας σε επίπεδο αερισμού. Το εμφανιζόμενο
πεδίο τιμών ισχύει όταν δεν έχουν χορηγηθεί αναπνοές στον ασθενή το τελευταίο λεπτό ή όταν ο ασθενής λαμβάνει το μέγιστο αναπνευστικό ρυθμό που μπορεί να χορηγηθεί.

ΤΑ 14-14
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Η στρατηγική δικτύου ασφαλείας του αναπνευστήρα
αναφέρεται στον τρόπο, με τον οποίο το σύστημα
αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840 ανταποκρίνεται σε
προβλήματα ασθενούς και σφάλματα συστήματος.
•

Προβλήματα ασθενούς δηλώνονται όταν τα δεδομένα
ασθενούς μετρώνται και βρίσκονται ίσα με τα κατώφλια
συναγερμού ή εκτός αυτών και συνήθως διορθώνονται
μόνα τους ή μπορούν να διορθωθούν από ένα θεραπευτή.
Το σύστημα παρακολούθησης συναγερμών ανιχνεύει και
αναγγέλλει προβλήματα ασθενούς. Τα προβλήματα ασθενούς δεν διακυβεύουν την απόδοση του αναπνευστήρα.

•

Στα σφάλματα συστήματος περιλαμβάνονται σφάλματα
εξοπλισμού (εκείνα που ξεκινούν από το εσωτερικό του
αναπνευστήρα και επηρεάζουν αρνητικά την απόδοσή
του), παροδικά σφάλματα (σφάλματα που εμφανίζονται
στιγμιαία στον αναπνευστήρα, τα οποία επηρεάζουν αρνητικά τη φυσιολογική λειτουργία), ανεπαρκής παροχή (τροφοδοσία εναλ. ρεύματος ή εξωτερική πίεση αερίου) και
προβλήματα σχετικά με την ακεραιότητα του κυκλώματος
ασθενούς (αποφραγμένο ή αποσυνδεδεμένο κύκλωμα). Τα
σφάλματα συστήματος συνήθως δεν διορθώνονται μόνα
τους και αντιμετωπίζονται βάσει της υπόθεσης ότι μπορούν
να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση του αναπνευστήρα.
Ο όρος "σύστημα" αναφέρεται στον αναπνευστήρα, στις
εξωτερικές παροχές αερίου και ρεύματος και στις διασυνδέσεις μεταξύ μηχανήματος και ασθενούς.

Δίκτυο ασφαλείας

Ο αναπνευστήρας έχει σχεδιαστεί ώστε να ειδοποιεί με συναγερμό και να
παρέχει τη μεγαλύτερη δυνατή υποστήριξη αερισμού σε περίπτωση δυσλειτουργίας του αναπνευστήρα. Εάν ο αναπνευστήρας δεν είναι σε θέση να
παρέχει υποστήριξη αερισμού, ανοίγει το κύκλωμα ασθενούς και επιτρέπει
στον ασθενή να αναπνέει από τον αέρα του δωματίου (αυτή η κατάσταση
επείγουσας ανάγκης ονομάζεται ανοιχτή βαλβίδα ασφαλείας, SVO). Οι μηχανισμοί ασφαλείας έχουν σχεδιαστεί ώστε η λειτουργία τους να επαληθεύεται
κατά τακτά χρονικά διαστήματα ή ώστε να παρέχουν υπερεπαρκή ασφάλεια.
Ο αναπνευστήρας έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίζει ότι, σε περίπτωση
βλάβης σε ένα μόνο σημείο, δεν θα προκύπτει κίνδυνος ασφαλείας ούτε θα
επηρεάζεται η ικανότητα του αναπνευστήρα να αναγγείλει ηχητικό συναγερμό υψηλής προτεραιότητας.

15.1 Προβλήματα ασθενούς
Σε περίπτωση προβλημάτων ασθενούς, ο αναπνευστήρας παραμένει σε
πλήρη λειτουργία και αναγγέλλει τον κατάλληλο συναγερμό. Ανάλογα με το
πρόβλημα ασθενούς, καθορίζεται και ο εντοπισμός, η ανταπόκριση και η
προτεραιότητα κάθε συναγερμού.

15.2 Σφάλματα συστήματος
Ο αναπνευστήρας είναι σχεδιασμένος ώστε να προλαμβάνει τα σφάλματα
συστήματος. Ο αναπνευστήρας αποτελείται από αρθρωτές βαθμίδες και επιτρέπει τη λειτουργία της μονάδας χορήγησης αναπνοών (BDU) ανεξάρτητα
από το περιβάλλον εργασίας γραφικών για το χρήστη (GUI) ή από άλλα υποσυστήματα που δεν σχετίζονται με τη χορήγηση αναπνοών. Εάν ο αναπνευστήρας εντοπίσει ένα σφάλμα συστήματος και ο αερισμός μπορεί να
συνεχιστεί, ενεργοποιείται συναγερμός και παρέχεται υποστήριξη αερισμού,
κατά το δυνατόν πιο κοντά στις τρέχουσες ρυθμίσεις, ανάλογα με το συγκεκριμένο σφάλμα συστήματος. Τα περισσότερα σφάλματα συστήματος είναι
συναγερμοί DEVICE ALERT (Προειδοποίηση συσκευής), υψηλής, μέσης ή
χαμηλής προτεραιότητας:
Ο αναπνευστήρας χρησιμοποιεί τις εξής στρατηγικές για να εντοπίζει τα
σφάλματα συστήματος:

ΤΑ 15-2

•

Συνεχείς παρασκηνιακοί έλεγχοι και κυκλώματα υλικού εξοπλισμού
παρακολούθησης χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής
λειτουργίας.

•

Ο αυτοέλεγχος ενεργοποίησης (POST) ελέγχει το σύστημα κατά την
ενεργοποίησή του.
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•

Ο σύντομος αυτοέλεγχος (SST) και ο εκτεταμένος αυτοέλεγχος (EST)
ελέγχουν τον αναπνευστήρα όταν δεν είναι διασωληνωμένος κάποιος
ασθενής με τον αναπνευστήρα.

Εάν ο αναπνευστήρας δεν μπορεί να παρέχει αξιόπιστη υποστήριξη
αερισμού και παρακολούθηση σφαλμάτων, ο αναπνευστήρας ενεργοποιεί
συναγερμό και μεταβαίνει στην κατάσταση επείγουσας ανάγκης SVO. Κατά τη
διάρκεια της SVO, ο αναπνευστήρας απενεργοποιεί τις βαλβίδες ασφαλείας,
εκπνοής και εισπνοής, αναγγέλλει ένα συναγερμό υψηλής προτεραιότητας
και ανάβει την ένδειξη SVO.
Κατά τη διάρκεια της SVO, ένας ασθενής μπορεί να εισπνέει αυθόρμητα αέρα
του δωματίου και να εκπνέει. Η επανεισπνοή του εκπνεόμενου αερίου, κατά
τη διάρκεια της SVO, ελαχιστοποιείται από τις βαλβίδες ελέγχου στις πλευρές
εισπνοής και εκπνοής. Κατά τη διάρκεια της SVO, ο αναπνευστήρας:
•

Εμφανίζει για πόσο χρονικό διάστημα δεν υπάρχει υποστήριξη αερισμού.

•

Δεν εμφανίζει δεδομένα ασθενούς (όπως οι κυματομορφές).

•

Δεν εντοπίζει συνθήκες αποφραγμένου ή αποσυνδεδεμένου κυκλώματος.

15.3 Συνεχείς παρασκηνιακοί έλεγχοι
Οι συνεχείς παρασκηνιακοί έλεγχοι αποτιμούν τη λειτουργία του εξοπλισμού
ηλεκτρονικών και πνευματικών συστημάτων του αναπνευστήρα, συνεχώς
κατά τη διάρκεια του αερισμού. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι εξής:
•

Έλεγχοι που ξεκινούν σε τακτά χρονικά διαστήματα: Έλεγχοι που ξεκινούν αφού
έχουν μεσολαβήσει διαστήματα που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο αριθμό
κύκλων του μηχανήματος. Αυτοί οι έλεγχοι ελέγχουν τα στοιχεία εξοπλισμού
που επηρεάζουν απευθείας το σύστημα χορήγησης αναπνοής, τους μηχανισμούς ασφαλείας και το περιβάλλον εργασίας για το χρήστη. Αυτοί οι έλεγχοι
εντοπίζουν και επανορθώνουν τυχόν αλλοιωμένα δεδομένα των μεταβλητών ελέγχου.

•

Έλεγχοι ορίων: Έλεγχοι που εκτελούνται για κάθε αναλογική μέτρηση. Οι
έλεγχοι ορίων επαληθεύουν τη σωστή λειτουργία των κυκλωμάτων
μέτρησης, όπως οι αισθητήρες.

•

Διασταυρούμενοι έλεγχοι CPU: Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) του
περιβάλλοντος εργασίας με γραφικά για το χρήστη (GUI) του αναπνευστήρα
παρακολουθεί τη δραστηριότητα της CPU της μονάδας χορήγησης αναπνοής (BDU). Οι διασταυρούμενοι έλεγχοι παρέχουν ανεξάρτητη επαλήθευση της σωστής λειτουργίας κάθε επεξεργαστή. Εστιάζονται στην πίεση
των κυκλωμάτων, στην περιοδικότητα της αναπνοής, στη χρονική διάρκεια
της εισπνοής, στην αναγγελία συναγερμών, στην εκατοστιαία αναλογία οξυ-
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γόνου και στις ρυθμίσεις του αναπνευστήρα. Τα σφάλματα επικοινωνίας
μεταξύ των CPU εντοπίζονται και διορθώνονται.
Ειδικοί παρασκηνιακοί έλεγχοι, στους οποίους περιλαμβάνονται οι εξής:

ΤΑ 15-4

•

Έλεγχοι μνήμης: Η μνήμη RAM (μόνο έλεγχος ισοτιμίας), η μνήμη ROM και
η μη ευμετάβλητη μνήμη (NΟVRAM) ελέγχονται (χωρίς να αλλοιώνονται
τα δεδομένα που φυλάσσονται στη μνήμη) συνεχώς.

•

Έλεγχοι λογικής του μετατροπέα αναλογικού σήματος σε ψηφιακό (ADC): Οι
αισθητήρες ροής, τα θερμίστορ και οι αισθητήρες πίεσης ελέγχονται σε
σχέση με προκαθορισμένα πεδία τιμών, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή
λειτουργία της ικανότητας αναλογικών μετρήσεων του συστήματος και
των μορφοτροπέων.

•

Έλεγχος βαθμονόμησης τάσης: Ο αναπνευστήρας αναγιγνώσκει την τάση
αναφοράς του συστήματος μέσω των ADC, και στη συνέχεια χρησιμοποιεί
αυτήν την τάση αναφοράς για να κάνει αναγωγή σε κλίμακα όλων των
αναλογικών μετρήσεων.

•

Έλεγχοι του μετατροπέα ψηφιακού σήματος σε αναλογικό (DAC) και των
κυκλωμάτων DAC: Τα σήματα από τον DAC εκπνοής και τον DAC εισπνοής
ανατροφοδοτούνται στο μικροεπεξεργαστή μέσω του ADC, και η αρχική
τιμή εισόδου στο DAC συγκρίνεται με το σήμα το οποίο εξήγαγε ο ADC.

•

Έλεγχοι της τάσης τροφοδοσίας: Ο αναπνευστήρας ελέγχει κατά τακτά
χρονικά διαστήματα τις τάσεις του συστήματος (+12, +15, -15 και +5 V
DC), την τάση της μπαταρίας και το καλώδιο και την τάση του ηχείου.

•

Μορφοτροπείς πίεσης: Ο αναπνευστήρας κάνει ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να διασφαλιστεί ότι οι παρεκκλίσεις του μορφοτροπέα δεν οδηγούν σε υπέρβαση των ορίων ακριβείας του συστήματος.

•

Έλεγχοι της οθόνης αφής: Ο αναπνευστήρας ελέγχει για τυχόν βλάβες στο
σύστημα της οθόνης αφής, όπως η οπτική απόφραξη ενός ή περισσότερων LED/ζευγών φωτοδιόδων.

•

Πλήκτρα εκτός οθόνης: Ο αναπνευστήρας ελέγχει για τυχόν κολλημένα
πλήκτρα.

•

Σύστημα αναγγελίας συναγερμών SmartAlert (SAAS): Ο αναπνευστήρας επαληθεύει ότι το SAAS μπορεί να αναγγέλλει κανονικά τους συναγερμούς.

•

Προαιρετικός εξοπλισμός: Ο αναπνευστήρας κάνει ελέγχους κατά τακτά
χρονικά διαστήματα για την ύπαρξη τυχόν προαιρετικού εξοπλισμού, για
την κατάσταση επιτυχίας/αποτυχίας του και για το αν ο προαιρετικός
εξοπλισμός είναι ενεργός. Τα αποτελέσματα τυχόν ελέγχων, τους οποίους
διενεργεί για τον εαυτό του ο προαιρετικός εξοπλισμός, αναφέρονται στις
CPU της BDU και του GUI.
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Εάν εντοπιστεί κάποιο σφάλμα από οποιονδήποτε από αυτούς τους
παρασκηνιακούς ελέγχους, ο αναπνευστήρας ενεργοποιεί συναγερμό και
παρέχει υποστήριξη αερισμού, ανάλογα με το σφάλμα συστήματος που
εντοπίσθηκε.

15.4 Κυκλώματα υλικού εξοπλισμού παρακολούθησης
Ο αναπνευστήρας διαθέτει κυκλώματα στον υλικό εξοπλισμό του, με
αποκλειστικό σκοπό την παρακολούθηση της δραστηριότητας του
λογισμικού και προβλημάτων διακοπών ρεύματος. Ο αναπνευστήρας
διαθέτει επίσης κυκλώματα παρακολούθησης ενσωματωμένα στη CPU.
•

Κυκλώματα Watchdog (WD) επιτήρησης χρονικών ορίων: Τα κυκλώματα WD
επιτήρησης χρονικών ορίων παρακολουθούν τη δραστηριότητα του λογισμικού και επισημαίνουν αν γίνεται μη κανονική εκτέλεση του λογισμικού. Τα
κυκλώματα WD είναι ανεξάρτητα από τις CPU και το λογισμικό. Σε περίπτωση
μη κανονικής εκτέλεσης λογισμικού, τα κυκλώματα WD ενεργοποιούν τη διαδικασία POST. Εάν η διαδικασία POST δεν επιβεβαιώσει κάποιο σφάλμα, ο
αναπνευστήρας επιστρέφει στην κανονική του λειτουργία, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η διακοπή της κανονικής χορήγησης αναπνοών. Εάν συμβούν τρεις
λήξεις χρονικού ορίου WD εντός 24 ωρών, ο αναπνευστήρας ενεργοποιεί
συναγερμό και εισέρχεται σε κατάσταση ανενεργού αναπνευστήρα.

•

Κυκλώματα παρακολούθησης χρονικών ορίων διαύλου: Τα κυκλώματα
παρακολούθησης χρονικών ορίων διαύλου είναι ανεξάρτητα από τη CPU
και παρακολουθούν αν έχει συμβεί οποιαδήποτε δραστηριότητα διαύλου
για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Εάν δεν εντοπιστεί καμία δραστηριότητα διαύλου, τα κυκλώματα παρακολούθησης χρονικών ορίων
διαύλου ενεργοποιούν τη διαδικασία POST. Εάν η διαδικασία POST δεν
επιβεβαιώσει κάποιο σφάλμα, ο αναπνευστήρας επιστρέφει στην κανονική του λειτουργία, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η διακοπή της κανονικής
χορήγησης αναπνοών. Εάν συμβούν τρεις λήξεις χρονικού ορίου WD
εντός 24 ωρών, ο αναπνευστήρας ενεργοποιεί συναγερμό και εισέρχεται
σε κατάσταση ανενεργού αναπνευστήρα.

•

Ενσωματωμένα κυκλώματα παρακολούθησης της CPU: Υπάρχουν ενσωματωμένοι μηχανισμοί στη CPU για την ανίχνευση λειτουργίας εκτός ορίων και για
τον εντοπισμό σφαλμάτων συστήματος. Εάν τα κυκλώματα της CPU εντοπίσουν ένα πρόβλημα, ο αναπνευστήρας ενεργοποιεί συναγερμό, η CPU επανέρχεται και ο αναπνευστήρας παρέχει τη μεγαλύτερη δυνατή υποστήριξη
αερισμού.

•

Παρακολούθηση διακοπών ρεύματος: Η μονάδα διακοπών ρεύματος παρακολουθεί την τροφοδοσία συνεχούς ρεύματος. Όταν ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση ON και η τάση +5 V βρίσκεται εκτός του πεδίου τιμών
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±0,25 V, ο αναπνευστήρας κλειδώνει την πρόσβαση στη μνήμη RAM, εισέρχεται στην κατάσταση SVO, κλείνει τις αντίστοιχες βαλβίδες αναλογικού
τύπου με σωληνοειδές (PSOL) και ενεργοποιεί την ένδειξη και τον ηχητικό
συναγερμό ανενεργού αναπνευστήρα. Οι συναγερμοί του αναπνευστήρα
παρακολουθούν την ισχύ του εναλλασσόμενου ρεύματος.

15.5 Αυτοέλεγχος κατά την ενεργοποίηση (POST)
Η διαδικασία POST ελέγχει την ακεραιότητα του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του
αναπνευστήρα, όταν ο αναπνευστήρας τίθεται σε λειτουργία. Η διαδικασία POST
εντοπίζει τα σφάλματα συστήματος χωρίς παρέμβαση του χειριστή.

15.6 Σύντομος αυτοέλεγχος (SST)
Η διαδικασία SST έχει σχεδιαστεί ώστε να εκτελείται όταν αλλάζει το κύκλωμα
ασθενούς ή το σύστημα υγροποίησης. Η διαδικασία SST ελέγχει κυρίως το
κύκλωμα ασθενούς για τυχόν διαρροές, κάνει βαθμονόμηση του κυκλώματος
ασθενούς και μετρά την τιμή της αντίστασης του φίλτρου εκπνοής. Η
διαδικασία SST απαιτεί πολύ μικρή συμμετοχή από το χειριστή, χωρίς τη
χρήση εξωτερικού εξοπλισμού μετρήσεων.

15.7 Εκτεταμένος αυτοέλεγχος (EST)
Η διαδικασία EST εκτελεί έναν πιο λεπτομερή έλεγχο του συστήματος σε σχέση
με τις διαδικασίες POST ή SST, ενώ έχει κι αυτή ως στόχο τον εντοπισμό βλαβών
συστήματος. Η διαδικασία EST απαιτεί συμμετοχή του χειριστή, όχι όμως και
εξωτερικό εξοπλισμό ελέγχου, εκτός από το κύκλωμα “gold standard” (το
κύκλωμα ελέγχου που προορίζεται για χρήση με τη διαδικασία EST). Η διαδικασία
EST χρησιμεύει επίσης και ως έλεγχος αξιοπιστίας μετά από μια επισκευή ή ένα
προσωρινό πρόβλημα.

15.8 Βαθμονόμηση αισθητήρα οξυγόνου
Ο αναπνευστήρας εκτελεί μια βαθμονόμηση ενός σημείου του αισθητήρα
οξυγόνου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναρρόφησης 100% (δηλαδή,
όταν πατάτε το πλήκτρο 100% O2/CAL 2 min ή INCREASE O2 2 min). Έτσι,
έχετε τη δυνατότητα να κάνετε βαθμονόμηση του αισθητήρα οξυγόνου
τακτικά, χωρίς να χρειάζεται αποσύνδεση του ασθενούς. Μπορείτε επίσης να
βαθμονομήσετε τον αισθητήρα οξυγόνου από την οθόνη More Settings (επιπρόσθετες ρυθμίσεις). Για να κάνετε βαθμονόμηση του αισθητήρα οξυγόνου
από την οθόνη More Settings:

ΤΑ 15-6
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1. Επιλέξτε το κουμπί OTHER SCREENS (άλλες οθόνες) στο κάτω GUI και έπειτα
επιλέξτε το κουμπί MORE SETTINGS.
2. Επιλέξτε το κουμπί του αισθητήρα Ο2 και στρέψτε το ρυθμιστικό για να
επιλέξετε Calibration (βαθμονόμηση) και έπειτα πιέστε ACCEPT. Η ένδειξη
προόδου εμφανίζεται στην οθόνη. Η ρύθμιση του αισθητήρα O2 θα
παραμείνει στην ίδια τιμή που υπήρχε πριν από τη βαθμονόμηση
(ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη).
Κατά τη βαθμονόμηση του αισθητήρα οξυγόνου, η ενδεικτική λυχνία LED
INCREASE O2 2 min είναι σβηστή.
Εάν η βαθμονόμηση του αισθητήρα οξυγόνου αποτύχει, ο αναπνευστήρας
ενεργοποιεί συναγερμό O2 SENSOR (αισθητήρας Ο2), ο οποίος επανέρχεται
όταν ο αναπνευστήρας κάνει επιτυχημένη βαθμονόμηση του αισθητήρα
οξυγόνου. Ο αισθητήρας οξυγόνου του αναπνευστήρα είναι πάντοτε
ενεργός, εκτός αν τον απενεργοποιήσετε εσείς.

15.9 Βαθμονόμηση βαλβίδας εκπνοής
Η βαθμονόμηση της βαλβίδας εκπνοής, η οποία είναι δυνατή στη λειτουργία
σέρβις, καταρτίζει έναν πίνακα που περιλαμβάνει εντολές μετατροπής
ψηφιακού σε αναλογικό σήμα (DAC) και τις αντίστοιχες τιμές πίεσης εκπνοής.

15.10 Έλεγχος ανενεργού αναπνευστήρα
Ο έλεγχος ανενεργού αναπνευστήρα, που είναι διαθέσιμος στη λειτουργία
σέρβις, επαληθεύει ότι ο αναπνευστήρας είναι ικανός να εισέλθει σε κατάσταση ανενεργού αναπνευστήρα. Αυτός ο έλεγχος επαληθεύει ξεχωριστά τις
δύο υπερεπαρκείς εντολές ανενεργού αναπνευστήρα και ελέγχει ότι κάθε μία
εντολή αναγκάζει τον αναπνευστήρα να εισέλθει σε κατάσταση ανενεργού
αναπνευστήρα.

15.11 Βαθμονόμηση αντιστάθμισης αισθητήρα ροής
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη στη λειτουργία σέρβις και βαθμονομεί τις
αντισταθμίσεις σε σχέση με τον αισθητήρα ροής εκπνοής (ως προς τους
αισθητήρες ροής αέρα και οξυγόνου).

Τεχνική αναφορά του συστήματος αναπνευστήρα της Puritan Bennett™ σειράς 800

ΤΑ 15-7

Δίκτυο ασφαλείας

15.12 Βαθμονόμηση μορφοτροπέα ατμοσφαιρικής πίεσης
Αυτή η λειτουργία, η οποία είναι διαθέσιμη στη λειτουργία σέρβις, κάνει
βαθμονόμηση του μορφοτροπέα ατμοσφαιρικής πίεσης με τη βοήθεια ενός
εξωτερικού βαρόμετρου.

ΤΑ 15-8
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Η διαδικασία POST ελέγχει την ακεραιότητα του ηλεκτρονικού
υποσυστήματος του συστήματος αναπνευστήρα Puritan
Bennett™ 840, χωρίς παρέμβαση του χειριστή. Εκτελείται κατά
την ενεργοποίηση του αναπνευστήρα, πριν αυτός εισέλθει σε
λειτουργία σέρβις, ή αν ο αναπνευστήρας εντοπίσει κάποιες
συγκεκριμένες καταστάσεις σφάλματος. Μια πλήρης σε έκταση
διαδικασία POST χρειάζεται λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα
(από τη στιγμή της ενεργοποίησης μέχρι τη στιγμή που ξεκινά
η διαδικασία Ventilator Startup [Έναρξη του αναπνευστήρα]).
Τα υποσυστήματα του περιβάλλοντος εργασίας με γραφικά για
το χρήστη (GUI) και της μονάδας χορήγησης αναπνοής (BDU)
διαθέτουν το καθένα τη δική του διαδικασία POST, που ελέγχει
τα κύρια ηλεκτρονικά συστήματα του εξοπλισμού. Η
διαδικασία POST δεν ελέγχει τα πνευματικά συστήματα του
αναπνευστήρα, τα προαιρετικά εξαρτήματα ή τα εξαρτήματα
που δεν σχετίζονται άμεσα με τον αερισμό. Η διαδικασία POST
έχει σχεδιαστεί ώστε να εντοπίζει τα σημαντικότερα
προβλήματα, πριν ξεκινήσει ο κανονικός αερισμός, και ώστε να
παρέχει έναν έλεγχο αξιοπιστίας πριν συνδεθεί ένας ασθενής
στον αναπνευστήρα.
Οι ρουτίνες της διαδικασίας POST εκτελούνται με τέτοια σειρά
ώστε κάθε ρουτίνα να απαιτεί περισσότερο εξοπλισμό σε
λειτουργία από ό,τι η προηγούμενη. Αυτή η σειρά επιτρέπει
στη διαδικασία POST να εξαιρεί συστηματικά ηλεκτρονικά
υποσυστήματα ως αιτίες δυσλειτουργιών του συστήματος.

Αυτοέλεγχος κατά την ενεργοποίηση (POST)

16.1 Ασφάλεια
Ο αναπνευστήρας δεν παρέχει αναπνευστική υποστήριξη κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας POST. Ο αναπνευστήρας ενεργοποιεί συναγερμό αν η
διαδικασία POST διαρκέσει περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα, ή αν
εντοπιστεί ένα απροσδόκητο σφάλμα. Η διαδικασία POST έχει σχεδιαστεί
ώστε να ελαχιστοποιεί την καθυστέρηση μέχρι να ξεκινήσει ο κανονικός
αερισμός και ώστε να παρέχει αμέσως ενημέρωση σε περίπτωση που
εντοπιστεί ένα σφάλμα. Ο αναπνευστήρας εκτελεί μια σύντομη έκδοση της
διαδικασίας POST αφού επανέλθει από σύντομη διακοπή ρεύματος.
Όταν έχει εγκατασταθεί ένας συμπιεστής και δεν υπάρχει παρουσία
επιτοίχιας παροχής αέρα, ίσως να μεσολαβήσει ένα σύντομο χρονικό
διάστημα μεταξύ της ολοκλήρωσης της διαδικασίας POST με επιτυχία και της
επίτευξης των πιέσεων λειτουργίας. Σε αυτήν την περίπτωση, ο
αναπνευστήρας αναγγέλλει ένα συναγερμό NO AIR SUPPLY (Δεν υπάρχει
παροχή αέρα), ο οποίος επανέρχεται μόλις ο συμπιεστής φορτίσει το
σύστημα στην πίεση λειτουργίας.

16.2 Χαρακτηριστικά POST
Κάθε επεξεργαστής στον αναπνευστήρα εκτελεί τη δική του διαδικασία POST.
Μόλις αυτή ολοκληρωθεί, κάθε επεξεργαστής αναφέρει τα αποτελέσματα των
ελέγχων του στον επεξεργαστή του GUI. Η διαδικασία POST ξεκινά με τον πυρήνα
λογισμικού, στη συνέχεια ελέγχει τον εξοπλισμό που αλληλεπιδρά απευθείας με
τον πυρήνα. Στη συνέχεια, η διαδικασία POST ελέγχει τον υπόλοιπο εξοπλισμό. Ο
εξοπλισμός που συνδέεται με κάθε επεξεργαστή μέσω καναλιού επικοινωνίας
ελέγχεται μόλις επαληθευτεί η ζεύξη επικοινωνίας.
Τα κύρια χαρακτηριστικά της διαδικασίας POST είναι τα εξής:

ΤΑ 16-2

•

Ο πυρήνας κάθε υποσυστήματος έχει σχεδιαστεί ώστε να περιλαμβάνει
το μικρότερο δυνατό αριθμό μερών, ενώ κάθε πυρήνας μπορεί να
λειτουργεί ανεξάρτητα από το υπόλοιπο σύστημα.

•

Η διαδικασία POST επαληθεύει την ακεραιότητα του συστήματος
ελέγχοντας ότι όλες οι βασικές ηλεκτρικές συνδέσεις είναι σωστά
συνδεδεμένες και ότι λειτουργούν οι διασυνδέσεις με όλα τα ηλεκτρονικά
υποσυστήματα (όπως το πληκτρολόγιο ή οι ηχητικοί συναγερμοί). Η
διαδικασία POST εκτελεί όλους τους ελέγχους ηλεκτρικού εξοπλισμού
που δεν απαιτούν παρέμβαση του χειριστή.

•

Η διαδικασία POST ελέγχει τον εξοπλισμό ασφαλείας, όπως τα κυκλώματα
watchdog επιτήρησης και τα κυκλώματα παρακολούθησης χρονικών
ορίων διαύλου.
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•

Ο έλεγχος μνήμης της διαδικασίας POST διατηρεί όλα τα απαραίτητα
δεδομένα ώστε να καθορίζει τις ρυθμίσεις του αναπνευστήρα και δίνει
αρχικές τιμές στην υπόλοιπη μνήμη σε μια προκαθορισμένη κατάσταση.

•

Η διαδικασία POST μπορεί να προσδιορίζει ποιο συμβάν την ξεκίνησε.

•

Τυχόν άλλοι επεξεργαστές στο σύστημα ξεκινούν τη δική τους διαδικασία
POST και αναφέρουν τα αποτελέσματα του ελέγχου στον κύριο επεξεργαστή.

Για να διασφαλιστεί ότι θα ενεργοποιηθεί συναγερμός αν η κεντρική μονάδα
επεξεργασίας (CPU) αστοχήσει, κανονικά είναι ενεργοποιημένοι ηχητικοί,
οπτικοί και απομακρυσμένοι συναγερμοί, οι οποίοι απενεργοποιούνται αφού
ολοκληρωθεί η προετοιμασία του συστήματος (δηλαδή, η διαδικασία που
μεσολαβεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας POST και πριν την έναρξη
του αερισμού) και αποκατασταθεί η επικοινωνία.
Εάν η διαδικασία POST διαρκέσει περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα ή η
διαδικασία POST επανεκκινηθεί τρεις φορές χωρίς να ολοκληρωθεί,
ενεργοποιείται ένας συναγερμός. Το χρονόμετρο των 10 δευτερολέπτων είναι
ένας υπερεπαρκής έλεγχος, για την περίπτωση που η διαδικασία POST αποτύχει
να ενεργοποιήσει συναγερμό μετά τον εντοπισμό ενός σφάλματος. Ο έλεγχος για
τρεις επανεκκινήσεις μπορεί να εντοπίσει ένα συνεχή βρόχο, ενώ αποτρέπει τη
διακοπή της χορήγησης αναπνοής για περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας POST, οι βαλβίδες αναλογικού τύπου
με σωληνοειδές (PSOL) του αναπνευστήρα είναι κλειστές και η βαλβίδα
εκπνοής και η βαλβίδα ασφαλείας είναι ανοικτές, ώστε να επιτρέπουν στον
ασθενή να αναπνέει αέρα του δωματίου.
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία POST, ξεκινά η έναρξη του αναπνευστήρα
(μετά από αρχική ενεργοποίηση ή από διακοπή ρεύματος μεγαλύτερης
διάρκειας από 5 λεπτά) ή ο κανονικός αερισμός, εκτός και αν έχει ζητηθεί
λειτουργία σέρβις ή ο αναπνευστήρας εντοπίσει οποιοδήποτε από τα εξής:
•

Ένα σφάλμα συστήματος μεγάλης σημασίας που δεν έχει διορθωθεί.

•

Ένα σφάλμα POST μεγάλης σημασίας που δεν έχει διορθωθεί.

•

Μια αποτυχία του σύντομου αυτοέλεγχου (SST) που δεν έχει διορθωθεί ή
μια προειδοποίηση SST που δεν έχει παρακαμφθεί.

•

Μια αποτυχία του εκτεταμένου αυτοέλεγχου (EST) που δεν έχει διορθωθεί
ή μια προειδοποίηση EST που δεν έχει παρακαμφθεί.

•

Ο αναπνευστήρας ενεργοποιείται για πρώτη φορά μετά από μια λήψη
λογισμικού, αλλά δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει με επιτυχία ένα από τα
εξής: Βαθμονόμηση της βαλβίδας εκπνοής, SST ή EST.

•

Μη ολοκληρωμένη προετοιμασία του συστήματος.
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16.3 POST μετά από διακοπές ρεύματος
Ο αναπνευστήρας εκτελεί μια κανονική διαδικασία POST μετά από μια μεγάλης διάρκειας διακοπή ρεύματος (5 λεπτών ή μεγαλύτερης διάρκειας), εφόσον ο διακόπτης ενεργοποίησης είναι στη θέση ενεργοποίησης. Ο
αναπνευστήρας εκτελεί μια πλήρη διαδικασία POST μετά από διακοπή ρεύματος μεγάλης διάρκειας, σύμφωνα με την παραδοχή ότι ο ασθενής πρέπει
να μην είναι πλέον διασωληνωμένος με τον αναπνευστήρα και η αναπνοή του
να υποστηρίζεται με άλλα μέσα, αλλά και γιατί οι περιστάσεις που προκαλούν
μεγάλης διάρκειας διακοπή ρεύματος υπαγορεύουν την εκτέλεση πλήρους
διαδικασίας POST.
Ο αναπνευστήρας εκτελεί μια σύντομη διαδικασία POST (η οποία ελέγχει
μόνο την BDU) αν η τροφοδοσία διακοπεί για λιγότερο από 5 λεπτά. Μετά
από μια σύντομη διακοπή ρεύματος (κατά τη διάρκεια της οποίας δεν είναι
δυνατό να γίνει κάποια παραδοχή για την κατάσταση του ασθενούς), ο αναπνευστήρας επαναλαμβάνει τον κανονικό αερισμό το ταχύτερο δυνατό, για
την περίπτωση που ο ασθενής παραμένει διασωληνωμένος. Η εκτέλεση μιας
σύντομης διαδικασίας POST (3 δευτερόλεπτα ή λιγότερο από την επαναφορά
του εναλλασσόμενου ρεύματος μέχρι την έναρξη χορήγησης αναπνοής) αντιμετωπίζει τις σύντομες διακοπές ρεύματος λόγω συνηθισμένων συμβάντων
(για παράδειγμα, μετάβασης σε τροφοδοσία από γεννήτρια) για τα οποία δεν
απαιτείται κανονική διαδικασία POST, ενώ γίνεται η παραδοχή ότι ο ασθενής
ίσως να παραμένει διασωληνωμένος με τον αναπνευστήρα. Η σύντομη διαδικασία POST ελέγχει τον πυρήνα λογισμικού, επαληθεύει τα αθροίσματα ελέγχου για τον κώδικα και προσδιορίζει ποιο συμβάν την ξεκίνησε.

16.4 Διαχείριση σφαλμάτων POST
Ο τρόπος με τον οποίο ο αναπνευστήρας διαχειρίζεται μια αποτυχία POST
εξαρτάται από το ποιος έλεγχος απέτυχε και από το αν η αποτυχία προέκυψε
κατά τον έλεγχο πυρήνα. Οι πληροφορίες του σφάλματος καταγράφονται
στη μη ευμετάβλητη μνήμη τυχαίας πρόσβασης (NOVRAM) και τους
προστίθεται μια χρονική σήμανση. Οι αποτυχίες POST ταξινομούνται ως
σφάλματα μικρής ή μεγάληςσημασίας:
Σφάλμα POST μικρής σημασίας: Ένα σφάλμα που δεν επηρεάζει τον αερισμό ή
τους ελέγχους ασφαλείας ασθενούς. Εάν η διαδικασία POST εντοπίσει
σφάλμα μικρής σημασίας επιτρέπεται να ξεκινήσει ο κανονικός αερισμός. Με
ένα σφάλμα μικρής σημασίας δεν διακόπτεται η κανονική σειρά των ελέγχων
POST. Ο αναπνευστήρας εμφανίζει τις πληροφορίες του σφάλματος POST και
τις καταγράφει στη μνήμη NOVRAM.

ΤΑ 16-4
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Σφάλμα POST μεγάλης σημασίας: Ένα σφάλμα που επηρεάζει τον αερισμό ή τους
ελέγχους ασφαλείας ασθενούς. Με ένα σφάλμα μεγάλης σημασίας διακόπτεται η
κανονική σειρά των ελέγχων POST. Οι πληροφορίες του σφάλματος στέλνονται
στο GUI (εφόσον αυτό είναι δυνατό) και σε ένα σύνολο διακριτών οπτικών ενδείξεων στο GUI και στην BDU. Ο αναπνευστήρας καταγράφει τις πληροφορίες των
σφαλμάτων μεγάλης σημασίας στη μνήμη NOVRAM, αν αυτό είναι δυνατό, και
στέλνει μια εντολή για την ενεργοποίηση ηχητικών, οπτικών και απομακρυσμένων συναγερμών. Η βαλβίδα ασφαλείας και η βαλβίδα εκπνοής παραμένουν
ανοικτές, ώστε να επιτρέπουν στον ασθενή να αναπνέει αέρα του δωματίου. Ο
αναπνευστήρας δεν μπορεί να εκτελέσει λογισμικό GUI και BDU αν πρώτα δεν
περάσει με επιτυχία τη διαδικασία POST.

16.5 Διασύνδεση συστήματος POST
Η διαδικασία POST είναι η πρώτη διαδικασία που εκτελείται όταν ενεργοποιείται
ο αναπνευστήρας. Η χορήγηση αναπνοής δεν μπορεί να ξεκινήσει αν πρώτα ο
αναπνευστήρας δεν ολοκληρώσει τη διαδικασία POST χωρίς σφάλματα POST
μεγάλης σημασίας και αν πρώτα δεν πάψουν να υπάρχουν σφάλματα συστήματος, SST ή EST μεγάλης σημασίας. Αφού ξεκινήσει η διαδικασία POST, ο αναπνευστήρας ανοίγει τη βαλβίδα ασφαλείας και τη βαλβίδα εκπνοής στην ατμόσφαιρα
(η προεπιλεγμένη κατάσταση του αναπνευστήρα κατά την ενεργοποίηση ή την
επαναφορά του), οι οποίες παραμένουν και οι δύο ανοικτές μέχρι να ξεκινήσει ο
αερισμός. Τα σφάλματα μικρής σημασίας καταγράφονται στη μνήμη NΟVRAM,
χωρίς να διακόπτεται η διαδικασία POST.
Μπορεί να γίνει μετάβαση σε λειτουργία σέρβις όταν το ζητήσει ο χειριστής,
εφόσον δεν το έχει απαγορέψει κάποια διαδικασία POST. Κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας σέρβις, ο χειριστής μπορεί να επιλέξει τη διαδικασία EST ή
ελέγχους επιπέδου συστήματος. Το λογισμικό POST μπορεί να ενημερωθεί
χωρίς να επηρεαστεί το λογισμικό λειτουργίας (GUI και BDU).
Προειδοποίηση
Μην ενεργοποιείτε τη λειτουργία σέρβις, όταν υπάρχει ασθενής
διασωληνωμένος. Είναι πιθανή η πρόκληση σοβαρών τραυματισμών.

16.6 Περιβάλλον εργασίας για το χρήστη POST
Η διαδικασία POST περιλαμβάνει τις εξής οπτικές ενδείξεις:
•

Μια ένδειξη ότι ο αναπνευστήρας δεν κάνει χορήγηση αναπνοών.
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•

Διακριτές οπτικές ενδείξεις στην πλακέτα της CPU χορήγησης αναπνοής,
οι οποίες επισημαίνουν τον τρέχοντα έλεγχο και αριθμό βήματος.

•

Η αναμμένη ένδειξη VENT INOP στη BDU, που επισημαίνει ότι ο χρήστης
μπορεί να πατήσει TEST για να ενεργοποιήσει τη λειτουργία σέρβις.

•

Εάν αυτό είναι δυνατό, μια ένδειξη των πληροφοριών σφάλματος, σε
περίπτωση που η διαδικασία POST εντοπίσει μια αποτυχία.

Εάν η διαδικασία POST εντοπίσει σφάλμα μεγάλης σημασίας, το ειδικευμένο
τεχνικό προσωπικό πρέπει να εκτελέσει τη διαδικασία EST και να διορθώσει
το πρόβλημα.
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Σύντομος αυτοέλεγχος (SST)
Ο σύντομος αυτοέλεγχος (SST) είναι μια σύντομη (περίπου 2 έως 3
λεπτών) και απλή αλληλουχία ελέγχων που επαληθεύουν τη
σωστή λειτουργία του εξοπλισμού χορήγησης αναπνοής (συμπεριλαμβανομένων των αισθητήρων πίεσης και ροής), ελέγχουν το
κύκλωμα ασθενούς (συμπεριλαμβανομένων των σωλήνων, της
συσκευής υγροποίησης και των φίλτρων) για διαρροές και
μετρούν τη συμμόρφωση και την αντίσταση του κυκλώματος. Ο
SST ελέγχει επίσης την αντίσταση των φίλτρων εκπνοής. Η
Covidien συνιστά να εκτελείτε SST κάθε 15 ημέρες, όταν κάνετε
αλλαγή από ασθενή σε ασθενή και όταν αλλάζετε το κύκλωμα
ασθενούς ή τη διαμόρφωσή του (όπως όταν αλλάζετε τον τύπο
του υγραντήρα, προσθέτετε ή αφαιρείτε μια εσωτερική υδατοπαγίδα ή χρησιμοποιείτε διαφορετικό τύπο ή στυλ κυκλώματος
ασθενούς). Στο Κεφάλαιο 3 αυτού του εγχειριδίου που απευθύνεται στον χειριστή περιγράφεται ο τρόπος εκτέλεσης του SST. Το
σύστημα αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840 δεν αρχίζει τον SST
αν ανιχνεύσει ότι ένας ασθενής είναι συνδεδεμένος.
Ο SST σας προτρέπει να επαληθεύσετε ότι δεν υπάρχει διασωληνωμένος ασθενής και σας ζητά να επιλέξετε τον τύπο κυκλώματος ασθενούς και υγραντήρα. Ο SST σας προτρέπει να
φράξετε το ύψιλον και στη συνέχεια επαληθεύει ότι είναι φραγμένο. Στη συνέχεια, ο SST ελέγχει την ακρίβεια των αισθητήρων
ροής εισπνοής και εκπνοής, επαληθεύει τη σωστή λειτουργία
των αισθητήρων πίεσης, ελέγχει το κύκλωμα ασθενούς για
τυχόν διαρροές, υπολογίζει την αντιστάθμιση συμμόρφωσης
για το κύκλωμα ασθενούς, μετρά την πτώση πίεσης ανάμεσα
στα δύο άκρα του φίλτρου εκπνοής, μετρά την αντίσταση του
άκρου εισπνοής και του άκρου εκπνοής του κυκλώματος ασθενούς και στη συνέχεια ελέγχει την πτώση πίεσης ανάμεσα στα
δύο άκρα του άκρου εισπνοής.

Σύντομος αυτοέλεγχος (SST)

17.1 Αποτελέσματα SST
Τα πιθανά αποτελέσματα του SST είναι τα εξής:
•

Passed (Επιτυχία): Όλοι οι έλεγχοι πέρασαν με επιτυχία (δεν εντοπίσθηκαν
σφάλματα).

•

ALERT (Προειδοποίηση): Εντοπίστηκε ένα σφάλμα. Αν μπορεί να
προσδιοριστεί με βεβαιότητα ότι αυτό δεν μπορεί να δημιουργήσει
κίνδυνο για τον ασθενή ή να επιτείνει τον κίνδυνο που μπορεί να
προκύψει από άλλους παράγοντες κινδύνου, ο χρήστης μπορεί να
επιλέξει την παράκαμψη της κατάστασης ALERT (Προειδοποίηση) και να
δώσει εξουσιοδότηση για αερισμό.

•

OVERRIDDEN (Παρακάμφθηκε): Μια κατάσταση ALERT (Προειδοποίηση)
παρακάμφθηκε και δόθηκε εξουσιοδότηση για αερισμό.

•

FAILURE (Αποτυχία): Ανιχνεύτηκαν ένα ή περισσότερα προβλήματα ζωτικής σημασίας. Δεν μπορείτε να παρακάμψετε έναν έλεγχο του οποίου το
αποτέλεσμα είναι FAILURE (Αποτυχία). Ο αναπνευστήρας δεν επιτρέπει
τον αερισμό αν πρώτα δεν εκτελεστεί SST χωρίς αποτυχία σε κανέναν
έλεγχο.

Εάν ο SST διακόπηκε και επιτράπηκε ο αερισμός πριν ξεκινήσετε τον SST,
ο κανονισμός αερισμός επιτρέπεται εφόσον:
•

Ο SST δεν εντόπισε καμία αποτυχία ή προειδοποίηση πριν τη διακοπή και

•

δεν προέκυψε κανένα άλλο σφάλμα που θα απέτρεπε τον αερισμό και

•

δεν αλλάξατε τον τύπο κυκλώματος στην αρχή του SST που διακόπηκε.
(Εάν αλλάξατε τον τύπο κυκλώματος ασθενούς, πρέπει να ολοκληρωθεί
με επιτυχία ο SST πριν ξεκινήσει ο κανονικός αερισμός.)

Κατά τη διάρκεια του SST, ο αναπνευστήρας εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση
του SST, συμπεριλαμβανομένων του ελέγχου που βρίσκεται σε εξέλιξη, των αποτελεσμάτων όσων ελέγχων έχουν ολοκληρωθεί και των μετρηθέντων δεδομένων
(εφόσον υπάρχουν). Ο αναπνευστήρας καταγράφει τα αποτελέσματα του SST και
οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες μετά από μια διακοπή ρεύματος. Αυτά τα πλήκτρα είναι απενεργοποιημένα κατά τη διάρκεια του SST: ALARM SILENCE (Σίγαση
συναγερμού), ALARM RESET (Επαναφορά συναγερμού), MANUAL INSP (Μη αυτόματη εισπνοή), 100% O2/CAL 2 min ή INCREASE O2 2 min και EXP PAUSE (Μη αυτόματη εισπνοή). Το πλήκτρο ? λειτουργεί κατά τη διάρκεια του SST.
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17.2 Αποτυχία χειρισμού SST
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ένας αποτυχημένος έλεγχος SST δεν
επιτρέπει την εκκίνηση του αερισμού, και ο έλεγχος SST πρέπει να
επαναληφθεί χωρίς αποτυχία, για τον αερισμό ενός ασθενούς.
Ανατρέξτε στην Κεφάλαιο 3 Εκτέλεση του σύντομου αυτοελέγχου (SST), για
οδηγίες σχετικά με την εκτέλεση του SST με τα κατάλληλα κυκλώματα
ασθενούς και τα κατάλληλα εξαρτήματα.
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Αυτή η σελίδα έχει αφεθεί σκόπιμα κενή.
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Εκτεταμένος αυτοέλεγχος (EST)
Η διαδικασία EST ελέγχει την ακεραιότητα του ηλεκτρονικού υποσυστήματος του συστήματος αναπνευστήρα Puritan Bennett™
840 με παρέμβαση του χειριστή. Για τη διαδικασία EST απαιτείται
ένα κύκλωμα ελέγχου “gold standard”. Όλοι οι απαραίτητοι πόροι
για τον έλεγχο, συμπεριλαμβανομένου του κώδικα λογισμικού για
εκτέλεση της διαδικασίας EST, περιλαμβάνονται στον αναπνευστήρα. Οι έλεγχοι EST, με εξαίρεση τους ελέγχους προαιρετικού
εξοπλισμού (όπως ο συμπιεστής), διαρκούν περίπου 15 λεπτά.
Ένα χαρακτηριστικό ελέγχου EST επιτρέπει τη διεξαγωγή μεμονωμένων δοκιμών EST με οποιαδήποτε σειρά, όμως οι πλήρεις έλεγχοι EST πρέπει να περαστούν με επιτυχία πριν να μπορεί να γίνει
χρήση του αναπνευστήρα σε έναν ασθενή.
Η διαδικασία EST ελέγχει το πνευματικό σύστημα (συμπεριλαμβανομένου του συμπιεστή), τη μνήμη, το σύστημα ασφαλείας, τα
πλήκτρα ελέγχου και τις ενδείξεις στην πρόσοψη, τα ψηφιακά και
τα αναλογικά ηλεκτρονικά, τις τροφοδοσίες, το σύστημα αναλογικής εξόδου, τους μορφοτροπείς και τον προαιρετικό εξοπλισμό.
Η λειτουργία EST μπορεί να εκτελεστεί μόνο όταν ο αναπνευστήρας είναι στη λειτουργία σέρβις. Απαιτούνται παροχές αέρα και
οξυγόνου (το συμπιεστής μπορεί να τροφοδοτεί την πηγή αέρα).
Η διαδικασία EST είναι ένας πλήρης έλεγχος του αναπνευστήρα
που έχει σχεδιαστεί για να εκτελείται από έναν εξειδικευμένο
τεχνικό σέρβις για τακτική και απρογραμμάτιστη συντήρηση.
Τα κύρια χαρακτηριστικά της διαδικασίας EST περιλαμβάνουν
τα εξής:
•

Η διαδικασία EST ελέγχει πλήρως το ηλεκτρικό σύστημα του
αναπνευστήρα, συμπεριλαμβανομένων των μικρής σημασίας
ηλεκτρονικών λειτουργιών (για παράδειγμα, της ενέργειας της
μπαταρίας) και των ηλεκτρονικών υποσυστημάτων που απαι-

Εκτεταμένος αυτοέλεγχος (EST)

τούν παρέμβαση από το χειριστή (για παράδειγμα, επαλήθευση λειτουργίας
της οθόνης/του πληκτρολογίου και βαθμονόμηση).
•

Η διαδικασία EST ελέγχει το πνευματικό υποσύστημα, συμπεριλαμβανομένων των παροχών αερίου, των βαλβίδων αναλογικού τύπου με σωληνοειδές
(PSOL), των αισθητήρων ροής, της ακρίβειας της πίεσης κυκλώματος, της
βαλβίδας ασφαλείας και της βαλβίδας εκπνοής.

•

Η διαδικασία EST ελέγχει το διαθέσιμο προαιρετικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένου του συμπιεστή.

•

Έλεγχοι ασφαλούς κατάστασης αναπνευστήρα (τόσο το GUI όσο και η BDU
μπορούν να εξαναγκάσουν τον αναπνευστήρα να μεταβεί σε κατάσταση
ανενεργού αναπνευστήρα).

18.1 Αποτελέσματα EST
Ο αναπνευστήρας εμφανίζει το όνομα του τρέχοντος ελέγχου, εκτελεί αυτόματα
όσους ελέγχους δεν απαιτούν παρέμβαση από το χειριστή, προτρέπει το χειριστή
να εκτελέσει όσους ελέγχους απαιτούν παρέμβαση από το χειριστή και εμφανίζει
τα αποτελέσματα των ελέγχων. Αφού ξεκινήσει ένας έλεγχος, εκτελείται μέχρι να
ολοκληρωθεί. Εάν προκύψει μια αποτυχία ή μια ειδοποίηση EST, εμφανίζονται το
όνομα του ελέγχου και τα αποτελέσματά του, και έχετε τη δυνατότητα να επαναλάβετε τον έλεγχο (για μια αποτυχία ή για μια προειδοποίηση), να περάσετε στον
επόμενο έλεγχο (για μια προειδοποίηση μόνο) ή να τερματίσετε τη διαδικασία EST.
Στο τέλος της διαδικασίας EST, εμφανίζεται ένα από τα παρακάτω συνολικά αποτελέσματα:
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•

Passed (Επιτυχία): Όλοι οι έλεγχοι πέρασαν με επιτυχία, μπορεί να ξεκινήσει ο
κανονικός αερισμός.

•

ALERT (Προειδοποίηση): Εντοπίστηκε ένα σφάλμα. Αν μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα ότι αυτό δεν μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο για τον
ασθενή ή να επιτείνει τον κίνδυνο που μπορεί να προκύψει από άλλους παράγοντες κινδύνου, ο τεχνικός μπορεί να επιλέξει την παράκαμψη της κατάστασης ALERT (Προειδοποίηση) και να δώσει εξουσιοδότηση για αερισμό.

•

OVERRIDDEN (Παρακάμφθηκε): Μια κατάσταση ALERT (Προειδοποίηση)
παρακάμφθηκε και δόθηκε εξουσιοδότηση για αερισμό.

•

FAILURE (Αποτυχία): Ανιχνεύτηκαν ένα ή περισσότερα προβλήματα ζωτικής
σημασίας. Ο αναπνευστήρας δεν επιτρέπει τον κανονικό αερισμό αν πρώτα
δεν εκτελεστεί EST χωρίς αποτυχία σε κανέναν έλεγχο.

•

NEVER RUN (μη διεξάγετε ποτέ): Έπειτα από την καταφόρτωση νέου
λογισμικού αναπνευστήρα ή τη διεξαγωγή ενός ελέγχου EST, εμφανίζεται
αυτό το μήνυμα στην περίληψη ελέγχου αναπνευστήρα.
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•

OUTCOME (έκβαση): Απαιτούνται όλες οι δοκιμές. Έπειτα από τη
διεξαγωγή οποιουσδήποτε μονού ελέγχου EST, για να κάνετε αερισμό
ενός ασθενούς, το προσωπικό σέρβις πρέπει να διεξάγει και να περάσει
με επιτυχία όλους τους ελέγχους EST. Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται στο
αρχείο καταγραφής διαγνωστικών κωδικών.

Ο τεχνικός πρέπει να θέσει τον αναπνευστήρα σε λειτουργία σέρβις και
στη συνέχεια να επιλέξει την έναρξη του EST. Εάν η τροφοδοσία του αναπνευστήρα διακοπεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας EST, αφού έχουν εντοπιστεί μία
ή περισσότερες αποτυχίες ή ειδοποιήσεις EST, ο τεχνικός πρέπει να εκτελέσει τη
διαδικασία EST χωρίς αποτυχία ή προειδοποίηση για την οποία δεν έχει γίνει
συγκεκριμένη παράκαμψη, πριν μπορέσει ο αναπνευστήρας να ξεκινήσει την
κανονική λειτουργία.
Εάν η διαδικασία EST έχει διακοπεί και επιτράπηκε ο αερισμός πριν
ξεκινήσετε τη διαδικασία EST, επιτρέπεται ο κανονικός αερισμός εφόσον η
διαδικασία EST δεν εντόπισε αποτυχίες ή προειδοποιήσεις πριν τη διακοπή
και δεν προέκυψαν άλλα σφάλματα, τα οποία δε θα επέτρεπαν τον αερισμό.
Η διαδικασία EST είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί αν υπάρχει μια
μεγάλης σημασίας αποτυχία στη διαδικασία POST, μια μεγάλης σημασίας
αποτυχία συστήματος ή μια αποτυχία ή προειδοποίηση για την οποία δεν έχει
γίνει συγκεκριμένη παράκαμψη στη διαδικασία EST. (Οποιοδήποτε μικρής ή
μεγάλης σημασίας σφάλμα POST συμβαίνει εκτός του ελέγχου πυρήνα,
καταγράφεται μαζί με χρονική σήμανση στη μη ευμετάβλητη μνήμη.) Όταν
απαιτείται EST, συμπεριλαμβανομένου όταν διεξάγεται ένας επιτυχής μονός
έλεγχος EST, δεν επιτρέπεται ο κανονικός αερισμός. Η διαδικασία EST είναι
απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί, μέχρι να ολοκληρωθεί χωρίς σφάλματα που
δεν έχουν διορθωθεί ή προειδοποιήσεις που δεν έχουν παρακαμφθεί.

18.2 Διαχείριση αποτυχιών EST
Η ανταπόκριση του αναπνευστήρα στις αποτυχίες ή στις προειδοποιήσεις EST
εξαρτάται από τον τύπο του ελέγχου. Εάν ένας αποτυχημένος έλεγχος (με
αποτυχία ή προειδοποίηση) επαναληφθεί αμέσως, τα νέα αποτελέσματα
αντικαθιστούν τα προηγούμενα αποτελέσματα στη μνήμη. Μια αποτυχία ή
προειδοποίηση EST διακόπτει την κανονική σειρά ελέγχων EST.

18.3 Θέματα ασφαλείας EST
Για να εκτελέσει τη διαδικασία EST, ο τεχνικός πρέπει να θέσει τον αναπνευστήρα
σε λειτουργία σέρβις και, στη συνέχεια, να ζητήσει να γίνει EST. (Ο τεχνικός μπορεί
επίσης να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία σέρβις για να εκτελέσει επιτόπιους ελέγΤεχνική αναφορά του συστήματος αναπνευστήρα της Puritan Bennett™ σειράς 800
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χους ή για να κάνει αναβάθμιση του λογισμικού στο σημείο εγκατάστασης.) Ο
αναπνευστήρας δεν μπορεί να παρέχει αναπνευστική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας σέρβις και έχει σχεδιαστεί ώστε να προλαμβάνει την πρόκληση ακούσιας μετάβασης σε λειτουργία σέρβις εξαιτίας ενός σφάλματος στο
λογισμικό. Ο αναπνευστήρας μπορεί να τεθεί σε λειτουργία σέρβις μόνο κατά την
έναρξη της λειτουργίας του, ενώ απαιτείται να ενεργοποιηθεί ενδασφάλιση εξοπλισμού πριν μπορέσει ο αναπνευστήρας να τεθεί σε λειτουργία σέρβις.
Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο σέρβις του συστήματος αναπνευστήρα Puritan
Bennett™ σειράς 800 για οδηγίες και τον εξοπλισμό που χρειάζεται για την EST.
Προσοχή
Εάν ενεργοποιήσετε κατά λάθος τη λειτουργία σέρβις, μπορείτε να την
τερματίσετε, επιλέγοντας το κουμπί EXIT (Έξοδος), στην κάτω οθόνη, και
πατώντας, στη συνέχεια, το πλήκτρο ACCEPT (Αποδοχή).
Μην επιχειρήσετε να εκτελέσετε τον εκτεταμένο αυτοέλεγχο (EST) με ένα
κύκλωμα ασθενούς. Εάν το κάνετε, ο έλεγχος EST θα αποτύχει. Εάν αποτύχει ο
έλεγχος EST, ο αναπνευστήρας θα παραμείνει στην κατάσταση
“Αναπνευστήρας ανενεργός” μέχρι να ολοκληρωθεί με επιτυχία ο έλεγχος EST.
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Εντολές RS-232

Το σύστημα αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840 προσφέρει
εντολές που επιτρέπουν την επικοινωνία προς και από τον
αναπνευστήρα, μέσω της θύρας RS-232:
•

RSET

•

SNDA

•

SNDF

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ο αναπνευστήρας ανταποκρίνεται μόνο αν λάβει
χαρακτήρα αλλαγής γραμμής <CR>.

19.1 Εντολή RSET
Η εντολή RSET καθαρίζει τα δεδομένα από το buffer λήψης του
αναπνευστήρα. Ο αναπνευστήρας δεν στέλνει απόκριση στο
κεντρικό σύστημα. Καταχωρήστε την εντολή RSET ακριβώς
όπως παρουσιάζεται εδώ:
RSET<CR>

19.2 Εντολή SNDA
Η εντολή SNDA δίνει στον αναπνευστήρα την εντολή να στείλει
στο κεντρικό σύστημα πληροφορίες για τις ρυθμίσεις του
αναπνευστήρα και τα δεδομένα παρακολούθησης. Καταχωρήστε
την εντολή SNDA ακριβώς όπως παρουσιάζεται εδώ:
SNDA<CR>

Εντολές RS-232

Όταν ο αναπνευστήρας λαμβάνει την εντολή SNDA<CR>, ανταποκρίνεται με τον
κώδικα MISCA, ακολουθούμενο από τις πληροφορίες για τις ρυθμίσεις του
αναπνευστήρα και τα δεδομένα παρακολούθησης.
Η ανταπόκριση MISCA έχει την εξής μορφή:

MISCA

706 97 <STX> ΠΕΔΙΟ 5, ..., ΠΕΔΙΟ 101,

<ETX>

<CR>

Αλλαγή γραμμής
τερματισμού
Τέλος μετάδοσης (03 hex)
Πεδίο δεδομένων, αριστερά στοιχισμένο με
προσθήκη κενών χαρακτήρων
Έναρξη μετάδοσης (02 hex)
Αριθμός πεδίων δεδομένων μεταξύ <STX> και <ETX>
Αριθμός byte μεταξύ <STX> και <ETX>
Κωδικός απόκρισης στην εντολή SNDA

Η απόκριση MISCA (περιλαμβανομένων των πεδίων δεδομένων), είναι αυτή την
οποία περιγράφει ο Πίνακας 19-1. Ο αναπνευστήρας Puritan Bennett™ 840
ακολουθεί την ίδια μορφή με τον αναπνευστήρα Puritan Bennett σειράς 7200. Τα
πεδία που δεν είναι διαθέσιμα στον Puritan Bennett 840 επισημαίνονται ως “Not
used” (Εκτός χρήσης). Οι παύλες υπογράμμισης (_) αντιστοιχούν σε ένα ή
περισσότερα διαστήματα που προηγούνται ή έπονται κάθε σειράς χαρακτήρων.

Πίνακας 19-1: Απόκριση MISCA
Στοιχείο

ΤΑ 19-2

Περιγραφή

MISCA

Απόκριση στην εντολή SNDA (5 χαρακτήρες)

706

Ο αριθμός bytes μεταξύ <STX> και <CR> (3 χαρακτήρες)

97

Ο αριθμός πεδίων μεταξύ <STX> και <ETX> (2 χαρακτήρες)

<STX>

Χαρακτήρας έναρξης μετάδοσης (02 hex)
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Πίνακας 19-1: Απόκριση MISCA
Στοιχείο

Περιγραφή

Πεδίο 5

Χρόνος αναπνευστήρα (ΩΩ:ΛΛ_) (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 6

Ο κωδικός αναγνώρισης του αναπνευστήρα (ID) που επιτρέπει σε
εξωτερικούς κεντρικούς υπολογιστές να αναγνωρίζουν με μοναδικό
τρόπο κάθε αναπνευστήρα Puritan Bennett 840 (18 χαρακτήρες)

Πεδίο 7

Δεν χρησιμοποιείται (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 8

Ημερομηνία (ΜΜΜ_ΗΗ_ΕΕΕΕ_) (12 χαρακτήρες)

Πεδίο 9

Ρύθμιση λειτουργίας (CMV___, SIMV__, CPAP__ ή BILEVL)
(CMV = A/C) (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 10

Ρύθμιση αναπνευστικού ρυθμού σε αναπνοές ανά λεπτό
(6 χαρακτήρες)

Πεδίο 11

Ρύθμιση αναπνεόμενου όγκου σε λίτρα (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 12

Ρύθμιση ανώτατης ροής σε λίτρα ανά λεπτό (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 13

Ρύθμιση O2% (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 14

Ρύθμιση ευαισθησίας πίεσης σε cmH2O (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 15

Ρύθμιση PEEP ή χαμηλή PEEP (στη λειτουργία BILEVEL) σε cmH2O
(6 χαρακτήρες)

Πεδίο 16

Χρόνος ηρεμίας σε δευτερόλεπτα (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 17

Δεν χρησιμοποιείται (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 18

Δεν χρησιμοποιείται (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 19

Δεν χρησιμοποιείται (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 20

Δεν χρησιμοποιείται (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 21

Διάστημα άπνοιας σε δευτερόλεπτα (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 22

Ρύθμιση αναπνεόμενου όγκου άπνοιας σε λίτρα (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 23

Ρύθμιση αναπνευστικού ρυθμού άπνοιας σε αναπνοές ανά λεπτό
(6 χαρακτήρες)

Πεδίο 24

Ρύθμιση ανώτατης ροής άπνοιας σε λίτρα ανά λεπτό
(6 χαρακτήρες)
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Πίνακας 19-1: Απόκριση MISCA
Στοιχείο

ΤΑ 19-4

Περιγραφή

Πεδίο 25

Ρύθμιση άπνοιας O2% (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 26

Ρύθμιση υποστήριξης πίεσης σε cmH2O (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 27

Ρύθμιση προτύπου ροής (SQUARE ή RAMP__) (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 28

Δεν χρησιμοποιείται (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 29

Δεν χρησιμοποιείται (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 30

Κατάσταση 100% O2 (ON____ ή OFF___) (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 31

Δεν χρησιμοποιείται (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 32

Δεν χρησιμοποιείται (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 33

Δεν χρησιμοποιείται (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 34

Συνολικός αναπνευστικός ρυθμός σε αναπνοές ανά λεπτό
(6 χαρακτήρες)

Πεδίο 35

Ρύθμιση εκπνεόμενου όγκου σε λίτρα (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 36

Εκπνεόμενος ελάχιστος όγκος σε λίτρα (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 37

Αυθόρμητος ελάχιστος όγκος σε λίτρα (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 38

Μέγιστη πίεση κυκλώματος σε cmH2O (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 39

Μέση πίεση αεραγωγών σε cmH2O (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 40

Τελική πίεση εισπνοής σε cmH2O (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 41

Συνιστώσα εκπνοής της παρακολουθούμενης τιμής αναλογίας
I:E, με την προϋπόθεση ότι η συνιστώσα εισπνοής είναι 1
(6 χαρακτήρες)

Πεδίο 42

Όριο υψηλής πίεσης κυκλώματος σε cmH2O (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 43

Δεν χρησιμοποιείται (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 44

Δεν χρησιμοποιείται (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 45

Όριο χαμηλού εκπνεόμενου όγκου σε λίτρα (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 46

Όριο χαμηλού ελάχιστου όγκου σε λίτρα (6 χαρακτήρες)
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Πίνακας 19-1: Απόκριση MISCA
Στοιχείο

Περιγραφή

Πεδίο 47

Όριο υψηλού αναπνευστικού ρυθμού σε αναπνοές ανά λεπτό
(6 χαρακτήρες)

Πεδίο 48

Κατάσταση συναγερμού υψηλής πίεσης κυκλώματος (NORMAL,
ALARM_ ή RESET_) (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 49

Δεν χρησιμοποιείται (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 50

Δεν χρησιμοποιείται (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 51

Κατάσταση συναγερμού χαμηλού εκπνεόμενου όγκου
(υποχρεωτικού ή αυθόρμητου) (NORMAL, ALARM_ ή RESET_)
(6 χαρακτήρες)

Πεδίο 52

Κατάσταση συναγερμού χαμηλού ελάχιστου εκπνεόμενου όγκου
(NORMAL, ALARM_ ή RESET_) (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 53

Κατάσταση συναγερμού υψηλού αναπνευστικού ρυθμού
(NORMAL, ALARM_ ή RESET_) (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 54

Κατάσταση συναγερμού απουσίας παροχής O2 (NORMAL,
ALARM_ ή RESET_) (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 55

Κατάσταση συναγερμού απουσίας παροχής αέρα (NORMAL,
ALARM_ ή RESET_) (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 56

Δεν χρησιμοποιείται (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 57

Κατάσταση συναγερμού άπνοιας (NORMAL, ALARM_ ή RESET_)
(6 χαρακτήρες)

Πεδίο 58

Δεν χρησιμοποιείται (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 59

Δεν χρησιμοποιείται (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 60

Χρόνος αναπνευστήρα (ΩΩ:ΛΛ_) (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 61

Δεν χρησιμοποιείται (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 62

Ημερομηνία (ΜΜΜ_ΗΗ_ΕΕΕΕ_) (12 χαρακτήρες)

Πεδίο 63

Στατική συμμόρφωση (CSTAT ) από χειρισμό παύσης εκπνοής σε
mL/ cmH2O (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 64

Στατική αντίσταση (RSTAT ) από χειρισμό παύσης εισπνοής σε
cmH2O/L/s (6 χαρακτήρες)
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Πίνακας 19-1: Απόκριση MISCA
Στοιχείο

ΤΑ 19-6

Περιγραφή

Πεδίο 65

Δυναμική συμμόρφωση (CDYN) σε mL/cmH2O* (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 66

Δυναμική αντίσταση (RDYN) σε cmH2O/L/s* (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 67

Αρνητική ισχύς εισπνοής (NIF) σε cmH2O* (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 68

Ζωτική ικανότητα (VC) σε L* (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 69

Ανώτατη αυθόρμητη ροή σε (PSF) in L/min* (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 70

Ρύθμιση βασικής ροής αναπνευστήρα σε λίτρα ανά λεπτό
(6 χαρακτήρες)

Πεδίο 71

Ρύθμιση ευαισθησίας ροής σε λίτρα ανά λεπτό (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 72

Δεν χρησιμοποιείται (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 73

Δεν χρησιμοποιείται (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 74

Δεν χρησιμοποιείται (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 75

Δεν χρησιμοποιείται (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 76

Δεν χρησιμοποιείται (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 77

Δεν χρησιμοποιείται (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 78

Δεν χρησιμοποιείται (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 79

Δεν χρησιμοποιείται (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 80

Δεν χρησιμοποιείται (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 81

Δεν χρησιμοποιείται (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 82

Δεν χρησιμοποιείται (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 83

Δεν χρησιμοποιείται (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 84

Τελική πίεση εισπνοής σε cmH2O (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 85

Ρύθμιση πίεσης εισπνοής ή υψηλής PEEP σε cmH2O (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 86

Ρύθμιση χρόνου εισπνοής ή υψηλής PEEP σε δευτερόλεπτα
(6 χαρακτήρες)

Πεδίο 87

Ρύθμιση διαστήματος άπνοιας σε δευτερόλεπτα (6 χαρακτήρες)
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Πίνακας 19-1: Απόκριση MISCA
Στοιχείο

Περιγραφή

Πεδίο 88

Ρύθμιση πίεσης εισπνοής άπνοιας σε cmH2O (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 89

Ρύθμιση αναπνευστικού ρυθμού άπνοιας σε αναπνοές ανά λεπτό
(6 χαρακτήρες)

Πεδίο 90

Ρύθμιση χρόνου εισπνοής άπνοιας σε δευτερόλεπτα
(6 χαρακτήρες)

Πεδίο 91

Ρύθμιση άπνοιας O2% (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 92

Όριο υψηλής πίεσης κυκλώματος άπνοιας σε cmH2O
(6 χαρακτήρες)

Πεδίο 93

Κατάσταση σίγασης συναγερμού (ON____ ή OFF___)
(6 χαρακτήρες)

Πεδίο 94

Κατάσταση συναγερμού άπνοιας (NORMAL ή ALARM_)
(6 χαρακτήρες)

Πεδίο 95

Κατάσταση συναγερμού σοβαρής απόφραξης/αποσύνδεσης
(NORMAL ή ALARM_) (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 96

Ρύθμιση συνιστώσας εισπνοής στην αναλογία I:E ή υψηλής
συνιστώσας στην H:L (Bi-Level) (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 97

Ρύθμιση συνιστώσας εκπνοής στην αναλογία I:E ή χαμηλής
συνιστώσας στην H:L (Bi-Level) (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 98

Ρύθμιση συνιστώσας εισπνοής στην αναλογία I:E άπνοιας
(6 χαρακτήρες)

Πεδίο 99

Ρύθμιση συνιστώσας εκπνοής στην αναλογία I:E άπνοιας
(6 χαρακτήρες)

Πεδίο 100

Σταθερά κατά την αλλαγή ρύθμισης ρυθμού για υποχρεωτικές
αναπνοές με έλεγχο πίεσης (I-TIME ή I/E___ ή______)
(6 χαρακτήρες) (όπου ______ αντιστοιχεί σε E-TIME ή PCV
ανενεργό)

Πεδίο 101

Τιμή παρακολούθησης αναλογίας I:E (6 χαρακτήρες)

<ETX>

Χαρακτήρας τέλους μετάδοσης (03 hex)

<CR>

Αλλαγή γραμμής τερματισμού
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19.3 Εντολή SNDF
Η SNDF είναι μία εντολή που αποστέλλεται από μία εξωτερική κεντρική συσκευή
στο Σύστημα αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840 δίνοντάς του την εντολή να
μεταδόσει όλα τα δεδομένα ρυθμίσεων αναπνευστήρα και τις ρυθμίσεις και τις
εμφνίσεις συναγερμών. Καταχωρήστε την εντολή SNDF ακριβώς όπως
παρουσιάζεται:
SNDF<CR>
Όταν ο αναπνευστήρας λαμβάνει την εντολή SNDF<CR>, ανταποκρίνεται με
τον κωδικό MISCF, ακολουθούμενο από τις πληροφορίες για τις ρυθμίσεις του
αναπνευστήρα, τα δεδομένα παρακολούθησης και τις πληροφορίες
συναγερμών.
Η ανταπόκριση MISCF έχει την εξής μορφή:
MISCF

1225* 169 <STX> ΠΕΔΙΟ 5, ..., ΠΕΔΙΟ 169,

<ETX> <CR>
Αλλαγή γραμμής
τερματισμού
Τέλος μετάδοσης (03 hex)

Πεδίο δεδομένων, αριστερά στοιχισμένο
με προσθήκη κενών χαρακτήρων
Έναρξη μετάδοσης (02 hex)
Αριθμός πεδίων δεδομένων μεταξύ <STX> και <ETX>
Αριθμός byte μεταξύ <STX> και <CR>

Κωδικός απόκρισης στην εντολή SNDF
*1229 αν επιλεχθεί το “Phillips” ως σειριακή θύρα στη ρύθμιση επικοινωνίας

Πίνακας 19-2 παραθέτει τα στοιχεία μηνυμάτων MISCF και τις περιγραφές τους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα μη εφαρμόσιμα πεδία θα περιέχουν είτε ένα μηδέν, είτε
θα είναι κενά.

ΤΑ 19-8
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Πίνακας 19-2: Ανταπόκριση MISCF
Στοιχείο

Περιγραφή

MISCF

Ανταπόκριση στην εντολή SNDF (5 χαρακτήρες)

1225*

Αριθμός byte μεταξύ <STX> και <CR> (4 χαρακτήρες) *1229
αν επιλεχθεί Phillips ως σειριακή θύρα στη ρύθμιση
επικοινωνίας

169

Ο αριθμός πεδίων μεταξύ <STX> και <ETX> (3 χαρακτήρες)

<STX>

Χαρακτήρας έναρξης μετάδοσης (02 hex)

Πεδίο 5

Χρόνος αναπνευστήρα (ΩΩ:ΛΛ_) (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 6

Ταυτότητα αναπνευστήρα για να επιτρέπει στις εξωτερικές
κεντρικές συσκευές να αναγνωρίζουν το κάθε Σύστημα
αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840
(18 χαρακτήρες)

Πεδίο 7

Ημερομηνία (ΜΜΜ_ΗΗ_ΕΕΕΕ_) (12 χαρακτήρες)

Πεδίο 8

Τύπος αναπνευστήρα (NIV______ ή INVASIVE_)
(9 χαρακτήρες)

Πεδίο 9

Τρόπος λειτουργίας (A/C___, SIMV__, SPONT_ ή BILEVL)
(6 χαρακτήρες)

Πεδίο 10

Υποχρεωτικός τύπος (PC____, VC____, VC+___)
(6 χαρακτήρες)

Πεδίο 11

Αυθόρμητος τύπος (NONE__, PS____, TC____, VS____, PA____)
(6 χαρακτήρες)

Πεδίο 12

Ρύθμιση τύπου ενεργοποίησης (V-Trig ή P-Trig) (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 13

Ρύθμιση αναπνευστικού ρυθμού σε bpm (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 14

Ρύθμιση αναπνεόμενου όγκου σε L (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 15

Ρύθμιση ανώτατης ροής σε L/min (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 16

Ρύθμιση O2% (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 17

Ρύθμιση ευαισθησίας πίεσης σε cmH2O (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 18

Ρύθμιση PEEP/CPAP σε cmH2O (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 19

Ρύθμιση ηρεμίας σε δευτερόλεπτα (6 χαρακτήρες)
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Εντολές RS-232

Πίνακας 19-2: Ανταπόκριση MISCF
Στοιχείο

ΤΑ 19-10

Περιγραφή

Πεδίο 20

Ρύθμιση διαστήματος άπνοιας σε δευτερόλεπτα (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 21

Ρύθμιση αναπνεόμενου όγκου άπνοιας σε L (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 22

Ρύθμιση αναπνευστικού ρυθμού άπνοιας σε bpm (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 23

Ρύθμιση ανώτατης ροής άπνοιας σε L/min (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 24

Ρύθμιση άπνοιας O2% (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 25

Ρύθμιση πίεσης εισπνοής άπνοιας PCV σε cmH2O (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 26

Ρύθμιση χρόνου εισπνοής άπνοιας PCV σε δευτερόλεπτα
(6 χαρακτήρες)

Πεδίο 27

Ρύθμιση προτύπου ροής άπνοιας (SQUARE ή RAMP)
(6 χαρακτήρες)

Πεδίο 28

Ρύθμιση υποχρεωτικού τύπου άπνοιας (PC ή VC) (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 29

Στοιχείο εισπνοής αναλογίας άπνοιας I:E (αν ο υποχρεωτικός
τύπος άπνοιας είναι PC) (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 30

Στοιχείο εκπνοής αναλογίας άπνοιας I:E (αν ο υποχρεωτικός
τύπος άπνοιας είναι PC) (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 31

Ρύθμιση πίεσης υποστήριξης (cmH2O)

Πεδίο 32

Ρύθμιση προτύπου ροής (SQUARE ή RAMP) (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 33

Αναρρόφηση 100% O2 (ON ή OFF) (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 34

Ρύθμιση συναγερμού υψηλής αναπνευστικής πίεσης (2PPEAK)
σε cmH2O (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 35

Ρύθμιση συναγερμού χαμηλής αναπνευστικής πίεσης (4PPEAK)
σε cmH2O ή OFF (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 36

Ρύθμιση συναγερμού υψηλού εκπνεόμενου ελάχιστου όγκου
(2VE TOT ) σε L/min ή OFF (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 37

Ρύθμιση συναγερμού χαμηλού εκπνεόμενου ελάχιστου όγκου
(4VE TOT ) σε L/min ή OFF (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 38

Ρύθμιση συναγερμού υψηλού υποχρεωτικού εκπνεόμενου
όγκου (2VTE MAND) σε mL ή OFF (6 χαρακτήρες)
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Εντολές RS-232

Πίνακας 19-2: Ανταπόκριση MISCF
Στοιχείο

Περιγραφή

Πεδίο 39

Ρύθμιση συναγερμού χαμηλού υποχρεωτικού εκπνεόμενου
όγκου (4VTE MAND) σε mL ή OFF (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 40

Ρύθμιση συναγερμού υψηλού αυθόρμητου εκπνεόμενου
όγκου (2VTE SPONT ) σε mL ή OFF (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 41

Ρύθμιση συναγερμού χαμηλού αυθόρμητου εκπνεόμενου
όγκου (4VTE SPONT ) σε mL ή OFF (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 42

Ρύθμιση συναγερμού υψηλού αναπνευστικού ρυθμού (2fTOT )
σε bpm ή OFF (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 43

Ρύθμιση συναγερμού υψηλού εισπνεόμενου όγκου (2VTI) σε mL
ή OFF (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 44

Ρύθμιση βασικής ροής σε L/min (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 45

Ρύθμιση ευαισθησίας ροής σε L/min (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 46

Ρύθμιση πίεσης εισπνοής PCV (PI) σε cmH2O (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 47

Χρόνος εισπνοής PCV (TI) σε δευτερόλεπτα (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 48

Ρύθμιση συνιστώσας εισπνοής στην αναλογία I:E ή υψηλής
συνιστώσας στην H:L (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 49

Ρύθμιση συνιστώσας εκπνοής στην αναλογία I:E ή χαμηλής
συνιστώσας στην H:L (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 50

Συνεχής κατά τη ρύθμιση αλλαγής ρυθμού (I-time, I/E, ή E-time)
(6 χαρακτήρες)

Πεδίο 51

Ρύθμιση εσωτερικής διαμέτρου σωλήνα σε mm (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 52

Ρύθμιση τύπου σωλήνα (ET ή TRACH) (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 53

Ρύθμιση τύπου ύγρανσης (Non-Heated Exp, Heated Exp, ή HME)
(18 χαρακτήρες)

Πεδίο 54

Ρύθμιση όγκου υγραντήρα σε L (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 55

Ρύθμιση αισθητήρα O2 (Enabled ή Disabled) (9 χαρακτήρες)

Πεδίο 56

Ρύθμιση ευαισθησίας αποσύνδεσης σε % ή OFF (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 57

Ρύθμιση χρόνου ανόδου % (6 χαρακτήρες)
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Εντολές RS-232

Πίνακας 19-2: Ανταπόκριση MISCF
Στοιχείο

ΤΑ 19-12

Περιγραφή

Πεδίο 58

Ρύθμιση υποστήριξης σε ποσοστό PAV™*+ (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 59

Ρύθμιση ευαισθησίας εκπνοής (ESENS) σε % ή L/min για τύπο
αναπνοής PA (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 60

Ρύθμιση IBW σε kg (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 61

Ρύθμιση όγκου υποστήριξης- στόχου (VT SUPP) σε L (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 62

Ρύθμιση υψηλού PEEP (PEEPH) σε cmH2O (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 63

Ρύθμιση χαμηλού PEEP (PEEPL) σε cmH2O (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 64

Ρύθμιση χρόνου υψηλού PEEP (TH) σε δευτερόλεπτα
(6 χαρακτήρες)

Πεδίο 65

Ρύθμιση ορίου υψηλού χρόνου αυθόρμητης εισπνοής
(2TI SPONT ) σε δευτερόλεπτα (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 66

Ρύθμιση τύπου κυκλώματος (ADULT, PEDIATRIC, ή NEONATAL)
(9 χαρακτήρες)

Πεδίο 67

Ρύθμιση χρόνου χαμηλού PEEP (TL) σε δευτερόλεπτα
(6 χαρακτήρες)

Πεδίο 68

Ρύθμιση χρόνου εκπνοής (TΕ) σε δευτερόλεπτα (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 69

Τελική πίεση εισπνοής (PI END) σε cmH2O (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 70

Αναπνευστικός ρυθμός (fTOT ) σε bpm (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 71

Εκπνεόμενος όγκος (VTE) σε L (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 72

Ελάχιστος εκπνεόμενος όγκος ασθενούς (VE TOT ) σε L/min
(6 χαρακτήρες)

Πεδίο 73

Ανώτατη πίεση αεραγωγών (PPEAK) σε cmH2O (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 74

Μέση πίεση αεραγωγών (PMEAN) σε cmH2O (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 75

Συνιστώσα εκπνοής της παρακολουθούμενης τιμής αναλογίας
I:E, με την προϋπόθεση ότι η συνιστώσα εισπνοής είναι 1
(6 χαρακτήρες)

Πεδίο 76

Αναλογία I:E (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 77

Χορηγούμενο O2% (6 χαρακτήρες)
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Πίνακας 19-2: Ανταπόκριση MISCF
Στοιχείο

Περιγραφή

Πεδίο 78

Εισπνεόμενος όγκος (V TΙ) σε L (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 79

Ενδογενής PEEP (PEEPL) σε cmH2O (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 80

Εκτιμώμενη συνολική αντίσταση (RTOT ) σε cmH2O/L/s
(6 χαρακτήρες)

Πεδίο 81

Εκτιμώμενη αντίσταση ασθενούς (RPAV ) σε cmH2O/L/s
(6 χαρακτήρες)

Πεδίο 82

Εκτιμώμενη ελαστικότητα ασθενούς (ΕPAV ) σε cmH2O/L
(6 χαρακτήρες)

Πεδίο 83

Εκτιμώμενη συμμόρφωση ασθενούς (CPAV ) σε mL/cmH2O
(6 χαρακτήρες)

Πεδίο 84

Προσαρμοσμένος δείκτης γρήγορης ρηχής αναπνοής
(f/VT//kg) (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 85

Δείκτης γρήγορης ρηχής αναπνοής (f/VT/) (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 86

Ποσοστό χρόνου αυθόρμητης εισπνοής (TI/TTOT ) (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 87

Παρακολουθούμενη PEEP σε cmH2O (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 88

Χρόνος αυθόρμητης εισπνοής (TI SPONT ) σε δευτερόλεπτα
(6 χαρακτήρες)

Πεδίο 89

Αυθόρμητος εκπνεόμενος ελάχιστος όγκος (VE SPONT ) σε L/min
(6 χαρακτήρες)

Πεδίο 90

Ενδογενής PEEP (PEEPI) από χειρισμό παύσης εκπνοής σε
cmH2O (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 91

Συνολική PEEP (PEEPTOT ) από χειρισμό παύσης εκπνοής σε
cmH2O (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 92

Στατική συμμόρφωση (CSTAT ) από χειρισμό παύσης εκπνοής
σε mL/cmH2O (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 93

Στατική συμμόρφωση (RSTAT ) από χειρισμό παύσης εισπνοής
σε cmH2O/L/s (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 94

Πίεση ηρεμίας (PPL) από χειρισμό παύσης εισπνοής σε cmH2O
(6 χαρακτήρες)
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Εντολές RS-232

Πίνακας 19-2: Ανταπόκριση MISCF
Στοιχείο

Περιγραφή

Πεδίο 95

Υψηλός χρόνος αυθόρμητης εισπνοής (ALERT_ ή blank)
(6 χαρακτήρες)

Πεδίο 96

Δυναμική συμμόρφωση (CDYN) σε mL/cmH2O
(6 χαρακτήρες)

Πεδίο 97

Δυναμική αντίσταση (RDYN) σε cmH2O/L/s (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 98

Ανώτατη αυθόρμητη ροή σε (PSF) in L/min
(6 χαρακτήρες)

Πεδίο 99

Ανώτατη ροή εκπνοής σε (PΕF) σε L/min (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 100

Τελική ροή εκπνοής σε (EEF) σε L/min (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 101

Κρατημένο

Πεδίο 102

Αρνητική ισχύς εισπνοής (NIF) σε cmH2O (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 103

Αλλαγή πίεσης P0,1 σε cmH2O (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 104

Ζωτική ικανότητα (VC) σε L (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 105

Σίγαση συναγερμού (ON ή OFF) (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 106

Συναγερμός αερισμού άπνοιας* (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 107

Συναγερμός υψηλού ελάχιστου εκπνεόμενου όγκου* (1VE TOT )
(6 χαρακτήρες)

Πεδίο 108

Συναγερμός υψηλού εκπνεόμενου όγκου* (1VTE)
(6 χαρακτήρες)

Πεδίο 109

Συναγερμός υψηλού Ο2%* (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 110

Συναγερμός υψηλής πίεσης εισπνοής* (1PPEAK)
(6 χαρακτήρες)

Πεδίο 111

Συναγερμός υψηλής πίεσης αναπνευστήρα* (1PVENT )
(6 χαρακτήρες)

Πεδίο 112

Συναγερμός υψηλού αναπνευστικού ρυθμού* (1fTOT )
(6 χαρακτήρες)

* Οι πιθανές αποκρίσεις είναι: NORMAL, LOW, MEDIUM, HIGH, ή RESET.
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Στοιχείο

Περιγραφή

Πεδίο 113

Συναγερμός απώλειας εναλλασσόμενου ρεύματος*
(6 χαρακτήρες)

Πεδίο 114

Συναγερμός ανενεργής μπαταρίας* (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 115

Συναγερμός χαμηλής μπαταρίας* (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 116

Συναγερμός απώλειας ρεύματος* (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 117

Συναγερμός χαμηλού υποχρεωτικού εκπνεόμενου όγκου*
(3VTE MAND) (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 118

Συναγερμός χαμηλού ελάχιστου εκπνεόμενου όγκου*
(3VE TOT ) (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 119

Συναγερμός χαμηλού αυθόρμητου εκπνεόμενου όγκου
(3VTE SPONT )* (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 120

Συναγερμός χαμηλού O2%* (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 121

Συναγερμός χαμηλής πίεσης παροχής αέρα*
(6 χαρακτήρες)

Πεδίο 122

Συναγερμός χαμηλής πίεσης παροχής O2* (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 123

Συναγερμός ανενεργού συμπιεστή* (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 124

Συναγερμός αποσύνδεσης* (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 125

Συναγερμός σοβαρής απόφραξης* (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 126

Συναγερμός πολύ μεγάλης εισπνοής* (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 127

Σφάλμα διαδικασίας* (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 128

Συναγερμός αναπνεόμενου όγκου περιορισμένης
συμμόρφωσης (V T )* (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 129

Συναγερμός υψηλού αυθόρμητου εισπνεόμενου όγκου*
(1VTΙ SPONT ) (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 130

Συναγερμός υψηλού υποχρεωτικού εισπνεόμενου όγκου
(1VTΙ MAND)* (6 χαρακτήρες)

* Οι πιθανές αποκρίσεις είναι: NORMAL, LOW, MEDIUM, HIGH, ή RESET.
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Πίνακας 19-2: Ανταπόκριση MISCF
Στοιχείο

Περιγραφή

Πεδίο 131

Συναγερμός ορίου υψηλής αντιστάθμισης* (1PCOMP)
(6 χαρακτήρες)

Πεδίο 132

Συναγερμός μεγάλης διάρκειας έναρξης PAV™*
(6 χαρακτήρες)

Πεδίο 133

Συναγερμός μη αξιολόγησης PAV™* R και C* (6 χαρακτήρας)

Πεδίο 134

Συναγερμός μη χορήγησης όγκου (VC+)* (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 135

Συναγερμός μη χορήγησης όγκου (VS)* (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 136

Συναγερμός χαμηλής πίεσης εισπνοής (3PPEAK)*
(6 χαρακτήρες)

Πεδίο 137

Τεχνική βλάβη A5* (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 138

Τεχνική βλάβη A10* (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 139

Τεχνική βλάβη A15* (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 140

Τεχνική βλάβη A20* (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 141

Τεχνική βλάβη A25* (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 142

Τεχνική βλάβη A30* (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 143

Τεχνική βλάβη A35* (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 144

Τεχνική βλάβη A40* (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 145

Τεχνική βλάβη A45* (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 146

Τεχνική βλάβη A50* (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 147

Τεχνική βλάβη A55* (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 148

Τεχνική βλάβη A60* (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 149

Τεχνική βλάβη A65* (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 150

Τεχνική βλάβη A70* (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 151

Τεχνική βλάβη A75* (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 152

Τεχνική βλάβη A80* (6 χαρακτήρες)

* Οι πιθανές αποκρίσεις είναι: NORMAL, LOW, MEDIUM, HIGH, ή RESET.
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Περιγραφή

Πεδίο 153

Τεχνική βλάβη A85* (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 154

Αυθόρμητος αναπνεόμενος όγκος (V TE SPONT ) σε λίτρα
(6 χαρακτήρες)

Πεδίο 155

Συνολικό έργο αναπνοής (WOBTOT ) σε Joules/L
(6 χαρακτήρες)

Πεδίο 156

Κατάσταση αντιστάθμισης διαρροής (9 χαρακτήρες)
(ενεργοποίηση, απενεργοποίηση ή κενό)

Πεδίο 157

%LEAK (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 158

LEAK @ PEEP (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 159

VLEAK (6 χαρακτήρες)

Πεδίο 160

Κρατημένο

Πεδίο 161

Κρατημένο

Πεδίο 162

Κρατημένο

Πεδίο 163

Κρατημένο

Πεδίο 164

Κρατημένο

Πεδίο 165

Κρατημένο

Πεδίο 166

Κρατημένο

Πεδίο 167

Κρατημένο

Πεδίο 168

Κρατημένο

Πεδίο 169

Κρατημένο

Πεδίο 170

Κρατημένο

* Οι πιθανές αποκρίσεις είναι: NORMAL, LOW, MEDIUM, HIGH, ή RESET.

Πεδίο 171

Κρατημένο

<ETX>

Χαρακτήρας τέλους μετάδοσης (03 hex)

<CR>

Αλλαγή γραμμής τερματισμού
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ΤΑ 19-17

Αυτή η σελίδα έχει αφεθεί σκόπιμα κενή.

ΤΑ 19-18

Τεχνική αναφορά του συστήματος αναπνευστήρα της Puritan Bennett™ σειράς 800

Γλωσσάρι

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Δείτε την Κεφάλαιο 1 στην ενότητα του εγχειριδίου λειτουργίας του
παρόντος βιβλίου για τους ορισμούς των συντομεύσεων που
εμφανίζονται στην οθόνη.

αερισμός
ασφαλείας

Μια λειτουργία αερισμού που ενεργοποιείται αν το κύκλωμα
του ασθενούς συνδεθεί πριν ολοκληρωθεί η έναρξη του
αναπνευστήρα ή όταν αποκαθίσταται η τροφοδοσία μετά
από διακοπή 5 λεπτών ή μεγαλύτερη.

Αναπνευστικό
σύστημα του
αναπνευστήρα
(VBS)

Αναπνευστικό σύστημα του αναπνευστήρα. Περιλαμβάνει τα
στοιχεία χορήγησης αερίου του αναπνευστήρα, το κύκλωμα
του ασθενή μαζί με τους σωλήνες, τα φίλτρα, τον υγραντήρα
και άλλα εξαρτήματα καθώς και τα στοιχεία του
αναπνευστήρα για στιγμιαίες και αθροιστικές μετρήσεις
της εκπνοής.

αναπνευστήρας
ανενεργός

Μια κατάσταση επείγουσας ανάγκης στην οποία εισέρχεται ο
αναπνευστήρας, αν ανιχνεύσει μια βλάβη στον εξοπλισμό ή
ένα ζωτικής σημασίας σφάλμα στο λογισμικό το οποίο θα
μπορούσε να διακυβεύσει τον ασφαλή αερισμό. Όταν ο
αναπνευστήρας είναι ανενεργός, η βαλβίδα ασφαλείας
ανοίγει για να επιτρέψει στον ασθενή να αναπνέει τον αέρα
του δωματίου χωρίς βοήθεια από τον αναπνευστήρα. Πριν
αρχίσει και πάλι ο κανονικός αερισμός, ένα εξειδικευμένο
μέλος του προσωπικού θα πρέπει να ενεργοποιήσει τον
αναπνευστήρα και να εκτελέσει τον έλεγχο EST.

Γλωσσάρι-2

Αναλογία I:E

Αναλογία χρόνου εισπνοής προς χρόνο εκπνοής. Επίσης,
η μεταβλητή συγχρονισμού που ορίζεται από το χειριστή
και ισχύει για υποχρεωτικές αναπνοές με έλεγχο πίεσης (PC)
και (VC+).

αναπνοές
ανά λεπτό

Μονάδα αναπνευστικού ρυθμού (1/λεπτό).

αντίσταση

Η εξαρτώμενη από τη ροή πτώση της πίεσης σε έναν αγωγό.
Μετράται σε cmH2O/l/s ή hPa/l/s.

μη αυτόματη
εισπνοή

Μια αναπνοή που ενεργοποιείται από το χειριστή (OIM).
Πατώντας το πλήκτρο MANUAL INSP (Μη αυτόματη εισπνοή)
στο σύστημα αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840 γίνεται
χορήγηση μιας υποχρεωτικής αναπνοής στον ασθενή.

μήνυμα
συναγερμού

Ένα μήνυμα που συνοδεύει την αναγγελία συναγερμού, το
οποίο αποτελείται από ένα βασικό μήνυμα (που προσδιορίζει
το συναγερμό), ένα μήνυμα ανάλυσης (που αναφέρει την
αρχική αιτία και τυχόν σχετικούς συναγερμούς που μπορεί να
προέκυψαν λόγω του αρχικού συναγερμού) και ένα μήνυμα
αποκατάστασης (που προτείνει διορθωτικές ενέργειες).

ομαδικές αλλαγές

Αλλαγές σε πολλαπλές ρυθμίσεις που ενεργοποιούνται
ταυτόχρονα. Στο σύστημα αναπνευστήρα Puritan Bennett™
840 δεν ενεργοποιούνται αλλαγές ρυθμίσεων αν δεν
πατήσετε το πλήκτρο ACCEPT (Αποδοχή).

αρχείο
καταγραφής
συναγερμών

Καταγραφή συμβάντων συναγερμών
(συμπεριλαμβανομένων των συναγερμών με ένδειξη ώρας,
των περιπτώσεων σίγασης και των περιπτώσεων
επαναφοράς) με τη σειρά που συνέβησαν· το πιο πρόσφατο
συμβάν αναφέρεται στο πάνω μέρος της λίστας.

απανωτή αναπνοή

Η χορήγηση δεύτερης εισπνοής πριν ολοκληρωθεί η πρώτη
εκπνοή.

αυθόρμητος
τύπος

Μια ρύθμιση που καθορίζει αν για τις αυθόρμητες ισχύει
υποστήριξη πίεσης (PS), αντιστάθμιση σωλήνα (TC),
υποστήριξη όγκου (VS), αναλογική υποβοήθηση (PA)
ή τίποτα απ' αυτά (NONE).

αυτόματη
επαναφορά

Όταν ένας συναγερμός γίνεται ανενεργός (δηλαδή δεν
υπάρχουν πλέον συνθήκες συναγερμού) χωρίς να πατήσετε
το πλήκτρο επαναφοράς του συναγερμού.

Εγχειρίδιο χρήσης και τεχνική αναφορά του συστήματος αναπνευστήρα της Puritan Bennett™

αυτόματη
ενεργοποίηση

Ο αναπνευστήρας χορηγεί επαναλαμβανόμενες, ακούσιες
αναπνοές που ενεργοποιούνται από κυμαινόμενες ροές ή
πιέσεις άσχετα με τις απαιτήσεις του ασθενή. Η αυτόματη
ενεργοποίηση προκαλείται, συνήθως, από διαρροές στο
σύστημα σύνδεσης του ασθενούς, καθώς και από χαμηλή
ροή ή από τις ρυθμίσεις ευαισθησίας πίεσης.

άπνοια

Παύση της αναπνοής. Το σύστημα αναπνευστήρα Puritan
Bennett™ 840 δηλώνει ότι υπάρχει άπνοια και ξεκινά αερισμό
λόγω άπνοιας όταν το διάστημα από αναπνοή σε αναπνοή
ξεπερνά το διάστημα που έχει οριστεί για την άπνοια (TA).

βασική ροή

Μια σταθερή ροή αερίου μέσω του κυκλώματος του
ασθενούς κατά τη διάρκεια του τελευταίου
τμήματος εκπνοής
.
στη διαδικασία ενεργοποίησης ροής ( V -TRIG ). Η τιμή αυτής
της βασικής ροής είναι κατά 1,5 l/λεπτό μεγαλύτερη από την
τιμή που έχει επιλεχτεί από το χειριστή για την ευαισθησία
ροής.

Γραφικά

Μια τυπική λειτουργία στο σύστημα αναπνευστήρα Puritan
Bennett 840 που εμφανίζει δεδομένα ασθενούς πραγματικού
χρόνου, συμπεριλαμβανομένων των εξής: καμπύλη πίεσηςχρόνου, καμπύλη ροής- χρόνου, καμπύλη όγκου- χρόνου,
βροχοειδής καμπύλη πίεσης- όγκου.

δίκτυο ασφαλείας

Η στρατηγική του αναπνευστήρα προκειμένου να
ανταποκρίνεται σε προβλήματα ασθενούς και σφάλματα
συστήματος.

ελαστικό όριο

Μια ρύθμιση του αναπνευστήρα που έχει φτάσει το ανώτερο
ή κατώτερο συνιστώμενο όριο. Για να ρυθμιστεί ο
αναπνευστήρας πέρα από αυτό το όριο απαιτείται από τον
χρήστη επιβεβαίωση για συνέχεια.

ενεργοποίηση
ροής Flow-by

Η στρατηγική ενεργοποίησης ροής που καλύπτεται από
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και η οποία χρησιμοποιείται στους
αναπνευστήρες της σειράς 800.

εξαρτημένος
συναγερμός

Συναγερμός που προκύπτει ως αποτέλεσμα ενός άλλου
κύριου συναγερμού.

κλινικός
συναγερμός

Ένας συναγερμός που μπορεί να υποδηλώνει μια μη
φυσιολογική βιολογική κατάσταση.

κύκλωμα ελέγχου
gold standard

Κύκλωμα ελέγχου που έχει σχεδιαστεί για χρήση με το EST.

κύκλωμα
ασθενούς

Ο συνολικός αγωγός εισπνοής-εκπνοής, που περιλαμβάνει
τους σωλήνες, τον υγραντήρα και τις υδατοπαγίδες.
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λειτουργία

Λειτουργία αερισμού, ο αλγόριθμος που καθορίζει τον τύπο
και την αλληλουχία χορήγησης αναπνοών. Το σύστημα
αναπνευστήρα Puritan Bennett 840 προσφέρει τη
δυνατότητα επιλογής μεταξύ λειτουργίας υποβοήθησης/
ελέγχου (A/C), αυθόρμητης αναπνοής (SPONT) ή
συγχρονισμένου διαλείποντα υποχρεωτικού αερισμού (SIMV)
ή BILEVEL.

λειτουργία
αδράνειας

Μια λειτουργία αερισμού που ενεργοποιείται κατά τη
διάρκεια μιας αποσύνδεσης του κυκλώματος του ασθενούς.
Όταν ο αναπνευστήρας είναι στη λειτουργία αυτή, ανοίγει η
βαλβίδα εκπνοής, αρχίζει η ροής αδράνειας (ροή 10 l/λεπτό σε
100% O2 ή σε 40% Ο2 σε NeoMode, αν είναι διαθέσιμη) και
διακόπτεται η ενεργοποίηση της αναπνοής.

λειτουργία
υπηρεσιών

Μια λειτουργία του αναπνευστήρα που παρέχει ένα σύνολο
υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες του προσωπικού
ελέγχου και συντήρησης. Δεν χορηγείται αερισμός όταν ο
αναπνευστήρας είναι στη λειτουργία υπηρεσιών.

όγκος
προσαρμογής

Ο όγκος του αερίου που παραμένει μέσα στο κύκλωμα του
ασθενούς και δεν εισέρχεται στο αναπνευστικό σύστημα του
ασθενούς.

σταθερή κατά τη
διάρκεια της
αλλαγής ρυθμού

Μία από τις τρεις μεταβλητές συγχρονισμού αναπνοής
(χρόνος εισπνοής, αναλογία εισπνοής/εκπνοής [I:E] ή χρόνος
εκπνοής) που ο χειριστής μπορεί να ορίσει ώστε να
διατηρείται σταθερή όταν αλλάζει η ρύθμιση για τον
αναπνευστικό ρυθμό. Ισχύει μόνο για τον τύπο υποχρεωτικής
αναπνοής με έλεγχο πίεσης (PC, συμπεριλαμβανομένων των
VC+ και BILEVEL). Μπορείτε να αλλάξετε την τιμή της
σταθερής παραμέτρου οποτεδήποτε, αλλά η τιμή δεν αλλάζει
λόγω αλλαγής της ρύθμισης του αναπνευστικού ρυθμού.

συνεχείς
παρασκηνιακοί
έλεγχοι

Έλεγχοι που εκτελούνται συνεχώς κατά τη διάρκεια του
αερισμού, οι οποίοι αποτιμούν τη λειτουργία του εξοπλισμού
ηλεκτρονικών και πνευματικών συστημάτων του
αναπνευστήρα.

συναγερμός
χαμηλής
προτεραιότητας

Όπως ορίζεται από τους διεθνείς οργανισμούς προτύπων,
ένας συναγερμός που σημαίνει αλλαγή στο σύστημα
ασθενούς-αναπνευστήρα. Κατά τη διάρκεια ενός συναγερμού
χαμηλής προτεραιότητας, φωτίζεται ο κίτρινος δείκτης
χαμηλής προτεραιότητας ( ! ), ακούγεται ο ηχητικός
συναγερμός χαμηλής προτεραιότητας (ένας ηχητικός τόνος)
και η πάνω οθόνη εμφανίζει ένα μήνυμα συναγερμού.
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συναγερμός
δεδομένων
ασθενούς

Μία συνθήκη συναγερμού που σχετίζεται με μία αντικανονική
συνθήκη στην αναπνευστική κατάσταση του ασθενούς.

συναγερμός μέσης
προτεραιότητας

Όπως ορίζεται από τους διεθνείς οργανισμούς προτύπων, μια
μη φυσιολογική κατάσταση που απαιτεί άμεση προσοχή για
επιβεβαίωση της ασφάλειας του ασθενούς. Όταν είναι
ενεργός ένας συναγερμός μέσης προτεραιότητας, πάλλεται ο
δείκτης μέσης προτεραιότητας ( ! ! ), ακούγεται ο ηχητικός
συναγερμός μέσης προτεραιότητας (μια επαναλαμβανόμενη
αλληλουχία τριών ηχητικών τόνων) και η πάνω οθόνη
εμφανίζει ένα μήνυμα συναγερμού.

συναγερμός
υψηλής
προτεραιότητας

Όπως ορίζεται από τους διεθνείς οργανισμούς προτύπων,
ένας συναγερμός που απαιτεί άμεση προσοχή για την
επιβεβαίωση της ασφάλειας του ασθενούς. Όταν είναι
ενεργός ένας συναγερμός υψηλής προτεραιότητας, πάλλεται
ο δείκτης υψηλής προτεραιότητας ( ! ! ! ) και ακούγεται ο
ηχητικός συναγερμός υψηλής προτεραιότητας (μια
επαναλαμβανόμενη αλληλουχία πέντε ηχητικών τόνων που
επαναλαμβάνεται δύο φορές, σταματά και στη συνέχεια
επαναλαμβάνεται και πάλι), και στο πάνω μέρος της πάνω
οθόνης εμφανίζεται ένα μήνυμα συναγερμού.

συμπιεστής

Στο σύστημα αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840 ο
προαιρετικός συμπιεστής 804, ο οποίος παρέχει συμπιεσμένο
αέρα στη BDU και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί επιτοίχιας ή
από φιάλη παροχής αέρα. Ο συμπιεστής 806 τροφοδοτείται
από τη μονάδα BDU και επικοινωνεί με αυτήν.

συντήρηση

Όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να διατηρείται ο
εξοπλισμός σε κατάσταση λειτουργίας ή οι διορθωτικές
ενέργειες που απαιτούνται για την επαναφορά του
εξοπλισμού σε κατάσταση λειτουργίας. Περιλαμβάνει
καθαρισμό, σέρβις, επισκευές, τροποποιήσεις, γενική
επιθεώρηση ή επισκευή, επιθεώρηση και επαλήθευση της
απόδοσης.
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σύστημα
εφεδρικής
μπαταρίας

Το σύστημα στην τροχήλατη βάση ανάρτησης συμπιεστή
αναπνευστήρα Puritan Bennett σειράς 800 ή στην τροχήλατη
βάση στατού αναπνευστήρα Puritan Bennett σειράς 800 που
τροφοδοτεί τον αναπνευστήρα με ρεύμα από την εφεδρική
μπαταρία. Η τροχήλατη βάση ανάρτησης συμπιεστή
αναπνευστήρα Puritan Bennett σειράς 800 έχει μία BPS με
μπαταρία μίας ώρας ή προαιρετικά μπαταρία τεσσάρων
ωρών. Η BPS μίας ώρας συμπεριφέρεται παρόμοια με τη BPS
802. Η BPS τεσσάρων ωρών συμπεριφέρεται παρόμοια με τη
BPS 803. Η τροχήλατη βάση στατού αναπνευστήρα Puritan
Bennett σειράς 800 μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μπαταρία
μίας ώρας ή τεσσάρων ωρών που εγκαθίσταται στη διάταξη
της τροχήλατης βάσης. Παρόμοια, η μπαταρία μίας ώρας και
τεσσάρων ωρών συμπεριφέρονται παρόμοια με τη BPS 802
και 803 αντίστοιχα.

σφάλμα
συστήματος

Ένας ορισμός που χρησιμοποιείται από το δίκτυο ασφαλείας
του αναπνευστήρα. Στα σφάλματα συστήματος περιλαμβάνονται σφάλματα εξοπλισμού (εκείνα που ξεκινούν από το
εσωτερικό του αναπνευστήρα και επηρεάζουν αρνητικά την
απόδοσή του), παροδικά σφάλματα (σφάλματα που εμφανίζονται στιγμιαία στον αναπνευστήρα, τα οποία επηρεάζουν
αρνητικά τη φυσιολογική λειτουργία), ανεπαρκής παροχή
(τροφοδοσία εναλ. ρεύματος ή εξωτερική πίεση αερίου) και
προβλήματα σχετικά με την ακεραιότητα του κυκλώματος
ασθενούς (αποφραγμένο ή αποσυνδεδεμένο κύκλωμα). Τα
σφάλματα συστήματος συνήθως δεν διορθώνονται μόνα
τους και αντιμετωπίζονται βάσει της υπόθεσης ότι μπορούν
να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση του αναπνευστήρα.

παρασκηνιακοί
έλεγχοι

Έλεγχοι που εκτελούνται συνεχώς κατά τη διάρκεια του
αερισμού, οι οποίοι αποτιμούν τη λειτουργία του εξοπλισμού
ηλεκτρονικών και πνευματικών συστημάτων του
αναπνευστήρα.
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περιορισμένη
φάση εκπνοής

Η συγκεκριμένη χρονική περίοδος κατά τη φάση εκπνοής,
κατά την οποία δεν επιτρέπεται η ενεργοποίηση εισπνοής.
Οι συνθήκες που σχετίζονται με την περιορισμένη φάση της
εκπνοής έχουν ως εξής:
Καθαρή ροή  50% της ανώτατης καθαρής ροής (η ανώτατη
καθαρή ροή μετράται αφού έχουν περάσει 100 msec
εκπνοής).
Ή
Η εκπνεόμενη ροή είναι μεγαλύτερη από 0.5 l/λεπτό και ο
χρόνος εκπνοής που έχει περάσει είναι λιγότερος από 200
msec
Ή
έχουν περάσει λιγότερα από 5 δευτερόλεπτα εκπνοής

πλήκτρο
επαναφοράς
συναγερμού

Πλήκτρο που διαγράφει όλες τις ενδείξεις συναγερμού και
ακυρώνει την περίοδο σίγασης του συναγερμού.

πλήκτρο σίγασης
συναγερμού

Πλήκτρο που επιφέρει σίγαση του ήχου του συναγερμού για
δύο λεπτά μετά το τελευταίο πάτημα πλήκτρου, αλλά δεν
αλλάζει τις οπτικές ενδείξεις.

προβλήματα
ασθενούς

Ένας ορισμός που χρησιμοποιείται από το δίκτυο ασφαλείας
του αναπνευστήρα. Προβλήματα ασθενούς δηλώνονται όταν
τα δεδομένα ασθενούς μετρώνται και βρίσκονται ίσα με
τα κατώφλια συναγερμού ή εκτός αυτών και συνήθως
διορθώνονται μόνα τους ή μπορούν να διορθωθούν από
ένα θεραπευτή. Το σύστημα παρακολούθησης συναγερμών
ανιχνεύει και αναγγέλλει προβλήματα ασθενούς. Τα
προβλήματα ασθενούς δεν διακυβεύουν την απόδοση του
αναπνευστήρα.

προληπτική
συντήρηση

Διαδικασίες που διατηρούν τον αναπνευστήρα και τις επί
μέρους διατάξεις του σε ικανοποιητική κατάσταση
λειτουργίας παρέχοντας επιθεώρηση του συστήματος,
ανίχνευση και πρόληψη βλαβών. Στις διαδικασίες αυτές
περιλαμβάνεται η αντικατάσταση ανεμιστήρα και φίλτρου, η
λίπανση, η βαθμονόμηση, κ.λπ.

πρότυπο ροής

Το πρότυπο ροής αερίου των υποχρεωτικών αναπνοών με
έλεγχο όγκου (το σύστημα αναπνευστήρα Puritan Bennett™
840 προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής πρότυπης καμπύλης
ροής με τετραγωνική ή πριονωτή κυματομορφή).

τύπος
υγροποίησης

Μια ρύθμιση για το σύστημα υγροποίησης (HME, μη
θερμαινόμενος σωλήνας εκπνοής ή θερμαινόμενος σωλήνας
εκπνοής) που χρησιμοποιείται με τον αναπνευστήρα.
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Γλωσσάρι-8

υποχρεωτική

Μια αναπνοή της οποίας οι ρυθμίσεις και ο χρονισμός είναι
προκαθορισμένες. Μπορεί να ενεργοποιηθεί από τον
αναπνευστήρα, τον ασθενή ή το χειριστή. Το σύστημα
αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840 σας επιτρέπει να
επιλέξετε υποχρεωτικές αναπνοές με έλεγχο όγκου (VC) και
VC+, ή έλεγχο πίεσης (PC).

υποχρεωτικός
τύπος

Ο τύπος υποχρεωτικής αναπνοής: έλεγχος όγκου (VC) και
VC+, ή έλεγχος πίεσης (PC).

φυσιολογικός
αερισμός

Η κατάσταση του αναπνευστήρα όπου λαμβάνει χώρα η
διαδικασία της αναπνοής και δεν υπάρχουν ενεργοί
συναγερμοί.

χρόνος ανόδου, %

Μια ρύθμιση που καθορίζει το χρόνο ανόδου για την επίτευξη
της ορισμένης πίεσης εισπνοής σε αναπνοές με έλεγχο πίεσης
(PC), VC+ και BILEVEL ή με υποστήριξη πίεσης (PS). Όσο
μεγαλύτερη είναι η τιμή, τόσο πιο “επιθετική” είναι η άνοδος
της πίεσης.

Α

Ampere (μονάδα έντασης)

A/C

Λειτουργία υποβοήθησης/ελέγχου. Αναπνευστική λειτουργία
κατά την οποία ο αναπνευστήρας χορηγεί μόνον
υποχρεωτικές (κατ' εντολή) αναπνοές (με πρωτοβουλία για
την έναρξη από τον ασθενή, τον αναπνευστήρα ή το χειριστή)
σύμφωνα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις.

ΑC

Εναλλασσόμενο ρεύμα

ALERT
(Προειδοποίηση)

Κατηγορία κατάστασης που ανιχνεύεται κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας SST ή EST. Μια προειδοποίηση (ALERT) μπορεί να
παρακαμφθεί αρκεί να είναι δυνατόν να καθοριστεί με
ακρίβεια ότι το πρόβλημα στον αναπνευστήρα ή το σχετικό
εξάρτημα δεν μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο για τον
ασθενή ή να επιτείνει το βαθμό επικινδυνότητας που
ενδέχεται να προκύψει από άλλες κατηγορίες κινδύνων.

BD, BDU

Χορήγηση αναπνοής ή μονάδα χορήγησης αναπνοής. Το
στοιχείο του αναπνευστήρα που περιλαμβάνει τα πνευματικά
και ηλεκτρονικά συστήματα για την εισπνοή και την εκπνοή.
Η μονάδα BDU του συστήματος αναπνευστήρα Puritan
Bennett 840 περιλαμβάνει τη δική της ανεξάρτητη κεντρική
μονάδα επεξεργασίας (CPU) που ελέγχει τον αερισμό.

BOC

Βρετανική Εταιρεία Οξυγόνου, ένα πρότυπο για συνδέσμους
εισόδου αερίου υψηλής πίεσης.
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BPS

Εφεδρική πηγή ισχύος. Η μονάδα BPS 802 παρέχει συνεχές
ρεύμα στη μονάδα τροφοδοσίας BDU (η οποία, στη συνέχεια,
παρέχει ρεύμα στο GUI) σε περίπτωση διακοπής της παροχής
εναλλασσόμενου ρεύματος. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του
αναπνευστήρα, η πηγή BPS μπορεί να τροφοδοτεί με
εφεδρική ισχύ για 30 λεπτά τουλάχιστον υπό ονομαστικές
συνθήκες. Η μονάδα BPS 802 παρέχει συνεχές ρεύμα στη
μονάδα τροφοδοσίας BDU και στο GUI για τουλάχιστον
τέσσερις ώρες (αναλόγως τις ρυθμίσεις του αναπνευστήρα)
σε περίπτωση απώλειας του εναλλασσόμενου ρεύματος.

BTPS

Κορεσμένη θερμοκρασία και πίεση σώματος, 37 C, σε
βαρομετρική πίεση περιβάλλοντος, με σχετική υγρασία
100%.

cm

Εκατοστό (μονάδα μήκους).

cmH2O

Εκατοστά νερού (μονάδα πίεσης περίπου ίση με 1 hPa).

CPU

Κεντρική μονάδα επεξεργασίας.

CSA

Καναδική Υπηρεσία Προτύπων

DC

Συνεχές ρεύμα.

DISS

Πρότυπο ασφαλείας περιστροφής διαμέτρου, ένα πρότυπο
για συνδέσμους εισόδου αερίου υψηλής πίεσης.

DSENS

Ευαισθησία αποσύνδεσης, μια ρύθμιση που ορίζει την
επιτρεπτή απώλεια (ποσοστό επί τοις εκατό) του
χορηγούμενου αναπνεόμενου όγκου αέρα, ο οποίος, εάν
επιτευχθεί ή ξεπεραστεί, προκαλεί την εμφάνιση ενός
συναγερμού αποσύνδεσης (DISCONNECT) από τον
αναπνευστήρα. Όσο μεγαλύτερη είναι η ρύθμιση, τόσο
περισσότερος όγκος επιστροφής πρέπει να χάνεται πριν
ανιχνευτεί η κατάσταση DISCONNECT.

DualView

Οι δύο οθόνες αφής του συστήματος αναπνευστήρα Puritan
Bennett™ 840 που εμφανίζουν τα δεδομένα
παρακολούθησης ξεχωριστά από τις ρυθμίσεις του
αναπνευστήρα.

EMC

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

EN

Ευρωπαϊκό πρότυπο (αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Κοινή
Αγορά).
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ESENS

Ευαισθησία εκπνοής, το ποσοστό της ανώτερης
εισπνευστικής ροής (ή ρυθμού ροής σε L/min σε μία αναπνοή
PA), στο οποίο ο αναπνευστήρας περνά από την εισπνοή στην
εκπνοή για αυθόρμητες αναπνοές. Οι χαμηλές ρυθμίσεις
ESENS έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερης διάρκειας
αυθόρμητες εισπνοές.

EST

Εκτεταμένος αυτοέλεγχος, ένας μεγάλου εύρους έλεγχος της
λειτουργίας του αναπνευστήρα, ο οποίος πρέπει να εκτελείται
από αρμόδιο τεχνικό σέρβις.

ETO

Οξείδιο του αιθυλενίου.

EXP PAUSE

Παύση εκπνοής, ένας χειρισμός με πρωτοβουλία του χειριστή,
ο οποίος κλείνει τις βαλβίδες εισπνοής (αναλογικού τύπου με
σωληνοειδές) και εκπνοής κατά τη διάρκεια της φάσης
εκπνοής μιας υποχρεωτικής αναπνοής. Ο χειρισμός μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να καθοριστεί η ενδογενής (αυτόματη)
PEEP (PEEPI).

f, fTOT

Αναπνευστικός ρυθμός, όπως μια ρύθμιση (f ) στη λειτουργία
A/C, SIMV και BILEVEL, ο ελάχιστος αριθμός υποχρεωτικών
αναπνοών τις οποίες δέχεται ο ασθενής ανά λεπτό. Ως τιμή
παρακολούθησης (fTOT ), ο μέσος συνολικός αριθμός
αναπνοών που χορηγούνται στον ασθενή.

FAILURE
(Αποτυχία)

Μια κατηγορία συνθήκης που ανιχνεύεται κατά τη διάρκεια
του ελέγχου SST ή EST, η οποία προκαλεί την είσοδο του
αναπνευστήρα στην κατάσταση όπου η βαλβίδα ασφαλείας
είναι ανοιχτή. Για τον αναπνευστήρα που έχει εμφανίσει την
κατάσταση FAILURE απαιτείται απομάκρυνση από την κλινική
χρήση και άμεσο σέρβις.

ft

Πόδια (μονάδα μήκους).

GUI

Περιβάλλον εργασίας γραφικών για το χρήστη, το στοιχείο
του αναπνευστήρα που περιλαμβάνει τις οθόνες αφής, τα
πλήκτρα και το ρυθμιστικό. Το GUI περιλαμβάνει τη δική του,
ανεξάρτητη κεντρική μονάδα επεξεργασίας, η οποία
παρακολουθεί τα δεδομένα του αναπνευστήρα και του
ασθενούς. Η πάνω οθόνη εμφανίζει τις πληροφορίες
παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων των συναγερμών,
των δεδομένων παρακολούθησης και των γραφικών. Η κάτω
οθόνη εμφανίζει τις ρυθμίσεις του αναπνευστήρα, τους
ορισμούς των συμβόλων και τα μηνύματα.

HME

Εναλλάκτης θερμότητας-υγρασίας, μια συσκευή
υγροποίησης, η οποία ονομάζεται επίσης και τεχνητό ρύγχος.
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hPa

Εκατοπασκάλ (μονάδα πίεσης περίπου ίση με 1 cmH2O).

Hz

Hertz (μονάδα συχνότητας, που σημαίνει κύκλους ανά
δευτερόλεπτο).

IBW

Το ιδανικό βάρος σώματος, μια ρύθμιση του αναπνευστήρα, η
οποία ορίζει το βάρος σώματος του ασθενούς υποθέτοντας
ότι είναι φυσιολογικά τα επίπεδα λίπους και υγρών. Καθορίζει
τα απόλυτα όρια στον αναπνεόμενο όγκο αέρα και την
ανώτατη ροή και επιτρέπει κατάλληλη εναρμόνιση των
ρυθμίσεων του αναπνευστήρα με τον ασθενή.

IEC

Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή, ένας οργανισμός
προτύπων.

INSP PAUSE

Παύση εισπνοής, ένας χειρισμός με πρωτοβουλία του
χειριστή, ο οποίος κλείνει τις βαλβίδες εισπνοής (αναλογικού
τύπου με σωληνοειδές) και εκπνοής κατά τη λήξη της φάσης
εισπνοής μιας υποχρεωτικής αναπνοής. Ο χειρισμός μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για να καθοριστεί η στατική συμμόρφωση
(CSTAT ) και η αντίσταση (RSTAT ).

ISO

Διεθνής Οργανισμός Προτύπων, ένας οργανισμός προτύπων.

kg

Χιλιόγραμμο (μονάδα βάρους).

L

Λίτρο (μονάδα όγκου).

l/λεπτό

Λίτρα ανά λεπτό (μονάδα ροής).

lb

Λίβρα (μονάδα βάρους).

m

Μέτρο (μονάδα μήκους).

min

Λεπτό (μονάδα χρόνου).

ml

Χιλιοστόλιτρο (μονάδα όγκου).

MRI

Μαγνητική τομογραφία.

ms

Χιλιοστά του δευτερολέπτου (μονάδα χρόνου).

NIST

Μη εναλλάξιμη σπείρα βίδας, ένα πρότυπο για συνδέσμους
εισόδου αερίου υψηλής πίεσης.

NOVRAM

Μη ευμετάβλητη μνήμη τυχαίας πρόσβασης. Μνήμη που
διατηρείται ακόμη και όταν δεν είναι διαθέσιμη η χορήγηση
ρεύματος στον αναπνευστήρα.
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O2%

Μια μεταβλητή που μπορεί είτε να οριστεί το χρήστη είτε να
εντάσσεται στα δεδομένα παρακολούθησης. Η ρύθμιση O2%
καθορίζει το ποσοστό του οξυγόνου στο χορηγούμενο αέριο.
Τα δεδομένα παρακολούθησης για το O2% αντιστοιχούν στο
ποσοστό του οξυγόνου στο αέριο που χορηγείται στον
ασθενή, μετρημένο στην έξοδο ανάντη του φίλτρου εισπνοής
του αναπνευστήρα.

OIM

Υποχρεωτική αναπνοή που χορηγείται από το χειριστή, μια
αναπνοή που χορηγείται όταν ο χειριστής πατήσει MANUAL
INSP (Μη αυτόματη εισπνοή).

OSC

Ολοκλήρωση κύκλου αναπνοής σε κατάσταση απόφραξης.
Μια λειτουργία αερισμού που ενεργοποιείται κατά τη
διάρκεια μιας σοβαρής απόφραξης. Στη λειτουργία αυτή,
ο αναπνευστήρας αποπειράται περιοδικά να χορηγήσει μια
αναπνοή με βάση την πίεση ενώ παρακολουθεί τις φάσεις
εισπνοής και εκπνοής εφόσον συνεχίζει να υπάρχει η
απόφραξη.

OVERRIDDEN
(Παρακάμφθηκε)

Η τελική κατάσταση ενός SST ή EST που εκτελέστηκε, κατά τη
διάρκεια του οποίου ο χειριστής χρησιμοποίησε το
χαρακτηριστικό παράκαμψης. (Ο αναπνευστήρας πρέπει να
έχει τελειώσει αυτόν τον έλεγχο με μια συνθήκη
προειδοποίησης [ALERT]).

PC

Έλεγχος πίεσης, ένας τύπος υποχρεωτικής αναπνοής όπου ο
αναπνευστήρας χορηγεί μια πίεση εισπνοής που έχει οριστεί
από το χειριστή για ένα χρόνο εισπνοής που επίσης έχει
οριστεί από το χειριστή. Διαθέσιμη σε λειτουργίες A/C και
SIMV, καθώς και για υποχρεωτικές εισπνοές που
ενεργοποιούνται από τον χειριστή (OIM), σε λειτουργία
SPONT.

PEEP

Τελική πίεση εκπνοής, η μετρηθείσα πίεση κυκλώματος (που
αναφέρεται στο ύψιλον του ασθενούς) στο τέλος της φάσης
εκπνοής μιας αναπνοής. Αν είναι ενεργή η παύση εκπνοής, η
τιμή που προβάλλεται αντανακλά το επίπεδο οποιασδήποτε
ενεργής πνευμονικής PEEP.

PEEP

Θετική τελική πίεση εκπνοής, το ελάχιστο επίπεδο πίεσης που
διατηρείται στο κύκλωμα του ασθενούς καθ' όλη τη διάρκεια
του αερισμού. Μια μεταβλητή που μπορεί είτε να οριστεί το
χρήστη είτε να εντάσσεται στα δεδομένα παρακολούθησης.
Το επίπεδο της PEEP ονομάζεται επίσης πίεση έναρξης.

PPEAK

Μέγιστη πίεση κυκλώματος, η μέγιστη πίεση κατά τη διάρκεια
της φάσης εισπνοής μιας αναπνοής.
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PSENS

Ευαισθησία πίεσης, η πτώση κάτω από την PEEP της πίεσης
που ορίστηκε από το χειριστή (που απορρέει από τη ροή
εισπνοής του ασθενούς) η οποία απαιτείται για να αρχίσει
αναπνοή με πρωτοβουλία του ασθενούς όταν επιλεχτεί
ενεργοποίηση πίεσης. Μη διαθέσιμη με την επιλογή NeoMode
ή όταν ο τύπος αερισμού είναι NIV.

PSUPP

Υποστήριξη πίεσης, μια ρύθμιση του επιπέδου της πίεσης
υποβοήθησης εισπνοής (πάνω από την PEEP) στο ύψιλον του
ασθενούς κατά τη διάρκεια μιας αυθόρμητης αναπνοής (όταν
ο τύπος της αυθόρμητης αναπνοής είναι PS).

PI

Πίεση εισπνοής, η πίεση εισπνοής που ορίζεται από το
χειριστή στο ύψιλον του ασθενούς (πάνω από την PEEP) κατά
τη διάρκεια μιας υποχρεωτικής αναπνοής με έλεγχο πίεσης
(PC).

PI END

Τελική πίεση εισπνοής, η πίεση στο τέλος της φάσης εισπνοής
της τρέχουσας αναπνοής. Αν είναι ενεργή η κατάσταση
ηρεμίας (πλατό), η τιμή που προβάλλεται αντανακλά το
επίπεδο της τελικής πίεσης ηρεμίας.

PIM

Υποχρεωτική αναπνοή που ενεργοποιείται από τον ασθενή.
Μία υποχρεωτική αναπνοή που ενεργοποιείται από την
αναπνευστική προσπάθεια του ασθενούς.

PMEAN

Μέση πίεση κυκλώματος, ένας υπολογισμός της μετρηθείσας
μέσης πίεσης κυκλώματος του ασθενούς κατά τη διάρκεια
ενός ολόκληρου κύκλου εκπνοής.

POST

Αυτοέλεγχος κατά την ενεργοποίηση, ένας αυτοέλεγχος που
εκτελεί ο αναπνευστήρας για να επαληθεύσει την
ακεραιότητα των ηλεκτρονικών του συστημάτων. Ο
αναπνευστήρας εκτελεί τον POST την ώρα που
ενεργοποιείται, μετά από μια διακοπή ρεύματος ή αν ο
αναπνευστήρας ανιχνεύσει εσωτερικά σφάλματα
συγχρονισμού.

PS

Υποστήριξη πίεσης, ένας τύπος αυθόρμητης αναπνοής όπου
ο αναπνευστήρας χορηγεί μια πίεση που έχει οριστεί από το
χειριστή (επιπλέον της PEEP) κατά τη διάρκεια της φάσης
εισπνοής. Διατίθεται στις λειτουργίες SPONT, SIMV και
BILEVEL.

PSOL

Βαλβίδα αναλογικού τύπου με σωληνοειδές.
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P-TRIG

Ενεργοποίηση πίεσης, μια μέθοδος αναγνώρισης της
εισπνευστικής προσπάθειας του ασθενούς κατά την οποία ο
αναπνευστήρας παρακολουθεί την πίεση στο κύκλωμα του
ασθενούς. Ο αναπνευστήρας ενεργοποιεί μια αναπνοή όταν η
πίεση των αεραγωγών πέσει μέχρι τουλάχιστον την τιμή που
επιλέχτηκε για την ευαισθησία της πίεσης ( PSENS ).

RAM

Μνήμη τυχαίας πρόσβασης.

s

Δευτερόλεπτο (μονάδα χρόνου).

SandBox

840 Δυνατότητα του συστήματος αναπνευστήρα που σας
επιτρέπει να κάνετε προεπισκόπηση των ρυθμίσεων πριν τις
εφαρμόσετε για τον ασθενή σας.

SIMV

Συγχρονισμένος διαλείπων υποχρεωτικός αερισμός, μια
λειτουργία αερισμού στην οποία ο αναπνευστήρας χορηγεί
μια υποχρεωτική αναπνοή ανά αναπνευστικό κύκλο και όσες
αυθόρμητες αναπνοές μπορεί να ενεργοποιήσει ο ασθενής
κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου αναπνευστικού κύκλου.

SIS

Σύστημα περιστρεφόμενων περιβλημάτων, ένα πρότυπο για
συνδέσμους εισόδου αερίου υψηλής πίεσης.

SL/λεπτό

Τυπικά λίτρα ανά λεπτό (μονάδα ροής μετρημένη στα 0o C
(32o F) και πίεση 1 atm (14.7 psia)).

SmartAlert

Το σύστημα αναγγελίας συναγερμών του συστήματος
αναπνευστήρα 840, το οποίο σας βοηθά να προσδιορίσετε
γρήγορα το βαθμό προτεραιότητας και τη βασική αιτία των
συνθηκών συναγερμών.

SPONT

Αυθόρμητη, μια λειτουργία αερισμού κατά την οποία ο
αναπνευστήρας χορηγεί μόνον αυθόρμητες αναπνοές. Στη
λειτουργία SPONT, ο ασθενής ενεργοποιεί όλες τις αναπνοές
που χορηγούνται από τον αναπνευστήρα αλλά χωρίς
ορισμένο υποχρεωτικό ρυθμό εκπνοής. Ο ασθενής ελέγχει τις
μεταβλητές αναπνοής και η αναπνοή μπορεί να ενισχυθεί με
πίεση υποστήριξης.

SST

Σύντομος αυτοέλεγχος, ένας έλεγχος της ακεραιότητας του
κυκλώματος, ο οποίος υπολογίζει τη συμμόρφωση του
κυκλώματος και την αντίσταση του φίλτρου και ελέγχει τη
λειτουργία του αναπνευστήρα. Ο SST πρέπει να εκτελείται
από το χειριστή σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και
όποτε αλλάζει το κύκλωμα του ασθενούς. Ανατρέξτε στην
Ενότητα 3.2, στη σελίδα σελίδα ΕΧ 3-2, για πληροφορίες
σχετικά με την εκτέλεση του SST.
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STPD

Tυπική θερμοκρασία και πίεση εν ξηρώ. Ορίζεται ως αέριο
χωρίς καθόλου υγρασία σε τυπική ατμόσφαιρα (760 mm Hg,
101,333 kPa, περίπου 1,0 bar) και 0 C.

SVO

Βαλβίδα ασφαλείας ανοιχτή, μια κατάσταση επείγουσας
ανάγκης στην οποία ο αναπνευστήρας ανοίγει τη βαλβίδα
ασφαλείας ώστε ο ασθενής να μπορεί να αναπνεύσει τον αέρα
του δωματίου χωρίς υποβοήθηση από τον αναπνευστήρα.
Μια κατάσταση SVO δεν υποδηλώνει απαραίτητα ότι ο
αναπνευστήρας είναι ανενεργός. Ο αναπνευστήρας
εισέρχεται σε μια κατάσταση SVO αν συμβεί μια βλάβη στον
εξοπλισμό ή στο λογισμικό, που θα μπορούσε να διακυβεύσει
τον ασφαλή αερισμό, αν χαθούν οι παροχές τόσο αέρα όσο
και οξυγόνου ή αν ανιχνευτεί απόφραξη.

TA

Χρονικό διάστημα άπνοιας, η μεταβλητή που ορίζεται από το
χειριστή και που ορίζει το διάστημα μεταξύ αναπνοών σε
περίπτωση υπέρβασης του οποίου ο αναπνευστήρας δηλώνει
άπνοια και εισέρχεται στη λειτουργία αερισμού λόγω άπνοιας.

Tb

Αναπνευστικός κύκλος.

TE

Χρόνος εκπνοής, το χρονικό διάστημα μιας αναπνοής το
οποίο αντιστοιχεί στην εκπνοή. Επίσης, η μεταβλητή
χρονισμού που ορίζεται από το χειριστή και καθορίζει το
διάστημα εκπνοής για υποχρεωτικές αναπνοές με έλεγχο
πίεσης (PC) ή VC+.

TI

Χρόνος εισπνοής, το χρονικό διάστημα μιας αναπνοής το
οποίο αντιστοιχεί στην εισπνοή. Επίσης, η μεταβλητή
χρονισμού που ορίζεται από το χειριστή και καθορίζει το
διάστημα εισπνοής για υποχρεωτικές αναπνοές με έλεγχο
πίεσης (PC) ή VC+.

Tm

Υποχρεωτικό διάστημα του αναπνευστικού κύκλου SIMV.
Διατηρείται για υποχρεωτική αναπνοή PIM.

TPL

Χρόνος ηρεμίας, το χρονικό διάστημα της φάσης εισπνοής
μιας υποχρεωτικής αναπνοής παρατείνεται αφού διακοπεί η
εισπνευστική ροή και εμποδιστεί η εκπνοή. Αυξάνει το χρόνο
παραμονής του αερίου στους πνεύμονες του ασθενούς.

Ts

Αυθόρμητο διάστημα του αναπνευστικού κύκλου SIMV.
Διατηρείται για αυθόρμητη αναπνοή καθ' όλη τη διάρκεια του
υπόλοιπου αναπνευστικού κύκλου.

V

Volt (μονάδα τάσης).
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VE SET

.

Ορισμένος υποχρεωτικός όγκος ανά λεπτό. Αυτή η τιμή
υπολογίζεται από τις παραμέτρους ελέγχου του
αναπνευστήρα (f x VT ) και εμφανίζεται μαζί με τη γραμμή
συγχρονισμού της αναπνοής στο κάτω μέρος της οθόνης του
GUI όποτε αγγίζονται τα κουμπιά τους.

V E TOT

Όγκος σε λεπτά, ο εκπνεόμενος όγκος αέρα
κανονικοποιημένος σε μονάδα χρόνου (L/min). Το σύστημα
αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840 υπολογίζει το συνολικό
όγκο σε λεπτά με βάση τα προηγούμενα 60 δευτερόλεπτα ή
οκτώ αναπνοές, ή όποιο διάστημα είναι μικρότερο. Η τιμή που
προβάλλεται αντισταθμίζεται ως προς τη συμμόρφωση και τη
BTPS.

VA

Volt-ampere (μονάδα ισχύος).

VC

Έλεγχος όγκου, ένας τύπος υποχρεωτικής αναπνοής όπου ο
αναπνευστήρας χορηγεί έναν όγκο αέρα που ορίζεται από το
χειριστή, την ανώτατη ροή και το πρότυπο ροής. Διαθέσιμη
σε λειτουργίες A/C και SIMV, καθώς και για υποχρεωτικές
εισπνοές που ενεργοποιούνται από τον χειριστή (OIM), σε
λειτουργία SPONT.

VIM

Υποχρεωτική αναπνοή που ενεργοποιείται από τον
αναπνευστήρα. Μια αναπνοή που χορηγείται σε μια χρονική
στιγμή που ορίζεται από τον αναπνευστήρα.

.

V MAX

Ανώτατη ροή, μια ρύθμιση της μέγιστης ροής αερίου που
χορηγείται κατά τη διάρκεια μιας υποχρεωτικής αναπνοής VC.
(Σε συνδυασμό με τον αναπνεόμενο όγκο αέρα, το πρότυπο
ροής και το πλατό, η σταθερή μέγιστη ροή ορίζει το χρόνο
εισπνοής). Προκειμένου να διορθώσει για τον όγκο
συμμόρφωσης, ο αναπνευστήρας διορθώνει αυτόματα την
ανώτατη ροή.

VSENS

Ευαισθησία ροής, ο ρυθμός ροής του αερίου που εισπνέεται
από τον ασθενή ο οποίος ενεργοποιεί τον αναπνευστήρα
ώστε να χορηγεί μια υποχρεωτική ή αυθόρμητη αναπνοή
(όταν επιλέγεται η ενεργοποίηση ροής).
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VT

Αναπνεόμενος όγκος αέρα, ο όγκος που εισπνέεται και
εκπνέεται με κάθε αναπνοή. Ο VT που χορηγείται από το
σύστημα αναπνευστήρα Puritan Bennett™ 840 είναι μια
μεταβλητή που ορίζεται από το χρήστη η οποία καθορίζει τον
όγκο που χορηγείται στον ασθενή κατά τη διάρκεια μιας
υποχρεωτικής αναπνοής με βάση τον όγκο. Ο V T
αντισταθμίζεται ως προς τη συμμόρφωση και διορθώνεται ως
προς την κορεσμένη θερμοκρασία και πίεση του σώματος
(BTPS).

V-TRIG

Ενεργοποίηση ροής, μια μέθοδος αναγνώρισης της
εισπνευστικής προσπάθειας του ασθενούς κατά την οποία
ο αναπνευστήρας παρακολουθεί τη διαφορά ανάμεσα στις
μετρήσεις εισπνευστικής και εκπνευστικής ροής. Ο
αναπνευστήρας ενεργοποιεί μια αναπνοή όταν η διαφορά
ανάμεσα στην εισπνευστική και την εκπνευστική ροή
αυξάνεται και φτάνει σε μια τιμή που είναι τουλάχιστον
η τιμή
.
που επιλέχτηκε για την ευαισθησία ροής ( V SENS ).
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Αυτή η σελίδα έχει αφεθεί σκόπιμα κενή.
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Σύμβολα
?, πλήκτρο, περιγραφή ΕΧ 1-12

Αριθμοί
840 Σύστημα αναπνευστήρα
γενική περιγραφή ΕΧ 1-1 – ΕΧ 1-9
διάγραμμα διάταξης ΕΧ 1-4
διάγραμμα πνευματικής διάταξης ΕΧ C-1
περιγραφή λειτουργίας ΕΧ 1-3 – ΕΧ 1-9
προδιαγραφές ΕΧ A-1 – ΕΧ A-64
συμμόρφωση και εγκρίσεις ΕΧ A-8 – ΕΧ A-9

A
Αερισμός άπνοιας ΤΑ 9-1 – ΤΑ 9-5
περιγραφή ΤΑ 12-1 – ΤΑ 12-2
πληκτρολογήσεις κατά τη διάρκεια ΤΑ 9-3
τρόπος ανίχνευσης άπνοιας από τον
αναπνευστήρα ΤΑ 9-1 – ΤΑ 9-3
τρόπος ενεργοποίησης νέων διαστημάτων
άπνοιας από τον αναπνευστήρα ΤΑ 9-5
τρόπος επαναφοράς του αναπνευστήρα
ΤΑ 9-4 – ΤΑ 9-5
τρόπος μετάβασης του αναπνευστήρα
ΤΑ 9-3
Αερισμός ασφαλείας
περιγραφή ΤΑ 12-17 – ΤΑ 12-18
ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια ΕΧ A-45
Αισθητήρας οξυγόνου
βαθμονόμηση, περιγραφή ΤΑ 15-6
έλεγχος βαθμονόμησης ΕΧ D-8
κωδικός εξαρτήματος ΕΧ B-11
λειτουργία ΕΧ 1-5
συντήρηση ΕΧ 7-20 – ΕΧ 7-27
τρόπος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
ΕΧ 4-24 – ΕΧ 4-25
Αισθητήρας O2. Βλ. Αισθητήρας οξυγόνου
Αναπνεόμενος όγκος (VT), ρύθμιση
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-47
περιγραφή ΤΑ 12-18 – ΤΑ 12-19
Αναπνευστήρας, ρυθμίσεις, τρόπος αλλαγής
ΕΧ 4-18 – ΕΧ 4-19
Αναπνευστικοί μηχανισμοί. Βλ. Μηχανισμοί
παύσης

Αναπνευστικός ρυθμός (f), ρύθμιση
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-43
περιγραφή ΤΑ 12-15
Αναπνοές ΟΙΜ. Βλ. Υποχρεωτικές αναπνοές
ενεργοποιούμενες από το χειριστή
Αναπνοές ΡΙΜ. Βλ. Υποχρεωτικές αναπνοές με
πρωτοβουλία του ασθενούς
Ανενεργός αναπνευστήρας, ένδειξη, περιγραφή
ΕΧ 1-16
Ανίχνευση απόφραξης και αποσύνδεσης
ΤΑ 10-1 – ΤΑ 10-5
Ανίχνευση και ενεργοποίηση εισπνοής
ΤΑ 2-1 – ΤΑ 2-6
Ανίχνευση και ενεργοποίηση εκπνοής ΤΑ 3-1 –
ΤΑ 3-4
Ανοιχτή κλειδαριά φίλτρου εκπνοής, ένδειξη,
περιγραφή ΕΧ 1-29
Αντικατάσταση αισθητήρα
κωδικός εξαρτήματος ΕΧ B-19
Αντιστάθμιση συμμόρφωσης ΤΑ 4-5
Αντίσταση, στατική (RSTAT) παράμετρος
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-63
περιγραφή ΕΧ 4-28 – ΕΧ 4-29,
ΤΑ 14-7 – ΤΑ 14-13
ανώτ. εισπνευστική ροή (VMAX)
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-41
Ανώτατη εισπνευστική ροή (VMAX), ρύθμιση
περιγραφή ΤΑ 12-13
Ανώτατη πίεση κυκλώματος (PPEAK)
παράμετρος
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-59
Ανώτατη πίεση κυκλώματος (PPEAK),
παράμετρος
περιγραφή ΤΑ 14-5 – ΤΑ 14-6
αποκατάσταση της PEEP ΤΑ 12-13
Απολύμανση ΕΧ 7-8 – ΕΧ 7-11
βήματα διαδικασίας ΕΧ 7-10
προφύλαξη σχετικά με τη χρήση
απολυμαντικών με βάση τη
φορμαλδεΰδη και τη φαινόλη ΕΧ 7-8
Αποστείρωση ΕΧ 7-8 – ΕΧ 7-11
Αποστείρωση με ατμό σε αυτόκαυστο, βήματα
διαδικασίας ΕΧ 7-10
Αποστείρωση σε αυτόκαυστο, βήματα
διαδικασίας ΕΧ 7-10
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Ευρετήριο-1

Αποσύνδεση κυκλώματος ασθενούς, τρόπος
ανίχνευσης και αντιμετώπισης από τον
αναπνευστήρα ΤΑ 10-3 – ΤΑ 10-5
Αποσύνδεση, τρόπος ανίχνευσης και
αντιμετώπισης από τον αναπνευστήρα
ΤΑ 10-3 – ΤΑ 10-5
Απόφραξη κυκλώματος ασθενούς, τρόπος
ανίχνευσης και αντιμετώπισης από τον
αναπνευστήρα ΤΑ 10-1 – ΤΑ 10-3
Απόφραξη, τρόπος ανίχνευσης και
αντιμετώπισης από τον αναπνευστήρα
ΤΑ 10-1 – ΤΑ 10-3
ασθενής, ρυθμίσεις ΕΧ 4-3 – ΕΧ 4-16
Ασφαλειοδιακόπτης
τροφοδοσίας
θέση ΕΧ 2-8
περιγραφή ΕΧ 2-8
σημείο διαδρομής ΕΧ A-5
υγραντήρας και συμπιεστής, θέση ΕΧ 2-8
Ατμοσφαιρική πίεση
απαιτήσεις ΕΧ A-3
Αυθόρμητος ελάχιστος όγκος (VE SPONT)
παράμετρος
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-61
Αυθόρμητος ελάχιστος όγκος (VE SPONT),
παράμετρος
περιγραφή ΤΑ 14-6 – ΤΑ 14-7
Αυτοέλεγχοι. Βλ. Αυτοέλεγχος ενεργοποίησης
(POST), σύντομος αυτοέλεγχος (SST) ή
εκτεταμένος αυτοέλεγχος (EST)
Αυτοέλεγχος κατά την ενεργοποίηση (POST)
ΤΑ 16-1 – ΤΑ 16-6
διασύνδεση συστήματος ΤΑ 16-5
διαφορά μεταξύ σύντομης και πλήρους
διάρκειας POST ΤΑ 16-4
διαχείριση σφαλμάτων ΤΑ 16-4 – ΤΑ 16-5
θέματα ασφαλείας ΤΑ 16-2
μετά από διακοπές ρεύματος ΤΑ 16-4
περιβάλλον εργασίας για το χρήστη
ΤΑ 16-5 – ΤΑ 16-6
Χαρακτηριστικά POST ΤΑ 16-2
Αυτόματη PEEP, παράμετρος. Βλ. Ενδογενής
PEEP

Ευρετήριο-2

B
Βαθμονόμηση
αισθητήρας οξυγόνου, περιγραφή ΤΑ 15-6
αντιστάθμιση αισθητήρα ροής, περιγραφή
ΤΑ 15-7
βαλβίδα εκπνοής, περιγραφή ΤΑ 15-7
μορφοτροπέας ατμοσφαιρικής πίεσης,
περιγραφή ΤΑ 15-8
Βαθμονόμηση αντιστάθμισης αισθητήρα ροής,
περιγραφή ΤΑ 15-7
Βαθμονόμηση μορφοτροπέα ατμοσφαιρικής
πίεσης, περιγραφή ΤΑ 15-8
Βαλβίδα ασφαλείας, λειτουργία ΕΧ 1-6
Βαλβίδα εκπνοής
βαθμονόμηση, περιγραφή ΤΑ 15-7
λειτουργία ΕΧ 1-7
Βαλβίδες αναλογικού τύπου με σωληνοειδές
(PSOL), λειτουργία ΕΧ 1-6
βαρομετρική πίεση
απαιτήσεις ΕΧ A-3
Βάρος, αναπνευστήρας ΕΧ A-2
Βασικός συναγερμός, περιγραφή
Συναγερμοί
βασικοί, περιγραφή ΤΑ 13-4
Βραχίονας υποστήριξης
κωδικός εξαρτήματος ΕΧ B-3, ΕΧ B-13,
ΕΧ B-21
τρόπος εγκατάστασης ΕΧ 2-22

Γ
Γραφικά
δημιουργία ΕΧ 6-3 – ΕΧ 6-4
μη προσπελάσιμα ΕΧ 6-7 – ΕΧ 6-8
τρόπος εκτύπωσης ΕΧ 6-7
τύποι καμπυλών ΕΧ 6-1
FREEZE (Πάγωμα), λειτουργία ΕΧ 6-6
Shadow Trace (Ίχνος σκίασης) ΕΧ 6-4

Δ
Δεδομένα ασθενούς ΤΑ 14-1 – ΤΑ 14-14
Δεδομένα ασθενούς, πεδίο τιμών, ανάλυση και
ακρίβεια ΕΧ A-56 – ΕΧ A-63
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Δείκτης γρήγορης ρηχής αναπνοής (f/VT),
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-60
Δήλωση του κατασκευαστή ΕΧ A-9 – ΕΧ A-20
Διαγνωστικοί κωδικοί, εμφάνιση, λειτουργία
ΕΧ A-64
Διάγραμμα πνευματικής διάταξης ΕΧ C-1
Διακόπτης τροφοδοσίας
θέση ΕΧ 2-8
περιγραφή ΕΧ 2-7
Διακόπτης, τροφοδοσία
θέση ΕΧ 2-8
περιγραφή ΕΧ 2-7
Διαστάσεις, αναπνευστήρας ΕΧ A-2
Διάστημα άπνοιας (TA), ρύθμιση, λειτουργία και
πεδίο τιμών ΕΧ A-29
Διάταξη αναπνευστήρα, λειτουργία ΕΧ A-64
Διάταξη εύκαμπτου σωλήνα
αέρα, κωδικοί εξαρτημάτων ΕΧ B-7 – ΕΧ B-8,
ΕΧ B-16 – ΕΧ B-17
οξυγόνου, κωδικοί εξαρτημάτων ΕΧ B-6 –
ΕΧ B-7, ΕΧ B-15 – ΕΧ B-16
Διάταξη εύκαμπτου σωλήνα, κωδικοί
εξαρτημάτων ΕΧ B-6 – ΕΧ B-7, ΕΧ B-7 –
ΕΧ B-8, ΕΧ B-15 – ΕΧ B-16, ΕΧ B-16 –
ΕΧ B-17
Διάταξη ρυθμιστή αέρα (REG2). Βλ. Ρυθμιστής,
αέρας
Διάταξη ρυθμιστή οξυγόνου (REG1). Βλ.
Ρυθμιστής, οξυγόνο
Δίκτυο ασφαλείας ΤΑ 15-1 – ΤΑ 15-8

Ε
Εγκατάσταση
εύκαμπτος βραχίονας ΕΧ 2-22
κύκλωμα ασθενούς ΕΧ 2-14 – ΕΧ 2-21
σε παροχές οξυγόνου και αέρα ΕΧ 2-11 –
ΕΧ 2-13
σε πηγή τροφοδοσίας ΕΧ 2-6
υγραντήρας ΕΧ 2-24 – ΕΧ 2-25
φιαλίδιο συλλογής ΕΧ 2-18 – ΕΧ 2-21
Εγκατάσταση, αναπνευστήρας ΕΧ 2-1 – ΕΧ 2-29
Εγχειρίδιο λειτουργίας και τεχνικών στοιχείων,
κωδικοί εξαρτημάτων ΕΧ B-10 – ΕΧ B-11,
ΕΧ B-19

Εγχειρίδιο συντήρησης, κωδικός εξαρτήματος
ΕΧ B-11, ΕΧ B-19
Εισαγωγή στη χορήγηση αναπνοής ΤΑ 1-1 –
ΤΑ 1-2
Εισπνοή
ανίχνευση και ενεργοποίηση ΤΑ 2-1 –
ΤΑ 2-6
ενεργοποιήσεις
ενεργοποίηση από το χειριστή
(MANUAL INSP) ΤΑ 2-6
ενεργοποίηση πίεσης (P-trig) ΤΑ 2-2 –
ΤΑ 2-3
ενεργοποίηση ροής (V-trig) ΤΑ 2-4 –
ΤΑ 2-5
με βάση κύκλο χρόνου ΤΑ 2-6
Εκπνεόμενος ελάχιστος όγκος (vE TOT)
παράμετρος
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-57
Εκπνεόμενος ελάχιστος όγκος (VE TOT),
παράμετρος
περιγραφή ΤΑ 14-3 – ΤΑ 14-4
Εκπνεόμενος όγκος (VTE), παράμετρος
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-58
περιγραφή ΤΑ 14-4
Εκπνοή
εφεδρικά όρια
όριο υψηλής πίεσης αναπνευστήρα
ΤΑ 3-4
όριο υψηλής πίεσης κυκλώματος ΤΑ 3-4
χρονικό όριο ΤΑ 3-3 – ΤΑ 3-4
μέθοδοι ενεργοποίησης
κύκλος χρόνου ΤΑ 3-1
μέθοδος πίεσης αεραγωγών ΤΑ 3-2 –
ΤΑ 3-3
μέθοδος τελικής ροής εισπνοής ΤΑ 3-2
περιορισμένη φάση ΤΑ 2-1
τρόπος ανίχνευσης και ενεργοποίησης από
τον αναπνευστήρα ΤΑ 3-1 – ΤΑ 3-4
Εκπνοή, βαλβίδα
βαθμονόμηση ΤΑ 15-7
λειτουργία ΕΧ 1-7
Εκτεταμένος αυτοέλεγχος (EST) ΤΑ 18-1 –
ΤΑ 18-4
αποτελέσματα ΤΑ 18-2 – ΤΑ 18-3
διαχείριση αποτυχιών ΤΑ 18-3
θέματα ασφαλείας ΤΑ 18-3
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Ευρετήριο-3

Εκτύπωση γραφικών ΕΧ 6-7
Εκτυπωτές ΕΧ E-6
Ελαστικό όριο. Βλ. Συνιστώμενα όρια
Έλεγχοι, παρασκηνιακοί, περιγραφή ΤΑ 15-3 –
ΤΑ 15-5
Έλεγχος
βαθμονόμηση αισθητήρα οξυγόνου ΕΧ D-8
συναγερμοί ΕΧ D-1 – ΕΧ D-8
Έλεγχος ανενεργού αναπνευστήρα, περιγραφή
ΤΑ 15-7
Έλεγχος συναγερμών ΕΧ D-1 – ΕΧ D-8
Εμφάνιση επιπέδου αναθεώρησης λογισμικού.
Βλ. Διάταξη αναπνευστήρα ΕΧ A-64
Εμφάνιση στην οθόνη, σύμβολα και
συντομογραφίες, περιγραφή ΕΧ 1-19 –
ΕΧ 1-24
ένδειξη (απώλειας) GUI, περιγραφή
Ένδειξη απώλειας GUI, περιγραφή ΕΧ 1-18
Ένδειξη ανενεργού αναπνευστήρα, περιγραφή
ΕΧ 1-18
ένδειξη ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(SVO), περιγραφή ΕΧ 1-18
Ένδειξη λειτουργίας μπαταρίας, περιγραφή
ΕΧ 1-17, ΕΧ 1-26
Ένδειξη λειτουργίας BPS, περιγραφή ΕΧ 1-17
Ένδειξη AC
θέση ΕΧ 2-8
περιγραφή ΕΧ 2-7
Ένδειξη. Βλ. όνομα συγκεκριμένης ένδειξης
Ενδογενής (αυτόματη) PEEP (PEEPI),
παράμετρος
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-59
περιγραφή ΤΑ 14-5
Ενεργοποίηση αλλαγών ρυθμίσεων ΤΑ 11-1
Ενεργοποίηση πίεσης (P-trig)
όπου εκτελείται παρακολούθηση της πίεσης
ΤΑ 2-2
παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα
της ενεργοποίησης αναπνοής ΤΑ 2-3
Ενεργοποίηση πίεσης (P-trig)
περιγραφή ΕΧ 1-5
Ενεργοποίηση πίεσης (P-trig)
περιγραφή ΤΑ 2-2 – ΤΑ 2-3
Ενεργοποίηση ροής (V-trig)
περιγραφ ΕΧ 1-5

Ευρετήριο-4

Ενεργοποίηση ροής (V-trig)
περιγραφή ΤΑ 2-4 – ΤΑ 2-5
Ένταση διαρροής, προδιαγραφές ΕΧ A-6
Ένταση ήχου συναγερμών, ρύθμιση ΕΧ 5-7
Ένταση ήχου, πλήκτρο (για συναγερμό),
περιγραφή ΕΧ 1-11
Εντολές RS-232 ΤΑ 19-1 – ΤΑ 19-7, ΤΑ 19-9 –
ΤΑ 19-17
Εξαρτημένος συναγερμός, περιγραφή
Συναγερμοί
εξαρτημένοι, περιγραφή ΤΑ 13-4
Εξισορόπηση δυναμικού, σημείο (γείωση)
θέση ΕΧ 2-8
περιγραφή ΕΧ 1-25
Επανατοποθέτηση στη συσκευασία ΕΧ 7-29
Επαναφορά συναγερμού ΕΧ 5-4 – ΕΧ 5-5
Επικοινωνίες
θύρα απομακρυσμένων συναγερμών
ΕΧ E-2 – ΕΧ E-3
διάγραμμα ακίδων ΕΧ E-3
Θύρα RS-232
διάγραμμα ακίδων ΕΧ E-3
περιγραφή ΕΧ E-3
τρόπος διαμόρφωσης ΕΧ E-4 – ΕΧ E-6
RS-232, εντολές ΤΑ 19-1 – ΤΑ 19-7,
ΤΑ 19-9 – ΤΑ 19-17
Επιλογές λογισμικού ΕΧ A-28
Ετικέτες και σύμβολα, περιγραφές ΕΧ 1-25 –
ΕΧ 1-36
Ετοιμότητα συμπιεστή, ένδειξη, περιγραφή
ΕΧ 1-16, ΕΧ 1-17
Ετοιμότητα BPS, ένδειξη, περιγραφή ΕΧ 1-16
Ευαισθησία αποσύνδεσης (DSENS)
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-32
τρόπος ορισμού ΕΧ 4-25
Ευαισθησία εκπνοής (ESENS), ρύθμιση
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-33
περιγραφή ΤΑ 12-4
Ευαισθησία πίεσης (PSENS), ρύθμιση
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-42
περιγραφή ΤΑ 12-14
Ευαισθησία ροής (VSENS) ρύθμιση
ενεργοποίηση εντός ροής ΤΑ 2-4 – ΤΑ 2-5
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-34
περιγραφή ΤΑ 12-5 – ΤΑ 12-6
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Εύκαμπτος βραχίονας
κωδικός εξαρτήματος ΕΧ B-3, ΕΧ B-13,
ΕΧ B-21
τρόπος εγκατάστασης ΕΧ 2-22
Εφεδρική πηγή ισχύος 802 (BPS). Βλ. BPS

Η
Ηλεκτρικές προδιαγραφές ΕΧ A-5 – ΕΧ A-7
Ημερομηνία/ώρα
ένδειξη ΕΧ 4-24
τρόπος αλλαγής ΕΧ 4-24

Θ
Θετική τελική πίεση εκπνοής. Βλ. PEEP
Θύρα
απομακρυσμένων συναγερμών ΕΧ E-2 –
ΕΧ E-3
διάγραμμα ακίδων ΕΧ E-3
RS-232 ΕΧ E-3
διάγραμμα ακίδων ΕΧ E-3
Θύρα απομακρυσμένων συναγερμών ΕΧ E-2 –
ΕΧ E-3
διάγραμμα ακίδων ΕΧ E-3
Θύρα απομακρυσμένων συναγερμών και
θύρα RS-232 ΕΧ E-1 – ΕΧ E-7
Θύρα RS-232
διάγραμμα ακίδων ΕΧ E-3
περιγραφή ΕΧ E-3
τρόπος διαμόρφωσης ΕΧ E-4 – ΕΧ E-6

Ι
Ιδανικό βάρος σώματος (IBW), ρύθμιση
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-35
πίνακας τιμών ΕΧ 4-10 – ΕΧ 4-14
σχέση με τον τύπο κυκλώματος ΕΧ 4-16,
ΤΑ 12-2 – ΤΑ 12-3
Ισχύς, προδιαγραφές ΕΧ A-5 – ΕΧ A-7

Κ
Καθαρισμός, απολύμανση και αποστείρωση
ΕΧ 7-8 – ΕΧ 7-11
Καθαρισμός, γενικές οδηγίες ΕΧ 7-7 – ΕΧ 7-8

Καλώδιο τροφοδοσίας, κωδικοί εξαρτημάτων
ΕΧ B-9, ΕΧ B-18
Καλώδιο, εκτυπωτής ΕΧ E-7
Καρότσι, αναπνευστήρας
κωδικός εξαρτήματος ΕΧ B-9
τρόπος χρήσης ΕΧ 2-26 – ΕΧ 2-29
Καταγρ. συναγερμών ΕΧ 5-6 – ΕΧ 5-7
Κατάσταση ανενεργού αναπνευστήρα ΕΧ 1-8
Κατάσταση ανοιχτής βαλβίδας ασφαλείας
(SVO), περιγραφή ΤΑ 15-3
Κατάσταση SVO. Βλ. Κατάσταση ανοιχτής
βαλβίδας ασφαλείας
Κιτ επιτοίχιας υδατοπαγίδας, αριθμός
εξαρτήματος ΕΧ B-10
Κιτ στήριξης υγραντήρα, κωδικός εξαρτήματος
ΕΧ B-10
Κλειδί δεδομένων, λειτουργία ΕΧ 1-27
Κλείδωμα, πλήκτρο (για την οθόνη), περιγραφή
ΕΧ 1-11
Κλήση νοσηλευτή. Βλ. Απομακρυσμένος
συναγερμός
Κονσόλα, περιγραφή ΕΧ 1-10 – ΕΧ 1-17
Κουμπί More Alarms (Περισσότεροι
συναγερμοί), λειτουργία ΕΧ 5-8
κουμπί More Alarms (Περισσότεροι
συναγερμοί), λειτουργία ΤΑ 13-4
Κύκλωμα αναπνοής αναπνευστήρα. Βλ.
Κύκλωμα ασθενούς
Κύκλωμα αναπνοής. Βλ. Κύκλωμα ασθενούς
Κύκλωμα ασθενούς
κωδικοί εξαρτημάτων ΕΧ B-3 – ΕΧ B-5,
ΕΧ B-13 – ΕΧ B-15
λειτουργία ΕΧ 1-6
προδιαγραφές ΕΧ A-22 – ΕΧ A-25
τρόπος εγκατάστασης ΕΧ 2-14 – ΕΧ 2-21
Κύκλωμα ελέγχου Gold Standard (για EST)
ΤΑ 15-6, ΤΑ 18-1
κωδικός εξαρτήματος ΕΧ B-11
Κύκλωμα σωλήνα. Βλ. Κύκλωμα ασθενούς
ΕΧ 2-17
Κύκλωμα, σωλήνας ασθενούς. Βλ. Κύκλωμα
ασθενούς
Κυκλώματα υλικού εξοπλισμού
παρακολούθησης, περιγραφή ΤΑ 15-5 –
ΤΑ 15-6
Κωδικοί εξαρτημάτων ΕΧ B-1 – ΕΧ B-2,
ΕΧ B-13 – ΕΧ B-21
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Ευρετήριο-5

Λ
Λειτουργία
αυθόρμητη (SPONT)
μετάβαση ΤΑ 8-2
ορισμός ΤΑ 12-11
περιγραφή ΤΑ 8-1 – ΤΑ 8-2
χορήγηση αναπνοής ΤΑ 8-1
συγχρονισμένου διαλείποντος
υποχρεωτικού αερισμού (SIMV)
αερισμός άπνοιας ΤΑ 7-5
αλλαγή ρυθμού κατά τη διάρκεια ΤΑ 7-7
μετάβαση ΤΑ 7-5 – ΤΑ 7-7
ορισμός ΤΑ 12-11
περιγραφή ΤΑ 7-1 – ΤΑ 7-7
χορήγηση αναπνοής ΤΑ 7-3 – ΤΑ 7-4
υποβοήθηση/έλεγχος (A/C)
αλλαγή ρυθμού κατά τη διάρκεια ΤΑ 6-3
μετάβαση ΤΑ 6-3 – ΤΑ 6-5
ορισμός ΤΑ 12-11
περιγραφή ΤΑ 6-1 – ΤΑ 6-2
χορήγηση αναπνοής ΤΑ 6-1 – ΤΑ 6-3
Λειτουργία αδράνειας ΤΑ 10-5
Λειτουργία συμπιεστή, ένδειξη, περιγραφή
ΕΧ 1-17
λειτουργία A/C Βλ. A/C, λειτουργία
υποβοήθησης/ ελέγχου
Λειτουργία SPONT Βλ. SPONT, αυθόρμητη
λειτουργία
ΛειτουργίαBiLevel. Βλ. προσθήκη στο παρόν
εγχειρίδιο
Λυχνία Βλ. όνομα συγκεκριμένης λυχνίας

M
Μέση πίεση κυκλώματος (PMEAN) παράμετρος
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-60
Μέση πίεση κυκλώματος (PMEAN), παράμετρος
περιγραφή ΤΑ 14-5
Μη επεμβατικός αερισμός
διασυνδέσεις αναπνοής ΕΧ 4-29
εναλλαγή από τον τύπο επεμβατικού
αερισμού ΕΧ 4-36
εναλλαγή στον τύπο επεμβατικού αερισμού
ΕΧ 4-37
προοριζόμενη χρήση ΕΧ 4-29

Ευρετήριο-6

ρυθμίσεις ΕΧ 4-31 – ΕΧ 4-33
συναγερμοί ΕΧ 4-34 – ΕΧ 4-35
Μηνύματα, συναγερμός, κατάλογος ΕΧ 5-10 –
ΕΧ 5-19
Μηχανισμοί παύσης
εισπνοή, παύση, περιγραφή ΕΧ 1-14
εκπνοή, παύση, περιγραφή ΕΧ 1-13
ενδογενής (αυτόματη) PEEP (PEEPI) και
συνολική PEEP (PEEPTOT), περιγραφή
ΤΑ 14-5
πίεση ηρεμίας (PPL), περιγραφή ΤΑ 14-6
στατική συμμόρφωση (CSTAT) και στατική
αντίσταση (RSTAT), περιγραφή ΕΧ 4-28 –
ΕΧ 4-29, ΤΑ 14-7 – ΤΑ 14-13
Μηχανισμοί πνευμόνων. Βλ. Μηχανισμοί
παύσης
Μονάδα εισπνοής
αντικατάσταση αισθητήρα οξυγόνου
ΕΧ 7-21 – ΕΧ 7-27
λειτουργία ΕΧ 1-5 – ΕΧ 1-6
Μορφοτροπείς πίεσης, λειτουργία ΕΧ 1-7
Μπαταρίες. Βλ. BPS (Εφεδρική πηγή ισχύος)

Ο
Όγκος υγραντήρα, ρύθμιση, λειτουργία και
πεδίο τιμών ΕΧ A-35
Όγκος-στόχος (VT) ρύθμιση
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-47
Οθόνη
περισσότερες ρυθμίσεις ΕΧ 4-24
φυσιολογικός αερισμός, εικόνα ΕΧ 4-9
Current Vent Setup (Τρέχουσες ρυθμίσεις
αερισμού) ΕΧ 4-18 – ΕΧ 4-19
New patient settings (Ρυθμίσεις νέου
ασθενούς) ΕΧ 4-3 – ΕΧ 4-6
Ventilator Startup (Έναρξη αναπνευστήρα)
ΕΧ 4-3 – ΕΧ 4-6
εικόνα ΕΧ 4-3
Οθόνη απώλειας GUI, συνιστώμενες ενέργειες
ΤΑ 13-26
Οθόνη, πλήκτρο κλειδώματος, περιγραφή
ΕΧ 1-11
Ολοκλήρωση κύκλου αναπνοής σε κατάσταση
απόφραξης (OSC), περιγραφή ΤΑ 10-3
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Οξυγόνο, αισθητήρας (OS)
αντικατάσταση ΕΧ 7-21 – ΕΧ 7-27
βαθμονόμηση ΤΑ 15-6
διάρκεια ζωής ΕΧ A-4
κωδικός εξαρτήματος ΕΧ B-11, ΕΧ B-19
συντήρηση ΕΧ 7-20 – ΕΧ 7-27
τρόπος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
ΕΧ 4-24 – ΕΧ 4-25
Όριο υψηλού χρόνου αυθόρμητης εισπνοής
(2TI SPONT), ρύθμιση
περιγραφή ΤΑ 12-6
Όριο χαμηλού υποχρεωτικού εκπνεόμενου
όγκου (4VTE MAND) συναγερμός
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-52
ορισμοί συμβόλων, εμφάνιση ΕΧ 4-8

Π
Παγίδα, νερό, συνδεδεμένη, συντήρηση
ΕΧ 7-19
Παρακολούθηση υλικού εξοπλισμού,
κυκλώματα παρακολούθησης, περιγραφή
ΤΑ 15-5 – ΤΑ 15-6
Παράμετροι ελέγχου αναπνευστήρα, αλλαγή
ΕΧ 4-17
παράμετρος (χορηγούμενου) O2%
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-56
περιγραφή ΤΑ 14-1 – ΤΑ 14-2
Παρασκηνιακοί έλεγχοι, περιγραφή ΤΑ 15-3 –
ΤΑ 15-5
Παρελκόμενα, κωδικοί ΕΧ B-3 – ΕΧ B-11
Παροχή αέρα, τρόπος σύνδεσης ΕΧ 2-11 –
ΕΧ 2-13
Παροχή οξυγόνου, τρόπος σύνδεσης ΕΧ 2-11 –
ΕΧ 2-13
Παστερίωση, βήματα διαδικασίας ΕΧ 7-9 –
ΕΧ 7-10
Παύση, μηχανισμοί. Βλ. Μηχανισμοί παύσης
Πεδίο τιμών ισχύος εισόδου ΕΧ A-5
Περιβάλλον εργασίας για το χρήστη (UI). Βλ.
Περιβάλλον εργασίας γραφικών για το
χρήστη (GUI) ή GUI
Περιβάλλον εργασίας γραφικών για το χρήστη
(GUI)
δομή ΕΧ 4-2

περιγραφή πλήκτρων ελέγχου και
ενδείξεων ΕΧ 1-10 – ΕΧ 1-17
Περιβαλλοντικές απαιτήσεις ΕΧ A-3
Περιοδική συντήρηση ΕΧ 7-11 – ΕΧ 7-29
πρόγραμμα ΕΧ 7-12
Περιορισμένη φάση εκπνοής ΕΧ 1-13, ΤΑ 2-1
Περιοχή
εισπνοής
κωδικοί εξαρτημάτων ΕΧ B-10
εκπνοής
κωδικοί εξαρτημάτων ΕΧ B-9
Πίεση εισπνοής (PI), ρύθμιση
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-36
περιγραφή ΤΑ 12-8
Πίεση ηρεμίας (PPL) παράμετρος
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-60
Πίεση ηρεμίας (PPL), παράμετρος
περιγραφή ΤΑ 14-6
Πίεση, μορφοτροπείς, λειτουργία ΕΧ 1-7
Πλήκτρα ελέγχου και ενδείξεις ΕΧ 1-10 –
ΕΧ 1-17
Βλ. επίσης Ρυθμίσεις αναπνευστήρα,
πληκτρολόγιο, δεδομένα ασθενούς, ή
όνομα συγκεκριμένου πλήκτρου ελέγχου
ή ένδειξης
Πλήκτρο. Βλ. όνομα συγκεκριμένου πλήκτρου
Πληκτρολόγιο, περιγραφή ΕΧ 1-11 – ΕΧ 1-15
Ποσοστό χρόνου αυθόρμητης εισπνοής (TI/
TTOT), λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-62
Προβλήματα ασθενούς
ορισμός ΤΑ 15-1
τρόπος εντοπισμού και ανταπόκρισης από
τον αναπνευστήρα ΤΑ 15-2
Προβολή. Βλ. όνομα συγκεκριμένης προβολής
Πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης ΕΧ 7-12
Προδιαγραφές ΕΧ A-1 – ΕΧ A-64
απόδοση φίλτρου βακτηρίων ΕΧ A-24
ατμοσφαιρική πίεση ΕΧ A-3
βάρος ΕΧ A-2
διάρκεια ζωής αισθητήρα οξυγόνου ΕΧ A-4
διαστάσεις ΕΧ A-2
ένταση διαρροής ΕΧ A-6
ένταση ήχου συναγερμών ΕΧ A-3, ΕΧ A-6
ηλεκτρικός ΕΧ A-5 – ΕΧ A-7
θερμοκρασία ΕΧ A-3
ικανότητα ελάχιστου όγκου ΕΧ A-21
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Ευρετήριο-7

ισχύος ΕΧ A-5 – ΕΧ A-7
ισχύς εισόδου, πεδίο τιμών ΕΧ A-5
κύκλωμα ασθενούς ΕΧ A-22 – ΕΧ A-25
μέγιστη πίεση (με όριο) ΕΧ A-21
μέγιστη πίεση λειτουργίας ΕΧ A-21
πεδίο τιμών πίεσης λειτουργίας ΕΧ A-3,
ΕΧ A-4
πεδίο τιμών ροής ΕΧ A-3, ΕΧ A-4
περιβαλλοντικές ΕΧ A-3
πνευματικός, αναπνευστήρας ΕΧ A-4
ροή ρυθμιστή αέρα/οξυγόνου ΕΧ A-3,
ΕΧ A-4
συνδέσμων αναπνευστήρα ΕΧ A-3
συσκευές μέτρησης και ενδείξεων ΕΧ A-21
σύστημα ανάμειξης αερίων ΕΧ A-4
σωλήνες παροχής εισόδου αερίου ΕΧ A-4
τεχνικές ΕΧ A-20 – ΕΧ A-25
τροφοδοσία (παροχή δικτύου),
ασφαλειοδιακόπτης ΕΧ A-5
υψόμετρο ΕΧ A-3
φυσικές ΕΧ A-2 – ΕΧ A-3
BPS ΕΧ A-7
Προληπτική συντήρηση ΕΧ 7-1 – ΕΧ 7-29
Προληπτική συντήρηση
διεξαγωγή από τεχνικό προσωπικό
ΕΧ 7-27 – ΕΧ 7-28
διεξαγωγή από το χειριστή ΕΧ 7-11 –
ΕΧ 7-27
πρόγραμμα ΕΧ 7-12
Πρότυπο ροής, ρύθμιση
περιγραφή ΤΑ 12-4 – ΤΑ 12-5
Πώς γίνεται η διαχείριση των συναγερμών
ΕΧ 5-1 – ΕΧ 5-19
Πώς γίνεται η προβολή γραφικών ΕΧ 6-1 –
ΕΧ 6-8
Πώς να εκτελείτε το σύντομο αυτοέλεγχο
ΕΧ 3-1 – ΕΧ 3-18

Ρ
Ρυθμίσεις αναπνευστήρα
ανώτ. εισπνευστική ροή (VMAX)
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-41
ευαισθησία ροής (VSENS)
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-34
Ρυθμίσεις αναπνευστήρα ΤΑ 12-1 – ΤΑ 12-20
Ευρετήριο-8

αερισμός άπνοιας ΤΑ 12-1 – ΤΑ 12-2
αερισμός ασφαλείας
περιγραφή ΤΑ 12-17 – ΤΑ 12-18
ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια ΕΧ A-45
Αναλογία I:E
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-36
περιγραφή ΤΑ 12-7
αναπνεόμενος όγκος (VT)
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-47
περιγραφή ΤΑ 12-18 – ΤΑ 12-19
αναπνευστικός ρυθμός (f)
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-43
περιγραφή ΤΑ 12-15
ανώτατη εισπνευστική ροή (VMAX)
περιγραφή ΤΑ 12-13
Ευαισθησία αποσύνδεσης (DSENS)
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-32
ευαισθησία αποσύνδεσης (DSENS)
περιγραφή ΤΑ 12-3
ευαισθησία εκπνοής (ESENS)
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-33
περιγραφή ΤΑ 12-4
ευαισθησία πίεσης (PSENS)
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-42
περιγραφή ΤΑ 12-14
ευαισθησία ροής (VSENS)
περιγραφή ΤΑ 12-5 – ΤΑ 12-6
ιδανικό βάρος σώματος (IBW)
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-35
προσδιορισμός ΕΧ 4-10
σχέση με τον τύπο κυκλώματος
ΤΑ 12-2 – ΤΑ 12-3
λειτουργία
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-38
περιγραφή ΤΑ 12-9 – ΤΑ 12-12
όγκος υγραντήρα
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-35
όριο υψηλού χρόνου αυθόρμητης εισπνοής
(TI SPONT)
περιγραφή ΤΑ 12-6
όριο χρόνου αυθόρμητης εισπνοής υψηλής
προτεραιότητας (TI SPONT)
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-34
πίεση εισπνοής (PI)
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-36
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πίεση εισπνοής (PI)
περιγραφή ΤΑ 12-8
πρότυπο ροής
περιγραφή ΤΑ 12-4 – ΤΑ 12-5
τρόπος ενεργοποίησης αλλαγών ΤΑ 11-1
τύπος αυθόρμητης αναπνοής
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-46
περιγραφή ΤΑ 12-18
τύπος υγροποίησης
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-34
περιγραφή ΤΑ 12-7
υποστήριξη πίεσης (PSUPP)
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-43
περιγραφή ΤΑ 12-15
υποχρεωτικός τύπος αναπνοής
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-37
περιγραφή ΤΑ 12-9 – ΤΑ 12-12
χρόνος ανόδου, %
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-44
περιγραφή ΤΑ 12-15 – ΤΑ 12-17
χρόνος εισπνοής (TI)
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-37
χρόνος εισπνοής (TI)
περιγραφή ΤΑ 12-8 – ΤΑ 12-9
χρόνος εκπνοής (TE)
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-33
περιγραφή ΤΑ 12-4
χρόνος ηρεμίας (TPL)
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-42
περιγραφή ΤΑ 12-14
breath trigger type (Τύπος ενεργοποίησης
αναπνοής)
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-48
O2%
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-39
περιγραφή ΤΑ 12-12
patient circuit type (Τύπος κυκλώματος
ασθενούς)
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-40
σχέση με το IBW ΤΑ 12-2 – ΤΑ 12-3
PEEP (θετική τελική πίεση εκπνοής)
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-42
περιγραφή ΤΑ 12-13
Vent Type (τύπος αερισμού)
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-48

vent Type (τύπος αερισμού)
περιγραφή ΤΑ 12-19 – ΤΑ 12-20
Ρυθμίσεις αναπνευστήρα, πεδία τιμών,
αναλύσεις και τιμές ακρίβειας ΕΧ A-28 –
ΕΧ A-48
Ρυθμίσεις ασθενούς ΕΧ 4-3 – ΕΧ 4-16
Ρυθμίσεις συναγερμών, πεδίο τιμών, ανάλυση
και ακρίβεια ΕΧ A-49 – ΕΧ A-55
Ρύθμιση % χρόνου ανόδου
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-44
περιγραφή ΤΑ 12-15 – ΤΑ 12-17
Ρύθμιση ορίου χρόνου αυθόρμητης εισπνοής
(TI SPONT) υψηλής προτεραιότητας
περιγραφή ΕΧ 4-34
Ρύθμιση ορίου χρόνου αυθόρμητης εισπνοής
(2TI SPONT) υψηλής προτεραιότητας
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-34
Ρυθμιστής, αέρας ΕΧ A-4
Ρυθμιστής, οξυγόνο ΕΧ A-4
Ρυθμιστικό, περιγραφή ΕΧ 1-14

Σ
Σακούλα παροχέτευσης
κωδικός εξαρτήματος ΕΧ B-9, ΕΧ B-18
πώς αφαιρείται ΕΧ 7-18
συντήρηση ΕΧ 7-17 – ΕΧ 7-19
Σακούλα, παροχέτευση
κωδικός εξαρτήματος ΕΧ B-9, ΕΧ B-18
συντήρηση ΕΧ 7-17 – ΕΧ 7-19
Σειριακές επικοινωνίες
διάγραμμα ακίδων θύρας ΕΧ E-3
εντολές ΤΑ 19-1 – ΤΑ 19-7, ΤΑ 19-9 –
ΤΑ 19-17
περιγραφή θύρας ΕΧ E-3
τρόπος διαμόρφωσης ΕΧ E-4 – ΕΧ E-6
Σέρβις ΕΧ 7-1 – ΕΧ 7-29
Βλ. επίσης, Εγχειρίδιο συντήρησης του
συστήματος αναπνευστήρα 840
Σέρβις (TEST), κουμπί, περιγραφή ΕΧ 1-27
Σέρβις και επισκευές
οδηγίες επισκευής ΕΧ 7-21 – ΕΧ 7-22
Σίγαση συναγερμού ΕΧ 5-2 – ΕΧ 5-3
Σίγαση, πλήκτρο (για συναγερμό), περιγραφή
ΕΧ 1-11
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Ευρετήριο-9

Σταθερές (κατά τη διάρκεια της αλλαγής
ρυθμού)
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-32
τρόπος ορισμού ΕΧ 4-19 – ΕΧ 4-21
Στατική αντίσταση (RSTAT) παράμετρος
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-63
περιγραφή ΕΧ 4-28 – ΕΧ 4-29, ΤΑ 14-7 –
ΤΑ 14-13
Στατική συμμόρφωση (CSTAT) παράμετρος
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-62
περιγραφή ΕΧ 4-28 – ΕΧ 4-29, ΤΑ 14-7 –
ΤΑ 14-13
Στατικοί μηχανισμοί. Βλ. Μηχανισμοί παύσης
Συγχρονισμένος διαλείπων υποχρεωτικός
αερισμός (SIMV), λειτουργία ΤΑ 7-1 –
ΤΑ 7-7
αερισμός άπνοιας ΤΑ 7-5
αλλαγή ρυθμού κατά τη διάρκεια ΤΑ 7-7
μετάβαση ΤΑ 7-5 – ΤΑ 7-7
ορισμός ΤΑ 12-11
χορήγηση αναπνοής ΤΑ 7-3 – ΤΑ 7-4
Συλλογή, φιαλίδιο
κωδικός εξαρτήματος ΕΧ B-9, ΕΧ B-18
λειτουργία ΕΧ 1-6
συντήρηση ΕΧ 7-17 – ΕΧ 7-19
τρόπος εγκατάστασης ΕΧ 2-18 – ΕΧ 2-21
Σύμβολα και ετικέτες, περιγραφές ΕΧ 1-25 –
ΕΧ 1-36
Σύμβολα και συντομογραφίες, εμφάνιση στην
οθόνη, περιγραφή ΕΧ 1-19 – ΕΧ 1-24
Συμμόρφωση, στατική (CSTAT) παράμετρος
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-62
περιγραφή ΕΧ 4-28 – ΕΧ 4-29, ΤΑ 14-7 –
ΤΑ 14-13
Συμπιεστής
θέση σύνδεσης με BDU ΕΧ 2-8
περιγραφή ΕΧ 1-2
Συναγερμοί
Βλ. επίσης όνομα συγκεκριμένου συναγερμού
τρόπος ελέγχου ΕΧ D-1 – ΕΧ D-8
Συναγερμοί ΤΑ 13-1 – ΤΑ 13-37
Αρχείο, καταγραφή συναγερμών ΕΧ 5-6 –
ΕΧ 5-7
επίπεδα προτεραιότητας ΤΑ 13-2 – ΤΑ 13-3
κανόνες τρόπου εμφάνισης μηνυμάτων
ΤΑ 13-4 – ΤΑ 13-5
Ευρετήριο-10

μεσαίας προτεραιότητας
περιγραφή ΤΑ 13-2
μέσης προτεραιότητας ΕΧ 5-2
μηνύματα, κατάλογος ΕΧ 5-10 – ΕΧ 5-19
μηνύματα, λίστα ΤΑ 13-6 – ΤΑ 13-25
μορφή μηνύματος ΕΧ 5-8 – ΕΧ 5-9, ΤΑ 13-4
προδιαγραφές έντασης ήχου (dB) ΕΧ A-3,
ΕΧ A-6
στρατηγική αντιμετώπισης ΤΑ 13-1 –
ΤΑ 13-3
τρόπος ανάγνωσης ενδείξεων οθόνης
ΕΧ 5-1
τρόπος αντιμετώπισης ΕΧ 5-1 – ΕΧ 5-19
τρόπος ορισμού ΕΧ 4-22 – ΕΧ 4-23
υψηλής προτεραιότητας
περιγραφή ΤΑ 13-2
χαμηλής προτεραιότητας ΕΧ 5-2
περιγραφή ΤΑ 13-3
συναγερμός vE TOT. Βλ. Συναγερμός
εκπνεόμενου ελάχιστου όγκου χαμηλής
προτεραιότητας
συναγερμός 1PPEAK. Βλ. Συναγερμός πίεσης
κυκλώματος υψηλής προτεραιότητας
συναγερμός 3O2%. Βλ. Συναγερμός χαμηλής
προτεραιότητας χορηγηθέντος O2%
συναγερμός 3PPEAK. Βλ. Συναγερμός πίεσης
κυκλώματος χαμηλής προτεραιότητας
συναγερμός 3VTE MAND. Βλ. Συναγερμός
υποχρεωτικού εκπνεόμενου όγκου χαμηλής
προτεραιότητας
Συναγερμός αναπνευστικού ρυθμού υψηλής
προτεραιότητας (1fTOT)
περιγραφή ΤΑ 13-33
Συναγερμός αυθόρμητου εκπνεόμενου όγκου
χαμηλής προτεραιότητας (3VTE SPONT)
περιγραφή ΤΑ 13-36
Συναγερμός εισπνευστικής πίεσης (HIP) υψηλής
προτεραιότητας. Βλ. Συναγερμός πίεσης
κυκλώματος υψηλής προτεραιότητας
Συναγερμός εισπνευστικής πίεσης (LIP)
χαμηλής προτεραιότητας. Βλ. Συναγερμός
πίεσης κυκλώματος χαμηλής
προτεραιότητας
Συναγερμός εκπνεόμενου ελάχιστου όγκου
υψηλής προτεραιότητας (1vE TOT)
περιγραφή ΤΑ 13-31
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Συναγερμός εκπνεόμενου ελάχιστου όγκου
χαμηλής προτεραιότητας (3VE TOT)
περιγραφή ΤΑ 13-36
Συναγερμός εκπνεόμενου όγκου υψηλής
προτεραιότητας (1VTE)
περιγραφή ΤΑ 13-31 – ΤΑ 13-32
Συναγερμός μέσης προτεραιότητας, ένδειξη,
περιγραφή ΕΧ 1-15
Συναγερμός πίεσης κυκλώματος υψηλής
προτεραιότητας (1PPEAK) περιγραφή
ΤΑ 13-30
Συναγερμός πίεσης κυκλώματος χαμηλής
προτεραιότητας (3PPEAK)
περιγραφή ΤΑ 13-34
Συναγερμός υποχρεωτικού εκπνεόμενου όγκου
χαμηλής προτεραιότητας (3VTE MAND)
περιγραφή ΤΑ 13-35
Συναγερμός υψηλής προτεραιότητας
χορηγηθέντος O2% (1O2%)
περιγραφή ΤΑ 13-31
Συναγερμός υψηλής προτεραιότητας, ένδειξη,
περιγραφή ΕΧ 1-15
Συναγερμός υψηλού εισπνεόμενου όγκου
αναπνοής (1VTI, VTI MAND, VTI SPONT)
περιγραφή ΤΑ 13-32 – ΤΑ 13-33
Συναγερμός χαμηλής προτεραιότητας
χορηγηθέντος O2% (3O2%)
περιγραφή ΤΑ 13-34 – ΤΑ 13-35
Συναγερμός χαμηλής προτεραιότητας, ένδειξη,
περιγραφή ΕΧ 1-15
Συναγερμός AC POWER LOSS (Διακοπή
τροφοδοσίας AC)
περιγραφή ΤΑ 13-28
συναγερμός APNEA (Άπνοια), περιγραφή
ΤΑ 13-28
Συναγερμός CIRCUIT DISCONNECT
(Αποσύνδεση κυκλώματος), περιγραφή
ΤΑ 13-29
Συναγερμός DEVICE ALERT (Προειδοποίηση
συσκευής), περιγραφή ΤΑ 13-29
Συναγερμός INSPIRATION TOO LONG (ΠΟΛΥ
ΜΑΚΡΑ ΕΙΣΠΝΟΗ), περιγραφή ΤΑ 13-33
Συναγερμός PROCEDURE ERROR (Σφάλμα
διαδικασίας), περιγραφή ΤΑ 13-37
Συναγερμός, πλήκτρο έντασης ήχου,
περιγραφή. ΕΧ 1-11

Συναγερμός, πλήκτρο επαναφοράς, περιγραφή
ΕΧ 1-12
Συναγερμός, πλήκτρο σίγασης, περιγραφή.
ΕΧ 1-11
συναγερμός1fTOT. Βλ. Συναγερμός
αναπνευστικού ρυθμού υψηλής
προτεραιότητας
συναγερμός1O2%. Βλ. Συναγερμός υψηλής
προτεραιότητας χορηγηθέντος O2%
συναγερμός3VTE SPONT. Βλ. Συναγερμός
αυθόρμητου εκπνεόμενου όγκου χαμηλής
προτεραιότητας
Σύνδεσμοι, προδιαγραφές ΕΧ A-3
Συνεχείς παρασκηνιακοί έλεγχοι. Βλ.
Παρασκηνιακοί έλεγχοι
Συνιστώμενα όρια ΕΧ A-27
Συνολική PEEP (PEEPTOT) παράμετρος
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-63
Συνολική PEEP (PEEPTOT), παράμετρος
περιγραφή ΤΑ 14-5
Συνολικός αναπνευστικός ρυθμός (fTOT),
παράμετρος
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-63
περιγραφή ΤΑ 14-13 – ΤΑ 14-14
Συντελεστής όγκου συμμόρφωσης ΤΑ 4-5
Συντελεστής, όγκος συμμόρφωσης ΤΑ 4-5
συντήρηση και σέρβις
Βλ. επίσης, Εγχειρίδιο συντήρησης του
συστήματος αναπνευστήρα 840
Βλ. επίσης, όνομα συγκεκριμένου
εξαρτήματος
προληπτική ΕΧ 7-27 – ΕΧ 7-29
πρόγραμμα ΕΧ 7-12
Σύντομη POST, διαφορά με την POST πλήρους
διάρκειας ΤΑ 16-4
Συντομογραφίες και σύμβολα, εμφάνιση στην
οθόνη, περιγραφή ΕΧ 1-19 – ΕΧ 1-24
Σύντομος αυτοέλεγχος (SST) ΤΑ 17-1 – ΤΑ 17-2
αποτελέσματα ελέγχου, περιγραφή ΕΧ 3-14
διαδικασία ΕΧ 3-4 – ΕΧ 3-8
εξαρτήματα και απαιτήσεις ΕΧ 3-3
κατάλογος ελέγχων ΕΧ 3-9 – ΕΧ 3-14
πότε εκτελείται ΕΧ 3-2 – ΕΧ 3-3
τρόπος εκτέλεσης ΕΧ 3-1 – ΕΧ 3-18
τρόπος ερμηνείας των αποτελεσμάτων του
ελέγχου ΕΧ 3-16 – ΕΧ 3-18
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Σύστημα εκπνοής, λειτουργία ΕΧ 1-7
Σύστημα, σφάλματα
ορισμός ΤΑ 15-1
τρόπος εντοπισμού και ανταπόκρισης από
τον αναπνευστήρα ΤΑ 15-2 – ΤΑ 15-3
Σφάλματα συστήματος
ορισμός ΤΑ 15-1
τρόπος εντοπισμού και ανταπόκρισης από
τον αναπνευστήρα ΤΑ 15-2 – ΤΑ 15-3
Σωλήνας, έλεγχος Gold Standard (για EST),
κωδικός εξαρτήματος ΕΧ B-11

T
Τελική πίεση εισπνοής (PI END), παράμετρος
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-57
περιγραφή ΤΑ 14-2 – ΤΑ 14-3
Τελική πίεση εκπνοής (PEEP), παράμετρος
περιγραφή ΤΑ 14-2
Τεχνητός πνεύμονας, κωδικός εξαρτήματος
ΕΧ B-6, ΕΧ B-15
Τροφοδοσία, ασφαλειοδιακόπτης, περιγραφή
ΕΧ 2-8
Τροφοδοσία, λειτουργία ΕΧ 1-7
Τροχήλατη βάση, αναπνευστήρας
κωδικός εξαρτήματος ΕΧ B-18
Τύπος κυκλώματος, σχέση με το IBW ΤΑ 12-2 –
ΤΑ 12-3
Τύπος υγροποίησης, ρύθμιση ΤΑ 12-7
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-34
τρόπος αλλαγής ΕΧ 4-24 – ΕΧ 4-25

Υ
Υγραντήρας, τρόπος εγκατάστασης ΕΧ 2-24 –
ΕΧ 2-25
Υδατοπαγίδα, συνδεδεμένη, συντήρηση
ΕΧ 7-19
Υποστήριξη πίεσης (PSUPP), ρύθμιση
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-43
περιγραφή ΤΑ 12-15
Υποχρεωτικές αναπνοές
αντιστάθμιση συμμόρφωσης, με βάση τον
όγκο ΤΑ 4-4 – ΤΑ 4-5
περιγραφή ΤΑ 4-1 – ΤΑ 4-6

Ευρετήριο-12

σύγκριση με βάση την πίεση και τον όγκο
ΤΑ 4-1 – ΤΑ 4-3
υποχρεωτική εισπνοή (MANUAL INSP),
περιγραφή ΤΑ 4-6
BTPS, αντιστάθμιση με βάση τον όγκο
ΤΑ 4-5 – ΤΑ 4-6
Υποχρεωτικές αναπνοές ενεργοποιούμενες από
το χειριστή (OIM), περιγραφή ΤΑ 2-6
Υποχρεωτικές αναπνοές με πρωτοβουλία του
ασθενούς (ΡΙΜ), ορισμός ΤΑ 2-2
Υποχρεωτική αναπνοή με ενεργοποίηση από
τον αναπνευστήρα (VΙΜ), περιγραφή ΤΑ 2-6
Υψηλή πίεση κυκλώματος (2PPEAK) συναγερμός
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-49
Υψηλή χορηγηθείσα ποσότητα O2% (2O2%)
συναγερμός
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-49
Υψηλός αναπνευστικός ρυθμός (2fTOT)
συναγερμός
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-51
Υψηλός εκπνεόμενος όγκος (2VTE) συναγερμός
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-51
Υψηλός ελάχιστος εκπνεόμενος όγκος (2VE TOT)
συναγερμός
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-50
Υψομετρικές απαιτήσεις ΕΧ A-3

Φ
Φιαλίδιο συλλογής
κωδικός εξαρτήματος ΕΧ B-9, ΕΧ B-18
λειτουργία ΕΧ 1-6
πώς αφαιρείται ΕΧ 7-17
συντήρηση ΕΧ 7-17 – ΕΧ 7-19
τρόπος εγκατάστασης ΕΧ 2-18 – ΕΧ 2-21
Φίλτρο
εισόδου συμπιεστή
κωδικός εξαρτήματος ΕΧ B-11, ΕΧ B-19
συντήρηση ΕΧ 7-19 – ΕΧ 7-20
εισπνοής
έλεγχος αντίστασης ΕΧ 7-12 – ΕΧ 7-16
κωδικοί εξαρτημάτων ΕΧ B-10, ΕΧ B-19
λειτουργία ΕΧ 1-6
συντήρηση ΕΧ 7-12 – ΕΧ 7-16
εκπνοής
έλεγχος αντίστασης ΕΧ 7-12 – ΕΧ 7-16
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κωδικοί εξαρτημάτων ΕΧ B-18
λειτουργία ΕΧ 1-6
συντήρηση ΕΧ 7-12 – ΕΧ 7-16
Φίλτρο βακτηρίων
εισπνοής
έλεγχος αντίστασης ΕΧ 7-12 – ΕΧ 7-16
κωδικοί εξαρτημάτων ΕΧ B-10, ΕΧ B-19
λειτουργία ΕΧ 1-6
συντήρηση ΕΧ 7-12 – ΕΧ 7-16
εκπνοής
έλεγχος αντίστασης ΕΧ 7-12 – ΕΧ 7-16
κωδικοί εξαρτημάτων ΕΧ B-9, ΕΧ B-18
λειτουργία ΕΧ 1-6
συντήρηση ΕΧ 7-12 – ΕΧ 7-16
Φίλτρο εισόδου συμπιεστή
κωδικός εξαρτήματος ΕΧ B-11, ΕΧ B-19
συντήρηση ΕΧ 7-19 – ΕΧ 7-20
Φίλτρο εισπνοής
έλεγχος αντίστασης ΕΧ 7-12 – ΕΧ 7-16
κωδικοί εξαρτημάτων ΕΧ B-10, ΕΧ B-19
λειτουργία ΕΧ 1-6
συντήρηση ΕΧ 7-12 – ΕΧ 7-16
Φίλτρο εκπνοής
έλεγχος αντίστασης ΕΧ 7-12 – ΕΧ 7-16
κωδικοί εξαρτημάτων ΕΧ B-9, ΕΧ B-18
λειτουργία ΕΧ 1-6
συντήρηση ΕΧ 7-12 – ΕΧ 7-16
Φίλτρο D/Flex. Βλ. φίλτρο εισπνοής
Φίλτρο D/X800 και φιαλίδιο συλλογής. Βλ.
φίλτρο εκπνοής ή φιαλίδιο συλλογής
Φίλτρο Re/Flex. Βλ. φίλτρο εισπνοής
Φίλτρο Re/X800. Βλ. φίλτρο εκπνοής
Φόρτιση BPS, ένδειξη, περιγραφή ΕΧ 1-26
Φύλαξη, απαιτήσεις ΕΧ 7-29
Φυσιολογική λειτουργία αναπνευστήρα,
ένδειξη, περιγραφή ΕΧ 1-15
Φυσιολογικό GUI, ένδειξη, περιγραφή ΕΧ 1-16

Χ
Χαμηλή πίεση κυκλώματος (4PPEAK)
συναγερμός
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-55
Χαμηλή χορηγηθείσα ποσότητα O2% (4O2%)
συναγερμός
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-49

Χαμηλός αυθόρμητος εκπνεόμενος όγκος
(4VTE SPONT) συναγερμός
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-54
Χαμηλός εκπνεόμενος ελάχιστος όγκος
(4VE TOT) συναγερμός
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-53
Χειρισμοί
παύση εισπνοής ΕΧ 4-26 – ΕΧ 4-28
παύση εκπνοής ΕΧ 4-25 – ΕΧ 4-26
Χειρισμοί παύσης εισπνοής ΕΧ 4-26 – ΕΧ 4-28
Χειρισμοί παύσης εκπνοής ΕΧ 4-25 – ΕΧ 4-26
Χημική απολύμανση ΕΧ 7-8 – ΕΧ 7-11
βήματα διαδικασίας ΕΧ 7-10
προφύλαξη σχετικά με τη χρήση
απολυμαντικών με βάση τη
φορμαλδεΰδη και τη φαινόλη ΕΧ 7-8
Χορήγηση αναπνοής, επισκόπηση ΤΑ 1-1 –
ΤΑ 1-2
Χορήγηση αυθόρμητης αναπνοής ΤΑ 5-1,
ΤΑ 5-1 – ΤΑ 5-3
Χορήγηση υποχρεωτικής αναπνοής ΤΑ 4-1 –
ΤΑ 4-6
Χορηγούμενο O2%, παράμετρος
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-56
περιγραφή ΤΑ 14-1 – ΤΑ 14-2
Χρόνος αυθόρμητης εισπνοής (TI SPONT),
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-61
Χρόνος εισπνοής (TI), ρύθμιση
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-37
περιγραφή ΤΑ 12-8 – ΤΑ 12-9
Χρόνος εκπνοής (TE), ρύθμιση
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-33
περιγραφή ΤΑ 12-4
Χρόνος ηρεμίας (TPL), ρύθμιση
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-42
περιγραφή ΤΑ 12-14

Ω
Ώρα/ημερομηνία
ένδειξη ΕΧ 4-24
τρόπος αλλαγής ΕΧ 4-24
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A

F

A/C, λειτουργία υποβοήθησης/ελέγχου
ΤΑ 6-1 – ΤΑ 6-2
αλλαγή ρυθμού κατά τη διάρκεια ΤΑ 6-3
μετάβαση ΤΑ 6-3 – ΤΑ 6-5
ορισμός ΤΑ 12-11
χορήγηση αναπνοής ΤΑ 6-1 – ΤΑ 6-3
ACCEPT (Αποδοχή), πλήκτρο, περιγραφή
ΕΧ 1-15
ALERT (Προειδοποίηση), σε EST ΤΑ 18-2
ALERT (Προειδοποίηση), σε SST, σημασία
ΕΧ 3-16, ΕΧ 3-17, ΤΑ 17-2
Apnea (Άπνοια), ρυθμίσεις, αλλαγή ΕΧ 4-21

f, ρύθμιση Βλ. αναπνευστικός ρυθμός, ρύθμιση
FAILURE (Αποτυχία), σε EST ΤΑ 18-2
FAILURE (Αποτυχία), σε SST ΤΑ 17-2
FAILURE (Αποτυχία), σε SST, σημασία ΕΧ 3-16,
ΕΧ 3-18
FREEZE (Πάγωμα), λειτουργία, στα Γραφικά
ΕΧ 6-6
fTOT, παράμετρος. Βλ. Συνολικός αναπνευστικός
ρυθμός

GUI (φυσιολογικό), ένδειξη, περιγραφή ΕΧ 1-16
GUI, σύμβολα και συντομογραφίες, περιγραφή
ΕΧ 1-19 – ΕΧ 1-24

B
BPS (Εφεδρική πηγή ισχύος)
λειτουργία ΕΧ 1-7
προδιαγραφές ΕΧ A-7
τρόπος επαναφόρτισης ΕΧ 2-6
χρήση ΕΧ 2-5 – ΕΧ 2-6
Breath trigger type (Τύπος ενεργοποίησης
αναπνοής) ΕΧ 4-6
Breath type (Τύπος αναπνοής), δεδομένα
ασθενούς, λειτουργία και πεδίο τιμών
ΕΧ A-56

C
CLEAR (Διαγραφή), πλήκτρο, περιγραφή
ΕΧ 1-14
CSTAT, παράμετρος. Βλ. Συμμόρφωση, στατική
Current Vent Setup (Τρέχουσες ρυθμίσεις
αερισμού), οθόνη ΕΧ 4-18 – ΕΧ 4-19

D
DSENS, ρύθμιση. Βλ. Ευαισθησία αποσύνδεσης

E
ESENS, ρύθμιση. Βλ. ευαισθησία εκπνοής
EST. Βλ. Εκτεταμένος αυτοέλεγχος
EXP PAUSE (Παύση εκπνοής), πλήκτρο,
περιγραφή ΕΧ 1-13
Ευρετήριο-14

G

I
I:E, αναλογία (I:E), παράμετρος
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-59
I:E, αναλογία, παράμετρος
περιγραφή ΤΑ 14-4 – ΤΑ 14-5
I:E, αναλογία, ρύθμιση
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-36
περιγραφή ΤΑ 12-7
IBW ΕΧ 4-4
IBW, ρύθμιση Βλ. Ιδανικό βάρος σώματος
INSP PAUSE (Παύση εισπνοής), πλήκτρο,
περιγραφή ΕΧ 1-14

L
LOW BATTERY (Χαμηλή μπαταρία), συναγερμός,
μετά από αποθήκευση του αναπνευστήρα
ΕΧ 2-6

M
Mandatory type (Υποχρεωτικός τύπος
αναπνοής), ρύθμιση ΕΧ 4-5
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-37
περιγραφή ΤΑ 12-9 – ΤΑ 12-12
MANUAL INSP (Μη αυτόματη εισπνοή),
πλήκτρο, περιγραφή ΕΧ 1-13
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MANUAL INSP (μη αυτόματη εισπνοή), πλήκτρο,
περιγραφή ΤΑ 4-6
Mode (Λειτουργία), ρύθμιση ΕΧ 4-5
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-38
περιγραφή ΤΑ 12-9 – ΤΑ 12-12
More Settings (Περισσότερες ρυθμίσεις), οθόνη
ΕΧ 4-24

PPEAK. Βλ. Ανώτατη πίεση κυκλώματος
PPL, παράμετρος. Βλ. Πίεση ηρεμίας
Proportional Assist (PA) (Αναλογική
υποβοήθηση) ΕΧ 4-6
PSENS, ρύθμιση Βλ. ευαισθησία πίεσης
PSUPP, ρύθμιση Βλ. υποστήριξη πίεσης, ρύθμιση
P-trig. Βλ. Ενεργοποίηση πίεσης

N

R

New patient settings (Ρυθμίσεις νέου
ασθενούς), οθόνη ΕΧ 4-3 – ΕΧ 4-6
NIV. Βλ. Μη επεμβατικός αερισμός

REG1. Βλ. Ρυθμιστής, οξυγόνο
REG2. Βλ. Ρυθμιστής, αέρας
RESET (Επαναφορά), πλήκτρο (συναγερμού),
περιγραφή ΕΧ 1-12
RSTAT, παράμετρος. Βλ. Αντίσταση, στατική

O
O2%, ρύθμιση
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-39
περιγραφή ΤΑ 12-12
OSC (Ολοκλήρωση κύκλου αναπνοής σε
κατάσταση απόφραξης), περιγραφή
ΤΑ 10-3
Other Screens (Άλλες οθόνες), κουμπί ΕΧ 4-24 –
ΕΧ 4-25
OVERRIDDEN (Παρακάμφθηκε), σε EST ΤΑ 18-2
OVERRIDDEN (Παρακάμφθηκε), σε SST ΤΑ 17-2

P
Patient circuit type (Τύπος κυκλώματος
ασθενούς), ρύθμιση ΕΧ A-40
PAV+, επιλογή λογισμικού. Βλ. επίσης
Proportional Assist (PA) (Αναλογική
υποβοήθηση) ΕΧ A-28
PEEP (θετική τελική πίεση εκπνοής), ρύθμιση
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-42
περιγραφή ΤΑ 12-13
PEEP, παράμετρος. Βλ. Τελική πίεση εκπνοής
PEEPI, παράμετρος. Βλ. Ενδογενής (αυτόματη)
PEEP, παράμετρος
PEEPTOT, παράμετρος. Βλ. Συνολική PEEP
PI END, παράμετρος Βλ. Τελική πίεση εισπνοής
PI, ρύθμιση Βλ. πίεση εισπνοής, ρύθμιση
PMEAN, παράμετρος. Βλ. Μέση πίεση
κυκλώματος

S
SAFETY VALVE OPEN (SVO) (Βαλβίδα ασφαλείας
ανοιχτή), ένδειξη, περιγραφή ΕΧ 1-16
Shadow Trace (Ίχνος σκίασης) ΕΧ 6-4
SIMV, λειτουργία Βλ. Συγχρονισμένος διαλείπων
υποχρεωτικός αερισμός (SIMV), λειτουργία
SPONT, αυθόρμητη λειτουργία ΤΑ 8-1 – ΤΑ 8-2
ορισμός ΤΑ 12-11
χαρακτηριστικά χορήγησης αναπνοής
ΤΑ 5-1 – ΤΑ 5-3
Spontaneous type (Τύπος αυθόρμητης
αναπνοής), ρύθμιση ΕΧ 4-5
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-46
περιγραφή ΤΑ 12-18
SST, κουμπί, θέση ΕΧ 3-5
SST. Βλ. Σύντομος αυτοέλεγχος

T
TE, ρύθμιση Βλ. χρόνος εκπνοής, ρύθμιση
TEST (σέρβις), κουμπί, περιγραφή ΕΧ 1-27
TI, ρύθμιση Βλ. χρόνος εισπνοής, ρύθμιση
TPL, ρύθμιση Βλ. χρόνος ηρεμίας, ρύθμιση
Trigger type (Τύπος ενεργοποίησης), αναπνοή,
ρύθμιση, λειτουργία και πεδίο τιμών
ΕΧ A-48
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Ευρετήριο-15

V
Vent Type (Τύπος αερισμού) ΕΧ 4-4 – ΕΧ 4-5
λειτουργία και πεδίο τιμών ΕΧ A-48
περιγραφή ΤΑ 12-19 – ΤΑ 12-20
Ventilator Startup (Έναρξη αναπνευστήρα),
οθόνη ΕΧ 4-3 – ΕΧ 4-6
εικόνα ΕΧ 4-3
VIM. Βλ. Υποχρεωτική αναπνοή
ενεργοποιούμενη από τον αναπνευστήρα
VMAX, ρύθμιση. Βλ. Ανώτατη εισπνευστική ροή,
ρύθμιση
VSENS, ρύθμιση. Βλ. ευαισθησία ροής, ρύθμιση
VT, ρύθμιση Βλ. αναπνεόμενο όγκο
VTE Βλ. Εκπνεόμενος όγκος
V-trig. Βλ Ενεργοποίηση ροής

Ευρετήριο-16
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