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هدف از دفترچه راهنما
دستورالعمل هاي الزم براي کار با دستگاه ونتيالتور ،بر اساس عملکرد و اهداف کاربردي در
دفترچه راهنما تهيه شده است .اين دفترچه راهنما شرح کاملی از تمامی پارامترهاي تنظيمی،
پارامترهاي اندازه گيري شده توسط دستگاه ،مانورهاي تعريف شده در دستگاه ،آالرم هاي
دستگاه و بطور خالصه تمامی قابليت هاي ونتيالتور  Respina P1ميباشد.
مطالعه دفترچه راهنما الزمه عملکرد صحيح ونتيالتور و نيز تضمين ايمنی بيمار و اپراتور است.
در صورت وجود هرگونه سوال در خصوص ونتيالتور ،لطفا با خدمات پس از فروش تماس
حاصل فرماييد .اين دفترچه جزء الينفک است و بايد هميشه کنار دستگاه ونتيالتور نگهداري
شود ،بنابراين به راحتی هر زمان که الزم باشد ،در دسترس خواهد بود.

مخاطبين دفترچه راهنما
اين دفترچه براي کادر درمانی متخصص تهيه شده است .عنوان کادر درمانی شامل افرادي
ميشود که آشنايی کامل را در خصوص اقدامات ،روش ها و اصطالحات علمی پزشکی جهت
کار با ونتيالتور داشته باشند.

نسخه دفترچه راهنما
دفترچه راهنما يک شماره نسخه دارد .هر زمان که دفترچه بر اساس تغييرات نرم افزاري يا
مشخصه هاي فنی آن تجديد نظر گردد ،اين شماره راهنما تغيير خواهد کرد .اطالعات نسخه
اين دفترچه راهنما بدين صورت است:
شماره نسخه

ورژن نرم افزاري مرتبط

تاريخ انتشار

O49-L01-V30

VH62 VA39 CZ3
Rev60

مهر 1401

4

فهرست مطالب
-1

مقدمه 5 ...................................................................................................

1-1

مروري بر محصول و کاربري مورد نظر آن 5 .........................................................

1-2

موارد منع استفاده از ونتيالتور 6.......................................................................

1-3

اثرات جانبی 7 ............................................................................................

1-4

هشدارها و اطالعات ايمنی اوليه7 .....................................................................

1-5

برچسب ها و نمادهاي دستگاه 11 ....................................................................

1-6

گارانتی و مسئوليت ها 16...............................................................................

1-7

فهرست مطالب دفترچه سرويس 16...................................................................

-2

نگاه کلی به دستگاه 17 .................................................................................

2-1

صفحه نمايش 17 ........................................................................................

2-2

بخش هاي در ارتباط با بيمار يا کاربر 18 ............................................................

2-3

اکسسوري هاي دستگاه 19 ............................................................................

2-4

نکات مربوط به منوها و تنظيمات 21 .................................................................

2-5

نکات مربوط به صفحه تاچ 21 .........................................................................

-3

آماده سازي ونتيالتور براي استفاده 22 ...............................................................

3-1

برق شهر 22 ..............................................................................................

3-2

باتري 22 .................................................................................................

1

3-3

منبع هوا و اکسيژن 23 .................................................................................

3-4

مسير هوايی بيمار 24 ...................................................................................

-4

نحوه کار با دستگاه 26...................................................................................

4-1

شروع کار با ونتيالتور 26................................................................................

4-2

کليد 26.......................................................................................Standby

4-3

کليد 28 .................................................................................... O2 100%

4-4

کليد 28 ...................................................................................... Manual

4-5

کليد 29 ............................................................................. Alarm Silence

4-6

کليد 29 ......................................................................................... Home

-5

تنظيمات ونتيالتور 30 ..................................................................................

5-1

روشن کردن ونتيالتور 30 ..............................................................................

5-2

صفحه انتخاب بيمار)32 .........................................................(Patient Option

5-3

صفحه 34 ................................................................................Calibration

5-4

صفحه تنظيمات 34 .....................................................................................

5-5

صفحه نمايش اصلی39 .................................................................................

5-6

صفحه 40 ............................................................................... Monitoring

5-7

صفحه 42 ..................................................................................... Alarms

5-8

صفحه 47 ...................................................................................... Config

2

5-9

صفحه 48 ........................................................................... General setup

 5-10صفحه 49 ....................................................................... Graphic Settings
 5-11صفحه 49 ............................................................................ Clinical setup
 5-12صفحه 52 .................................................................................. Technical
 5-13صفحه 53 ................................................................................ Maneuver
 5-14خاموش کردن ونتيالتور 60.............................................................................
6

آالرم ها 62................................................................................................

6-1

الويت هاي آالرم ها 62..................................................................................

6-2

صداي آالرم 64...........................................................................................

6-3

کليد 65............................................................................... Alarm silence

6-4

آالرم هاي دستگاه 65....................................................................................

6-5

تست آالرم ها 76.........................................................................................

-7

نگهداري دستگاه 79 ....................................................................................

7-1

کاليبراسيون 79 ..........................................................................................

7-2

تميز کردن ،ضدعفونی کردن و استريل کردن ونتيالتور 83 .......................................

7-3

نکات مربوط به تميز کردن و ضدعفونی کردن دستگاه 85 ........................................

7-4

نگهداشت پيشگيرانه )87 ..................................... (Preventative Maintenance

-8

اصول تنفس دهی 96....................................................................................

3

8-1

مدهاي تنفسی 96........................................................................................

8-2

محدوديت هاي تنظيمی پارامترها 119...............................................................

8-3

جبرانسازي نشتی )120.................................................. (Leak Compensation

8-4

)122.......................................................... Non-Invasive Ventilation (NIV

8-5

جبرانسازي افت غلظت اکسيژن ورودي 123.........................................................

8-6

پارامترهاي اندازه گيري )124....................................................... (Monitoring

8-7

منحنی هاي تنفسی 131...............................................................................

-9

مشخصات فنی دستگاه 133............................................................................

-10

دياگرام نيوماتيک 146 ...................................................................................

-11

عيب يابی 147............................................................................................

-12

پيوستها 153............................................................................................

4

 -1مقدمه
مروري بر محصول و کاربري مورد نظر آن

1-1

دستگاه ونتيالتور جهت استفاده براي بيماران بزرگسال و کودکان با وزن بيشتر از  5کيلوگرم ،در
بخش مراقبت هاي ويژه ) ،(ICUدرنظر گرفته شده است .اين دستگاه به نحوي طراحی شده
است که تنفس دهی مکانيکی را براي بيماران نيازمند فراهم کند .تنفس دهی مکانيکی در اين
ونتيالتور به دو صورت تهاجمی و غيرتهاجمی قابل اجراست .ونتيالتور يک وسيله پزشکی با
کالس خطر نسبتا باال است (کالس  IIIاز نظر وزارت بهداشت ايران معادل با کالس  IIbاز نظر
اتحاديه اروپا) که تنها افراد داراي صالحيت و پرسنل آموزش ديده تحت نظارت پزشک اجازه کار
با دستگاه را دارند .برخی مشخصات ونتيالتور  Respina P1بصورت زير ميباشد:


داراي روش هاي تنفس دهی اجباري و حمايتی



شامل مدهاي حجمی ،فشاري و ترکيب حجمی -فشاري



قابليت شناسايی تالش تنفسی بيمار حساس به فلو يا فشار



قابليت شناسايی وقفه تنفسی )(Apnea



داراي مد جايگزين در صورت بروز وقفه تنفسی )(Apnea Backup



قابليت تعيين درصد اکسيژن توسط کاربر



نمايش مقادير عددي پارامترهاي اندازه گيري شده



نمايش منحنی هاي تنفسی



ذخيره و نمايش مقادير اندازه گيري شده به مدت  72ساعت )(Trend



قابليت استفاده از نبواليزر به همراه دستگاه



داراي سيستم آالرم هوشمند



قابليت محاسبه وزن ايده آل بدن )(IBW
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موارد منع استفاده از ونتيالتور

1-2

هيچگونه منع مصرف مشخصی براي دستگاه ونتيالتور وجود ندارد با اين وجود در بعضی بيماري
هاي خاص ،اقدامات ويژه اي براي جلوگيري از صدمات احتمالی به بيمار بايد انجام شود.
همچنين در موارد زير نبايد از ونتيالتور بصورت غيرتهاجمی ) (NIVاستفاده کرد:
 عدم تالش تنفسی بيمار


عدم تحمل ماسک توسط بيمار



وجود جراحت در سر يا صورت بيمار



وجود انسداد نسبی يا کامل مسير هوايی بيمار



ناپايداري هموديناميکی بيمار

بصورت جدي توصيه ميشود که در شرايط زير از ونتيالتور استفاده نشود:


راه اندازي و استفاده از ونتيالتور در غياب متخصصان پزشکی مجرب که بر اين
روش نظارت کنند.



در صورت عدم وجود تجهيزات تهويه جايگزين که بتوان از آنها به عنوان
پشتيبان استفاده کرد.



در صورتی که دستگاه به منبع برق نامناسب (به عنوان مثال منبع برق بدون
اتصال به زمين حفاظتی) متصل باشد.



استفاده از دستگاه به همراه منبع گازي که فاقد مشخصات پزشکی باشد.

در صورت بروز هر يک از موارد زير امکان استفاده از ونتيالتور وجود ندارد:
 هرگز از ونتيالتور در حضور گازهاي بيهوشی قابل اشتعال استفاده نکنيد.


از نيتريک اکسايد ،هليوم يا مخلوطهاي حاوي هليوم به عنوان منبع گاز
ورودي استفاده نکنيد.



از ونتيالتور در مجاورت دستگاه  MRIيا منابع قابل توجه تابش امواج
الکترومغناطيسی استفاده نکنيد.
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هنگام جابجايی بيمار داخل بيمارستان نبايد از اين ونتيالتور استفاده شود.



در صورت عدم رعايت دقيق دستورالعمل ها و يا فراهم نبودن شرايط محيطی
مناسب ،نبايد از دستگاه استفاده شود.



در صورتی که ونتيالتور در يک محفظه با فشار باال قرار دارد.

انتخاب مد تنفسی مناسب براي بيمار بر عهده کاربر است .براي تمامی تنظيمات ونتيالتور ،کاربر
بايد وضعيت تنفسی و وضعيت عمومی بيمار را در نظر بگيرد تا بتواند تنظيمات را به صورت
بهينه با وضعيت بيمار تطبيق دهد.

1-3

اثرات جانبی

دستورالعمل استفاده ،در مورد خطرات بديهی براي کاربران ،پيامدهاي بديهی استفاده نامناسب
از ونتيالتور و تأثيرات منفی بالقوه بر بيماران مبتال به يک يا چند بيماري توضيحی نمی دهد.
به طور کلی ،تهويه مکانيکی ممکن است منجر به اثرات منفی مانند باروتروما يا فشار بر سيستم
گردش خون شود .انتخاب مناسب مد تنفسی و تنظيم مناسب پارامترها ميتواند وقوع احتمالی
چنين اثراتی را کاهش دهد.
عوارض جانبی تهويه  NIVشامل :ناراحتی در گوش ،قرمزي چشم ،ساييدگی پوست به دليل
رابط ماسک /بيمار و اتساع معده ( )aerophagiaاست.

1-4

هشدارها و اطالعات ايمنی اوليه

هشدار
پيش از کار با ونتيالتور ،دفترچه راهنماي دستگاه را به دقت مطالعه کنيد.
استفاده از اکسسوري هاي تاييد نشده توسط سازنده ،عملکرد دستگاه را تحت تاثير قرار ميدهد.
نگهداري و کار با ونتيالتور فقط بايد توسط افراد آموزش ديده انجام شود .همچنين مراقبت از
بيماران تحت تنفس دهی مکانيکی بايد توسط پرسنل داراي صالحيت پزشکی انجام شود.
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اطمينان از صحت عملکرد دستگاه ،استفاده از اکسسوري هاي تاييد شده براي دستگاه و رعايت
موارد ذکر شده در خصوص شرايط محيطی و مکان مناسب براي استفاده از ونتيالتور که در
دفترچه راهنما آورده شده اند ،بر عهده مرکز درمانی است که از دستگاه استفاده ميکند.
هنگاميکه ونتيالتور روشن ميشود ،براي نشان دادن عملکرد سيستم آالرم ،آالرم شنيداري و
ديداري توسط دستگاه براي مدت کوتاهی فعال ميشود .اگر از صحت عملکرد آالرم اطمينان حاصل
نشود ،نبايد از دستگاه استفاده کرد .در صورت بروز اين اتفاق با خدمات پس از فروش تماس
بگيريد.
فقط از لوله تراشه استريل استفاده کنيد.
توجه داشته باشيد که استفاده طوالنی مدت از لوله تراشه باعث آسيب رساندن به بيمار ميشود.
هنگام استفاده از دستگاه در حالت  ،NIVبدليل وجود نشتی در اطراف ماسک ،ممکن است حجم
بازدمی بيمار با حجم بازدمی اندازه گيري شده متفاوت باشد.
هنگام استفاده از دستگاه در حالت  ،NIVپيش از شروع به کار دستگاه ،بايد تجهيزاتی براي پايش
 CO2بازدمی در نظر گرفته شود.
با باز کردن ونتيالتور ،امکان برق گرفتگی وجود دارد .تمام فعاليت ها از قبيل سرويس کردن و به
روز رسانی ،بايد توسط افراد آموزش ديده و تاييد شده توسط شرکت سازنده انجام شود.
براي تنفس دهی فقط بايد از اکسيژن خالص پزشکی استفاده کرد که از فاقد روغن بودن منبع آن
اطمينان حاصل شده است ) .(Oil free O2همچنين از گازهاي بيهوشی و قابل اشتعال نبايد
استفاده کرد.
براي جلوگيري از خطر آتش سوزي ،همه منابع جرقه زا را از دستگاه دور کنيد.
اطمينان حاصل کنيد که همواره دستگاه ونتيالتور و يا منبع تنفس دهی ديگري در دسترس باشد.
در صورت عدم اطمينان از عملکرد صحيح دستگاه ،ونتيالتور  Respinaرا با ونتيالتور يا منبع
تنفس دهی ديگر جايگزين کنيد.
قطع تنفس دهی به بيمار به دليل خرابی ونتيالتور ميتواند منجر به مرگ بيمار شود.
براي جلوگيري از خطر ايجاد شوک الکتريکی ،از منبع برق داراي زمين حفاظتی استفاده کنيد.
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هنگاميکه ونتيالتور به يک دستگاه يا وسيله خارجی وصل ميشود ،بايد براي اطمينان از اتصال
مناسب به زمين حفاظتی ،از کابل برق استفاده شود.
در شرايط اتصال همزمان ونتيالتور و دستگاه هاي ديگر به بيمار ،در صورت نياز ،از جک هم
پتانسيل کننده پشت دستگاه استفاده کنيد.
به منظور جلوگيري از اثرات  EMIبر ونتيالتور ،دستگاه نبايد در مجاورت يا به همراه تجهيزات
ديگر مورد استفاده قرار گيرد و در صورت نياز به استفاده به همراه يا در مجاورت ساير تجهيزات،
بايد عادي بودن عملکرد دستگاه در هنگام استفاده ،مورد تاييد قرار گيرد.
استفاده از تلفن همراه در محيط هايی که با ونتيالتور کار ميکنند ،ممنوع است .سطح باالي امواج
الکترومغناطيسی که توسط سيستم تلفن همراه تشعشع ميشود ،ممکن است باعث اختالل در
عملکرد ونتيالتور شود.
در حين تنفس دهی بيمار ،هيچ اکسسوري يا بخشی از دستگاه نبايد جدا شود.
افزودن هر چيزي به مسير تنفسی ،ميتواند باعث افت فشار شده و بر عملکرد ونتيالتور تاثير بگذارد.
قبل از استفاده از ونتيالتور ،از وجود باتري سالم و با حداقل شارژ مطمئن شويد.
اگر ونتيالتور براي مدت زمان طوالنی استفاده نشده است ،پيش از استفاده ،باتري را شارژ کنيد و از
سالم بودن آن اطمينان حاصل کنيد.
درصورتيکه ميخواهيد دستگاه را در انبار نگهداري کنيد باتري دستگاه را شارژ و از ونتيالتور خارج
کنيد.
درصورت خرابی باتري ،از دستگاه استفاده نکنيد.
در صورت خرابی يا کاليبره نبودن سنسور اکسيژن ،مقادير اندازه گيري شده معتبر نخواهند بود.
نگهداري دستگاه همواره بايد بر اساس قوانين ايمنی انجام شود.
تعميرات ،باز و بسته کردن و استفاده از دستگاه بايد توسط افراد آموزش ديده به همراه بازرسی
ساليانه توسط پرسنل آموزش ديده انجام شود.
بهتر است براي جلوگيري از بازگشت آلودگی ،بين خروجی ونتيالتور به سمت بيمار و بالعکس ،از
فيلتر استفاده کرد .اين فيلترها يکبارمصرف بوده و بايد براي هر بيمار تعويض گردد .الزم است اين
فيلترها بصورت دوره اي چک شوند زيرا درصورت گرفتگی باعث افزايش مقاومت مسير هوايی
ميشوند.
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براي جلوگيري از آلودگی محيط زيست در خصوص معدوم کردن لوازم جانبی يکبار مصرف و برخی
از قسمت هاي سيستم و لوازم جانبی آن (مانند باتري و اکسسوري هاي معيوب و از کار افتاده) بايد
طبق مقررات مربوطه عمل گردد .براي از بين بردن باتري هاي قديمی با شهرداري منطقه خود
تماس بگيريد.
ونتيالتور را استريل نکنيد.
اگر هرگونه خرابی در ونتيالتور مشاهده شود ،از آن پس عملکردهاي حمايتی دستگاه
) ،supportingضمانت نميشوند .در اين شرايط فورا دستگاه را از بيمار جدا کرده و از منبع تنفس
دهی ديگري استفاده کنيد.
از قرار دادن و کار با ونتيالتور در کنار پرده که از جريان هوا جلوگيري کرده و باعث افزايش بيش از
حد حرارت دستگاه ميشود ،اجتناب کنيد.
براي جلوگيري از شوک الکتريکی ،هنگام سرويس و تعمير دستگاه ،مطمئن شويد که ونتيالتور از
منبع برق جدا شده باشد.
(Life

از ونتيالتور در محيط تصوير برداري مغناطيسی) (MRIاستفاده نکنيد.
از ونتيالتور در محفظه با فشار باال استفاده نکنيد.
از ونتيالتور به همراه نيتريت اکسايد استفاده نکنيد.
از ونتيالتور به همراه هليوم يا مخلوط گازي حاوي هليوم استفاده نکنيد.
چنانچه به اشتباه از گازي غير از اکسيژن در ورودي اکسيژن دستگاه استفاده شود ،اندازهگيري
پارامترهاي اکسيژن به درستی انجام نشده و امکان بروز خطا در عملکرد دستگاه وجود دارد.
نگهداري ،استريل و تميز کردن دستگاه بايد طبق توصيه هاي شرکت سازنده که در اين دفترچه
راهنما آورده شده است انجام شود.
به منظور جلوگيري از ورود هواي خشک و با دماي پايين به مسير هوايی بيمار ،از  Humidifierو
يا  HMEاستفاده کنيد .توجه داشته باشيد که استفاده همزمان از  HMEو  Humidifierميتواند
باعث افزايش مقاومت مسير هوايی شود.
خرابی  Humidifierباعث انتقال هوا با دما و رطوبت نامناسب به مسير هوايی بيمار ميشود.
استفاده از نبواليزر يا  Humidifierميتواند سبب افزايش مقاومت فيلترهاي مسير هوايی شود .کاربر
بايد بصورت مداوم فيلترهاي مسير تنفسی را چک کند.
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براي جلوگيري از بروز آسيب هاي احتمالی ،هنگاميکه ونتيالتور در حالت  Standbyقرار دارد يا
خاموش است Humidifier ،را خاموش کنيد.
استفاده از نبواليزر ممکن است بدليل افزودن گاز به مسير تنفسی ،دقت اندازه گيري را تحت تاثير
قرار دهد.
درصورت عدم وجود منبع اکسيژن ،نبواليزر کار نخواهد کرد.
براي اطمينان از ذخيره شدن آخرين تنظيمات و اطالعات ،توصيه ميشود دستگاه را بصورت نرم
افزاري خاموش کنيد.
عمر مفيد دستگاه  10سال است .کاليبراسيون دوره اي براي دستگاه هر سال يک مرتبه و يا در
مواقع لزوم توصيه ميشود.

نکته
 -1دستگاه داراي يک  Safety Valveاست که بصورت مکانيکی عمل کرده و تضمين ميکند
که فشار ،از  110cmH2Oباالتر نرود.
 -2مدت زمان الزم براي رسيدن غلظت اکسيژن در هواي تحويل داده شده به بيمار از  21به
 90درصد ،در حجم هاي  150 ،30و  300ميلی ليتر ،در بدترين شرايط ،کمتر از  2دقيقه است.

1-5

برچسب ها و نمادهاي دستگاه
کليد روشن کردن دستگاه

کليد سکوت موقت آالرم
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کليد اعمال تنفس فوري براي يکبار

کليد توقف و آماده به کار

کليد اکسيژن خالص

کليد Home

محل اتصال نبواليزر به ونتيالتور

ورودي جريان گاز از ونتيالتور به بيمار

خروجی جريان گاز از بيمار به ونتيالتور

محل خروج گاز از ونتيالتور

به دفترچه راهنما مراجعه شود
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محل سنسور اکسيژن

O2 Sensor

شماره سريال دستگاه

SN: xxxxxx

ورودي اکسيژن فشار باال

ورودي هوا

ورودي برق شهر

O2
2.4-6 bar
)(35 - 87 psi
max. 180 L/min
Air
2.4-6 bar
)(35 - 87 psi
max. 180 L/min
AC –Input:
100 -240VAC
1.0 - 0.5 A
50/60 Hz

نشانگر شارژ باتري

دور ريز تجيزات بايد با رعايت الزامات محيط
زيستی صورت گيرد

عالمت نشاندهنده دارا بودن الزامات CE
Mark

گرد و خاک و رطوبتی که دستگاه در آن
محافظت ميشود و بدرستی کار ميکند.

IP21
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نام شرکت سازنده

سال توليد دستگاه
20XX

قسمت هاي متصل به بيمار از نوع  Bهستند

جک هم پتانسيل کننده

اتصال LAN

ارتباط سريال

قسمت هايی از دستگاه که حرارت باال دارند
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نماينده مجاز اروپا

عالمت هشدار
به دفترچه راهنماي دستگاه مراجعه شود

وزن دستگاه

عالمت قفل و باز کردن قفل شير بازدمی

محل قرارگيري باتري
 LEDسبز رنگ نشاندهنده روشن بودن
دستگاه
 LEDنشاندهنده فعال بون آالرم

نشاندهنده کار کردن ونتيالتور با باتري و
ميزان شارژ آن
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نشاندهنده اتصال کابل برق و شارژ شدن
باتري
کليد قفل کردن و باز کردن قفل صفحه روي
Touch Screen

گارانتی و مسئوليت ها

1-6

درصورت بروز هر يک از موارد زير ،شرکت سازنده مسئوليتی قبول نخواهد کرد:


استفاده نامناسب از دستگاه



پيروي نکردن از دفترچه راهنماي دستگاه



ناديده گرفتن هر هشدار يا نکته فنی



تعمير يا تغيير در ساختار دستگاه به هر طريقی



استفاده از اکسسوري هايی که توسط شرکت سازنده تاييد و توصيه نشده است.

فهرست مطالب دفترچه سرويس

1-7

دفترچه سرويس شامل عناوين زير ميباشد که براي اطالعات بيشتر در خصوص استفاده از
دستگاه ،ميتوانيد به آن مراجعه کنيد.


اطالعات کلی دستگاه





Theory of operation
Test and service

تجهيزات آزمون و آزمون هاي عملکردي




Error codes
Technical drawing and part list
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 -2نگاه کلی به دستگاه
صفحه نمايش

2-1

تنظيمات و کنترل ونتيالتور بوسيله کليدهاي روي ممبرن دستگاه و صفحه تاچ امکانپذير است.
تنظيم پارامترها و محدوده هاي آالرم را ميتوان به صورت زير انجام داد:


انتخاب پارامتر موردنظر از طريق صفحه تاچ يا چرخاندن و کليک کردن روتاري



تغيير و تعيين مقدار پارامتر موردنظر بوسيله گزينه هاي  +و  -روي صفحه تاچ يا
چرخاندن روتاري (در جهت ساعتگرد براي افزايش و در جهت پادساعتگرد براي
کاهش مقدار)



ثبت تغيير با کليک کردن روتاري يا زدن گزينه  Saveروي صفحه تاچ

ونتيالتور داراي دو ورودي هوا و اکسيژن است که از طريق کمپرسور و يا سيستم هواي فشرده
بيمارستان تامين ميشوند.
ونتيالتور شامل قسمت هاي مختلفی است که در شکل  1-2مشاهده ميشود:

نشانگر آالرم

صفحه نمايش

روتاري

نشانگر باتري

کليدهاي ممبرن

کليد 17 Alarm Silence

شکل  1-2قسمت هاي مختلف ونتيالتور

بخش هاي در ارتباط با بيمار يا کاربر

2-2

بخش هايی از ونتيالتور که با بيمار يا کاربر در ارتباط هستند عبارتند از:


بدنه ونتيالتور و صفحه تاچ



ست تنفسی و Water trapها



سنسور فلو و شير بازدمی



فيلتر ورودي



نبواليزر



Humidifier / HME
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2-3

اکسسوري هاي دستگاه

فهرست اکسسوري هاي ونتيالتور در جدول زير آمده است .فقط از اکسسوري هاي مورد تاييد
شرکت سازنده ونتيالتور استفاده کنيد.
اکسسوري

Part Number

يکبار مصرف

ليست استاندارد
باتري

P26018

--

فلو سنسور بازدمی

P26395

--

سنسور اکسيژنGalvanic -

P26408

--

سنسور اکسيژنPermanent -

P26506

--

شير بازدمی

P26371

--

ممبرن شير بازدمی

P26349



واسط شير و سنسور بازدمی

P26407

--

ست تنفسی بزرگسالAltech -

P26301



ست تنفسی بزرگسالAltech -

P26369



ست تنفسی بزرگسالHaiyan kangyuan -

P26499



Altech -HME

P26304



Flexicare -HME

P26088



فيلتر بازدمیFlexicare -

P26092



شلنگ هوا از سانترال بيمارستان به کمپرسورFITT -

P26516

--

شلنگ هوا از کمپرسور به ونتيالتورFITT -

P26516

--

شلنگ اکسيژن از سانترال بيمارستان به ونتيالتور-

P26517

--

شلنگ اکسيژن از سانترال بيمارستان به ونتيالتور-

P26468

FITT
Medsistem

--

ليست انتخابی 1
ست تنفسی کودکانAltech -

P26302



ترالی

P26324
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اکسسوري
نگهدارنده لوله هاي تنفسی

Part Number

يکبار مصرف

P28129

--

ليست انتخابی 2
کمپرسور هواSaadat -

F01451

--

Saadat -Humidifier

F01492

--

محفظه Vadi -Humidifier

P26311



محفظه Fisher & paykel -Humidifier

P49079



Vadi -Humidifier temperature probe

P26305

--

Shenzen pray -Humidifier temperature probe

P49050

--

Shenzen pray -Heater wire adaptor

P49049

--

ست تنفسی بزرگسال Vadi -Heated wire

P26309



ست تنفسی بزرگسال -Heated wire
Fisher&Paykel
ماسک BMC medical -NIV

P49076



P26434



نبواليزرAltech -

P26303



هشدار
در صورت استفاده مجدد از اکسسوري هاي يکبار مصرف ونتيالتور ،احتمال انتقال عفونت به بيمار
وجود خواهد داشت.
بهترين زمان استفاده از اکسسوري ها روي بسته بندي آنها ذکر شده است .براي استفاده ،به اين
تاريخ توجه کرده و از استفاده اکسسوري هايی که تاريخ مصرفشان گذشته است ،خودداري کنيد.
درصورت مشاهده هرگونه آسيب ديدگی در بستهبندي اکسسوريها ،از آنها استفاده نکنيد.
فيلتر بازدمی و  HMEمورد تاييد شرکت ،داراي افت فشار کمتر از  2.9سانتی متر آب در
فلوي 30 l/minو فضاي مرده کمتر از  76ميلی ليتر ميباشد.
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نکات مربوط به منوها و تنظيمات

2-4

در حين تنفس دهی ،صفحه نمايش ونتيالتور پس از گذشت  60ثانيه از آخرين کارکرد کاربر با
صفحات دستگاه ،به صفحه اصلی باز ميگردد.
براي ايمنی بيشتر و جلوگيري از بروز اشتباهات ناخواسته ،تغييرات تاييد نشده ( Saveنشده)
پس از گذشت مدت زمان معينی به تنظيمات قبلی خود باز ميگردد.
اگر کاربر قبل از ثبت تغييرات در تنظيمات ،منو يا پارامتر ديگري را انتخاب کند ،مقدار پارامتر
به مقدار قبلی باز ميگردد و تغييرات اعمال نميشود.

نکات مربوط به صفحه تاچ

2-5


صفحه تاچ نسبت به خراش هاي مکانيکی حساس است.



براي کار با صفحه تاچ از خودکار يا ناخن استفاده نکنيد.



خراش هاي روي صفحه تاچ ممکن است روي عملکرد آن تاثير بگذارد.
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 -3آماده سازي ونتيالتور براي استفاده
3-1

برق شهر

ونتيالتور با برق  100-240 VACبا فرکانس  50-60 Hzکار ميکند.
هنگام استفاده از دستگاه با برق شهر ،از کابل داراي زمين حفاظتی استفاده کنيد.

3-2

باتري

ونتيالتور داراي باتري داخلی است و در صورت داشتن شارژ مناسب (باتريِ نو و فول شارژ) بدون
میکند (باتري با ظرفيت باالتر
تنفسدهی تا  2ساعت کار ͏
͏
اتصال به منبع برق و در شرايط عادي
یتوانيد از شرکت تهيه کنيد).
را م ͏
هنگاميکه ونتيالتور بدون برق و فقط با باتري کار می͏کند ،پيغام  AC Unplugو عالمت باتري
میشود .با اتصال کابل برق به دستگاه ،باتري
به همراه ميزان شارژ آن روي صفحه نمايش داده ͏
میگيرد و عالمت باتري اتصال کابل برق را نمايش می͏دهد.
در حالت شارژ شدن قرار ͏
همچنين  LEDنشانگر باتري روي ممبرن دستگاه ،چنانچه باتري شارژ کامل باشد به رنگ سبز
یآيد .در صورتی که دستگاه از برق شهر جدا
و اگر در حال شارژ شدن باشد به رنگ نارنجی در م ͏
یشود .اگر دستگاه فاقد باتري بوده يا خطا در ارتباط با باتري وجود
شود LED ،خاموش م ͏
یآيد.
داشته باشد LED ،به رنگ قرمز چشمک زن در م ͏
قبل از استفاده از ونتيالتور ،از وجود باتري سالم و با حداقل شارژ مطمئن شويد.
اگر ونتيالتور براي مدت زمان طوالنی استفاده نشده است ،پيش از استفاده ،باتري را شارژ کنيد و از
سالم بودن آن اطمينان حاصل کنيد.
درصورت خرابی باتري ،از دستگاه استفاده نکنيد.
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منبع هوا و اکسيژن

3-3

هوا و اکسيژن مورد نياز دستگاه از طريق کمپرسور و يا سيستم هواي فشرده بيمارستان تامين
ميشود.
نکته
 -1متوسط بيشينه فلوي مورد نياز دستگاه در فشار ورودي  280کيلوپاسکال در  10ثانيه برابر
 59ليتر بر دقيقه ميباشد.
 -2متوسط بيشينه فلوي گذراي مورد نياز دستگاه در فشار ورودي  280کيلوپاسکال در 3
ثانيه برابر  180ليتر بر دقيقه ميباشد.

هشدار
فقط از اکسيژن خالص پزشکی استفاده کنيد.
منبع اکسيژن و لوله هاي منتقل کننده اکسيژن بايد فاقد روغن باشد زيرا ترکيب اکسيژن خالص و
روغن باعث انفجار ميشود.
محدوده فشار مجاز منبع اکسيژن ) 35 – 87 psi (2.4-6 barميباشد ولی لوله هاي منتقل کننده
اکسيژن بايد توانايی تحمل فشار حداقل ) 147 psi (10 barرا داشته باشند.
با توجه به پر فشار بودن منابع اکسيژن و هوا ،هنگام جداسازي شلنگ هاي ورودي هوا و اکسيژن از
دستگاه ،از قطع بودن منابع اطمينان حاصل کنيد.
براي اطمينان از اتصال مناسب شلنگهاي هوا و اکسيژن به دستگاه ،مهرهي متصل به شلنگ را با
دست کامال سفت کنيد و از آچار استفاده نکنيد.
از آنجايی که ونتيالتور يک دستگاه  High flowميباشد ،درصورت اتصال به منبع هوا يا اکسيژن
سانترال بيمارستان ،از مناسب بودن منبع جهت تامين فلوي مورد نياز دستگاه اطمينان حاصل
کنيد.
درصورتيکه غلظت اکسيژن ورودي از  %92کمتر باشد ،ممکن است عملکرد دستگاه مختل شود.
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3-4

مسير هوايی بيمار

هشدار
از تيوب هاي آنتی استاتيک و يا تيوب هاي هادي جريان برق استفاده نکنيد.
توجه داشته باشيد که استفاده از تيوب هاي حاوي روغن می تواند باعث انفجار گردد.

فقط از تيوب هاي مورد تاييد شرکت سازنده ونتيالتور استفاده نماييد.
براي جلوگيري از بروز نشتی بدليل اتصال نامناسب تيوب هاي تنفسی ،پس از اتصال تيوب ها،
هر بخش از آن را به محل اتصال محکم کنيد.
تيوب هاي تنفسی شامل قسمت هايی است که در شکل زير مشاهده ميشود:

شکل  -1-3مسير (تيوب) تنفسی بيمار
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همانطور که در شکل فوق مشاهده ميشود يکی از بخش هاي مسير هوايی Water trap ،ها
هستند که آب و ترشحات موجود در مسير هوايی را جمع ميکنند .وقتی اين  Water trapها پر
ميشوند بايد توسط کاربر خالی شوند.

هشدار
توجه داشته باشيد که فيلترهاي مسيرهوايی ،لوله هاي تنفسی (که شامل Water trapها هم
هستند) ،محفظه  ،HME ،Humidifireو در شرايط خاصی سنسور فلوي بازدمی و ولو بازدمی
ميتواند با ترشحات ريه يا گازهاي بازدمی آلوده شوند .براي اطالع از نحوه ضدعفونی کردن يا
استريل کردن قسمت هاي مختلف به بخش مربوطه در دفترچه راهنما مراجعه کنيد.
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 -4نحوه کار با دستگاه
4-1

شروع کار با ونتيالتور

هشدار
ونتيالتور فقط بايد توسط پزشکان و افراد داراي صالحيت مورد استفاده قرار گيرد.

نکته
پيش از وصل کردن دستگاه به بيمار System test ،را انجام دهيد.
ونتيالتور را بوسيله کليد  On/Offکه در پشت دستگاه قرار دارد ،روشن کنيد.
چک کنيد که همه کابل ها و تيوب ها بصورت صحيح وصل باشند و دستگاه به منبع برق
مناسب متصل شده باشد.

4-2

کليد Standby

با فشردن کليد  Standbyصفحه زير نمايش داده ميشود و  4انتخاب در اختيار کاربر قرار
ميدهد:
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شکل  -1-4صفحه Standby

 :Patient Setupبا انتخاب اين گزينه ،صفحه  Patient Setupبراي وارد کردن مشخصات بيمار
نمايش داده ميشود .توجه داشته باشيد که تا زمانيکه دستگاه در حالت  Standbyنباشد ،اين
گزينه غيرفعال است.
 :Standbyبا انتخاب اين گزينه ،تنفس دهی متوقف شده و دستگاه به حالت  Standbyميرود.
صفحه اصلی نمايش داده شده و پيغام  Standbyدر باالي صفحه ،نمايش داده ميشود.
 :Cancelبا انتخاب اين گزينه ،صفحه فوق بسته شده و صفحه قبلی نمايش داده ميشود و
تنفس دهی بدون وقفه ادامه میيابد.
 :Shut downبا انتخاب اين گزينه دستگاه بصورت نرم افزاري خاموش ميشود .توجه داشته
باشيد که تا زمانيکه دستگاه در حالت  Standbyنباشد ،اين گزينه غيرفعال است.
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4-3

کليد O2 100%

با فشردن کليد (زدن و رها کردن کليد)  O2100%روي صفحه کليد ،در صورت وجود منبع
اکسيژن با فشار مناسب در اولين زمان ممکن (نظير روش بکار رفته در تنفس  )manualدستگاه
اقدام به اعمال يک تنفس کمکی يا اجباري می نمايد (بسته به مد تنفسی و زمان فشردن کليد)
و مانور آغاز می گردد دستگاه به مدت تقريبی  2دقيقه الگوي تنفسی جاري را با اکسيژن
 100%منتقل ميکند و پس از آن به مقدار تنظيم شده قبلی برميگردد.
در اين مدت پيغام  100% O2بر روي صفحه نمايش ،نشان داده ميشود.
چنانچه دکمه  O2100%فشرده شده باشد ،ولی منبع اکسيژن نداشته باشيم و يا در حين مانور
اکسيژن قطع شود ،سيستم آالرم  100% O2 Not Availableميدهد و بالفاصله پس از
برقراري منبع اکسيژن ،دستگاه ادامه مانور را انجام ميدهد.
چنانچه در حين انجام مانور کاربر  Stand Byرا بزند مانور خاتمه يافته و با فعال شدن مجدد
دستگاه ،مانور ادامه نمی يابد .امکان فعال کردن اين مانور در طی  Stand Byفراهم نمی باشد.
تغيير مد و پارامترهاي  Settingو ساير مانورهاي تنفسی سبب خروج از مانور O2100%

نميشود.

4-4

کليد Manual

با فشردن دکمه  Manualبر روي ممبرن پنل جلوي ونتيالتور ،يک تنفس با الگوي جاري
موجود به کاربر داده شده و پيغام  ،Manualروي صفحه نمايش ،نشان داده ميشود .تنفس
 Manualدر مدهاي  A/Cو  APRVيک تنفس اجباري و در مدهاي  PSVو  VSVيک تنفس
کمکی ميباشد ولی در مدهاي  SIMVبسته به زمان اعمال آن ،ميتواند يک تنفس اجباري يا
کمکی باشد .اين امکان در تمامی مدهاي تنفسی فعال است.
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بايد توجه داشت درصورتيکه تنظيمات دستگاه به گونه اي باشد که زمان بازدم کمتر از 750
ميلی ثانيه شود ،تنفس  Manualاعمال نميشود.
چنانچه کاربر دکمه  manualرا فشار دهد و دستگاه يک تنفس در بازه زمانی مجاز اعمال
نمايد ،براي تنفس  manualبعدي الزم است کاربر دست خود را از روي دکمه برداشته و
مجدد دکمه فشرده شود (به عبارت ديگر با هر بار فشردن دکمه حداکثر يک تنفس manual

داده میشود) .امکان فعال يا غير فعال کردن اين مانور در طی  Stand Byفراهم نمی باشد.

4-5

کليد Alarm Silence

از اين کليد براي متوقف کردن آالرم هاي شنيداري به مدت  120ثانيه استفاده ميشود .فشردن
مجدد کليد پيش از پايان اين مدت ،آالرم هاي موجود را فعال ميکند.
اگر پس از اين  120ثانيه ،شرايط بوجود آمدن آالرم از بين نرود ،مجددا" آالرم به صدا درآمده و
آالرم ديداري نيز فعال ميشود .همچنين اگر در اين مدت  120ثانيه آالرم جديدي ايجاد شود،
دستگاه از حالت  Alarm Silenceخارج شده و آالرم هاي ديداري و شنيداري فعال ميشوند.

4-6

کليد Home

از اين کليد براي بازگشت به منوي قبلی استفاده ميشود.
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 -5تنظيمات ونتيالتور
هشدار
فقط کاربران آموزش ديده اجازه تغيير دادن در تنظيمات ونتيالتور را دارند.

5-1

روشن کردن ونتيالتور

با روشن کردن دستگاه ،ابتدا صفحه  Self testبراي مدت زمان کوتاهی نمايش داده ميشود .در
اين مدت دستگاه بصورت اتوماتيک قسمت هاي مختلف مکانيکی و الکترونيکی دستگاه را چک
ميکند .در صورتيکه اشکالی در هر بخش وجود داشته باشد ،کلمه  NOT OKبه رنگ قرمز
نمايش داده ميشود .در صورتيکه يکی از موارد به جز بندهاي مربوط به حافظه  Failشود ،پيغام
 FATAL ERRORنمايش داده ميشود .در اين صورت پس از اتمام همه تست ها ،منو بسته
نخواهد شد تا مشکل برطرف شود و مجددا سيستم خاموش /روشن شود.

شکل  -1-5پيغام FATAL ERROR
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در صورتيکه در بندهاي مربوط به چک کردن حافظه  Failشود ،دکمه  Skipنيز فعال شده،
کاربر ميتواند با کليک کردن بر روي  Skipوارد صفحه  patientشود و يا با کليد Shut down

دستگاه را خاموش کند .توصيه ميشود در اين شرايط از دستگاه استفاده نشود.

شکل  -2-5تشخيص ايراد در حافظه سيستم

در صورتيکه تمام موارد با موفقيت انجام گردد ،به صفحه ابتدايی که مشخصات بيمار را از کاربر
ميخواهد ميرود ،تصوير اين صفحه در ادامه آورده شده است.

31

شکل  -3-5صفحه Self test

شکل  -4-5صفحه ابتدايی ونتيالتور

5-2

صفحه انتخاب بيمار)(Patient Option

در قسمت  Patient Optionدو انتخاب در اختيار کاربر قرار داده ميشود که عبارتنداز:
New, Previous
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با انتخاب گزينه  New Patientو وارد کردن مشخصات بيمار جديد ،تنظيمات پيشفرض
دستگاه متناسب با مشخصات جديد داده شده به ونتيالتور Set ،ميشوند .درصورتيکه در اين
صفحه گزينه  Previous Patientانتخاب شود ،ونتيالتور با تنظيمات انجام شده در آخرين
استفاده ،آماده تنفس دهی ميشود .درصورت انتخاب  New Patientپنجره جديدي براي وارد
کردن اطالعات بيمار جديد نمايش داده ميشودکه در تصوير زير مشاهده ميکنيد.

شکل  -5-5صفحه وارد کردن اطالعات بيمار جديد

پارامترهايی که در اين پنجره بايد تنظيم شوند عبارتند از:
-

 :Patient Categoryمشخص کردن گروه سنی بيمار (بزرگسال يا کودک)

-

 :Genderجنسيت بيمار

-

 :Heightقد بيمار

-

 :IBWوزن ايده آل بيمار
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نکته
ونتيالتور  ،RESPINA P1قابليت محاسبه وزن ايده آل بدن ) (IBWرا دارد .به نحوي که با
مشخص کردن قد بيمار ،وزن ايده آل بيمار بصورت اتوماتيک محاسبه ميشود و درصورت مورد
تاييد بودن ،ميتوان آن را انتخاب کرد .در صورتی که پزشک وزن ايده آل تعيين شده توسط
دستگاه را براي بيمار مناسب نداند ،ميتواند بصورت دستی  IBWرا تعيين کند.

5-3

صفحه Calibration

با انتخاب اين گزينه صفحه کاليبراسيون باز ميشود که توضيحات اين صفحه و گزينه هاي
تعريف شده در آن ،در فصل  7دفترچه راهنما آورده شده است.

5-4

صفحه تنظيمات

پس از وارد کردن مشخصات بيمار ،دستگاه بصورت اتوماتيک تنظيمات اوليه و پيشفرض را
نمايش ميدهد و منتظر میماند تا کاربر مد تنفسی موردنظر را انتخاب و مقادير پارامترهاي
مربوط به آن مد را تنظيم کرده و در نهايت مد را تاييد کند .با تاييد اين تنظيمات تنفس دهی
به بيمار آغاز ميشود.
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شکل  -6-5صفحه اصلی ونتيالتور

در ابتدا مد تنفسی مورد نظر را از منوي  Modesروي صفحه نمايش انتخاب کنيد و کليد
 Acceptرا براي ثبت نهايی بزنيد .پس از انتخاب مد تنفسی ،در صورت نياز ،پارامترهاي مربوط
به مد فعال را تغيير دهيد .با انتخاب مد تنفسی و تنظيم پارامترهاي مربوطه براي شروع تنفس
دهی به بيمار ،کليد  Activateرا بزنيد .مدهاي تنفسی قابل انتخاب عبارتند از:
PCV, VCV, PRVC-CMV
P-SIMV, V-SIMV, PRVC-SIMV
PSV, VSV, APRV
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پارامترهاي  Settingونتيالتور در جدول زير آورده شده است:

تعريف

پارامتر

O2

درصد اکسيژن براي انتقال به بيمار

Rate

تعداد تنفس اجباري در هر دقيقه

Vt

حجم مورد نظر براي انتقال به بيمار در طی هر دم

Ti

مدت زمان دم

PEEP

فشار مثبت انتهاي بازدم

Pcontrol

فشار بيشتر از  PEEPکه در زمان دم اجباري و در مدهاي فشاري براي
انتقال تنفس در نظر گرفته ميشود.

P support

فشار بيشتر از  PEEPکه در زمان دم ارادي براي انتقال تنفس در نظر گرفته
ميشود.

Phigh

فشار انتخاب شده براي فشار سطح باال در مد APRV

Plow

فشار انتخاب شده براي فشار سطح پايين در مد APRV
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Thigh

مدت زمان اعمال فشار سطح باال در مد APRV

Tlow

مدت زمان اعمال فشار سطح پايين در مد APRV

% Esens

پارامتري است که تعيين ميکند ،فاز دم در تنفس ارادي بيمار که توسط
دستگاه بصورت فشاري حمايت ميگردد چه زمانی پايان يافته و بازدم آغاز
گردد Esens .به عنوان درصدي از فلو ماکزيمم در تنفس ارادي ،تعيين
ميگردد و چنانچه در فاز دم ،فلو اعمالی به بيمار از اين مقدار کمتر گردد ،دم
پايان يافته و بازدم آغاز ميگردد .براي زمان دم در حالت کمکی حداکثر زمان
 2ثانيه براي بزرگسال و  1.5ثانيه براي اطفال در نظر گرفته شده است.

Rise Time

پارامتري است که سرعت رسيدن به فشار کنترل ) (Pcontrolتنظيم شده در
مدهاي فشاري را تعيين ميکند و داراي سه مقدار Slow, Med, Fast
ميباشد.

Trigger

انتخاب روش شناسايی تالش تنفسی بيمار بر حسب فلو يا فشار

Pressure
Triggering

چنانچه بيمار تالش نمايد تنفسی انجام دهد ،سبب افت ناگهانی در منحنی
فشار ميگردد که اين کاهش از طريق سنسور فشار قابل آشکارسازي ميباشد.
در اين حالت الزم است کاربر بر اساس وضعيت بيمار يک آستانه را تعيين
نمايد تا ميزان تغييرات فشار ايجاد شده با اين آستانه مقايسه گردد و چنانچه
ميزان اين تغييرات از آستانه تعريف شده بيشتر بود ،تالش تنفسی بيمار
تشخيص داده شده و در غير اينصورت از آن صرف نظر ميشود.

Flow
Triggering

در اين روش نيز مانند روش فشاري ،الزم است يک آستانه توسط کاربر براي
تشخيص کوشش دمی بيمار انتخاب گردد .ميزان تغييرات فلو با مقدار آستانه
تعيين شده ،مقايسه ميشود .در صورتيکه ميزان اين تغييرات از آستانه تعريف
شده بيشتر باشد ،تالش تنفسی بيمار ،توسط دستگاه تشخيص داده ميشود و
در غير اين صورت ،از آن صرف نظر ميشود.
37

Pause

درصدي از زمان دم ميباشد و عبارتست از مدت زمانی که پس از انتقال حجم
جاري ،تنفس در فاز دم می ماند و پس از آن بازدم آغاز ميشود .در اين مدت،
نه هوايی به ريه بيمار تحويل داده ميشود و نه هوايی از طريق مسير هوايی
بيمار از ريه خارج میگردد .اين پارامتر در مدهاي  VCVو  V-SIMVقابل
تنظيم ميباشد.

Flow Pat.

پارامتري است که الگوي فلوي اعمالی به بيمار را تعيين ميکند .انتخاب هاي
کاربر ميتواند  Squareيا  Decel.باشد.

Leak Comp.

ونتيالتور بصورت اتوماتيک نشتی هاي موجود را در صورت فعال بودن Leak

 ،Compensationجبران سازي ميکند.

NIV

قابليت استفاده از دستگاه بصورت غيرتهاجمی ) (NIVو با استفاده از ماسک.
اين قابليت در مدهاي  P-SIMVو  PSVتعريف شده است.

Dual control

چنانچه در مدهاي حجمی ،بيمار در زمان دم اقدام به تالش تنفسی نمايد.
دستگاه از طريق سويئچ بر روي کنترل فشار ،به اين در خواست پاسخ ميدهد.
اين قابليت در شکل موج مربعی ) (Squareقابل انتخاب ميباشد.

Auto Tlow

فاز بازدم تا جايی ادامه می يابد که فلوي بازدمی به درصد مشخصی از پيک
فلوي بازدمی برسد که اين درصد برابر مقدار تنظيمی  Auto Tlowميباشد.
اين قابليت در مد تنفسی  APRVقابل انتخاب است.
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صفحه نمايش اصلی

5-5

صفحه نمايش اصلی ونتيالتور شامل بخش هاي متفاوتی است که در شکل زير مشاهده ميکنيد.

شکل  -7-5صفحه نمايش ونتيالتور

 .1تاريخ ،ساعت ،عالمت و ميزان شارژ باتري
.2

مد تنفسی فعال

 .3پيغام هاي عملکردي (مانند پيغام هاي مربوط به فعال بودن مانورها و غيرفعال بودن
مد )Apnea
 .4پارامترهاي اندازه گيري شده (کاربر ميتواند انتخاب کند که کدام پارامترهاي اندازه
گيري شده و با چه ترتيبی روي صفحه نمايش داده شوند).
 .5پيغام هاي مختلف مربوط به آالرم هاي ايجاد شده
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 .6سمت چپ صفحه نمايشTab ،هايی وجود دارد که با انتخاب هرکدام از آن ها صفحه
جديدي باز شده و ميتوان تنظيمات مورد نياز را انجام داد .اين Tabها عبارتند از:
Modes, Monitoring, Alarms, Config, Maneuver, Activate
Curve .7هاي تنفسی )(Pressure-Time, Flow-Time, Volume-Time
Loop .8هاي تنفسی )(Flow-Volume, Volume-Pressure

 .9پارامترهاي اصلی  Settingمد فعال
 .10محل نمايش آالرم هاي مربوط به منبع تغذيه
 .11کليد  Alarm reviewبراي دسترسی سريع به منوي  Event logو آالرم هاي
غيرفعال شده سطح 1و 2

5-6

صفحه Monitoring

کاربر قادر است تمام پارامترهاي اندازه گيري شده را بصورت يکجا در اين صفحه مشاهده کند.
همچنين گزينه  Trendدر اين صفحه وجود دارد.

شکل  -8-5منوي Monitoring
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Trend

با انتخاب گزينه  Trendدر پنجره  Monitoringميتوان مقادير عددي ذخيره شده پارامترهاي
اندازه گيري شده را ،طی  72ساعت گذشته مشاهده کرد .ونتيالتور  Respina P1اين قابليت را
دارد که  Trendسه پارامتر را بصورت همزمان نمايش دهد .براي مشاهده  Trendيک پارامتر ،بر
روي  Labelکنار يکی از منحنی هاي نمايش داده شده در صفحه  Trendکليک کنيد تا پنجره
اي باز شود .از اين پنجره پارامتر مورد نظر خود را انتخاب کنيد .با انتخاب پارامتر ،بالفاصله
پنجره مذکور بسته شده و  Trendمورد نظر را نمايش ميدهد.

شکل  -9-5صفحه نمايش Trend

در هر منحنی ،محور عمودي مقدار عددي پارامتر و محور افقی بازه زمانی را نشان ميدهد .با
کليک بر روي زمان نوشته شده در وسط محور افقی ،امکان تغيير بازه زمانی وجود دارد .اين
بازه هاي زمانی عبارتند از  .60 min, 6 h, 12 h, 24 h, 36 h, 72 hالزم به ذکر است تغيير
بازه زمانی که روي يک منحنی انجام ميشود بصورت همزمان بر دو منحنی ديگر نيز اعمال
ميشود .همچنين با کليک بر روي محور عمودي ميتوان بازه نمايش پارامتر مورد نظر را تغيير
داد .پارامترهايی که ميتوان براي نمايش  Trendانتخاب کرد عبارتند از:
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Basic/ Fundamental

Advanced

Mechanics

Vti
Vte
MV
MV Spont
Rate
Rate Spont
P peak
PendInsp
P mean

Pplateau
PEEP
Auto PEEP
Ti
Te
Ti/T tot
Leak
O2
Input O2

R insp
R exp
C stat
C dyn
WOBimp
RSBI
RCe
Gas Temp

PFe

Alarms صفحه

5-7

 همچنين. صفحه مربوط به تنظيم محدوده هاي آالرم باز ميشود،Alarms با انتخاب گزينه
 محدوده. نيز در اين صفحه وجود دارد که در ادامه توضيح داده شده استEvent log گزينه
:هاي آالرم را به دو صورت ميتوان تنظيم کرد
. با کليک بر روي هر يک از محدوده هاي آالرم ميتوان مقدار مورد نظر را برايش تنظيم کرد.1
،Leak ،Ppeak  محدوده تمامی آالرم ها به جز حد باالي آالرم،AutoSet  با زدن کليد.2
 بصورت اتوماتيک تنظيم، بر حسب مقادير اندازه گيري شدهVti Lim  وApnea time
:ميشوند که در زير آورده شده اند
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حد آالرم

رابطه

PEEP high
PEEP low
Rate high
Rate low
MV high
MV low
Vte high
Vte low

PEEP monitoring + 5
PEEP monitoring - 5
1.5 * Rate monitoring
0.5 * Rate monitoring
2 * MV monitoring
0.5 * MV monitoring
2 * Vte monitoring
0.5 * Vte monitoring

شکل  -10-5صفحه Alarms

هشدار
تنظيم دستی محدوده هاي آالرم بصورت نامناسب ميتواند سيستم آالرم دستگاه را تحت تاثير قرار
دهد.

در جدول زير محدوده هاي آالرم آورده شده اند:
پارامتر

تعريف

محدوده تغييرات

واحد

MV High

حد باالي آالرم MV

[]0.2- 50

l/min

MV Low

حد پايين آالرم MV

[ ]0.1- 49.5يا Off

l/min

Vte High

حد باالي آالرم Vte

 Offيا []10- 3000

ml

Vte Low

حد پايين آالرم Vte

[ ]5- 2995يا Off

ml

Rate High

حد باالي آالرم Rate

[]3- 180

b/min

Rate Low

حد پايين آالرم Rate

[]2- 179

b/min
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واحد

محدوده تغييرات

تعريف

پارامتر

cmH2O

]10- 100[

Ppeak حد باالي آالرم

Ppeak High

cmH2O

]3- 60[

PEEP حد باالي آالرم

PEEP High

cmH2O

Off ] يا2- 59[

PEEP حد پايين آالرم

PEEP Low

%

]20- 100[  ياOff

ميزان نشتی

Leak

Sec

]15- 60[

Apnea مدت زمان محدود کننده

Apnea Time

ml

]20- 3000[  ياOff

ماکزيمم حد حجم جاري دمی

Vti Limit

:در جدول زير مقادير پيشفرض محدوده هاي آالرم آورده شده اند
مقدار پيشفرض

حد آالرم

مقدار پيشفرض

حد آالرم

((Rate*VT)/1000 (Rate*VT)/2000)

MV Low

2*(Rate*VT)/1000

MV High

Off

Vte Low

Off

Vte High

Rate-Rate/2

Rate Low

Rate+Rate/2

Rate High

Off

PEEP Low

PEEP +5

PEEP High

Off

Leak

Pcontrol + 15

Ppeak High

2500

Vti Limit

20

Apnea time
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نکته
.1
.2
.3
.4

.5
.6

تنظيم حداقل مقدار حد باالي آالرم  ،Ppeakبه پارامترهاي تنظيمی فشار وابسته است .به
عبارت ديگر ممکن است پارامترهاي  ،Settingحد اين آالرم را محدود کنند.
حد باالي آالرم  Ppeakفقط بصورت دستی قابل تنظيم ميباشد.
در صورت قطع برق و در دسترس نبودن باتري ،تنظيمات آالرم ذخيره ميشود.
حد پايين آالرم  MVفقط در حالت تنفس دهی غيرتهاجمی ) ،(NIVقابليت  Offشدن را
دارد .چنانچه کاربر در اين حالت حد پايين اين آالرم را  Offتنظيم کرده باشد ،با خروج از
تنفس دهی غيرتهاجمی ،اين مقدار به  0.1تغيير میيابد.
حد باال و پايين آالرم  Vteو حد پايين آالرم  PEEPبصورت پيشفرض  Offميباشد.
مقدار پارامترهايی که توسط کاربر  Offتنظيم شده باشند ،با زدن کليد  Autosetتغيير
نميکنند.

Event Log

با انتخاب  ،Event Logجدولی از تنظيمات انجام شده و آالرم هاي بوجود آمده اخير را به
همراه الويت آنها نمايش ميدهد (تا سقف  2000مورد) .با پر شدن  ،Event logبراي ثبت
 Eventجديد ،قديمی ترين  Eventاز ليست حذف شده و  Eventجديد با شماره رخداد 2000
ثبت ميشود.
اگر در صفحه  ،Patient Setupگزينه  Newانتخاب شود ،ليست  Event Logپاک شده و
 Eventها از زمان تنظيم  IBWثبت ميشوند .ولی درصورتيکه گزينه  Previousانتخاب شود،
 Eventهاي جديد به ليست قبل اضافه ميشود.
با کليک بر روي هر  ،Eventميتوان تنظيمات  Setشده جاري حين آن  Eventرا در پايين
صفحه مشاهده کرد.
با فعال شدن هر آالرم ،مقدار تنظيم شده در ستونی با عنوان  Setو مقدار اندازه گيري شده که
سبب بروز آالرم شده در ستونی با عنوان  ،Monitorنمايش داده ميشود.
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شکل  -11-5صفحه Event log

Eventهاي ثبت شده در  Event Logشامل موارد زير ميباشد:


تنظيمات Setting



آالرم هاي فعال شده به همراه مقادير  Settingو  Monitoringپارامتر مربوطه



محدوده هاي باال و پايين تنظيم شده براي آالرم ها (چه بصورت دستی ،چه با کليد
 AutoSetتنظيم شده باشند)



تنظيمات انجام شده در قسمت  Configدستگاه مانند:
Nebulizer, Humidification Type, Compliance Compensation



 Standbyکردن دستگاه و فعال کردن مجدد مد تنفسی



خاموش کردن (نرم افزاري يا سخت افزاري) و روشن کردن دستگاه



مشکالت احتمالی موجود در حافظه دستگاه که در  Self testبررسی ميشود.
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نکته
قطع برق تاثيري بر اطالعات ذخيره شده در  Event logنخواهد داشت.

صفحه Config

5-8

اين صفحه شامل گزينه هاي زير ميباشد که با انتخاب هر يک ميتوان تغييرات مورد نظر را
اعمال کرد:





General Setup
Graphic Settings
Clinical Setup
Technical

تصوير صفحه  Configدر شکل زير آورده شده است.

شکل  -12-5صفحه Config
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صفحه General setup

5-9

همانطور که در تصوير زير مشاهده ميشود ،در صفحه  Graphic Settingsگزينه هاي قابل
انتخابی وجود دارد که عبارتند از:






Alarm volume
Bed number
Touch sound
Back light
Battery status

در اين منو Alarm volume ،براي تنظيم صداي آالرم و  Battery statusبراي نمايش
اطالعات باتري ميباشد.

هشدار
 Alarm volumeبايد با توجه به صداي محيط تنظيم شود.

شکل  -13-5صفحه General setup

توجه داشته باشيد که گزينه هاي  Bed number, Touch sound, Back lightغيرفعال
هستند.
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5-10

صفحه Graphic Settings

اين صفحه فعال غيرفعال است.

5-11

صفحه Clinical setup

گزينه هاي قابل تنظيم در اين پنجره عبارتند از:






Smart nebulizer
Humidification type
Compliance compensation
O2 Sensor
EXH Flow Sensor

تصوير اين صفحه در شکل زير قابل مشاهده است.

شکل  -15-5صفحه Clinical setup



Smart nebulizer

فعال کردن ،غيرفعال کردن و مدت زمان فعاليت نبواليزر را ميتوان در اين قسمت تعيين کرد.
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با فعال کردن نبواليزر از منوي فوق ،نبواليزر به مدت زمان تعيين شده توسط کاربر فعال شده و
پيغام مربوطه بر روي صفحه نمايش داده ميشود .پس از گذشت اين مدت زمان بصورت
اتوماتيک غيرفعال ميشود.
انتخاب هاي قابل دسترس براي مدت زمان فعاليت نيواليزر عبارتند از 1 min :الی .480 min
پيش فرض دستگاه براي مدت زمان فعاليت نبواليزر 20 min ،است .تغيير اعمال شده براي
مدت زمان فعاليت نبواليزر ذخيره شده و تا تغيير مجدد آن باقی ميماند.
نبواليزر در فلوهاي دمی (مجموع هوا و اکسيژن) کمتر از  11L/minفعال نميگردد و دستگاه،
آالرم  Neb. Not Usableرا نمايش ميدهد.
همچنين در صورتی که منبع اکسيژن پرفشار در دسترس نباشد و يا فشار منبع اکسيژن در
محدوده مجاز نباشد ،نبواليزر فعال نميگردد و آالرم  Neb. Not Usableميدهد (اين عمل به
منظور جلوگيري از افزايش خطا در مقدار فلوي اعمالی توسط نبواليزر صورت ميپذيرد).
در صورت فعال شدن نبواليزر ،شکل موجهاي فلو و حجم ،و پارامترهاي مرتبط با فلو و حجم
جبرانسازي می گردد.
چنانچه نبواليزر فعال شده باشد ولی شرايط فعال شدن نبواليزر برقرار نباشد ،سيستم بالفاصله
زمان نبواليز دارو را متوقف ميکند و پس از برطرف شدن محدوديت نبواليزر ،دستگاه زمان
باقيمانده از نبواليز دارو را ادامه ميدهد (در اين مدت پيغام نبواليزر همچنان نمايش داده
ميشود).

نکته
دستگاه از اکسيژن  %100براي نبواليز دارو استفاده ميکند ،لذا ممکن است ميزان درصد اکسيژن
گاز تحويلی به بيمار از ميزان درصد اکسيژن تنظيم شده توسط کاربر و مانيتورينگ اکسيژن در
طول فعاليت نبواليزر ،فراتر رود.
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چنانچه در حين انجام مانور کاربر  Stand Byرا بزند مانور متوقف شده و با فعال شدن مجدد
دستگاه ،مانور ادامه میيابد (در اين مدت پيغام نبواليزر همچنان نمايش داده ميشود) .با انتخاب
گزينه  New Patientاين مانور پايان می يابد.
امکان فعال کردن نبواليزر در طی  Stand Byفراهم نمی باشد.


Humidification type

براي تعيين نحوه استفاده از  Humidificationسه گزينه در اختيار کاربر قرار داده ميشود که
عبارتند از:
Humidifier 
HME 
None 

هشدار
 HMEيکبار مصرف بوده و براي هر بيمار بايد تعويض شود.


Compliance compensation

از اين پنجره ميتوان  Compliance Compensationرا  On/Offکرد.


O2 Sensor

از اين کليد براي فعال يا غيرفعال کردن سنسور اکسيژن استفاده ميشود.
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نکته
در صورت غيرفعال کردن سنسور اکسيژن ،آالرم هاي  High Oxygenو Low Oxygen

غيرفعال شده و مقدار اندازه گيري شده پارامتر  O2نيز نمايش داده نميشود.


EXH Flow Sensor

از اين کليد براي فعال يا غيرفعال کردن فلو سنسور بازدمی استفاده ميشود.

نکته
در صورت غيرفعال کردن فلو سنسور بازدمی ،آالرم هاي High MV, Low MV, High Vte,

 Low Vteو  High Leakغيرفعال شده و پارامترهايی که با اين سنسور اندازه گيري ميشوند،
نمايش داده نميشوند .اين پارامترها عبارتند از:
Vte, MV, MV spont, PFe, Leak, Rexp, RCe

5-12

صفحه Technical

با انتخاب گزينه  Technicalاز منوي  Configپنجره زير باز ميشود که با وارد کردن پسورد،
صفحه اي براي تنظيمات بيشتر دستگاه باز ميشود که مختص کارشناسان شرکت توليد کننده
ميباشد .از جمله تنظيماتی که در اين منو ميتوان انجام داد ،تنظيم ساعت و تاريخ دستگاه است.
تصوير اين صفحه در شکل زير قابل مشاهده است.
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شکل  -16-5صفحه Technical

وارد کردن پسورد با  Touchو کليک کردن روتاري امکانپذير است.

5-13

صفحه Maneuver

با انتخاب گزينه  ،Maneuverصفحه اي باز ميشود که کاربر ميتواند مانورهاي تعريف شده براي
دستگاه را اعمال کند.
مانورهاي تعريف شده براي ونتيالتور  Respina P1عبارتند از:
Insp. Hold, Exp. Hold, P0.1, NIF, Suction Support
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شکل  -17-5صفحه Maneuver



Expiratory Hold

چنانچه اين دکمه توسط کاربر فشرده شود ،دستگاه پس از پايان بازدم سيکل تنفسی جاري ،فاز
بازدم را ادامه میدهد .در مدت زمان فشردن اين کليد ،پيغام  Expiratory Holdبر روي
صفحه نمايش نشان داده ميشود .انجام اين مانور در مدهاي تنفسی  PSVو  VSVفراهم
نميباشد.
حداکثر زمانيکه اين پروسه میتواند به طول انجامد 20 ،ثانيه است .به محض آنکه کاربر اين
دکمه را رها نمايد عمليات  Exp-Holdخاتمه میيابد .چنانچه پيش از آغاز مانور ،دستگاه تريگ
شود ،در آن سيکل تنفسی مانور اجرا نخواهد شد .همچنين در حين انجام اين مانور ،دستگاه
اجازه تريگ را به بيمار نميدهد.
چنانچه فشردن اين دکمه ،قبل از فرا رسيدن پايان بازدم سيکل تنفسی جاري پايان يابد،
عمليات  Exp-Holdانجام نمیپذيرد .با فشردن اين دکمه ،بعضی از پارامترهاي مکانيکی
بصورت دقيقتر محاسبه می شوند.
مانور  Expiratory Holdسبب بروز آپنه نميشود.
در مدت زمان انجام مانور  Expiratory Holdامکان تغيير مد ،تغيير پارامتر هاي  Settingو
کار با کليدهاي روي ممبرن وجود ندارد.
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Inspiratory Hold

اين مانور در تمامی مدها می تواند فعال شود .با فشردن اين دکمه ،نه هوايی به ريه بيمار تحويل
داده میشود و نه هوايی از طريق مسير هوايی بيمار از ريه خارج میگردد .به عبارت ديگر در
طی اين مدت ،هوا درون ريه محبوس میگردد و زمان دم ادامه پيدا می کند.
چنانچه کاربر دکمه مربوط به اين مانور تنفسی را در مدت زمان دم فشار دهد ،اين مانور در
پايان دم سيکل تنفسی جاري (در تنفس کمکی يا اجباري) ،صورت میپذيرد و تا زمان نگه
داشتن دکمه ادامه میيابد .چنانچه فشردن اين دکمه قبل از فرا رسيدن پايان دم سيکل تنفسی
جاري پايان يابد ،عمليات  Insp-Holdانجام نمیپذيرد.
حداکثر زمان اعمال مانور  20 Insp-Holdثانيه میباشد .به محض آنکه کاربر اين دکمه را رها
نمايد عمليات  Insp -Holdخاتمه میيابد.
در مدهايی که هم تنفس اجباري وجود دارد و هم تنفس کمکی (مدهاي  ،)SIMVمجموع
مدت زمان مانور در فاصله بين دو تنفس اجباري نمیتواند از  20ثانيه فراتر رود .با فشردن اين
دکمه ،بعضی از پارامترهاي مکانيکی بصورت دقيقتر محاسبه می شوند.
در صورتيکه در حين مانور  Insp-Holdبدليلی فشار يا حجم تحويلی به بيمار از حد آالرم فراتر
رود Insp-Hold ،خاتمه میيابد و آالرم مربوط به فشار يا حجم فعال میگردد .مانور Insp-

 Holdسبب وقوع آپنه نميشود.
همچنين چنانچه پيش از پايان دم و آغاز  ،Insp-Holdفشار و يا حجم تحويلی به بيمار از
محدوده آالرم فراتر رود ،دم پايان میيابد و  Insp-Holdنيز اعمال نمیگردد .در مدت زمان
فشردن اين کليد ،پيغام  Insp Holdبر روي صفحه نمايش نشان داده ميشود.
در مدت زمان انجام مانور  Inspiratory Holdامکان تغيير مد ،تغيير پارامتر هاي  Settingو
کار با کليدهاي روي ممبرن وجود ندارد.
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P0.1

از اين پارامتر در تشخيص زمان مناسب براي جداسازي بيمار از دستگاه استفاده میگردد و
عبارت است از فشار منفی ايجاد شده توسط بيمار در  100ميلی ثانيه ابتدايی دم در شرايط
انسداد .حداکثر زمان مانور  10ثانيه می باشد.
منتظر میمانيم تا فشار  0.5سانتی متر آب از فشار پايه (فشار پس از ايجاد انسداد) پايين تر
آيد .در اينصورت اين فشار برابر  P1در نظر گرفته شده و فشار  100ميلی ثانيه بعد به عنوان P2

ذخيره میگردد .در نقطه  P2مانور خاتمه يافته و بالفاصله دم شروع ميگردد .اگر پس از گذشت
 10ثانيه ،نقطه  P1پيدا نشده باشد ،فاز دم بالفاصله آغاز ميشود .اختالف فشار اين دونقطه به
عنوان پارامتر اندازه گيري شده  P0.1نمايش داده ميشود .چنانچه در حين اين مانور ،کاربر
اجراي مانور را کنسل نمايد ،مانور بالفاصله خاتمه يافته و فاز دم شروع ميگردد .در اينحالت هيچ
عددي به عنوان  P0.1گزارش نمیشود .اگر تنظيمات دستگاه به گونه اي باشد که زمان بازدم از
 350ميلی ثانيه کمتر باشد ،مانور انجام نخواهد شد .بروز نشتی ممکن است سبب گزارش
عددي نامعتبر گردد.
در مدهاي  PRVC ، SIMV ، A/Cو  APRVپس از اين مانور همواره تنفس اجباري به بيمار
داده میشود .در مدهاي  VSV ،PSVخاتمه مانور سبب اعمال يک تنفس کمکی ميگردد .از
آنجايی که مد آپنه تنها در مدهاي  PSV/VSVوجود دارد و تالش بيمار ممکن است سبب
پايان مانور  P0.1و محاسبه اين پارامتر گردد ،در نتيجه اين مانور نمی تواند باعث فعال شدن
آالرم آپنه گردد .در صورتيکه کاربر بخواهد در حين انجام مانور وارد فاز پشتيبان آپنه نگردد
بايد  APNEA BACK UPرا غير فعال کند.
چنانچه کاربر در حين مانور دکمه  STOPرا بزند ،عمليات خاتمه و بالفاصله تنفسی به بيمار
اعمال میگردد .در اين شرايط مقدار  P0.1محاسبه نمیگردد .در مدت زمان انجام اين مانور
امکان تغيير مد ،تغيير پارامتر هاي  Settingو کار با کليدهاي روي ممبرن وجود ندارد.
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فشار منفی دمی ())Negative Inspiratory Force (NIF

پارامتر  NIFعبارت است از بيشترين فشار منفی ايجاد شده توسط بيمار در شرايط انسداد .اين
پارامتر در حقيقت نشان دهنده ماکزيمم ظرفيت انقباضی عضالت دمی و بخصوص ديافراگم
ميباشد .براي اندازه گيري اين پارامتر يک مانور با همين عنوان ) (NIFتعريف شده است.
چنانچه کاربر دکمه  Startمانور را بزند ،اين مانور پس از سپري شدن زمان حداقلی از آغاز
بازدم ،شروع ميگردد.
در مدت زمان انجام مانور (که اين مدت توسط کاربر و در محدوده  4تا  20ثانيه ،تعيين شده
است) ،مقادير افت فشار ناشی از تالش بيمار مانيتور میگردد و نهايتا بيشترين افت فشار گزارش
ميگردد.
در مدت مانور بيمار قادر به تريگ دستگاه نخواهد بود .اعمال اين مانور سبب وقوع آالرم آپنه
نمی گردد.
چنانچه زمان مانور خاتمه يابد ،دستگاه اقدام به يک تنفس اجباري (در مدهاي ، SIMV ، A/C
 PRVCو  )APRVو يا يک تنفس کمکی (در مدهاي  PSVو  ) VSVمینمايد .در صورتيکه
کاربر بخواهد در حين انجام مانور وارد فاز پشتيبان آپنه نگردد بايد  APNEA BACK UPرا
غير فعال کند.
چنانچه کاربر در حين مانور دکمه  STOPرا بزند ،عمليات خاتمه و بالفاصله تنفسی به بيمار
اعمال میگردد .در اين شرايط مقدار  NIFمحاسبه نمیگردد و در صورتيکه قبل از انجام اين
مانور پارامتر  NIFمقدار داشته باشد همان مقدار قبلی خود را حفظ ميکند .اگر تنظيمات
دستگاه به گونه اي باشد که زمان بازدم از  350ميلی ثانيه کمتر باشد ،مانور انجام نخواهد شد.
در مدت زمان انجام مانور NIFامکان تغيير مد ،تغيير پارامتر هاي  Settingو کار با کليدهاي
روي ممبرن وجود ندارد.
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Suction Support

مانور  Suctionشامل مراحل زير است:
• Premier O2100%
• Suction
• Final O2100%

که با انتخاب و شروع هر مرحله ،امکان انتخاب مرحله بعد فراهم ميگردد و با انجام هر فاز ازآن،
دکمه مربوط به آن غير فعال شده و يک  toolbarاز آن پر ميشود و هرکدام از مراحل انجام
مانور حداکثر به مدت  2دقيقه انجام می شود .در تمامی مراحل انجام مانور با زدن دکمه Stop

مانور کنسل شده و بازدن دکمه  Backاز صفحه مانور خارج ميشويم.
مانور  Suction Supportدر موارد زير فعال نميگردد و پيغام  SUCTION NOT Usableرا
ميدهد:
-

در هنگام روشن بودن NIV
در هنگام مانور O2 100%

در صورتيکه منبع اکسيژن پرفشار نداشته باشيم

فاز :Premier O2100%
در اين مرحله ابتدا بعد از زدن دکمه  ،Premier O2100%دستگاه به مدت حداکثر  2دقيقه با
اکسيژن  %100تنفس دهی ميکند در اين زمان  2دقيقه کاربر فرصت دارد تا دکمه ساکشن را
بزند و دستگاه را از بيمار به جهت ساکشن جدا کند .در صورتيکه بعد از اتمام زمان  2دقيقه
اکسيژن رسانی  ،%100کاربر دکمه ساکشن را نزند ،مانور خاتمه مييابد و سيستم به صورت
اتوماتيک وارد فاز تنفس دهی قبلی خود ميگردد .در اين حالت کاربر بايد با زدن کليد  Backاز
منو خارج شود تا منوهاي دستگاه فعال شوند.
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در مدت زمان انجام اين فاز در باالي پنجره مانور پيغام Disconnect Within 120 Seconds

 To Suction the Patientنمايش داده ميشود.

فاز :Suction
پس از انتخاب ساکشن ،کاربر حداکثر تا  2دقيقه فرصت دارد که ساکشن بيمار را انجام دهد و
بيمار را به دستگاه متصل کرده و دکمه  Final O2100%را بزند .اگر در حين  2دقيقه ساکشن،
اين دکمه انتخاب گردد ،دستگاه وارد فاز نهايی تنفس دهی با اکسيژن  %100ميگردد ولی اگر
اين دو دقيقه به اتمام رسيد و کاربر دکمه  Final O2100%را نزند ،دستگاه با مد قبلی خود
شروع به کار ميکند.

نکته
در مدت زمان ساکشن فلو دستگاه صفر است و به مدت  2دقيقه آالرم هاي زير غيرفعال
ميشوند:
Low PEEP, Low MV, Low VTe, Low Rate, APNEA, Disconnection

در مدت زمان انجام فاز ساکشن در باالي پنجره پيغام Perform Suction and Reconnect

 within 120sنمايش داده ميشود.

فاز :Final O2100%
بعد از انتخاب گزينه  ،Final O2100%ونتيالتور به مدت حداکثر  2دقيقه تنفس دهی با
اکسيژن  %100ميکند و پس از آن به صورت اتوماتيک به تنظيمات قبلی کاربر برميگردد و از
صفحه مانور خارج ميشود.
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در صورتيکه پيش از اتمام دو دقيقه  Final O2100%کاربر دکمه  Stopرا بزند از مانور خارج
ميشويم و با مد قبل از مانور ،دستگاه شروع به کار ميکند.

نکته
 -1اين دستگاه براي استفاده  Suction Supportبه روش  Closedدر نظر گرفته نشده است.
بنابراين ،استفاده از ساکشن به روش  Closedممکن است عملکرد دستگاه را مختل کند.
 -2هنگاميکه از نبواليزر استفاده ميکنيم اگر ساکشن انجام دهيم نبواليز متوقف ميگردد.
 -3در حين انجام اين مانور امکان تغيير پارامترهاي  Settingو يا تغيير مد تنفسی وجود
ندارد.
 -4در هنگام فعال بودن مانور  ،Suction supportساير منوها و کليدهاي روي ممبرن
غيرفعال هستند.

 5-14خاموش کردن ونتيالتور
براي خاموش کردن ونتيالتور ،ابتدا دستگاه را در حالت  Standbyقرار دهيد .کليد Shut down

را در صفحه  Standbyانتخاب کنيد .در اين حالت پيغام … Please waitبه مدت حدود 6
ثانيه روي صفحه نمايش نشان داده ميشود و پس از آن ونتيالتور خاموش ميشود.
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شکل  -18-5خاموش کردن نرم افزاري ونتيالتور

در شرايطی که به هر دليلی خاموش کردن نرم افزاري دستگاه امکانپذير نباشد ،ميتوان با نگه
داشتن کليد  On/Offکه در پشت دستگاه قرار دارد ،به مدت حدود  10ثانيه ،اقدام به خاموش
کردن (سخت افزاري) ونتيالتور کرد.

هشدار
توجه داشته باشيد که خاموش کردن سخت افزاري دستگاه ،در شرايط عادي توصيه نميشود زيرا
ممکن است ذخيره شدن آخرين تنظيمات و اطالعات ،با مشکل مواجه شود.
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 6آالرم ها
هشدار
با هر بار روشن شدن سيستم ونتيالتور ،چک کنيد که آالرمهاي شنيداري و ديداري سيستم سالم
است.
هنگامی که سيستم در حال روشن شدن است ،تمام نشانگرها روشن میشوند که اين موضوع نشان
دهنده صحت عملکرد نشانگرها براي اپراتور میباشد.

نکته
 -1صداي آالرم از  1تا  7درجه ،در پنجره  Configو منوي  General Setupقابل تغيير
است و بلندي آنها در بازه حدود  48تا  62دسی بل () )48~62 db(Aقرار دارد.
 -2درصورت خاموش شدن دستگاه با روشی غير از نرم افزاري ،اگر دستگاه در حين تنفس
دهی باشد ،يک بوق ممتد به مدت چند دقيقه فعال ميشود.
 -3توجه داشته باشيد که در حالت  ،Stanbd byصداي آالرم هاي فعال ،غيرفعال شده و فقط
آالرم هاي ديداري (پيغام آالرم و  )LEDبه نمايش درمی آيند.

 6-1الويت هاي آالرم ها
تمامی آالرم هاي ديداري و شنيداري ،از الزامات استانداردهاي  IEC 60601-1-8و استاندارد
اختصاصی  ISO 80601-2-12پيروي ميکنند.
آالرم هاي ديداري و شنيداري در ونتيالتور را برحسب الويت ،ميتوان به سه دسته کلی تقسيم
کرد:
)High priority, Medium priority, Low priority (Information
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الويت آالرم

سيگنال ديداري

High

پيغام با زمينه
قرمز رنگ ،با
فرکانس  2هرتز
چشمک ميزند.

Medium

پيغام با زمينه زرد
رنگ ،با فرکانس
 0.5هرتز چشمک
ميزند.

Low/
Information

پيغام با زمينه
فيروزه اي رنگ ،با
فرکانس 0.25
هرتز چشمک
ميزند.

سيگنال شنيداري

 5سيگنال متوالی
هر  10ثانيه يک بار
آالرم صوتی به صورت
—“DO-DO-DO
” DO-DOفعال

ميشود.

 3سيگنال متوالی
هر  20ثانيه يک بار
آالرم صوتی به صورت
”“DO-DO-DO

فعال ميشود.

 1سيگنال
هر  30ثانيه يک بار
آالرم صوتی به صورت
” “DOفعال ميشود.

توضيحات
تا زمانی که شرايط وقوع آالرم از بين
نرود ،کاربر نميتواند آالرم را کنسل
کرده يا پيغام را از روي صفحه حذف
کند .همچنين با از بين رفتن شرايط
ايجاد آالرم ،پيغام مربوطه در قسمت
 Alarm barحذف ميشود و کاربر
ميتواند با مراجعه به صفحه Event
 Logآن را مشاهده کند.
تا زمانی که شرايط وقوع آالرم از بين
نرود ،کاربر نميتواند آالرم را کنسل
کرده يا پيغام را از روي صفحه حذف
کند همچنين با از بين رفتن شرايط
ايجاد آالرم ،پيغام مربوطه در قسمت
 Alarm barحذف ميشود و کاربر
ميتواند با مراجعه به صفحه Event
 Logآن را مشاهده کند.
تا زمانی که شرايط وقوع آالرم از بين
نرود ،کاربر نميتواند آالرم را کنسل
کرده يا پيغام را از روي صفحه حذف
کند .همچنين با از بين رفتن شرايط
ايجاد آالرم ،پيغام مربوطه در قسمت
 Alarm barحذف ميشود و کاربر
ميتواند با مراجعه به صفحه Event
 Logآن را مشاهده کند.
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آالرم ها هميشه از چپ به راست و به ترتيب الويت ،از الويت باالتر به الويت پايين تر ،در قسمت
 Alarm barنمايش داده ميشوند.
در قسمت  Alarm barحداکثر  3آالرم نمايش داده ميشود .ترتيب نمايش آالرم ها از قواعد زير
تبعيت میکنند:
-

در ميان آالرم هاي فعال ترتيبی براي نمايش آالرم ها وجود دارد بدين ترتيب که ابتداآالرم هاي با الويت  ،1سپس آالرم هاي با الويت  2و پس از آن آالرم هاي با الويت 3
نمايش داده ميشود .در هر يک از سطوح اولويت هاي  1و 2و  ،3آالرم هاي جديدتر داراي
اولويت نمايش بيشتري می باشند.

-

تنها در سطح  ،1آالرم هاي  .Apnea, High Pressure, Low MV,داراي باالترين
اولويت می باشند (مستقل از زمان وقوع آن)

 6-2صداي آالرم
هر الويت آالرم ،الگوي شنيداري مشخصی دارد .آالرم هاي صوتی ونتيالتور به تفکيک الويت به
صورت زير فعال شده و به صدا در می آيند:


آالرم با الويت  :Highهر  10ثانيه يک بار آالرم صوتی به صورت —“DO-DO-DO

” DO-DOفعال ميشود.


آالرم با الويت  :Mediumهر  20ثانيه يک بار آالرم صوتی به صورت “DO-DO-

” DOفعال ميشود.


آالرم با الويت  :Lowهر  30ثانيه يک بار آالرم صوتی به صورت ” “DOفعال ميشود.
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 6-3کليد Alarm silence
براي قطع کردن صداي آالرم ايجاد شده به مدت  120ثانيه ،کافيست يک بار کليد Alarm

 silenceروي ممبرن ونتيالتور فشرده شود .در اين فاصله اگر آالرم جديدي ايجاد شود ،آالرم به
صدا در می آيد.
اگر پيش از اتمام  120ثانيه مجددا" کليد  Alarm silenceفشرده شود ،دستگاه از حالت
 Silenceخارج شده و آالرم به صدا در می آيد.

شکل  -1-6کليد Alarm silence

در حالت  ،Silenceپيغام هاي مربوط به آالرم هاي فعال ،بصورت چشمک زن ،در قسمت
 Alarm barنمايش داده ميشوند.

 6-4آالرم هاي دستگاه
آالرم هاي با
الويت باال

تعريف آالرم

عملکرد ونتيالتور حين آالرم

High Inh
Pressure

بيشينه فشار در طی زمان دم از حد باالي
تعريف شده براي آن فراتر رفته است.
انسداد نسبی مسير هوايی رخ داده است.

فاز دم خاتمه يافته و بازدم آغاز
ميگردد.

Apnea

درصورتيکه مد فعال يکی از مدهاي
در مد  VSV ، PSVيا  ،APRVدر  PSV ، VSVيا  APRVبوده و
مدت زمان تعيين شده ،تنفسی انجام  Apnea backupنيز فعال باشد ،با
بروز آپنه ،مد  Backupشروع به
نپذيرفته
تنفس دهی ميکند و آالرم آپنه فعال
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آالرم هاي با
الويت باال

تعريف آالرم

عملکرد ونتيالتور حين آالرم
ميگردد.
در صورت فعال نبودن Apnea
 backupتنها آالرم آپنه فعال ميگردد.

Occlusion

اعمال زير انجام میپذيرد:
در مسير هوايی ونتيالتور تا بيمار يا  -1آالرم انسداد فعال میگردد.
بالعکس ،و يا ولو بازدمی انسداد کامل رخ  -2ولو دم بسته شده و ولو بازدم باز
ميشود.
داده است.
 -3تريگر غير فعال میگردد
اين آالرم در زمان بازدم فعال ميگردد.
 Safety Valve -4باز می گردد

 Disconnectionاتصال مسير هوايی به بيمار قطع شده است .تنفس دهی ادامه می يابد.

Low PEEP

مقدار فشار  PEEPدر دو سيکل تنفسی
پياپی از حد پايين تعريف شده براي آن تنفس دهی ادامه می يابد.
پايينترآمده است.

High MV

مقدار حجم دقيقهاي بازدمی در سه سيکل
تنفسی از حد باالي تعيين شده براي آن تنفس دهی ادامه می يابد.
فراتر رفته است.

Low MV

مقدار حجم دقيقهاي بازدمی در سه سيکل
تنفسی از حد پايين تعيين شده براي آن تنفس دهی ادامه می يابد.
پايينتر آمده است.

High Oxygen

درصد اکسيژن به مدت تقريبی  30ثانيه از
مقدار تعيين شده توسط کاربر ،بيش از  %6تنفس دهی ادامه می يابد.
فراتر رفته است .از آنجاييکه ماکزيمم مقدار

66

آالرم هاي با
الويت باال

تعريف آالرم

عملکرد ونتيالتور حين آالرم

اندازه گيري درصد اکسيژن 100ميباشد،
لذا در موارديکه مقدار تنظيمی کاربر 94تا
 100است ،با باالتر رفتن درصد اکسيژن از
آن مقدار ،دستگاه آالرم High Oxygen
نميزند.
درصد اکسيژن به مدت تفريبی 30ثانيه از
مقدار تعيين شده توسط کاربر ،بيش از %6
Low Oxygen

کمتر شده يا مقدار درصد اکسيژن از  %18تنفس دهی ادامه می يابد.
کمتر شده است.
فشار ورودي اکسيژن ،به دستگاه از مقدار

High O2
Pressure

مشخصی فراتر رفته است.

Low O2
Pressure

فشار ورودي اکسيژن ،به دستگاه از مقداري درصورت در دسترس بودن منبع هوا،
تنفس دهی فقط با هوا ادامه می يابد.
مشخص پايين تر آمده است.
در صورتيکه اکسيژن  %21تنظيم شده چنانچه فشار هر دو منبع هوا و
باشد ،در شرايط ذکر شده اين آالرم فعال اکسيژن افت کرده يا قطع شود،
 Safety valveباز ميشود.
نميشود.

High Air
Pressure

فشار ورودي هوا ،به دستگاه از مقدار
مشخصی فراتر رفته است.

Low Air
Pressure

فشار ورودي هوا ،به دستگاه از مقدار درصورت در دسترس بودن منبع
اکسيژن ،تنفس دهی فقط با اکسيژن
مشخصی پايين تر آمده است.
در صورتيکه اکسيژن  %100تنظيم شده ادامه می يابد.
باشد ،در شرايط ذکر شده اين آالرم فعال چنانچه فشار هر دو منبع هوا و
اکسيژن افت کرده يا قطع شود،
نميشود.

تنفس دهی ادامه می يابد.

تنفس دهی ادامه می يابد.
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آالرم هاي با
الويت باال

تعريف آالرم

عملکرد ونتيالتور حين آالرم
 Safety valveباز ميشود.

High Gas
Temperature

چنانچه پارامتر دماي گاز اندازه گيري شده
( )gas tempاز حد مجاز ) (45°Cفراتر تنفس دهی ادامه می يابد.
رود.

Error code 17

--

تنفس دهی ادامه می يابد.

Error code 2

--

تنفس دهی ادامه می يابد.

Fatal Error 5

--

Fatal Error 6

--

تنفس دهی با تنظيمات زير ادامه
میيابد:
Mode: PCV, Rate: 15, Ti: 1,
PEEP: 2, Pcontrol: 20,
Trigger: Pressure, Ptrig: -3,
O2: 100

تنفس دهی با تنظيمات زير ادامه
میيابد:
Mode: PCV, Rate: 15, Ti: 1,
PEEP: 2, Pcontrol: 15,
Trigger: Pressure, Ptrig: -3,
O2: 100

آالرم هاي با
الويت متوسط

تعريف آالرم

High Rate

نرخ تنفس (شامل مجموع تنفسهاي
اجباري و اختياري) در سه سيکل از حد

عملکرد ونتيالتور حين آالرم
تنفس دهی ادامه می يابد.
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آالرم هاي با
الويت متوسط

عملکرد ونتيالتور حين آالرم

تعريف آالرم
باالي تعيين شده براي آن فراتر رفته است.

Low Rate

نرخ تنفس (شامل مجموع تنفسهاي
اجباري و اختياري) در سه سيکل از حد
تنفس دهی ادامه می يابد.
پايين تعيين شده براي آن پايينتر آمده
است.

High Vte

مقدار حجم جاري بازدمی در سه سيکل
تنفسی پياپی از حد باالي تعيين شده براي تنفس دهی ادامه می يابد.
آن فراتر رفته است.

Low Vte

مقدار حجم جاري بازدمی در سه سيکل
تنفسی پياپی از حد پايين تعيين شده براي تنفس دهی ادامه می يابد.
آن پايينتر آمده است.

High PEEP

مقدار فشار  PEEPدر دو سيکل تنفسی
پياپی از حد باالي تعريف شده براي آن فراتر تنفس دهی ادامه می يابد.
رفته است.

Vti Limit
Reached

به محض فراتر رفتن  Vtiاز حد آالرم
مقدار حجم جاري در زمان دم ،در سه
(چه آالرم فعال شده باشد و يا هنوز
سيکل تنفسی پياپی از حد باالي تعيين
فعال نشده باشد) ،فاز دم خاتمه يافته
شده براي آن فراتر رفته است.
و بازدم آغاز میگردد.
در يکی از مدهاي، PRVC-CMV
 SIMVو ( VSVکه فشار توسط دستگاه
بصورت هوشمند تعيين ميگردد) ،چنانچه
تنفس دهی ادامه می يابد.
در سه سيکل تنفسی پياپی ،رسيدن به
سقف مجاز فشار مانع از انتقال کامل حجم
تعيين شده توسط کاربر گردد ،اين آالرم
PRVC-

Volume Not
Delivered
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آالرم هاي با
الويت متوسط

تعريف آالرم

عملکرد ونتيالتور حين آالرم

فعال ميگردد.
سقف مجاز فشار برابر است با حد باالي
آالرم فشار منهاي  5سانتی متر آب.
تنفس هاي کمکی در مد تنفسی PRVC-
 SIMVتاثيري بر روي اين آالرم ندارند.
High Leak

ميزان نشتی سيستم در سه سيکل پياپی از
حد تعيين شده فراتر رفته است.

تنفس دهی ادامه می يابد.

High Gas
Temperature

چنانچه پارامتر دماي گاز اندازه گيري شده
( )gas tempاز حد مجاز ) (44°Cفراتر رود.

تنفس دهی ادامه می يابد.

Plim
Reached

Error code 4

پيغام هاي
اطالعات

Exh Sensor
Error

در مد هاي حجمی و در زمان دم ،چنانچه
فشار مسير هوايی در  5سيکل پياپی از
در زمان دم شير بازدمی باز ميشود.
ميزان  5سانتمتر آب کمتر از حد باالي
آالرم فشار ،باالتر رود.
تنفس دهی ادامه می يابد.

--

تعريف آالرم

عملکرد ونتيالتور حين آالرم

تنفس دهی ادامه میيابد.
عملکرد سنسور فلوي بازدمی مختل شده
چنانچه تريگر فلويی فعال بوده است،
است.
به تريگر فشاري تغيير وضعيت میيابد
داليل :خراب شدن فلو سنسور بازدمی و يا
و در اين مدت کاربر نمی تواند تريگر
قطع شدن آن.
فلويی را انتخاب نمايد.
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پيغام هاي
اطالعات

تعريف آالرم

عملکرد ونتيالتور حين آالرم
پارامترهايی مثل  Vteکه براي
محاسبه به اين سنسور نياز دارند،
بصورت  ---نمايش داده می شوند.

Exh Not
Fitted

تنفس دهی ادامه می يابد.
چنانچه تريگر فلويی فعال بوده است،
به تريگر فشاري تغيير وضعيت می
سنسور فلوي بازدمی در جاي خود به يابد و در اين مدت کاربر نمی تواند
تريگر فلويی را انتخاب نمايد.
درستی قرار نگرفته است.
پارامترهايی مثل  Vteکه براي
محاسبه به اين سنسور نياز دارند،
بصورت  ---نمايش داده می شوند.

O2 Sensor
Error

عملکرد سنسور اکسيژن مختل شده است.

تنفس دهی ادامه می يابد.
پارامتر  O2که براي محاسبه به اين
سنسور نياز دارد ،بصورت  ---نمايش
داده ميشود.

Invers Ratio

زمان بازدم از زمان دم کوتاهتر شده است.

تنفس دهی ادامه می يابد.

عملکرد نبواليزر امکانپذير نميباشد.

نبواليزر غير فعال ميگردد .هر زمان که
شرايط فعال شدن نبواليزر فراهم
گردد( ،يعنی تنظيمات فلو بيش از
 11L/minباشد و فشار منبع اکسيژن
بين  1.2تا  2بار باشد ).دستگاه شروع
به نبواليز ميکند.

Neb. Not
Usable
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پيغام هاي
اطالعات
100% O2Not
Usable

تعريف آالرم

عملکرد ونتيالتور حين آالرم

مانور  O2 100%غير فعال ميگردد .هر
زمان که منبع اکسيژن متصل گردد،
عملکرد کليد  100% O2امکانپذير نميباشد.
دستگاه شروع به تنفس دهی با
اکسيژن  %100ميکند.

Suction Not
Usable

انجام مانور ساکشن امکانپذير نميباشد.

مانور غيرفعال ميشود.

High Gas
Temperature

چنانچه پارامتر دماي گاز اندازه گيري شده
( )gas tempاز حد مجاز ) (42°Cفراتر رود.

تنفس دهی ادامه می يابد.

Error code 1

--

تنفس دهی ادامه می يابد.

Error code 3

--

تنفس دهی ادامه می يابد.

Error Code 7

--

تنفس دهی ادامه می يابد.

Error Code 8

--

تنفس دهی ادامه می يابد.

Low Input
Oxygen

Input O2
Sensor Error

غلظت اکسيژن ورودي از  %75کمتر شده
است.
تنفس دهی ادامه میيابد.
درصورت غيرفعال بودن سنسور اکسيژن
ورودي اين آالرم فعال نخواهد شد.
عملکرد سنسور اکسيژن ورودي مختل شده
است.
درصورت غيرفعال بودن سنسور اکسيژن
ورودي اين آالرم فعال نخواهد شد.

تنفس دهی ادامه میيابد.
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آالرم هاي مربوط به منبع تغذيه عبارتند از:
آالرم هاي منبع
تغذيه با الويت باال

تعريف آالرم

Battery Low

ولتاژ باتري داخلی دستگاه کمتر از  %20شده
است.

تنفس دهی ادامه می يابد.

باتري در دستگاه وجود ندارد.

درصورت اتصال به منبع برق،
تنفس دهی ادامه می يابد.

باتري معيوب است.

درصورت اتصال به منبع برق،
تنفس دهی ادامه می يابد.

No Battery

Battery Defect

عملکرد ونتيالتور حين آالرم

آالرم هاي منبع
تغذيه با الويت
متوسط

تعريف آالرم

Battery Low

ولتاژ باتري داخلی دستگاه بين  %40-20شده
است.

تنفس دهی ادامه می يابد.

AC Unplug

کابل برق از دستگاه جدا شده است.

تنفس دهی ،با استفاده از باتري
داخلی دستگاه ادامه می يابد.

عملکرد ونتيالتور حين آالرم

پيغام هاي عملکردي

تعريف

Insp. Hold

مانور  Inspiratory Holdفعال شده است.
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پيغام هاي عملکردي

تعريف

Exp. Hold

مانور  Expiratory Holdفعال شده است.

Manual Insp.

مانور  Manual Inspiratoryفعال شده است.

O2 100%

اکسيژن  %100به بيمار منتقل ميشود.

Nebulizer

 Nebulizerفعال شده است.

Suction

مانور ساکشن فعال شده است.
در مدهاي تنفسی  VSV ، PSVيا Apnea backup ،APRV

Apnea off

غيرفعال شده است.

هشدار
اعالم هشدار هاي مربوط به اکسيژن بطور متوسط تا  40ثانيه تاخير دارد.
آالرم  Disconnectionدرصورت جدا شدن لوله تراشه از بيمار ،ممکن است فعال نشود.
در شرايط خاصی يا در حضور بعضی آالرم ها ،يکسري از آالرم غيرفعال ميشوند که در جدول
زير آورده شده اند.
شرايط

تا 60ثانيه پس از شروع تنفس و گذشت  3سيکل
تنفسی

آالرم غيرفعال شده
͏High PEEP
Low PEEP
High MV
Low MV
High Vte
Low Vte
͏High Rate
74

آالرم غيرفعال شده
Low Rate͏

شرايط

High Oxygen
Low Oxygen
High Leak
Disconnection

 سيکل3  ثانيه پس از شروع تنفس و گذشت15 تا
تنفسی

Low PEEP
Low MV
Low Vte
Low Rate͏

 و ساکشنIns/Exp Hold  ثانيه بعد از مانورهاي45 تا

Disconnection

 توسط کاربرPEEP  ثانيه پس از افزايش مقدار15 تا

Low PEEP
Low MV
Low Vte
Low Rate͏

حين مانور ساکشن

Disconnection

Apnea
High Oxygen
High MV
Low MV
High Vte
Low Vte
High Leak
Low PEEP
Low MV
Low Vte
High Rate͏
Low Rate͏
High Leak
Disconnection
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 ثانيه پس از آن60  وO2 100% حين مانور

 عدم وجود و يا غيرفعال بودن،درصورت خرابی
سنسور فلوي بازدمی

Disconnection حين آالرم

Occlusion حين آالرم

 تست آالرم ها6-5
. کنيدSet تنظيمات زير را
تنظيمات تست آالرم
Mode:

VCV

Apnea time:

20 s

Trigger Type:

Flow

High Rate:

100 b/min

Rate:

10 b/min

Low Rate:

2 b/min

Vt:

500 ml

High Ppeak:

40 cmH2O

PEEP:

5 cmH2O

High MV:

50 l/min

Pause:

0%

Low MV:

2 l/min

Oxygen:

21 %

High Vte:

1000 ml

Ti:

1.4 s

Low Vte:

200 ml

Ftrig:

3 l/min

High PEEP:

8 cmH2O

Flow pat.:

Decele.

Low PEEP:

3 cmH2O

Leak:

100 %

Vti Lim:

2500 ml

.به ترتيب زير آالرم ها را تست کنيد
 اجازه دهيد ونتيالتور با تنظيمات انجام شده و با ريه مصنوعی:High pressure تست آالرم
 اين آالرم بايد. فعال شودHigh pressure  ريه مصنوعی را حين دم فشار دهيد تا آالرم.کار کند
.در آن تنفس فعال شده و دم خاتمه يابد
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تست آالرم هاي  Low Vteو  :Low MVحد پايين آالرم  MVرا به  12 l/minتغيير دهيد.
پس از مدتی ،ابتدا آالرم  Low minute volumeو سپس آالرم  Low tidal volumeبايد
فعال شود .سپس حد پايين آالرم  MVرا به مقدار  2 l/minبازگردانيد.
تست آالرم هاي  Low O2 Pressureو  :Low Oxygenمقدار اکسيژن تنظيمی را به 100%

تغيير داده و اکسيژن ورودي به دستگاه را قطع کنيد .آالرم  Low O2 Pressureبالفاصله و
آالرم  Low Oxygenحداکثر پس از چند تنفس بايد فعال شوند .سپس مقدار اکسيژن را به
 21%بازگردانيد.
تست آالرم  :Low Air pressureمسير ورودي هوا را قطع کنيد .آالرم Low air pressure

بايد بالفاصله فعال شود .سپس مسير ورودي هوا را وصل کنيد.
تست آالرم  :Occlusionدر زمان بازدم مسير بازدم را کامال مسدود کنيد در اينصورت
آالرم  occlusionحداکثر پس از دو سيکل فعال ميگردد.
تست آالرم  :Disconnectionمسير تنفسی بيمار را از پورت خروجی ونتيالتور قطع کنيد .در
اينصورت  Disconnectionحداکثر پس از مدتی فعال ميگردد .سپس اتصال را برقرار کنيد.
تست  :Power source transitionکابل برق را جدا کنيد .در اين حالت ونتيالتور بايد بدون
وقفه به کار خود ادامه دهد .همچنين عالمت باتري به همراه پيغام  AC unplugبايد روي
صفحه ظاهر شود .کابل برق را به دستگاه وصل کنيد .پيغام  AC unplugو عالمت باتري بايد از
روي صفحه حذف شوند.
تست آالرم  :Battery lowبراي تست باتري داخلی ،از اينکه باتري شارژ کامل دارد (بيشتر از
 )95%اطمينان حاصل کنيد .منبع برق  ACرا قطع کنيد و ونتيالتور را با اکسيژن  %21فعال
کنيد .مطمئن شويد هنگاميکه شارژ باتري کاهش يافت ،آالرم با الويت  ،Mediumبا عنوان
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 Low batteryفعال شود .در اين حالت ونتيالتور بايد به کار خود ادامه دهد .پس از مدتی
اولويت اين آالرم به سطح  Highتغيير می يابد.
تست آالرم  Apneaو فعال شدن مد  :Apnea backupمد تنفسی را به مد  VSVتغيير
دهيد و  Apnea backupرا فعال کنيد .دستگاه را  Triggنکنيد .در اين شرايط ،پس از 20
ثانيه آالرم  Apneaبايد فعال شود و مد  Apnea backupشروع به تنفس دهی کند .سپس مد
تنفسی را به مد  VCVبازگردانيد.
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 7نگهداري دستگاه
در اين فصل از دفترچه راهنما ،به تعريف نگهداري از ونتيالتور ،شامل کاليبراسيون ،تميز کردن
دستگاه ،نگهداري دوره اي دستگاه و معدوم کردن تجهيزات يکبار مصرف می پردازيم.

 7-1کاليبراسيون
نکته
براي کاليبراسيون دستگاه در بيمارستان ،از خروجی هواي فشرده بيمارستان استفاده کنيد.

در صفحه ابتدايی ونتيالتور گزينه اي با عنوان  Calibrationوجود دارد که با انتخاب آن
صفحهاي باز ميشود که شامل تست هاي مختلفی براي کاليبره کردن دستگاه ميباشد .صفحه
کاليبراسيون در شکل زير آورده شده است.

شکل  -1-7صفحه کاليبراسيون
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کاليبراسيون سنسور اکسيژن)(O2 Sensor

کاليبراسيون سنسور اکسيژن به منظور حصول اطمينان از دقت اندازه گيري سنسور انجام
ميشود .عدم دقت سنسور اکسيژن باعث اندازه گيري اشتباه و در نتيجه تصميم گيري نادرست
ميشود .کاليبراسيون سنسور اکسيژن پيش از استفاده از ونتيالتور و پس از تعويض سنسور
اکسيژن بايد انجام شود .پيش از انجام اين تست ،از وجود منابع اکسيژن و هوا و جدا بودن
مسير هوايی بيمار ،اطمينان حاصل کنيد .کليد  STARTتعريف شده در صفحه مربوطه را
انتخاب کرده و منتظر بمانيد تا فرآيند کاليبراسيون سنسور اکسيژن به پايان برسد .پس از
پايان تست مقادير جديد و گذشته کاليبره سنسور نمايش داده ميشود .با انتخاب کليد SAVE

مقادير جديد ذخيره ميشوند .صفحه کاليبراسيون سنسور اکسيژن در شکل زير آورده شده
است .همانطور که در شکل مشاهده ميشود ،نوع سنسور اکسيژن )(Galvannic/Permanent

باالي اين صفحه نمايش داده ميشود.

هشدار
توجه داشته باشيد که کاليبراسيون سنسور اکسيژن بايد با منبع اکسيژن  %100انجام شود.

نکته
درصورت وجود سنسور اکسيژن ورودي و نيز فعال و سالم بودن آن ،از مقدار سنسور اکسيژن
ورودي خوانده شده ،در پروسه کاليبراسيون استفاده ميشود .در غير اينصورت غلظت اکسيژن
ورودي  %100درنظر گرفته ميشود.
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شکل  -2-7صفحه کاليبراسيون سنسور اکسيژن



System Test

هميشه قبل از استفاده از ونتيالتور و يا پس از تعويض مسيرهوايی بيمار بايد System test

انجام شود.
اين تست براي بررسی مسير هوايی بيمار انجام ميشود .با انجام  ،System Testميزان نشتی
احتمالی مسير هوايی اندازه گيري ميشود .همچنين با انجام اين تست ،عالوه بر ميزان نشتی،
ميزان  Total Complianceمسير هوايی بيمار اندازه گيري ميشود.
در شکل زير صفحه  System Testآورده شده است.
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شکل  -3-7صفحه System Test

با انتخاب کليد  STARTدر اين صفحه ،فرآيند  System Testآغاز ميشود .توجه داشته
باشيد که در طول انجام اين تست ،مسير هوايی بين ورودي و خروجی دستگاه بايد بسته باشد.
پس از اتمام تست ،با انتخاب کليد  ،SAVEمقادير اندازه گيري شده ذخيره ميشوند.


کاليبراسيون سنسور فلوي بازدمی )(EXH. Flow Sensor

اين تست به منظور کاليبره کردن سنسور فلوي بازدمی دستگاه انجام ميشود .توجه داشته
باشيد که در طول انجام اين تست ،مسير هوايی بين ورودي و خروجی دستگاه بايد بسته باشد.
براي شروع ،کليد  STARTرا زده و منتظر بمانيد تا فرآيند کاليبراسيون فلو سنسور ،به پايان
برسد .پس از به اتمام رسيدن کاليبراسيون ،با زدن کليد  ،SAVEمقادير اندازه گيري شده
ذخيره ميشود.
اين تست پيش از استفاده از ونتيالتور ،پس از شستشو يا تعويض سنسور فلوي بازدمی ،يا در
صورتی که مقدار حجم بازدمی نادرستی توسط سنسور خوانده ميشود بايد انجام شود .به
82

عنوان مثال زمانيکه اختالف بين مقادير  Vteو  Vtiبصورت قابل مالحظه اي افزايش يابد
(الزم به ذکر است وجود نشتی در سيستم نيز ميتواند باعث کاهش مقدار  Vteشود.).
شکل زير صفحه کاليبراسيون فلو سنسور بازدمی را نشان ميدهد.

شکل  -4-7صفحه کاليبراسيون فلو سنسور بازدمی

 7-2تميز کردن ،ضدعفونی کردن و استريل کردن ونتيالتور
براي تميز کردن ،ضدعفونی کردن و استريل کردن بخش هاي مختلف ونتيالتور ،فقط طبق
دستورالعمل هاي آورده شده در اين دفترچه راهنما عمل کنيد .همچنين در انجام هريک از
روش هاي گفته شده ،طبق استانداردهاي بيمارستان عمل کنيد.


صفحه نمايش دستگاه

صفحه نمايش دستگاه بايد پس از هر بيمار يا در مواقع لزوم ،تميز و ضدعفونی شود .براي تميز
کردن از يک دستمال نرم آغشته به آب و صابون ،و براي ضدعفونی کردن از يک دستمال نرم
آغشته به اتانول استفاده کنيد.
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سطوح خارجی دستگاه

براي تميز کردن سطوح خارجی ،از يک دستمال نرم آغشته به آب و صابون استفاده کنيد.
سطوح خارجی دستگاه را با استفاده از ايزوپروپيل الکل ضدعفونی کنيد.
سطوح خارجی ونتيالتور بايد پس از هر بيمار يا در مواقع لزوم ،تميز و ضدعفونی شوند.

هشدار
به هيچ عنوان ونتيالتور را استريل نکنيد.


تيوب هاي بيمار

تيوب هاي بيمار يکبار مصرف هستند ،پس از استفاده آنها را طبق قوانين مربوطه معدوم
سازيد.
Humidifier 
براي هر بيمار ،از  Chamberيکبار مصرف استفاده گردد.

تميز و ضدعفونی کردن  Humidifierبايد طبق دستورالعمل همراه انجام شود .براي اطالعات
بيشتر به دفترچه راهنماي  Humidifierمراجعه کنيد.

هشدار
استفاده از  Humidifierميتواند باعث افزايش مقاومت مسير هوايی و افزايش افت فشار شود.
بنابراين بصورت دوره اي چک کنيد که مقاومت مسير هوايی باال نرفته باشد.


سنسور فلوي بازدمی چند بار مصرف

فلو سنسور بازدمی را پس از هر بيمار يا در مواقع لزوم طبق دستورالعمل همراهِ قطعه تميز،
ضدعفونی يا استريل کنيد.
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سنسور فلوي بازدمی يکبار مصرف

اين نوع از سنسورها يکبار مصرف هستند ،پس از استفاده آنها را طبق قوانين مربوطه معدوم
سازيد.

هشدار
پس استفاده از دستگاه به همراه نبواليزر ،بالفاصله فلو سنسور بازدمی را تميز کنيد.
خرابی نبواليزر توسط ونتيالتور تشخيص داده نميشود.


شير ) (Valveبازدمی

شير بازدمی را پس از هر بيمار يا در مواقع لزوم ،با روش شستشو با آب و صابون تميز کرده
خشک کنيد و سپس ضدعفونی يا استريل کنيد.


واسط شير و سنسور بازدمی

واسط شير بازدمی را پس از هر بيمار يا در مواقع لزوم ،با روش شستشو با آب و صابون تميز
کرده خشک کنيد و سپس ضدعفونی يا استريل کنيد.

هشدار
سنسور فلوي بازدمی را درصورت خراب بودن تعويض کنيد.
فيلتر بازدمی و  HMEرا هر  24ساعت يک بار و يا در موارد لزوم تعويض کنيد .توجه داشته باشيد
که فيلتر بازدمی و  HMEيکبار مصرف بوده و پس از هر بيمار بايد تعويض شود.
در صورت خرابی ممبرن بازدمی ) ،(Exhalation membraneآن را تعويض کنيد .توجه داشته
باشيد که ممبرن بازدمی يکبار مصرف بوده و بايد پس از هر بيمار تعويض شود.

 7-3نکات مربوط به تميز کردن و ضدعفونی کردن دستگاه


پيش از ضدعفونی کردن ونتيالتور ،از خاموش بودن سيستم و جدا بودن آن از برق
شهر اطمينان حاصل کنيد.
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سطوح خارجی دستگاه پس از هر بار استفاده بايد ضدعفونی شوند .براي اين منظور
از ايزوپروپيل الکل استفاده کنيد.



از مواد شوينده اي که داراي آمونياک و يا استون هستند ،استفاده نکنيد.



براي تميز کردن ،از وسايل زبر مانند پارچه فلزي يا سيم ظرفشويی استفاده نکنيد.



مواظب باشيد مواد شوينده به درون دستگاه نفوذ نکنند.



مواد شوينده باقی مانده را خشک نماييد.

در جدول زير بصورت خالصه به روش هاي تميز کردن ،ضدعفونی کردن و استريل کردن
بخش هاي مختلف ونتيالتور پرداخته شده است:
بخش هاي مختلف دستگاه

يکبار مصرف

صفحه نمايش دستگاه

-

سطوح خارجی ونتيالتور،
نگهداره لولههاي تنفسی،
ترالی

-

با استفاده از اتانول

-

با استفاده از
ايزوپروپيل الکل

-

کمپرسور هوا
شلنگ ها و اجزاي پشت
ونتيالتور

تميز کردن

ضدعفونی کردن

استريل کردن

با استفاده از
آب و صابون

-

شير بازدمی
واسط شير و سنسور بازدمی

با استفاده از
ايزوپروپيل الکل

-

سنسور فلوي بازدمی

-

-

اتوکالو (به مدت
 20دقيقه در دماي
 121درجه
سانتيگراد)

طبق دستورالعمل همراه

ممبرن بازدمی



-

-

-

تيوب ها



-

-

-

ماسک NIV

-

HME



طبق دستورالعمل همراه
-

-

86

بخش هاي مختلف دستگاه

يکبار مصرف

تميز کردن

ضدعفونی کردن

استريل کردن

نبواليزر



-

-

-

Humidifier
Humidifier
temperature probe
محفظه Humidifier



-

-

-

فيلتر بازدمی



-

-

-

طبق دستورالعمل همراه

-

 7-4نگهداشت پيشگيرانه )(Preventative Maintenance
قسمت هاي قابل تعويض ونتيالتور و نحوه تعويض آنها به شرح زير ميباشد:
 7-4-1سنسور اکسيژن

هشدار
دقت کنيد که سنسور اکسيژنی که در بسته بندي خودش قرار دارد و هنوز براي استفاده باز نشده
است ،داراي تاريخ انقضا است .توجه داشته باشيد که سنسور اکسيژن تاريخ انقضا گذشته ،دقت الزم
را ندارد.
از تاريخ شروع استفاده از سنسور اکسيژن ،طول مدت معينی ميتوان از آن استفاده کرد که بر
روي بسته بندي آن قيد شده است .پس از اتمام اين تاريخ و يا در صورت خرابی سنسور
اکسيژن آن را تعويض نماييد.
براي تعويض سنسور اکسيژن ،فقط از سنسور توصيه شده توسط شرکت سازنده ونتيالتور که
در بخش  2-3آورده شده است ،استفاده کنيد .براي تعويض سنسور اکسيژن به ترتيب زير
عمل کنيد:
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پيچ روي درپوش سنسور اکسيژن را باز کرده و درپوش را برداريد .سنسور اکسيژن را به دقت
از جاي خود درآورده و آنرا با سنسور سالم تعويض کنيد .دقت کنيد که کابل ارتباطی مربوط
به سنسور اکسيژن را بصورت مناسب وصل کنيد.

هشدار
پس از تعويض سنسور اکسيژن ،حتما کاليبراسيون سنسور اکسيژن را انجام دهيد.

 7-4-2سنسور فلوي بازدمی
درصورت نياز به تعويض سنسور فلوي بازدمی ،فقط از سنسور توصيه شده توسط شرکت
سازنده ونتيالتور که در بخش  2-3آورده شده است ،استفاده کنيد .سنسور فلوي بازدمی را هر
 6ماه يا زمانيکه کاليبراسيون  Exhalation flow sensorپيغام خطاي خرابی سنسور فلوي
بازدمی را نمايش داده و سنسور کاليبره نميشود ،بايد تعويض کرد .براي تعويض سنسور فلوي
بازدمی به ترتيب زير عمل کنيد:
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سنسور فلوي بازدمی را از قسمت شير بازدمی آزاد کنيد.

سنسور فلو را با دقت از جاي خود درآورده و با سنسور سالم تعويض کنيد.
دقت کنيد که کابل ارتباطی مربوط به سنسور فلو را بصورت مناسب وصل کنيد.

 7-4-3شير و ممبرن بازدمی
براي باز کردن شير بازدمی به ترتيب زير عمل کنيد:
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سنسور فلوي بازدمی را از ونتيالتور جدا کنيد.

شير بازدمی را در خالف جهت حرکت عقربههاي ساعت بچرخانيد.
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شير بازدمی ،واسط شير و سنسور فلوي بازدمی و ممبرن آنرا از دستگاه جدا کنيد .هنگام
بستن شير بازدمی دقت کنيد که ممبرن در جهت درست قرار داده شود .پس از قرار دادن
ممبرن ،صفحه دايره شکل استيل بايد توسط کاربر قابل رويت باشد.

 7-4-4تست و تعويض باتري
دستگاه را به برق متصل کنيد و مالحظه کنيد که نشانگرهاي  LEDوضعيت باتري ،به رنگ
سبز ثابت (فول شارژ) يا نارنجی ثابت (در حال شارژ) باشد .چشمک زدن ِ اين نشانگر به رنگ
قرمز به معنی خرابی باتري است.
منتظر شويد که باتريِ دستگاه فول شارژ شود .دستگاه را در تنظيمات عادي راه اندازي کنيد
که در حال تنفس دهی باشد (مصرف نرمال از برق) .دستگاه را از برق بکشيد و مالحظه کنيد
یدهد .منتظر شويد و مالحظه کنيد که دستگاه حداقل
که دستگاه با باتري به کار خود ادامه م ͏
نيم ساعت با باتري به کار عادي خود ادامه دهد (مراکز درمانی ممکن است با توجه به نتايج
تحليل ريسک خود ،حداقل زمان بيشتر از نيم ساعت را مدنظر قرار دهند).
نکته
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میبايست تا  2ساعت دستگاه را روشن نگه دارد ولی به مرور زمان،
باتري نو و فول شارژ ͏
ظرفيت انرژي قابل ذخيره در باتري کاهش می͏يابد (اين براي تمامی باتري ها صدق می͏کند).
یشود
لذا اين طبيعی است که به مرور زمان کارکرد دستگاه با باتري کاهش يابد .توصيه اکيد م ͏
هر گاه اين زمان به کمتر از نيم ساعت رسيد باتري را تعويض کنيد.
نکته
براي اطمينان از عملکرد صحيح باتري ،تست سالمت باتري بايد هر  3ماه يکبار انجام شود.

هشدار
قبل از استفاده از ونتيالتور ،از وجود باتري سالم و با حداقل شارژ مطمئن شويد.
اگر ونتيالتور براي مدت زمان طوالنی استفاده نشده است ،پيش از استفاده ،باتري را شارژ کنيد و از
سالم بودن آن اطمينان حاصل کنيد.
درصورتيکه ميخواهيد دستگاه را در انبار نگهداري کنيد باتري دستگاه را شارژ و از ونتيالتور خارج
کنيد.
درصورت خرابی باتري ،از دستگاه استفاده نکنيد.
باتري داخلی ونتيالتور را هر دو سال يکبار و يا در مواقع لزوم تعويض کنيد .فقط از باتري
توصيه شده توسط شرکت سازنده ونتيالتور که در بخش  2-3آورده شده است ،استفاده کنيد.
براي تعويض باتري به ترتيب زير عمل کنيد:
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پيچ درپوش باتري ونتيالتور را که در پشت دستگاه قرار دارد باز کنيد.

باتري هاي ونتيالتور را با باتري هاي سالم تعويض کنيد.

هشدار
همواره پس از تعويض باتري ،تست مربوط به آالرم هاي برق و باتري دستگاه را انجام دهيد.
درصورت خرابی باتري ،از دستگاه استفاده نکنيد.
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 7-4-5جدول نگهداشت پيشگيرانه ونتيالتور
در جدول زير بصورت خالصه ،زمان تعويض اکسسوريهاي ونتيالتور ،زمان انجام کاليبراسيون
بخشهاي مختلف و فرد مسئول براي انجام هر عمليات آورده شده است:
دوره هاي زمانی

شرح عمليات

فرد مسئول

کاليبراسيون سنسور اکسيژن

پيش از استفاده از ونتيالتور و پس از تعويض
سنسور اکسيژن

کاليبراسيون سنسور فلوي بازدمی

پيش از استفاده از ونتيالتور ،پس از شستشو يا
تعويض سنسور فلوي بازدمی يا درصورت کاربر
اندازهگيري نادرست حجم بازدمی توسط سنسور

کاليبراسيون System test

پيش از استفاده از ونتيالتور يا پس از تعويض مسير
هوايی بيمار

کاربر

کاليبراسيون شير ورودي هوا

ساليانه

کارشناس

کاليبراسيون شير ورودي اکسيژن

ساليانه

کارشناس

کاليبراسيون شير بازدمی

ساليانه

کارشناس

کاليبراسيون
ورودي

سنسور

اکسيژن

ساليانه

کاربر

کارشناس

کاليبراسيون دورهاي

ساليانه

کارشناس

بررسی فيلتر ورودي مسير هوا

ساليانه يا هر  5000ساعت کار دستگاه (هرکدام
زودتر اتفاق افتاد)

کاربر

بررسی  Drainآب و رطوبت
(محفظه شيشهاي فيلتر هوا)

هر  100ساعت کار دستگاه ( 4روز)

کاربر

بررسی فيلتر مسير اکسيژن

ساليانه يا هر  5000ساعت کار دستگاه (هرکدام
زودتر اتفاق افتاد)

کارشناس

تعويض سنسور اکسيژن

پس از گذشت تاريخ انقضاي سنسور يا خرابی آن

کارشناس

تعويض سنسور فلوي بازدمی

هر يکسال يکبار يا در موارد لزوم

کارشناس

تعويض باتري

هر دو سال يکبار يا در صورت خرابی

کارشناس

تعويض واسط شير و سنسور
بازدمی

در صورت خرابی قطعه

کارشناس
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شرح عمليات

دوره هاي زمانی

فرد مسئول

تعويض ممبرن شير بازدمی

براي هر بيمار جديد يا درصورت خرابی ممبرن

کارشناس

تعويض ست تنفسی

براي هر بيمار جديد

کاربر

تعويض HME

براي هر بيمار جديد ،هر  24ساعت يا در موارد
لزوم

کاربر

تعويض فيلتر بازدمی

براي هر بيمار جديد ،هر  24ساعت يا در موارد
لزوم

کاربر

تعويض شلنگ هوا از سانترال
بيمارستان به کمپرسور

درصورت خرابی قطعه

کارشناس

تعويض شلنگ هوا از کمپرسور به
ونتيالتور

درصورت خرابی قطعه

کارشناس

تعويض شلنگ اکسيژن از سانترال
بيمارستان به ونتيالتور

درصورت خرابی قطعه

کارشناس

تعويض محفظه Humidifier

براي هر بيمار جديد

کاربر

طبق دستورالعمل همراه قطعه

کارشناس

Humidifier
تعويض
temperature probe
طبق دستورالعمل همراه قطعه
تعويض ماسک NIV
تعويض نبواليزر

براي هر بيمار جديد

کاربر
کاربر

منظور از کاربر ،افراد آموزش ديده مراکز درمانی و منظور از کارشناس ،کارشناس خدمات پس
از فروش يا افراد آموزش ديده توسط شرکت سازنده ميباشد.

هشدار
عالوه بر همه موارد کاليبراسيون و نگهداري ذکر شده که توسط کاربر قابل انجام هستند ،توصيه
ميشود که سالی يک بار کاليبراسيون دوره اي توسط کارشناسان آموزش ديده شرکت انجام شود.
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 8اصول تنفس دهی
 8-1مدهاي تنفسی
مدهاي تنفسی ونتيالتور Respina P1عبارتند از:
VCV, V-SIMV, PCV, P-SIMV, PRVC-CMV, PRVC-SIMV, VSV, PSV, APRV



)VCV (Volume Controlled Ventilation

در اين مد ،دستگاه وظيفه دارد حجم جاري تعيين شده را در فاز دم به بيمار منتقل نمايد.
بنابراين اين مد يکی از مدهاي کنترل حجمی محسوب میگردد .پارامترهاي خاص حجم جاري
( ،)Tidal Volumeزمان دم ( )Tiو نرخ تنفسی ( )Rateتوسط کاربر تنظيم میگردد .حداکثر
فلو ( ،)Flowزمان بازدم ) (Teو نسبت زمان دم به بازدم ) (I:Eاز روي پارامترهاي تعيين شده
توسط کاربر بصورت خودکار تعيين میگردد .انتخاب  Tiباالتر سبب کاهش  Peak Flowمی-
گردد (به ازاي ثابت ماندن  )Tidal Volumeو انتخاب  Tidal Volumeکمتر سبب کاهش
 Peak Flowمیگردد (به ازاي ثابت ماندن  .)Tiانتخاب مقادير زياد  Tidal Volumeيا مقدار
کم  Tiميتواند سبب افزايش بيش از اندازه فشار در مسير هوايی بيمار گردد.
افزايش بيش از اندازه فشار يا حجم تحويلی به بيمار می تواند سبب پايان دم گردد .بنابراين
ممکن است در اين شرايط  Tidal Volumeتعيين شده توسط کاربر به بيمار منتقل نشده و
آالرم مربوطه فعال شود .با نزديک شدن فشار به حد آالرم فشار (فشار اکتيو) شير بازدمی باز
شده و مانع از افزايش بيشتر فشار ميگردد .چنانچه در چند سيکل تنفسی اين اتفاق تکرار شود،
آالرم مربوط به عدم انتقال حجم تنظيمی کاربر فعال ميشود (به فصل آالرم ها مراجعه شود).
شکل موج فلوي تحويلی به بيمار توسط پارامتر  Flow Patتعيين ميشود .در اين ونتيالتور دو
شکل موج مربعی) (Squareو نزولی ) (Decقابل انتخاب توسط کاربر هستند.
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مدت زمانی که در آن نه هوايی به ريه بيمار تحويل داده میشود و نه هوايی از طريق مسير
هوايی بيمار از ريه خارج میگردد بوسيله  Pauseتعيين می شود .اين پارامتر به صورت درصدي
از زمان دم است که از صفر تا  75درصد قابل تنظيم ميباشد .در اين مد بيمار میتواند تنفس
اجباري دستگاه را با تالش خود براي نفس کشيدن سنکرون نمايد .دستگاه در زمانهاي
بخصوصی به تنفس بيمار حساس شده و اجازه سنکرون نمودن تنفس اجباري را به بيمار می-
دهد .در اين مد ،يک پنجره بنام  Trigger Windowتعيين ميگردد که در آن دستگاه به تالش
تنفسی بيمار حساس میگردد .اين پنجره از  350ميلیثانيه پس از بازدم )(Min exhalation

شروع و تا ابتداي سيکل تنفسی بعد ادامه میيابد .در شکل زير منحنی فلو بر حسب زمان رسم
شده است .قسمتی از منحنی فلو که با رنگ قرمز نمايش داده شده است مربوط به فاز دم
ميباشد و قسمت آبی رنگ نشان دهنده فاز بازدم است.

شکل  -1-8منحنی فلو بر حسب زمان در مد VCV

هنگامی که اپراتور اقدام به تنظيم پارامترهاي يک مد تنفسی مینمايد ،با محدوديتهايی در
تنظيم حد باال و پايين اين پارامترها مواجه میگردد که اين محدوديتها ناشی از تنظيم ساير
پارامترهاي تنفسی میباشد .اين محدوديت ها به نحوي تعريف شدهاند که شرايط زير حاصل
گردد:
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 Tiنبايد کمتر از  100ميلی ثانيه و کمتر از  10درصد سيکل تنفسی شود.



زمان  Pauseبه عنوان بخشی از زمان  Tiدرنظر گرفته ميشود .با اين وجود بخشی از
زمان دم که پس از کاستن زمان  Pauseباقی ميماند نبايد کمتر از  100ميلی ثانيه
باشد.



 Tiنبايد بزرگتر از  10ثانيه و بزرگتر از  80درصد سيکل تنفسی شود.



 Teکمتر از  200ميلی ثانيه و کمتر از  % 20کل زمان سيکل تنفسی شود.

در مدهاي حجمی با شکل موج مربعی دستگاه ميزان حجم تنظيمی کاربر را با يک مقدار ثابت
فلو در مدت زمان دم به بيمار تحويل ميدهد.
نکته
هنگام تغيير پارامترهاي  Pause ،Rate ،Vtو  Tiمقادير  Flow ،I:E ،Teو زمان  Pauseدر
صفحه تنظيم پارامتر نمايش داده می شود .الزم به ذکر است در صورت فعالسازي Compiance

 Compensationو  Leak Compensationممکن است فلوي اعمالی با فلوي نمايش داده
شده در اين صفحه تفاوت داشته باشد.
پارامترهاي قابل تنظيم در اين مد عبارتند از:
پارامتر
O2
Rate
Vt
PEEP
Ti
Trigger
F Trig/ P Trig

تعريف
درصد اکسيژن براي انتقال به بيمار
تعداد تنفس هاي اجباري در هر دقيقه
حجم مورد نظر براي انتقال به بيمار در طی هر دم
فشار مثبت انتهاي بازدم
زمان دم
روش تشخيص تالش تنفسی بيمار (فلو يا فشار)
آستانه تشخيص تالش تنفسی بيمار برحسب فلو يا فشار
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Pause
Flow Pat.
Dual control

مدت زمانی که پس از انتقال حجم جاري ،تنفس در فاز دم می ماند و پس از
آن بازدم آغاز ميشود .در اين مدت حجمی به بيمار منتقل نميشود.
الگوي فلوي اعمال شده به بيمار
چنانچه بيمار در زمان دم اقدام به تالش تنفسی نمايد ،دستگاه از طريق
سويئچ بر روي کنترل فشار ،به اين در خواست پاسخ ميدهد.

قابليت Dual control

کنترل دوگانه ( )Dual Controlقابليتی است در مدهاي حجمی ) (VCV, V-SIMVکه با
یشود که درصورت نياز ،حجم بيش از مقدار تنظيم
فعال بودن آن ،اين امکان براي بيمار فراهم م ͏
شده را دريافت کند .چنانچه در زمان دم ،بيمار اقدام به تالش تنفسی کرده و باعث افت فشار
شود ،بصورت موقتی ،کنترل حجم به کنترل فشار تغيير میيابد.
قابليت  Dual Controlسازگاري دستگاه با بيمار را افزايش داده و باعث کاهش کار تنفسی
یگردد.
م͏
شرط تغيير از کنترل حجمی به فشاري در فلوي مربعی ،افت فشار بيش از  2سانتيمتر آب يا
افت فشار به زير  PEEPاست ولی در فلوي مثلثی ،فقط افت فشار به زير  PEEPباعث تغيير به
یشود.
کنترل فشاري م ͏
شرط بازگشت از کنترل فشاري به حجمی در همان تنفس نيز ،کاهش يافتن فلو به مقدار اوليه
یباشد.
(فلوي اعمالی ناشی از تنظيمات دستگاه) م ͏
الزم به ذکر است که شروع فاز دم در هر سيکل تنفسی ،به دليل انتخاب مد حجمی ،همواره با
کنترل حجمی خواهد بود.
مثال :اگر  Ti= 2.0 sو  Vt= 1200 mlتنظيم شده باشد ،دستگاه در زمان دم فلوي  36ليتر بر
یشود که حجم
دقيقه را اعمال ميکند .در سيکل اول  Dual Controlغيرفعال بوده و مشاهده م ͏
حدود  1200ميلی ليتر منتقل شده و تالش تنفسی بيمار توسط دستگاه پاسخ داده نشده است.
در سيکل دوم با فعال بودنِ  Dual Controlتالش تنفسی بيمار که منجر به افت فشار بيش از
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 2سانتيمتر آب شده است توسط دستگاه شناسايی و از طريق سوئيچ به کنترل فشار به آن پاسخ
داده شده است .به همين دليل حجمی در حدود  1450ميلی ليتر به بيمار تحويل شده است .در
اين مثال به دليل آنکه قبل از اتمام زمان دم ،مقدار فلو به  36ليتر بر دقيقه کاهش يافته است،
دستگاه مجددا به کنترل حجم باز گشته است.

شکل  -2-8قابليت Dual control



)PCV (Pressure Controlled Ventilation

در اين مد پارامترهاي خاص فشار کنترل ( ،)Pcontrolنرخ تنفسی ( )Rateو زمان دم )(Ti

توسط کاربر تنظيم میگردد .دستگاه وظيفه دارد فشار راههاي هوايی را طی زمان  Tiبرابر
 Pcontrolثابت نگه دارد.
مقدار فشار  PEEPبه  Pcontrolافزوده میگردد و در حقيقت دستگاه فشار راههاي هوايی را بر
روي  PEEP + Pcontrolثابت نگه ميدارد.
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 Rise timeپارامتري است که سرعت رسيدن به فشار کنترل ( )Pcontrolرا تعيين میکند و
داراي سه مقدار Med ،Fast ،و  Slowميباشد.
در اين مد نيز بيمار قادر است تنفس اجباري دستگاه را با کوشش خود براي نفس کشيدن
سنکرون نمايد و اين امر مشابه روش گفته شده در مد  VCVصورت میگيرد.
انتخاب مقادير باالي  Pcontrolيا  Tiمیتواند سبب افزايش  Tidal Volumeمنتقل شده به
بيمار گردد .همچنين تغيير در ظرفيت ريه و مقاومت مسير هوايی بيمار ،میتواند بر روي Vti

منتقل شده به بيمار اثرگذار باشد .حد باالي  Pcontrolبه نحوي تعيين ميشود که مجموع
 Pcontrolو  PEEPاز عدد  80بيشتر نشود.

شکل  -3-8منحنی فشار در مد تنفسیPCV

در شکل فوق منحنی فشار در مد تنفسی  PCVنشان داده شده است .مشاهده میگردد فشار در
فاز دم مقدار ثابتی دارد که اين مقدار ثابت برابر  PEEP + Pcontrolمیباشد که توسط کاربر
تعيين میگردند.
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هنگامی که اپراتور اقدام به تنظيم پارامترهاي يک مد تنفسی مینمايد ،با محدوديتهايی در
تنظيم حد باال و پايين اين پارامترها مواجه میگردد که اين محدوديتها ناشی از تنظيم ساير
پارامترهاي تنفسی میباشد.
افزايش بيش از اندازه فشار يا حجم تحويلی به بيمار ميتواند سبب پايان دم گردد .بنابراين
ممکن است در اين شرايط  Tiاعمال شده توسط دستگاه کمتر از ميزان تنظيم شده کاربرگردد
(به فصل آالرم ها مراجعه شود).
نکته
هنگام تغيير پارامترهاي  Rateو  Tiمقادير  Teو I:Eدر صفحه تنظيم پارامتر نمايش داده
ميشود.
نکته
در زمان دم چنانچه فشار مسير هوايی به هر دليل (نظير سرفه بيمار) از مقدار مشخص شده
براي آن فراتر رود ،شير بازدمی باز شده و مانع از افزايش بيشتر فشار ميگردد.
پارامترهاي قابل تنظيم در اين مد عبارتند از:
پارامتر
O2
Rate
Ti

تعريف
درصد اکسيژن براي انتقال به بيمار
تعداد تنفس هاي اجباري در هر دقيقه
مدت زمان دم

PEEP

فشار مثبت انتهاي بازدم

P control

فشار بيشتر از  PEEPکه در زمان دم اجباري براي انتقال تنفس در نظر
گرفته ميشود

Trigger

روش تشخيص تالش تنفسی بيمار (فلو يا فشار)
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F Trig/ P Trig
Rise Time

آستانه تشخيص تالش تنفسی بيمار برحسب فلو يا فشار
سرعت رسيدن فشار به مقدار تنظيم شده

PRVC-CMV (Pressure Regulated Volume Control Continuous 
)Mandatory Ventilation

در اين مد تنفسی ونتيالتور موظف است  Tidal volumeتنظيم شده توسط کاربر را به بيمار
منتقل نمايد .اما با اين شرط که فشار مسير هوايی در طول دم بر روي مقداري ثابت قرار داشته
باشد .بر اين اساس در هر دم فشار بر روي مقداري ثابت نگه داشته میشود و تنفس تا زمان
اتمام  Tiادامه میيابد .چنانچه مقدار حجم منتقل شده کمتر از  Tidal volumeباشد در دم
بعدي فشار بر روي مقداري بيش از مقدار دم قبلی ،و در صورت انتقال حجم هوايی بيش از
 Tidal volumeفشار بر روي مقداري کمتر از دم قبل ثابت باقی میماند.
افزايش يا کاهش فشار به منظور دست يافتن به  Tidal volumeتنظيمی به نحوي صورت
میگيرد که در هر سيکل اندازه اختالف فشار با سيکل قبل آن بيش از  3سانتيمترآب نگردد.
حد پايين فشار برابر با ) (PEEP + 3cmH2Oميباشد و حد باالي فشار برابر با – (Pmax

) 5cmH2Oميباشد ( Pmaxحد باالي آالرم فشار می باشد) .در صورتی که فشار به حد باال يا
پايين خود رسيده باشد اما همچنان حجم مورد نظر به بيمار منتقل نشود پيغام “Volume not

” Deliveredنمايش داده ميشود (به فصل آالرم ها مراجعه شود).
افزايش بيش از اندازه فشار يا حجم تحويلی به بيمار ميتواند سبب پايان دم گردد .بنابراين
ممکن است در اين شرايط  Tiاعمال شده توسط دستگاه کمتر از ميزان تنظيم شده کاربرگردد.
(به فصل آالرم ها مراجعه شود).
هنگامی که اپراتور اقدام به تنظيم پارامترهاي يک مد تنفسی مینمايد ،با محدوديتهايی در
تنظيم حد باال و پايين اين پارامترها مواجه میگردد که اين محدوديتها ناشی از تنظيم ساير
پارامترهاي تنفسی میباشد.
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نکته
هنگام تغيير پارامترهاي  Rateو  Tiمقادير  Teو  I:Eدر صفحه تنظيم پارامتر نمايش داده
میشود.
نکته
در زمان دم چنانچه فشار مسير هوايی به هر دليل (نظير سرفه بيمار) از مقدار مشخص شده
براي آن فراتر رود ،شير بازدمی باز شده و مانع از افزايش بيشتر فشار ميگردد.
اسامی پارامترهاي قابل تنظيم در اين مد در جدول زير آورده شدهاند.
پارامتر
O2
Rate
Ti
PEEP
Vt
Trigger
F Trig/ P Trig
Rise Time

تعريف
درصد اکسيژن براي انتقال به بيمار
تعداد تنفس هاي اجباري
مدت زمان دم
فشار مثبت انتهاي بازدم
حجم مورد نظر براي انتقال به بيمار در طی هر دم
روش تشخيص تالش تنفسی بيمار (فلو يا فشار)
آستانه تشخيص تالش تنفسی بيمار برحسب فلو يا فشار
سرعت رسيدن فشار به مقدار تنظيم شده
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V-SIMV (Volume Controlled Synchronized Intermittent Mandatory 
)Ventilation

در اين مد تنفسهاي اجباري بصورت حجمی کنترل میگردند و از تنفسهاي ارادي بيمار نيز
بصورت فشاري حمايت میشود .بنابراين تلفيقی از حالت تنفس ارادي و اجباري در اين مد براي
بيمار فراهم میگردد.
در شکل زير منحنی فشار بر حسب زمان در مد  V-SIMVنشان داده شده است .در اين شکل
دم و بازدم در تنفس اجباري به ترتيب با رنگهاي قرمز و سبز تيره و دم و بازدم در تنفس
ارادي به ترتيب با رنگهاي زرد و سبز روشن نشان داده شده است.

شکل  -4-8منحنی فشار در مد تنفسی V-SIMV

در اين تنفس بازدم به دو پنجره زمانی تقسيم میگردد:
تالش تنفسی بيمار در پنجره  Spont windowمنجر به دريافت تنفس کمکی از دستگاه
ميگردد .همچنين در پنجره  Expectation windowبيمار قادر است تنفس اجباري سنکرون
شده با تالش تنفسی خود دريافت نمايد.
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هنگامی که اپراتور اقدام به تنظيم پارامترهاي يک مد تنفسی مینمايد ،با محدوديتهايی در
تنظيم حد باال و پايين اين پارامترها مواجه میگردد که اين محدوديتها ناشی از تنظيم ساير
پارامترهاي تنفسی ميباشد.
افزايش بيش از اندازه فشار يا حجم تحويلی به بيمار می تواند سبب پايان دم گردد .بنابراين
ممکن است در اين شرايط  Tidal Volumeتعيين شده توسط کاربر به بيمار منتقل نشده و
آالرم مربوطه فعال شود .با نزديک شدن فشار به حد آالرم فشار (فشار اکتيو) شير بازدمی باز
شده و مانع از افزايش بيشتر فشار ميگردد .چنانچه در چند سيکل تنفسی اين اتفاق تکرار گردد،
آالرم مربوط به عدم انتقال حجم تنظيمی کاربر فعال ميگردد (به فصل آالرم ها مراجعه شود).
شکل موج فلوي تحويلی به بيمار توسط پارامتر  Flow Patتعيين ميشود .در اين ونتيالتور دو
شکل موج مربعی) (Squareو نزولی ) (Decقابل انتخاب توسط کاربر هستند.
مدت زمانی که در آن نه هوايی به ريه بيمار تحويل داده میشود و نه هوايی از طريق مسير
هوايی بيمار از ريه خارج میگردد بوسيله  Pauseتعيين می شود .اين پارامتر به صورت درصدي
از زمان دم  Tiاست که از صفر تا  75درصد قابل تنظيم ميباشد.

نکته
هنگام تغيير پارامترهاي  Pause ،Rate ،Vtو  Tiمقادير  Flow ،I:E ،Teو زمان  Pauseدر
صفحه تنظيم پارامتر نمايش داده می شود .الزم به ذکر است در صورت فعالسازي Compiance

 Compensationو  Leak Compensationممکن است فلوي اعمالی با فلوي نمايش داده
شده در اين صفحه تفاوت داشته باشد.

نکته
در زمان دم (در تنفس هاي کمکی) چنانچه فشار مسير هوايی به هر دليل (نظير سرفه بيمار) از
مقدار مشخص شده براي آن فراتر رود ،شير بازدمی باز شده و مانع از افزايش بيشتر فشار
ميگردد.
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پارامترهاي قابل تنظيم در اين مد در جدول زير نشان داده شدهاند.
پارامتر
O2
Rate

تعريف
درصد اکسيژن براي انتقال به بيمار
تعداد تنفس هاي اجباري
حجم مورد نظر براي انتقال به بيمار در طی هر دم

Vt
PEEP

فشار مثبت انتهاي بازدم

P support

فشار بيشتر از  PEEPکه در زمان دم کمکی براي انتقال تنفس در نظر
گرفته ميشود
زمان دم

Ti
Trigger
F Trig/ P Trig
% Esens
Rise Time
Pause
Flow Pat.
Dual control


روش تشخيص تالش تنفسی بيمار (فلو يا فشار)
آستانه تشخيص تالش تنفسی بيمار برحسب فلو يا فشار
درصدي از بيشينه فلوي دم در تنفس هاي کمکی که با رسيدن به اين
مقدار ،ونتيالتور بازدم را آغاز ميکند
سرعت رسيدن فشار به مقدار تنظيم شده
درصدي از زمان دم که پس از انتقال حجم جاري ،تنفس در دم مانده و
سپس بازدم آغاز ميشود .در اين مدت حجمی به بيمار منتقل نميشود.
الگوي فلوي اعمال شده به بيمار
چنانچه بيمار در زمان دم اقدام به تالش تنفسی نمايد ،دستگاه از طريق
سوئيچ بر روي کنترل فشار ،به اين درخواست پاسخ ميدهد.

P-SIMV (Pressure Controlled Synchronized Intermittent Mandatory
)Ventilation

اين مد تنفسی نيز مانند  V-SIMVتلفيقی از تنفس اجباري و ارادي میباشد .تنفس اجباري با
فشار  Pcontrolاعمال شده و تنفس ارادي با فشار  Psupportحمايت میگردد.
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افزايش بيش از اندازه فشار يا حجم تحويلی به بيمار می تواند سبب پايان دم گردد .بنابراين
ممکن است در اين شرايط  Tiاعمال شده توسط دستگاه کمتر از ميزان تنظيم شده کاربرگردد
(به فصل آالرم ها مراجعه شود).
نکته
هنگام تغيير پارامترهاي  Rateو  Tiمقادير  Teو  I:Eدر صفحه تنظيم پارامتر نمايش داده می
شود.
نکته
در زمان دم چنانچه فشار مسير هوايی به هر دليل (نظير سرفه بيمار) از مقدار مشخص شده
براي آن فراتر رود ،شير بازدمی باز شده و مانع از افزايش بيشتر فشار ميگردد.در شکل زير
منحنی فشار مربوط به مد  P-SIMVنشان داده شده است .در اين مد نيز مانند مد ،V-SIMV
بيمار در  Expectation Windowقادر به سنکرون کردن تنفس اجباري دستگاه با کوشش
تنفسی خود بوده و در محدوده  Spontaneous Windowقادر به دريافت تنفس کمکی از
دستگاه با فشار  Psupportمیباشد.

شکل  -5-8منحنی فشار در مد تنفسی P-SIMV
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تنها تفاوت اين مد با مد  V-SIMVدر آن است که در مد  V-SIMVتنفس اجباري از طريق
کنترل حجم تعيين شده توسط کاربر کنترل میگردد ولی در مد  P-SIMVاين کنترل از طريق
اعمال فشار ثابت صورت میپذيرد و نه .Tidal volume
فهرست کامل پارامترهاي قابل تنظيم در اين مد در جدول زير آورده شده است.
پارامتر
O2
Rate
Ti

درصد اکسيژن براي انتقال به بيمار
تعداد تنفس هاي اجباري
مدت زمان دم

PEEP

فشار مثبت انتهاي بازدم

P control

فشار بيشتر از  PEEPکه در زمان دم اجباري براي انتقال تنفس در نظر
گرفته ميشود

P support

فشار بيشتر از  PEEPکه در زمان دم کمکی براي انتقال تنفس در نظر
گرفته ميشود

Trigger

روش تشخيص تالش تنفسی بيمار (فلو يا فشار)

F Trig/ P Trig
% Esens
Rise Time


تعريف

آستانه تشخيص تالش تنفسی بيمار برحسب فلو يا فشار
درصدي از بيشينه فلوي دم در تنفس هاي کمکی که با رسيدن به اين
مقدار ،ونتيالتور بازدم را آغاز ميکند
سرعت رسيدن فشار به مقدار تنظيم شده

PRVC-SIMV (Pressure Regulated Volume Synchronized Intermittent
)Mandatory Ventilation

عملکرد کلی اين مد در حالت تنفس اجباري مانند  PRVC-CMVمیباشد که در آن در هر دم
فشار بر روي مقداري ثابت نگه داشته میشود و تنفس تا زمان اتمام  Tiادامه میيابد و در
صورت دست نيافتن به  Tidal volumeتعيين شده ،فشار در سيکل بعدي تنفس ،حداکثر 3
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سانتی متر آب تغيير میکند و اين روند ادامه میيابد تا  Tidal volumeمورد نظر اعمال گردد.
تنها امکانی که در اين مد نسبت به  PRVC-CMVبراي بيمار فراهم است ،امکان تنفس ارادي
براي بيمار و حمايت دستگاه از طريق اعمال فشار  Psupportمیباشد.
افزايش بيش از اندازه فشار يا حجم تحويلی به بيمار می تواند سبب پايان دم گردد .بنابراين
ممکن است در اين شرايط  Tiاعمال شده توسط دستگاه کمتر از ميزان تنظيم شده کاربر گردد
(به فصل آالرم ها مراجعه شود).
نکته
هنگام تغيير پارامترهاي  Rateو  Tiمقادير  Teو  I:Eدر صفحه تنظيم پارامتر نمايش داده می
شود.
نکته
در زمان دم چنانچه فشار مسير هوايی به هر دليل (نظير سرفه بيمار) از مقدار مشخص شده
براي آن فراتر رود ،شير بازدمی باز شده و مانع از افزايش بيشتر فشار ميگردد.
در جدول زير اسامی پارامترهاي قابل تنظيم توسط کاربر در اين مد آورده شده است.
پارامتر
O2
Rate

تعريف
درصد اکسيژن براي انتقال به بيمار
تعداد تنفس هاي اجباري

Vt

حجم مورد نظر براي انتقال به بيمار در طی هر دم

Ti

مدت زمان دم

PEEP

فشار مثبت انتهاي بازدم

P support

فشار بيشتر از  PEEPکه در زمان دم کمکی براي انتقال تنفس در نظر
گرفته ميشود
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Trigger
F Trig/ P Trig
% Esens
Rise Time



روش تشخيص تالش تنفسی بيمار (فلو يا فشار)
آستانه تشخيص تالش تنفسی بيمار برحسب فلو يا فشار
درصدي از بيشينه فلوي دم در تنفس هاي کمکی که با رسيدن به اين
مقدار ،ونتيالتور بازدم را آغاز ميکند
سرعت رسيدن فشار به مقدار تنظيم شده

)VSV (Volume Support Ventilation

اين مد تنفسی ،يک مد کامال ارادي میباشد و به عبارت ديگر بيمار تعيين کننده نرخ تنفس
میباشد .در اين مد  Tidal volumeتوسط کاربر تعيين میگردد .زمانی که بيمار کوششی براي
تنفس نمايد ،دستگاه با اعمال يک فشار ثابت سعی در انتقال  Tidal volumeتعيين شده به
بيمار مینمايد .حد پايين فشار برابر با ) (PEEP + 3cmH2Oو حد باالي فشار برابر با
) (Pmax – 5cmH2Oميباشد ( Pmaxحد باالي آالرم فشار می باشد).
در صورتی که فشار به حد باال يا پايين خود رسيده باشد اما همچنان حجم مورد نظر به بيمار
منتقل نشود پيغام ” “Volume not Deliveredنمايش داده ميشود (به فصل آالرم ها مراجعه
شود).
افزايش بيش از اندازه فشار يا حجم تحويلی به بيمار می تواند سبب پايان دم گردد (.هنگامی
که اپراتور اقدام به تنظيم پارامترهاي يک مد تنفسی مینمايد ،با محدوديتهايی در تنظيم حد
باال و پايين اين پارامترها مواجه میگردد که اين محدوديتها ناشی از تنظيم ساير پارامترهاي
تنفسی میباشد.
نکته
در زمان دم چنانچه فشار مسير هوايی به هر دليل (نظير سرفه بيمار) از مقدار مشخص شده
براي آن فراتر رود ،شير بازدمی باز شده و مانع از افزايش بيشتر فشار ميگردد.
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در جدول زير اسامی پارامترهاي قابل تنظيم توسط کاربر در اين مد آورده شده است.
پارامتر
O2

درصد اکسيژن براي انتقال به بيمار

Vt

حجم مورد نظر

PEEP
Trigger
F Trig/ P Trig
% Esens
Rise Time



تعريف

فشار مثبت انتهاي بازدم
روش تشخيص تالش تنفسی بيمار (فلو يا فشار)
آستانه تشخيص تالش تنفسی بيمار برحسب فلو يا فشار
درصدي از بيشينه فلوي دم در تنفس هاي کمکی که با رسيدن به اين
مقدار ،ونتيالتور بازدم را آغاز ميکند
سرعت رسيدن فشار به مقدار تنظيم شده

)PSV (Pressure Support Ventilation

تنفس بيمار در اين مد نيز بصورت کامال ارادي صورت میپذيرد .تفاوت آن با مد  VSVآن است
که دستگاه در صورت تشخيص کوشش بيمار براي تنفس ،از طريق  Psupportبه انجام تنفس
بيمار کمک مینمايد .چنانچه در اين مد  Psupportتوسط کاربر صفر در نظر گرفته شود،
فشاري برابر فشار  PEEPدر کل چرخه تنفس در مسير هوايی بيمار حفظ میگردد که اين
وضعيت در اصل معادل مد ) CPAP (Continuous Positive Airway Pressureمیباشد.
افزايش بيش از اندازه فشار يا حجم تحويلی به بيمار می تواند سبب پايان دم گردد (به فصل
آالرم ها مراجعه شود).
هنگامی که اپراتور اقدام به تنظيم پارامترهاي يک مد تنفسی مینمايد ،با محدوديتهايی در
تنظيم حد باال و پايين اين پارامترها مواجه میگردد که اين محدوديتها ناشی از تنظيم ساير
پارامترهاي تنفسی میباشد.
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نکته
در زمان دم چنانچه فشار مسير هوايی به هر دليل (نظير سرفه بيمار) از مقدار مشخص شده
براي آن فراتر رود ،شير بازدمی باز شده و مانع از افزايش بيشتر فشار ميگردد.

منحنی فشار و فلو در مد  PSVدر شکل زير نشان داده شده است .مالحظه میگردد به دنبال
تشخيص تالش بيمار براي تنفس ،دستگاه از طريق اعمال فشار ( Psupportدر شرايط وجود
 ،PEEPفشار ،)PEEP + Psupportبه تنفس ارادي بيمار کمک مینمايد.

شکل  -6-8منحنی فشار و فلو در مد PSV

پارامترهاي قابل تنظيم در اين مد عبارتند از:
پارامتر
O2

تعريف
درصد اکسيژن براي انتقال به بيمار

PEEP

فشار مثبت انتهاي بازدم

P support

فشار بيشتر از  PEEPکه در زمان دم کمکی براي انتقال تنفس در نظر
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گرفته ميشود
Trigger
F Trig/ P Trig
% Esens
Rise Time



روش تشخيص تالش تنفسی بيمار (فلو يا فشار)
آستانه تشخيص تالش تنفسی بيمار برحسب فلو يا فشار
درصدي از بيشينه فلوي دم در تنفس هاي کمکی که با رسيدن به اين
مقدار ،ونتيالتور بازدم را آغاز ميکند
سرعت رسيدن فشار به مقدار تنظيم شده

)APRV (Airway Pressure Release Ventilation

يکی از انواع مدهاي فشاري است که در آن به بيمار اجازه تنفس در دو سطح مختلف
فشار) (Phigh, Plowداده میشود.
دو پارامتر  Thighو  Tlowتعيين کننده مدت زمان قرار گرفتن در هر يک از سطوح فشار باال يا
پايين میباشد .دستگاه در مدت زمان  Thighدر فاز دم و در مدت زمان  Tlowدر مرحله بازدم
ميباشد .حداقل زمان ممکن براي  Thighبرابر يک ثانيه و حداکثر زمان ممکن براي  Tlowبرابر
دو ثانيه درنظر گرفته شده است.
نکته
در سطح پايين فشار ،اجازه تريگ به بيمار داده نميشود.

پارامتر :Auto Tlow
با تنظيم پارامتر  ،Auto Tlowمیتوان مدت زمان باقی ماندن در فشار پايين را به تغييرات
فلوي بازدمی وابسته کرد .در اين حالت ،زمان ِ فشار پايين تا جايی ادامه می يابد که فلوي
بازدمی به درصد تعيين شده از پيک فلوي بازدمی برسد.
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مثال :در شکل زير و در سيکل اول  Auto Tlow=offو  Tlow=1.2ثانيه انتخاب شده است.
یانجامد .در سيکل دوم  Auto Tlowتوسط
یشود که بازدم  1.2ثانيه به طول م ͏
مالحظه م ͏
یکند و به دليل آنکه مقدار پيک فلوي بازدمی  100ليتر بر دقيقه بوده
کاربر به  %75تغيير م ͏
یيابد:
یرسد ،زمان ِ فشار پايين خاتمه م ͏
است ،هنگامی که فلوي بازدمی به  75ليتر بر دقيقه م ͏
()PFe * Auto Tlow= 100 * 0.75= 75

شکل  -7-8منحنی هاي فشار و فلو در مد  APRVبا  Auto Tlowتنظيمی

نکته
در صورتيکه کاربر  Auto Tlowرا مقداري غير از  offتنظيم نمايد ،مقدار  Tlowتنظيمی
توسط کاربر به عنوان حداکثر زمان فشار پايين درنظر گرفته می شود (در اين شرايط اين پارامتر
بصورت  Tlow Maxنمايش داده می شود) .اين موضوع زمانی اهميت دارد که به هر دليل پيک
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فلوي بازدمی تشخيص داده نشده يا فلوي بازدمی به دليل شرايط فيزيولوژيک بيمار با تاخير
بسيار زياد کاهش يابد.
یباشد:
در شرايط زير دستگاه قادر به شناسايی پيک فلوي بازدمی نم ͏
-

پيک فلوي بازدمی از  5ليتر بر دقيقه کمتر باشد.

-

در صورتيکه سنسور فلوي بازدمی خراب بوده و يا توسط کاربر غير فعال شده باشد.
نکته

-

ممکن است زمان  Thighتوسط کاربر مقداري بزرگتر از زمان آپنه انتخاب شود ،در اين
شرايط توصيه ميشود در صورت نياز مد آپنه غير فعال شود.

-

در صورتيکه به دليل عدم تشخيص تالش تنفسی بيمار ،در سطح باالي فشار ،آپنه
تشخيص داده شود دستگاه در کوتاهترين زمان ممکن وارد بازدم شده و پس از گذشت
 200ميلی ثانيه وارد آپنه ميشود.

-

در صورتيکه به دليل عدم تشخيص تالش تنفسی بيمار ،در سطح پايين فشار ،آپنه
تشخيص داده شود در صورتيکه  200ميلی ثانيه از فاز بازدم سپري شده باشد دستگاه وارد
مد آپنه ميشود.

پارامترهاي قابل تنظيم در اين مد عبارتند از:
پارامتر
O2

تعريف
درصد اکسيژن براي انتقال به بيمار

Phigh

فشار  PEEPسطح باال

Plow

فشار  PEEPسطح پايين

Thigh

مدت زمان قرارگيري در فشار سطح باال

Tlow

مدت زمان قرار گيري در فشار سطح پايين
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Auto Tlow
Trigger
F Trig/ P Trig
% Esens
Rise Time



تعيين کننده مدت زمانی که دستگاه در سطح پايين فشار (بازدم) ميماند
روش تشخيص تالش تنفسی بيمار (فلو يا فشار)
آستانه تشخيص تالش تنفسی بيمار برحسب فلو يا فشار
درصدي از بيشينه فلوي دم در تنفس هاي کمکی که با رسيدن به اين
مقدار ،ونتيالتور بازدم را آغاز ميکند
سرعت رسيدن فشار به مقدار تنظيم شده

Apnea Backup

چنانچه به هر دليل در مدت زمانی معين ( ،)Tapneaتنفسی به بيمار داده نشود ،دستگاه در
صورت فعال بودن  ،Apnea Backupبر روي مد پشتيبان قرار میگيرد.
اين قابليت براي مدهاي  APRVو  PSV, VSVوجود دارد .مد تنفسی  PCVبعنوان مد
پشتيبان در نظر گرفته شده است ،البته می توان  Apnea Backupرا در هر يک از اين مدها
غيرفعال کرد.
در تنظيمات مد پشتيبان ( )PCVامکان تنظيم پارامترهاي  Rate ،Tiو  Pcontrolبراي کاربر
فراهم است و بقيه پارامترها از تنظيمات موجود گرفته ميشود .توجه داشته باشيد که پارامترهاي
 Pcontrol, PEEPو  Psupportدر مد پشتيبان يکديگر را محدود ميکنند.
نکته
اگر مد پشتيبان از مد  APRVفعال شود ،پارامتر  Plowمعادل  PEEPدرنظر گرفته ميشود.
چنانچه مد آپنه فعال باشد و زمان در نظر گرفته شده براي آپنه سپري شود و بيمار تنفسی
نداشته باشد ،مد عملکردي دستگاه به مد پشتيبان تغيير میيابد و آالرم آپنه روشن میگردد و
در صورتيکه مد آپنه غيرفعال باشد تنها آالرم آپنه روشن شده اما دستگاه در مد عملکردي سابق
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باقی میماند (در صورت حفظ اين شرايط به محض روشن کردن آپنه دستگاه به مد آپنه سوييچ
میکند).
شرايط خروج از آپنه:
-

چنانچه بيمار دو تالش تنفسی موفق (منجر به تريگ شدن دستگاه) پياپی داشته باشد.

-

چنانچه بيمار چهار تالش تنفسی موفق (منجر به تريگ شدن دستگاه) در  10تنفس اخير
داشته باشد.

-

چنانچه کاربر مد تنفسی را تعويض نمايد (به عنوان مثال در حاليکه مد عملکردي PSV

فعال میباشد آپنه رخ دهد ،چنانچه کاربر مدي غير از  PSVرا انتخاب نمايد ،دستگاه از
حالت آپنه خارج میگردد).
-

غير فعال کردن مد آپنه.

ساير موارد قابل ذکر:
-

مانورهاي تنفسی  Exp-Hold ،Ins-Holdو تنفس  manualدر مد آپنه قابل اجرا
ميباشند.

-

مانور تنفسی  manualسبب خروج از مد آپنه نمیگردد.

-

چنانچه دستگاه در يکی از مدهاي تنفسی  VSV ،PSVيا  APRVقرار داشته باشد و
شرايط آپنه فراهم گردد ،انتخاب مد ديگر سبب خروج از مد عملکردي آپنه ميگردد.
چنانچه مد جديد يکی از مدهاي  PSVيا  VSVباشد ،تا زمانيکه بيمار ،دستگاه را تريگ
ننمايد ،آالرم مربوط به آپنه کماکان فعال خواهد ماند.

الزم به ذکر است تنظيمات مربوط در هر يک از اين مدها در پنجره مربوط به Apnea Backup

صورت ميپذيرد.
در زمانی که در مد آپنه هستيم ،به جاي مد نمايشی ،مد پشتيبان موجود با رنگ قرمز نمايش
داده ميشود.
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نکته
-

در مد هاي حجمی چنانچه فشار مسير هوايی از  5سانتمتر آب کمتر از حد باالي
آالرم فشار ،باالتر رود ،شير بازدمی باز ميشود .همچنين در صورتيکه فشار از حد باالي
آالرم فشار فراتر رفته باشد ،مدت زمان دم خاتمه يافته و بازدم آغاز ميگردد.

-

در مدهاي فشاري در حين دم ،در صورتيکه فشار سيستم از "فشار تنظيمی 4 +
سانتيمتر آب" فراتر رود ،شير بازدمی براي حفظ فشار باز ميشود .ولی در صورتيکه
فشار از حد باالي آالرم فشار فراتر رفته باشد ،مدت زمان دم خاتمه يافته و بازدم آغاز
ميگردد.

-

در مد هاي حجمی ،باز شدن شير بازدمی به جهت حفظ فشار ممکن است باعث شود
که حجم تنظيمی کاربر به بيمار منتقل نگردد.

 8-2محدوديت هاي تنظيمی پارامترها
درتنظيم پارامترهاي  Settingدستگاه در مدهاي تنفسی مختلف ،برخی از پارامترهاي تنفسی
يکديگر را محدود ميکنند .اين محدوديت ها به چند دسته تقسيم ميشوند که عبارتند از:
-

وابستگی پارامترهاي Vti, Flow, Rate

-

وابستگی پارامترهاي Rate, Ti

-

وابستگی پارامترهاي  PEEP, Ppeak, Psupport, Phigh, Plowو حد
باالي آالرم فشار ) (HPresAlarmکه در جدول زير آورده شده است.

مد تنفسی

ارتباط پارامترها

PCV& P-SIMV, Apnea Backup

PEEP + Pcontrol ≤ 80

P-SIMV, PRVC-SIMV, V-SIMV & PSV

PEEP + Psupport ≤ 80
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مد تنفسی
VSV , PRVC-CMV, PRVC-SIMV

ارتباط پارامترها
PEEP + 10 ≤ HPresAlarm
PEEP + 7 ≤ HPresAlarm

VCV, PCV, V-SIMV, P-SIMV, PSV
PCV & P-SIMV

PEEP + Pcontrol + 5 ≤ HPresAlarm

P-SIMV, PRVC-SIMV, V-SIMV & PSV

PEEP + Psupport + 5 ≤ HPresAlarm

APRV

Plow + 7 ≤ HPresAlarm

APRV

Plow + 3 ≤ Phigh

APRV

PHigh + 5 ≤ HPresAlarm

هشدار
توجه داشته باشيد که هنگام تغيير مدهاي تنفسی ،ممکن است برحسب شرايط موجود ،پارامترهاي
تنظيمی بريده (محدود) شوند.

 8-3جبرانسازي نشتی )(Leak Compensation
هنگاميکه  Leak compensationفعال گردد دستگاه تالش ميکند مقادير نشتی فلو را جبران
نمايد .به منظور جلوگيري از افزايش زمان دم در مدهاي حجمی ،افزايش حجم از طريق افزايش
فلوي دمی صورت ميگيرد .بر اين اساس ،حجم محاسبه شده نشتی در قالب فلوي ثابت به فلوي
تنظيمی اضافه ميشود تا حجم انتقال يافته به بيمار به حجم مورد نظر کاربر برسد .مقدار افزوده
شده به حجم تنظيمی بر اساس جدول زير محدود ميگردد.

قابليت جبرانسازي نشتی در تمامی مدهاي تنفسی قابل انتخاب ميباشد.
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NIV

Invasive

͏ 80%

40%

pediatric

90%

50%

adult

بيشترين مقدار محاسبه شده فلو نشتی مطابق جدول زير محدود شده و مقادير محدود شده آن
در محاسبه حجم نشتی اعمال ميگردد.
NIV

Invasive

͏ 30 l/min

15 l/min

pediatric

͏ 50 l/min

20 l/min

adult

الزم به ذکر است که هر يک از دو شرط فوق در شرايط خاصی میتوانند سبب محدود شدن
حجم افزوده شده به حجم دمی گردند.
در محاسبه شکل موجهاي فلو دمی و حجم دمی و پارامتر  VTiمقدار نشتیِ محاسبه شده از
مقادير ترسيمی کاسته شده و نشان داده میشود تا کاربر مقدار فلوي واقعی انتقال يافته به بيمار
را مشاهده نمايد.
پارامترهايی که بر اساس فلوي بازدمی بدست می آيند جبران سازي نمی شوند .از جمله اين
پارامترها  Vte, PFe, MV, MV spontميباشند .عالوه بر آن پارامترهايی که مقادير سنسور
فلوي بازدمی بصورت غير مستقيم در آنها استفاده ميگردد نيز در حضور نشتی دچار خطا
ميگردند (نظير .)RCe

در مدهاي فشاري ،دستگاه با اعمال فلوي بيشتر به جبرانسازي فشار تنظيمی توسط کاربر می
پردازد و منحنی هاي فلو و حجم و پارامترهاي تنفسی نظير آنچه در مدهاي حجمی مطرح
گرديد اصالح ميگردند.
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نکته
در صورت خراب بودن سنسور فلوي بازدمی (و روشن شدن آالرم خرابی آن) و يا غيرفعال بودن
سنسور فلوي بازدمی امکان فعال سازي  Leak compensationفراهم نيست .اما در صورتيکه
در حين استفاده از  Leak compensationعملکرد سنسور مختل شود و يا کاربر آن را غير
فعال نمايد ،دکمه  Leak compensationغير فعال نميگردد هرچند در اين شرايط عمليات
جبرانسازي امکانپذير نمی باشد و فلوي نشتی برابر صفر در نظر گرفته می شود .با برطرف شدن
شرايط فوق عملکرد جبرانسازي از سر گرفته می شود.

هشدار
درصورت فعال بودن جبران سازي نشتی و يا جبران سازي کامپليانس در مدهاي حجمی ،ممکن
است مقدار فلوي اعمالی توسط دستگاه با فلوي تنظيمی مغاير باشد.

Non-Invasive Ventilation (NIV) 8-4
در ونتيالتور رسپينا  NIVقابليتی است که در مدهاي  PSVو  P-SIMVقابل اجرا می باشد .با
فعال کردن  ،NIVکلمه  NIVداخل پرانتز جلوي مد فعال نمايش داده ميشود .از آنجاييکه
اساس  NIVبر جبرانسازي نشتی استوار است الزم است پيش از فعالسازي  ،NIVقابليت Leak
 Compensationفعال بوده باشد .بنابراين در صورت غيرفعال بودن Leak Compensation

کاربر قادر به فعالسازي  NIVنخواهد بود ،همچنين در تمام مدتی که  NIVفعال است کاربر
قادر به غير فعالسازي  Leak Compensationنخواهد بود.
درصورتيکه قابليت  NIVدر مد  PSVفعال بوده و مد  Apnea backupفعال شود NIV ،در
مد آپنه همچنان فعال خواهد ماند.
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نکته
-

به منظور عملکرد صحيح  ،NIVتوصيه ميگردد در حين فعالسازي  NIVحتما از
تريگر فلويی استفاده گردد.

-

در صورت خراب بودن سنسور فلوي بازدمی (و روشن شدن آالرم خرابی آن) و يا
غيرفعال بودن سنسور فلوي بازدمی امکان فعال سازي  NIVفراهم نيست .اما در
صورتيکه در حين استفاده از  NIVعملکرد سنسور مختل شود و يا کاربر آن را غير
فعال نمايد ،دکمه  NIVغير فعال نميگردد هرچند در اين شرايط مانور جبران نشتی
امکانپذير نمی باشد .با برطرف شدن مشکل عملکرد  NIVاز سر گرفته می شود.

-

در صورت فعال بودن  ،NIVممکن است نياز گردد محدوده پايين آالرم هاي  VTeو
 MVتغيير يافته و يا در صورت نياز توسط کاربر غيرفعال گردند.

به منظور جلوگيري از انتقال حجم زياد به ريه بيمار ،توصيه ميشود کاربر هنگام فعالسازي
 Leak Compensationو  NIVحد باالي آالرم فشار را با دقت تنظيم نمايد.
در صورتيکه نشتی بصورت آنی قطع شود ،ممکن است در سيکل هاي ابتدايی پس از رفع نشتی
حجم زيادي به ريه منتقل گردد.

 8-5جبرانسازي افت غلظت اکسيژن ورودي
اگر اکسيژن پر فشار ورودي از منابعی مثل دستگاه اکسيژن ساز بيمارستانی تامين شود ،غلظت
اکسيژن ورودي ثابت نبوده و ممکن است در ساعات مختلف شبانه روز دچار افزايش يا کاهش
غلظت شود .به منظور مديريت اين پديده ،ماژول سنسور اکسيژن ورودي پيش بينی شده است
تا به کمک آن و با تنظيم غلظت اکسيژن تحويلی به بيمار ،تاثير نوسانات غلظت اکسيژن ورودي
به حداقل برسد .عدد اندازهگيري شده براي غلظت اکسيژن ورودي نمايش داده شده و آالرمهاي
مربوطه نيز اعالم می͏گردند.
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درصورت تغيير غلظت منبع اکسيژن ورودي و فعال بودن سنسور اکسيژن ورودي ،مقدار
اکسيژن تحويلی به بيمار تصحيح ميشود تا اکسيژن مورد نظر به بيمار منتقل شود ولی براي
کاهش ريسک هاي احتمالی ،مقدار اکسيژن تصحيح شده به اندازه حداکثر  %30محدود شده
است.
 8-6پارامترهاي اندازه گيري )(Monitoring
مقادير اندازه گيري شده پارامترها ،در طول تنفس دهی ،در باالي صفحه نمايش ،نشان داده
ميشود .براي نمايش پارامتر اندازه گيري شده که روي صفحه قرار ندارد ،به ترتيب زير عمل
کنيد:
 .1يکی از پارامترهاي اندازه گيري در حال نمايش که ميخواهيد پارامتر موردنظر به جاي آن
نمايش داده شود را  Touchکنيد.
 .2صفحه اي باز ميشود که نام تمام پارامترهاي اندازه گيري را به همراه مقادير اندازه گيري
شده آنها نشان ميدهد .از اين صفحه پارامتر موردنظر خود را انتخاب کنيد.
.3

پارامترهاي زير تا  30ثانيه پس از شروع تنفس و گذشت  3سيکل تنفسی نمايش داده
نميشود:
MV, V te, MV Spont, Leak, Rate, Rate Sp, O2

پارامترهايی که ونتيالتور  Respina P1اندازه گيري کرده و نمايش ميدهد در جدول زير آورده
شده است:
پارامتر

تعريف

واحد اندازه گيري

P peak

فشار ماکزيمم در طی دم .اين پارامتر در هر تنفس محاسبه و
بروز ميشود.

cmH2O
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پارامتر

تعريف

واحد اندازه گيري

PEEP

فشار راه هاي هوايی در انتهاي بازدم .اين پارامتر در هر
تنفس محاسبه و بروز میشود.

cmH2O

P mean

فشار متوسط در طی يک سيکل تنفسی .اين پارامتر در هر
تنفس محاسبه و بروز میشود.

cmH2O

PendInsp

فشار راه هاي هوايی در انتهاي دم .اين پارامتر در هر تنفس
محاسبه و بروز میشود.

cmH2O

V te

حجم هواي خارج شده در هر بازدم .اين پارامتر در هر تنفس
محاسبه و بروز میشود.

ml

V ti

حجم تحويلی به بيمار در هر دم .اين پارامتر در هر تنفس
محاسبه و بروز میشود.

ml

MV

حجم بازدمی بيمار در هر دقيقه شامل تنفس هاي اجباري و
اختياري .اين پارامتر در  8تنفس محاسبه شده اما با هر
تنفس بروز میشود.

ml

MV Spont

حجم بازدمی بيمار در تنفس هاي اختياري در هر دقيقه .اين
پارامتر در  8تنفس محاسبه شده اما با هر تنفس بروز ميشود.

ml

Leak

ميزان نشتی .اين پارامتر در  5تنفس محاسبه شده اما با هر
تنفس به روز ميشود.

%

PF

فلو ماکزيمم در طی دم .اين پارامتر در هر تنفس محاسبه و
بروز میشود.

l/min

PF e

فلو ماکزيمم در طی بازدم .اين پارامتر در هر تنفس محاسبه
و بروز ميشود.

l/min
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پارامتر

تعريف

واحد اندازه گيري

Rate

تعداد تنفس در دقيقه شامل تنفس هاي اجباري و اختياري.
اين پارامتر در  8تنفس محاسبه شده اما با هر تنفس بروز
ميشود.

b/min

Rate Sp.

تعداد تنفس هاي اختياري در دقيقه .اين پارامتر در  8تنفس
محاسبه شده اما با هر تنفس بروز میشود.

b/min

Ti

زمان دم .اين پارامتر در هر تنفس محاسبه و بروز ميشود.

Sec

Te

زمان بازدم .اين پارامتر در هر تنفس محاسبه و بروز ميشود.

Sec

I:E

نسبت زمان دم به بازدم .اين پارامتر در هر تنفس محاسبه و
بروز ميشود.

--

نسبت زمان قرار داشتن در  PEEPسطح باال به PEEP
H:L

سطح پايين در مد  .APRVاين پارامتر در هر تنفس
محاسبه و بروز ميشود.

--

Ti/Ttot

نسبت زمان دم به زمان کل چرخه تنفسی .اين پارامتر در هر
تنفس محاسبه و بروز ميشود.

%

C stat

ظرفيت استاتيک ريه
ظرفيت ريه به معناي قابليت گسترده شدن ريه و فضاي
سينه میباشد .افزايش ظرفيت ريه به اين معنا است که ريه
سادهتر با هوا پر میشود و کاهش آن به معناي مقاومت
بيشتر ريه در برابر منبسط شدن و باد شدن از هوا است.
چنانچه شرايط تنفسی بيمار به گونه اي باشد که در انتهاي
زمان دم به مدت حداقل  150ميلی ثانيه ،فشار مسير هوايی
تقريبا بدون تغيير باقی بماند ،اين پارامتر محاسبه خواهد شد.

ml/cmH2O
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تعريف

پارامتر
-

-

واحد اندازه گيري

اگر بيمار تالش تنفسی در سيکل اندازه گيري
بخصوص مدت زمان  Pauseانجام دهد ،مقدار اين
پارامتر همراه با خطا خواهد بود.
خطا در سنسور فشار و فلو در محاسبه اين پارامتر
تاثير گذار است.
بروز نشتی در سيستم می تواند سبب گزارش
مقداري نا معتبر براي اين متغير گردد.

C dyn

ظرفيت ديناميک ريه
اين پارامتر نه تنها ظرفيت بافت ريه را اندازهگيري میکند
بلکه تاثير مقاومتهاي مسير هوايی را نيز در محاسبهي اين
پارامتر لحاظ مينمايد .اين پارامتر در تمام تنفس هاي
اجباري و کمکی ،محاسبه ميگردد.
وجود نشتی میتواند سبب نامعتبر شدن مقدار ظرفيت
ديناميک گردد.
اين پارامتر در هر تنفس محاسبه و بروز ميشود.

Rinsp

مقاومت مسير هوايی در طی دم
نشان دهنده مقاومت مسير هوايی در طی دم می باشد.
اين پارامتر هنگامی محاسبه میگردد که هر سه شرط زير بر
قرار باشند:
 در مد حجمیcmH2O/l/Sec
 شکل موج مربعی Pause>=200 msچنانچه شرايط فوق برقرار نباشند حتی در صورت اعمال
مانور  InspHoldنيز پارامتر  Rinspمحاسبه نميگردد.
وجود نشتی در سيستم میتواند سبب خطا در مقدار اندازه-

ml/cmH2O
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پارامتر

تعريف

واحد اندازه گيري

گيري شده اين پارامتر گردد.
اين پارامتر در هر تنفس محاسبه و بروز ميشود.

Rexp

مقاومت مسير هوايی در طی بازدم
براي محاسبه اين پارامتر الزم است دو شرط زير برقرار باشد:
 مد حجمی Pause>=200 msاعمال
صورت
در
حتی
نباشند
چنانچه شرايط فوق برقرار
cmH2O/l/Sec
مانور  InspHoldنيز پارامتر  Rexpمحاسبه نمیگردد .وجود
نشتی در سيستم میتواند سبب خطا در مقدار اندازهگيري
شده اين پارامتر گردد.
اين پارامتر در هر تنفس محاسبه و بروز ميشود.

Auto
PEEP

 PEEPخودکار
علت ايجاد  Auto PEEPزمان بازدمی ناکافی میباشد .علل
ديگر ايجاد  Auto PEEPشامل :تعداد تنفس باال ،تهويه
دقيقه اي باال ،انسداد راه هاي هوايی و تهويه با نسبت
معکوس دم به بازدم ( )Inverse I:Eميباشد .با کوتاه شدن
زمان بازدم از تخليه کامل ريهها و رسيدن حجم آن به حجم
طبيعی در زمان استراحت جلوگيري میشود.
اين پارامتر در هر تنفس محاسبه و بروز ميشود.

cmH2O

P plateau

فشاري که در انتهاي دم و در اثر قطع شدن فلو در مسير
هوايی ايجاد ميگردد .اين پارامتر در هر تنفس محاسبه و بروز
ميشود.
درصورتيکه زمان  Pauseبه واسطه تنظيم پارامتر Pause%
کمتر از  50ميلی ثانيه باشد ،اين پارامتر اندازه گيري
نميشود.

cmH2O
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پارامتر

تعريف

واحد اندازه گيري

RSBI

شاخص تنفس سطحی و سريع .اين پارامتر در مدهاي
و  ،VSVدر  8تنفس محاسبه شده اما با هر تنفس بروز
ميشود.

b/min/l

O2

درصد اکسيژن
اين پارامتر حدودا هر  3ثانيه بروز شده و مقدار نشان داده
شده بيانگر  12ثانيه گذشته است.

%

PSV

Input O2

درصد اکسيژن ورودي
اين پارامتر حدودا هر  10دقيقه يکبار بروز ميگردد و مقدار
نمايشی آن بيانگر ميانگين خلوص غلظت اکسيژن ورودي در
 10ثانيه گذشته است.

%

نکته :در صورتی که نياز باشد اين اندازه گيري در لحظه انجام
شود ،اين سنسور را غيرفعال و مجددا فعال کنيد .توجه داشته
باشيد که اين اندازه گيري بيش از  70ثانيه طول ميکشد.

P0.1

فشار انسداد مسير هوايی
از اين پارامتر در تشخيص زمان مناسب براي جداسازي بيمار
از دستگاه استفاده میگردد و عبارت است از فشار منفی
ايجاد شده توسط بيمار در  100ميلی ثانيه ابتدايی دم در
شرايط انسداد.
براي اندازه گيري اين پارامتر يک مانور تعريف شده است.

cmH2O

NIF

فشار منفی دمی
پارامتر  NIFعبارت است از بيشترين فشار منفی ايجاد شده
توسط بيمار در شرايط انسداد .اين پارامتر در حقيقت نشان
دهنده ماکزيمم ظرفيت انقباضی عضالت دمی و بخصوص
ديافراگم میباشد .براي اندازه گيري اين پارامتر يک مانور
تعريف شده است.

cmH2O
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تعريف

پارامتر
P0.1/NIF

نسبت مقدار  P0.1به NIF

واحد اندازه گيري
--

عبارت است از کاري که توسط بيمار صورت می پذيرد تا
دستگاه تريگ گردد .در دستگاه  Respina P1اين پارامتر در
تمام تنفس هاي کمکی يا اجباري به جز مد  APRVکه
توسط بيمار تريگ شده اند محاسبه میگردد و چنانچه
WOBimp
دستگاه تنفسی به بيمار بدهد بدون آنکه بيمار دستگاه را
تريگ کرده باشد ،مقدار محاسبه شده اين پارامتر برابر صفر
نمايش داده میشود .اين پارامتر در هر تنفس محاسبه و بروز
ميشود.

J/L

RCe

ثابت زمانی بازدم
اين پارامتر ،ثابت زمانی تخليه ريه را نشان میدهد و در بازه
زمانی  100تا  500ميلی ثانيه از آغاز بازدم اندازه گيري
ميشود .اين پارامتر در هر تنفس محاسبه و بروز ميشود.

Sec

Gas
Temp

دماي گاز خروجی از دستگاه
دماي گاز در محل پورت خروجی از دستگاه .الزم به ذکر
است که دماي گاز وارد شده به ريه بيمار

°C

نکته
مقادير فلو و حجم اندازه گيري شده و نيز منحنی ها و Loopها در واحدهاي  BTPSميباشند.
نکته
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در صورتيکه دستگاه به داليلی از جمله خرابی سنسور و يا عدم تحقق شرايط محاسبه يک
پارامتر قادر به محاسبه آن نباشد ،پارامتر مورد نظر بصورت  ---نمايش داده می شود.
همچنين در صورت غير فعال کردن يک سنسور توسط کاربر ،پارامترهايی که در محاسبه آنها از
آن سنسور استفاده می گردد ،بصورت جاي خالی نمايش داده می شوند.

 8-7منحنی هاي تنفسی
منحنی هاي تنفسی در قسمت وسط صفحه ،نمايش داده ميشوند .اين منحنی ها به ترتيب
نمايش از باال به پايين عبارتند از:
Pressure-time, Flow-time, Volume-time

در اين منحنی ها ،تنفس هاي اجباري در دم به رنگ قرمز و در بازدم به رنگ سبز نمايش داده
ميشود .همچنين دم تنفس هاي اختياري به رنگ زرد و بازدم اين تنفس ها به رنگ سبز نمايش
داده ميشود.
ونتيالتور  Respina P1قابليت نمايش دو  Loopتنفسی را در قسمت راست صفحه نمايش
دارد .اين  Loopها عبارتند از:
Flow-Volume, Pressure-Volume


تغيير  Scaleمنحنی هاي تنفسی

دستگاه براي هر منحنی بصورت پيش فرض چند  Scaleتعريف کرده است که کاربر هم ميتواند
هريک از آنها را بصورت دستی ،با  Touchکردن روي محورهاي منحنی هاي تنفسی ،انتخاب
کند.
اين محدوده ها براي پارامترهاي مختلف در زير آورده شده اند:
)Time: (0, 12) (0, 30) (0, 120
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)Pressure: (-5, 30) (-10, 50) (-20, 80) (-60, 150
)Flow: (-20, 15) (-80, 40) (-100, 80) (-200, 200
)Volume: (0, 50) (0, 200) (0, 900) (0, 1200
 Scaleزمان در هر سه منحنی فشار-زمان ،حجم-زمان و فلو-زمان بصورت پيشفرض(0, 12) ،

ميباشد .کاربر ميتواند اين محدوده را تغيير داده و يکی از محدوده هاي تعريف شده که در باال
به آنها اشاره شده است را انتخاب کند .با تغيير محدوده زمانی يکی از منحنی ها ،اين تغيير
بالفاصله در دو منحنی ديگر نيز اعمال ميشود.
با هر تغييري که در پارامترهاي مد فعال ايجاد ميشود ،فلو ،حجم و فشار ممکن است به نحوي
تغيير کنند که از محدوده  Scaleکنونی منحنی مربوطه خارج شوند.
با تغيير  Scaleهريک از منحنی ها ،تغيير ايجاد شده در  Loopمربوطه هم اعمال ميشود.
درصورتی که مقدار عددي منحنی ،از پنجره نمايش فراتر رود ،منحنی بصورت نقطه چين
نمايش داده ميشود.


 Freezeکردن صفحه نمايش

با  Touchکردن کلمه  ،Freezeهر سه منحنی تنفسی بصورت همزمان  Freezeشده و اين
کلمه به  Unfreezeتغيير وضعيت ميدهد .با  Touchکردن کلمه  ،Unfreezeمنحنی هاي
تنفسی از حالت  Freezeخارج ميشوند .توجه داشته باشيد که با  Freezeشدن منحنی هاي
تنفسی Loop ،ها  Freezeنميشوند.
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 مشخصات فنی دستگاه9
Technical Specification
Assisted Control Mandatory Ventilation A/C
Synchronized Intermittent Mandatory
SIMV
Ventilation
Spontaneous Ventilation
SPONT
VCV, V–SIMV (With Dual
Volume–controlled breaths
control in the breath)
Pressure–controlled breaths
PCV, P–SIMV, PSV
Breath Types
Volume Targeted Pressure–controlled
PRVC–CMV, PRVC–
breaths (Pressure Regulated Volume
SIMV, VSV
Control) & (Volume Support)
Dual level PEEP breaths
APRV (With Auto Tlow)
Patient Height
42 – 250 cm
Patient Type
IBW (Ideal Body Weight )
5 – 200 Kg
Gender
Male, Female
Compliance
0.5 – 5 ml/cmH2O
VBS (Ventilator
Breathing
Inspiratory Resistance
0 – 2.5 cmH2O.s/l
System)
Expiratory Resistance
0 – 2.5 cmH2O.s/l
On (Rate, Pcontrol, Ti);
Apnea Backup
Settings
OFF
Pressure triggering
(-2) – (-20) cmH2O
Breath triggering
Flow triggering
2 – 20 l/min
Respiratory Rate
2– 150 b/min
Accuracy: ±1 b/min or 4% wig
Respiratory Rate for apnea mode
5 – 150 b/min
Accuracy:±1 b/min or 4% wig
Additional
Tidal Volume
Setting
Accuracy:
20 – 2600 ml
For 50–2600 ml: ± (4 ml + 15% Actual
(Compliance & BTPS
reading)
compensated)
For 20–49 ml: ± (7 ml + 15% Actual
reading)
Ventilation
Modes
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PEEP / CPAP
Accuracy: ±12% or ±(2cmH2O +4%
Actual reading) wig
Pcontrol
Accuracy: ±12% or ±(2cmH2O +4%
Actual reading) wig
Psupport
Accuracy: ±12% or ±(2cmH2O +4%
Actual reading) wig

2 – 80 cmH2O
0 – 80 cmH2O

Peak Flow
Accuracy: ±12% or ±(3 l/min +4%
Actual reading) wig

0.2 – 250 l/min

Leak Comp

On or Off

Flow Pattern

Square, Decel.
On or Off;
Available in P-SIMV and
PSV and apnea modes.

NIV
Non- Invasive Ventilation
I–Time (Ti)
Accuracy: ± 0.02 sec
Pause (insp plateau)
Accuracy: ±0.02 sec
Rise time
Exhalation sensitivity
Accuracy: ±12% or ±(3 l/min +4%
Actual reading) wig
Oxygen (FiO2)
Accuracy (Delivery): ± (3 %) full scale
Phigh
Accuracy:±12% or ±(2cmH2O +4%
Actual reading) wig
Plow
Accuracy: ±12% or ±(2cmH2O +4%
Actual reading) wig
Thigh
Accuracy: ±0.02 sec
Tlow
Accuracy: ±0.02 sec
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0 – 50 cmH2O

0.1 – 10.0 sec
0 - 75% of Inspiratory time
Fast, Med, Slow
5 – 85 % of peak flow
21 – 100 %
5 – 50 cmH2O
0 – 47 cmH2O
1.0 – 29.8 sec
0.2 – 2.0 sec

Auto Tlow
Accuracy: ±12% or ±(3 l/min +4%
Actual reading) wig

5 – 85 % of peak flow

On or Off;
User selected duration (1–
480 minutes)
Humidification Type
None, HME, Humidifier
Compliance Compensation
On or Off
Waveforms: pressure, flow,
Graph Setting
volume
Loops: P/V, F/V
Trend Data
all parameters, 72 hours
Trend Resolution
6 seconds
Displayed Measurements
6 parameters
Audio Settings
Audio Level
Pressure Values
Ppeak (peak pressure during a breath)
Accuracy: ±12% or ±(2cmH2O +4%
0 – 120 cmH2O
Actual reading) wig
PEEP (pressure at end exhalation)
Accuracy: ±12% or ±(2cmH2O +4%
0 – 120 cmH2O
Actual reading) wig
Pmean (averaged mean pressure)
Accuracy: ±12% or ±(2cmH2O +4%
0 – 120 cmH2O
Monitored /
Displayed Patient Actual reading) wig
Values
PendInsp
Accuracy: ±12% or ±(2cmH2O +4%
0 – 120 cmH2O
Actual reading) wig
Volume / Flow Values
Vte (expiratory tidal volume)
Accuracy:
For 50- 2600 ml: ±(4 ml + 15% Actual 0 – 3000 ml
reading)
For 20- 49 ml: ±(7 ml + 15% Actual
reading)
Nebulizer
Accuracy: ±10 s
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Vti
Accuracy:
For 50- 2600 ml: ±(4 ml + 15% Actual
reading)
For 20- 49 ml: ±(7 ml + 15% Actual
reading)
MV (exhaled minute volume)
Accuracy: ±15 % or ±(0.3 L/min) wig
MV Spont (spontaneous exhaled minute
volume) Accuracy: ±15 % or ±(0.3
L/min) wig
Leak
Accuracy: ±12 % or ±(3% + 4% Actual
reading) wig
PFe (peak expiratory flow)
Accuracy: ±12% or ±(3 l/min +4%
Actual reading) wig

0 – 3000 ml

0 – 99 l/min
0 – 99 l/min
0 – 100%

0 – 250 l/min

Time Values
Rate (measured mandatory and
spontaneous breaths per minute)
0 – 200 b/min
Accuracy: ±1 b/min or 4% wig
Rate Sp.
0 – 200 b/min
Accuracy: ±1 b/min or 4% wig
Inspiration Time (Ti)
0.1 – 99.9 sec
Accuracy: ± 0.2 sec
Expiratory Time (Te)
0.1 – 99.9 sec
Accuracy: ± 0.2 sec
I:E, calculated only
1: 99 – 99:1
H:L
1:599 – 299:1
Ti/Ttot
1 – 99.9 %
Accuracy: ±5% or ±1 wig
Respiratory Mechanics
Cstat
(static compliance, lung stiffness)
0 – 250 ml/cmH2O
Accuracy: ±10% or ±4 ml/cmH2O wig
Cdyn
0 – 250 ml/cmH2O
(Dynamic compliance)
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Rinsp
(Resistance of airways and tubes)
Rexp
(Expiratory resistance)
Auto PEEP (Actual PEEP – set PEEP)
Accuracy: ±12% or ±(2cmH2O +4%
Actual reading) wig
Pplateau
Accuracy: ±12% or ±(2cmH2O +4%
Actual reading) wig
RSBI
(Measured breathing rate divided by
Insp tidal volume) (RR/Vt = RSBI)
Accuracy: ±10% or ±40 b/min/l wig
O2
Accuracy (Delivery): ±3 %
Response time < 30 s
Input O2
Accuracy (Delivery): ±3 %
Measuring interval  10 min
P0.1
(The maximal slope of the airway
pressure drop during the first 100 ms
when the airway is occluded.)
Accuracy: ± (2 cmH20 + 4%)
NIF
(The maximum negative pressure
generated during inspiration against an
occluded airway)
Accuracy: ± (2 cmH20 + 4%)
P0.1/NIF
WOBimp
(Work of breathing)
Accuracy: ± 10% Actual reading
RCe
(Expiratory time constant)
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0 – 1000 cmH2O/l/sec
0 – 1000 cmH2O/l/sec
0 – 120 cmH2O
0 – 120 cmH2O

0 – 3000 b/min/l

15 – 100 %
15 – 100 %

-30 – 0 cmH2O

-60 – 0 cmH2O

0 – 100 %
0 – 20 j/l
0 – 99.9 sec

Gas Temp
Accuracy: 0.1

Performing
Procedures
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0 -100 °C

Real Time Curves
Pressure-Time , Flow-Time , Volume- Pressure over time, Flow
Time
over time, Volume over time
Pressure–volume loop,
P–V Loop, F–V Loop
Flow–volume loop
Pause the ventilator at end
inspiration
Inspiration-Hold
Maximum allowable
duration shall be 20 sec
Pause the ventilator in
expiration
Expiration-Hold
Maximum allowable
duration shall be 20 sec
Delivery a mandatory breath
Manual Breathing
during the next expiratory
breath in all mode
The maximal slope of the
airway pressure drop during
P0.1
the first 100 ms while the
airway is occluded.
The maximum negative
pressure generated during
NIF
inspiration against an
occluded airway
This function allows breaths
to be delivered with a 100%
O2 concentration, before and
after a tracheal suction
Suction
maneuver.
Suction support
disconnection time: 20 – 120
s; Resolution: 10
Delivers O2 100% for 2
O2 100%
minutes
Places ventilator in standby
Standby
mode

Nebulizer

Input O2 Sensor

Dual control in the breath

Advanced
Features
Auto Tlow

Configuration
Setting

Power and Gas
Supply
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During the nebulization
time, the nebulizer valve
opens synchronous to
inspiration to provide
pressure for an external
medication nebulizer
On or Off, available in all
modes
Switching from Volume to
Pressure control (and vice
versa) during the inspiratory
phase of each breath cycle
(In square flow pattern).
Available in VCV and VSIMV modes.
Automatically determination
of Tlow to terminate
expiration at an adjustable
percentage of peak
expiratory flow.
Available in APRV mode.

Active Exhalation valve (Pressure relief
Available in all modes
during inhalation)
Duration: 1-480 min,
Nebulizer
Resolution:1
Accuracy: ±10 s
Humidification Type
None, HME, Humidifier
Compliance Comp
On or Off;
100 to 240 VAC (47 – 63
AC input
Hz)
Battery Backup (with fully charged
2 hours (Upgradable to 4
batteries)
hours)
Clean oil-free and medical
grade
2.4 – 6.0 bar, full
High pressure air inlet supply
performance
1.0 – 2.4 bar, degraded
performance
0.0 – 0.8 bar, alarm situation

High pressure oxygen inlet supply

Battery
specification

Alarm System

Type
Voltage , Energy
Auditory alarm
Visual alarm
Indicator
Types
Priorities

Operating temperature
Environmental
Data

Storage and transport temperature
Operating Humidity
Storage and transport Humidity
Operating altitude

Physical Data

Width x depth x height (Main case)
Weight
Noise Level

Display

TFT Size

Pressure Safety

Maximum limited pressure
Maximum operating pressure
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Clean dry and oil–free
medical grade oxygen
2.4 – 6.0 bar, full
performance
1.0 – 2.4 bar, degraded
performance
0.0 – 0.8 bar, alarm situation
Two separate Li- Ion
bateries
11.1V, Totally> 48 Wh
Internal speakers
In the TFT display
LED
Technical, Physiological,
Messages
High, Medium, Low
Battery operation: 5 – 40 °C
Mains operation, battery full
charged: 5 – 35 °C
Mains operation, battery
charging: 5 – 30 °C
(-10) – 60 °C
15% – 95% non condensing
5% – 95% non condensing
11,000 ft (3,500 m) above
sea level
45 x 35 x 29 cm
≈10.2 Kg
TBD
12.1” wide, with Touch
screen
110 cmH2O
80 cmH2O

Classifications

Compliance and
Approvals
Meets International Standards
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Class I, Type B, internally
powered, drip–proof
equipment for continuous
operation
EMC related group and
classification: I-B
EN 60601-1:2005 +
AMD1:2012 +
AMD2:2020
EN 60601-1-2: 2015
EN 60601-1-8: 2007 +
A11:2017
ISO 80601-2-12: 2020

EMC Declaration for Ventilator Respina P1
Guidance and manufacturer's declaration – Ventilator Respina P1 emissions
The Ventilator Respina P1 is intended for use in the electromagnetic environment specified below.
The customer or the user of the Ventilator Respina P1, should assure that it is used in such an
environment.
Emissions test

RF emissions
CISPR 11
RF emissions
CISPR 11
Harmonic emissions
IEC 61000-3-2
Voltage fluctuations/ flicker
emissions
IEC 61000-3-3
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Compliance

Electromagnetic environment - guidance

Group 1

The Ventilator Respina P1 uses RF energy
only for its internal function. Therefore, its
RF emissions are very low and are not likely
to cause any interference in nearby electronic
equipment.

Class B
Complies
Complies

The Ventilator Respina P1 is suitable for use
in all establishments, including domestic
establishments and those directly connected
to the public low-voltage power supply
network that supplies buildings used for
domestic purposes.

Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity
The Ventilator Respina P1 is intended for use in the electromagnetic environment specified below.
The customer or the user of the Ventilator Respina P1 should assure that it is used in such an
environment.
Electromagnetic
Immunity test
Port
Compliance level
environment - guidance
Floors should be wood,
Enclosure
±8 kV contact
concrete or ceramic tile. If
Electrostatic discharge Patient coupling
floors are covered with
(ESD) IEC 61000-4-2
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8
synthetic material, the
Signal input/output
kV, ±15 kV air
relative humidity should
parts
be at least 30%.
± 2 kV, 100 kHz
Input a.c. power
Mains power quality
repetition frequency
Electrical fast
should be that of a typical
transient/burst
± 1 kV
commercial or hospital
Signal input/output
IEC 61000-4-4
100 kHz repetition
environment.
parts
frequency
± 0,5 kV, ± 1 kV
Line-to-line
Mains power quality
Input a.c. power
Surge
should be that of a typical
± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2
IEC 61000-4-5
commercial or hospital
kV Line-to-ground
environment.
Signal input/output
± 2 kV Line-to ground
parts
0 % UT; 0,5 cycle
At 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° and
315°
Voltage dips,
Input a.c. power
IEC 61000-4-11
0 % UT; 1 cycle
and
70 % UT; 25/30 cycles
Single phase: at 0°
Voltage interruptions
Input a.c. power
0 % UT; 250/300 cycle
IEC 61000-4-11
Power frequency magnetic
Power frequency
fields should be at levels
(50/60 Hz) magnetic
30 A/m
characteristic of a typical
Enclosure
field
50 Hz or 60 Hz
location in a typical
IEC 61000-4-8
commercial or hospital
environment.
NOTE

UT is the a.c. mains voltage prior to application of test level.
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Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity
The Ventilator Respina P1 is intended for use in the electromagnetic environment specified below.
The customer or the user of the Ventilator Respina P1should assures that it is used in such an
environment.
Electromagnetic
Immunity test
Port
Compliance level
environment –
guidance

Conducted RF
IEC 61000-4-6

Input a.c. power

3V
0,15 MHz – 80 MHz

PATIENT coupling

6V
in ISM bands
between 0,15 MHz and
80 MHz

Signal input/output
parts

80 % AM at 1 kHz

3 V/m
Radiated RF
IEC 61000-4-3

ENCLOSURE

80 MHz – 2,7 GHz
80 % AM at 1 kHz

Proximity fields from RF
wireless
communications
ENCLOSURE
equipment
IEC 61000-4-3
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Refer to the following table
(table 9 of EN 60601-1-2:
2015)

Test specifications for ENCLOSURE PORT IMMUNITY to RF wireless
communications equipment
Maximum
power
(W)

Distance
(m)

IMMUNITY
TEST
LEVEL
(V/m)

1.8

0.3

27

2

0.3

28

0.2

0.3

9

Pulse
modulation b)
18 Hz

2

0.3

28

GSM 1800;
CDMA 1900;
Pulse
GSM 1900;
1700- 1990
modulation b)
DECT; LTE
217 Hz
Band 1, 3, 4 25;
UMTS

2

0.3

28

2

0.3

28

0.2

0.3

9

Test
frequency
(MHz)

Band a)
(MHz)

385

380- 390

TETRA 400

450

430- 470

GMRS 460,
FRS 460

710
745
780

704- 787

LTE Band 13,
17

800- 960

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820,
CDMA 850,
LTE Band 5

810
870
930
1720
1845
1970

2450

5240
5500
5785
a)
b)
c)

Service

a)

Modulation

b)

Pulse
modulation b)
18 Hz
FM C)
±5 KHz
deviation
1 KHz sine
Pulse
modulation b)
217 Hz

Bluetooth,
WLAN, 802.11
Pulse
2400- 2570 b/g/n, RFID
modulation b)
2450, LTE
217 Hz
Band 7
Pulse
WLAN 802.11
5100- 5800
modulation b)
a/n
217 Hz

For some services, only the uplink frequencies are included.
The carrier shall be modulated using a 50% duty cycle square wave signal.
As an alternative to FM modulation, 50% pulse modulation at 18 Hz may be used because while it
does not represent actual modulation, it would be worst case.
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 10دياگرام نيوماتيک

شکل  1-10دياگرام نيوماتيک دستگاه
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 11عيب يابی
پيغام آالرم

داليل ايجاد آالرم

اقدامات الزم

بيشينه ي فشار در طی زمان دم از حد باالي
تعريف شده براي آن فراتر رفته است.
انسداد نسبی مسير هوايی رخ داده است.

وضعيت بيمار را چک کنيد.
تنظيمات دستگاه را چک کنيد.
محدوده آالرم را چک کنيد.
وضعيت مسير هوايی بيمار را چک کنيد.

High PEEP

مقدار فشار  PEEPاز حد باالي تعريف شده براي
آن فراتر رفته است.

تنظيمات دستگاه را چک کنيد.
محدوده آالرم را چک کنيد.
وضعيت مسير هوايی بيمار را چک کنيد.

Low PEEP

مقدار فشار  PEEPاز حد پايين تعريف شده
براي آن پايينتر آمده است.

تنظيمات دستگاه را چک کنيد.
محدوده آالرم را چک کنيد.

High MV

مقدار حجم دقيقهاي بازدمی از حد باالي تعيين
شده براي آن فراتر رفته است.

وضعيت بيمار را چک کنيد.
تنظيمات دستگاه را چک کنيد.
محدوده آالرم را چک کنيد.
از سالم و کاليبره بودن سنسور فلوي بازدمی
اطمينان حاصل کنيد.

Low MV

مقدار حجم دقيقهاي بازدمی از حد پايين تعيين
شده براي آن پايينتر آمده است.

وضعيت بيمار را چک کنيد.
تنظيمات دستگاه را چک کنيد.
محدوده آالرم را چک کنيد.
از سالم و کاليبره بودن سنسور فلوي بازدمی
اطمينان حاصل کنيد.

High Vte

مقدار حجم جاري بازدمی از حد باالي تعيين
شده براي آن فراتر رفته است.

تنظيمات دستگاه را چک کنيد.
محدوده آالرم را چک کنيد.
از سالم و کاليبره بودن سنسور فلوي بازدمی
اطمينان حاصل کنيد.

Low Vte

مقدار حجم جاري بازدمی از حد پايين تعيين
شده براي آن پايينتر آمده است.

تنظيمات دستگاه را چک کنيد.
محدوده آالرم را چک کنيد.
از سالم و کاليبره بودن سنسور فلوي بازدمی
اطمينان حاصل کنيد.

High Inh
Pressure
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پيغام آالرم

داليل ايجاد آالرم

اقدامات الزم

Vti Limit
Reached

مقدار حجم جاري در زمان دم ،از حد باالي
تعيين شده براي آن فراتر رفته است.

تنظيمات دستگاه را چک کنيد.
محدوده آالرم را چک کنيد.

High Rate

نرخ تنفس (شامل مجموع تنفسهاي ارادي و
اختياري) از حد باالي تعيين شده براي آن فراتر
رفته است.

وضعيت بيمار را چک کنيد.
تنظيمات دستگاه را چک کنيد.
محدوده آالرم را چک کنيد.
درصورت استفاده از  ،Ftrigاز سالم و کاليبره
بودن سنسور فلوي بازدمی اطمينان حاصل
کنيد.

Low Rate

نرخ تنفس (شامل مجموع تنفسهاي ارادي و
اختياري) از حد پايين تعيين شده براي آن
پايينتر آمده است.

وضعيت بيمار را چک کنيد.
تنظيمات دستگاه را چک کنيد.
محدوده آالرم را چک کنيد.
درصورت استفاده از  ،Ftrigاز سالم و کاليبره
بودن سنسور فلوي بازدمی اطمينان حاصل
کنيد.

Apnea

در مدت تعيين شده ،تنفسی انجام نپذيرفته (چه
از طريق دستگاه و چه از طريق بيمار)

وضعيت بيمار را چک کنيد.
تنظيمات دستگاه را چک کنيد( .با تاکيد بر مد
تنفسی ،نوع و مقدار  triggerدستگاه)
محدوده آالرم را چک کنيد.
درصورت استفاده از  ،Ftrigاز سالم و کاليبره
بودن سنسور فلوي بازدمی اطمينان حاصل
کنيد.

High Leak

ميزان نشتی سيستم از حد تعيين شده فراتر رفته
است.

مسير هوايی بيمار را چک کنيد.
محدوده آالرم را چک کنيد.
از سالم و کاليبره بودن سنسور فلوي بازدمی
اطمينان حاصل کنيد.
درصورت برطرف نشدن آالرم با واحد خدمات
پس از فروش شرکت تماس بگيريد.

Plim Reached

در مد هاي حجمی فشار مسير هوايی در سه
سيکل اخير از ميزان  5سانتمتر آب کمتر از حد
باالي آالرم فشار ،باالتر رفته است.

وضعيت بيمار را چک کنيد.
تنظيمات دستگاه را چک کنيد.
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اقدامات الزم

پيغام آالرم

داليل ايجاد آالرم

High Oxygen

درصد اکسيژن از حد باالي تعيين شده براي آن
فراتر رفته است.

از سالم و کاليبره بودن سنسور اکسيژن
اطمينان حاصل کنيد.
منابع ورودي هوا و اکسيژن را چک کنيد.

Low Oxygen

درصد اکسيژن از حد پايين تعيين شده براي آن
پايينتر آمده است.

از سالم و کاليبره بودن سنسور اکسيژن
اطمينان حاصل کنيد.
منبع اکسيژن را چک کنيد.
غلظت منبع اکسيژن پر فشار ورودي را چک
کنيد.

Low Input
Oxygen

درصد اکسيژن ورودي از حد پايين تعيين براي
آن کمتر شده است.

از سالم و کاليبره بودن سنسور اکسيژن ورودي
اطمينان حاصل کنيد.
غلظت منبع اکسيژن پر فشار ورودي را چک
کنيد.

حجم تعيين شده توسط کاربر به بيمار منقل
نگرديده است
(در يکی از مدهاي PRVC- ، PRVC-CMV
 SIMVو  VSVکه فشار توسط دستگاه بصورت
هوشمند تعيين ميگردد).

تنظيمات دستگاه را چک کنيد.
محدوده آالرم را چک کنيد( .حد باالي آالرم
)Ppeak

اتصال مسير هوايی به بيمار قطع شده است.

وضعيت مسير هوايی بيمار را چک کنيد.

Occlusion

انسداد در مسير هوايی و يا شير بازدمی رخ داده
است.

وضعيت بيمار را چک کنيد.
وضعيت مسير هوايی بيمار را چک کنيد.
شير بازدمی را چک کنيد.

High O2
Pressure

فشار ورودي اکسيژن ،به دستگاه از مقداري
مشخص فراتر رفته است.

منبع اکسيژن را چک کنيد.
درصورت برطرف نشدن آالرم با واحد خدمات
پس از فروش شرکت تماس بگيريد.

محدوده آالرم فشار را چک کنيد.

Volume Not
Delivered

Disconnection
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پيغام آالرم

داليل ايجاد آالرم

اقدامات الزم

Low O2
Pressure

فشار ورودي اکسيژن ،به دستگاه از مقداري
مشخص پايين تر آمده است.
در صورتيکه اکسيژن  %21تنظيم شده باشد ،در
شرايط ذکر شده اين آالرم فعال نميشود.

منبع اکسيژن را چک کنيد.
درصورت برطرف نشدن آالرم با واحد خدمات
پس از فروش شرکت تماس بگيريد.

High Air
Pressure

فشار ورودي هوا ،به دستگاه از مقداري مشخص
فراتر رفته است.

منبع هوا را چک کنيد.
درصورت برطرف نشدن آالرم با واحد خدمات
پس از فروش شرکت تماس بگيريد.

Low Air
Pressure

فشار ورودي هوا ،به دستگاه از مقداري مشخص
پايين تر آمده است.
در صورتيکه اکسيژن  %100تنظيم شده باشد ،در
شرايط ذکر شده اين آالرم فعال نميشود.

منبع هوا را چک کنيد.
درصورت برطرف نشدن آالرم با واحد خدمات
پس از فروش شرکت تماس بگيريد.

عملکرد سنسور فلوي بازدمی مختل شده است.

از اتصال صحيح فلو سنسور بازدمی اطمينان
حاصل کنيد.
فلو سنسور بازدمی را تعويض کرده و پيش از
استفاده آن را کاليبره کنيد.
درصورت برطرف نشدن آالرم با واحد خدمات
پس از فروش شرکت تماس بگيريد.

سنسور فلوي بازدمی به درستی در جاي خود قرار
نگرفته است.

از اتصال صحيح فلو سنسور بازدمی اطمينان
حاصل کنيد.

عملکرد سنسور اکسيژن مختل شده است.

از اتصال صحيح سنسور اکسيژن اطمينان
حاصل کنيد.
سنسور اکسيژن را تعويض کرده و پيش از
استفاده آن را کاليبره کنيد.
درصورت برطرف نشدن آالرم با واحد خدمات
پس از فروش شرکت تماس بگيريد.

عملکرد سنسور اکسيژن ورودي مختل شده است.

از اتصال صحيح سنسور اکسيژن ورودي
اطمينان حاصل کنيد.
سنسور اکسيژن ورودي را تعويض کرده و پيش
از استفاده آن را کاليبره کنيد.
درصورت برطرف نشدن آالرم با واحد خدمات

Exh Sensor
Error

Exh Not Fitted

O2 Sensor
Error

Input O2
Sensor Error
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Invers Ratio

زمان دم تنظيمی ،از زمان بازدم بيشتر شده است.

اقدامات الزم
پس از فروش شرکت تماس بگيريد.

High Gas
Temperature

دماي گاز خروجی دستگاه از حدود دمايی مجاز
فراتر رفته است.
اين حدود دمايی عبارتند از  44 ، 42 :و 45
درجه سانتيگراد که به ترتيب باعث فعال شدن
آالرم از کمترين اولويت تا باالترين اولويت می
گردد.

تنظيمات دستگاه را چک کنيد.
از باال نبودن دماي هوا يا اکسيژن ورودي به
دستگاه اطمينان حاصل کنيد.
دماي محيط را کنترل کنيد .محيط با دماي باال
ميتواند دليل رخداد اين آالرم باشد.
درصورت برطرف نشدن آالرم با واحد خدمات
پس از فروش شرکت تماس بگيريد.

Battery Low

ولتاژ باتري داخلی دستگاه کاهش يافته است.

کابل برق دستگاه را وصل کنيد تا باتري شارژ
شود.
درصورت برطرف نشدن مشکل با واحد خدمات
پس از فروش شرکت تماس بگيريد.

AC Unplug

کابل برق از دستگاه جدا شده است.

کابل برق دستگاه را وصل کنيد.

باتري معيوب است.

با واحد خدمات پس از فروش شرکت تماس
بگيريد.

باتري در دستگاه وجود ندارد.

از وجود باتري سالم در دستگاه اطمينان حاصل
کنيد.
درصورت برطرف نشدن مشکل با واحد خدمات
پس از فروش شرکت تماس بگيريد.

--

با واحد خدمات پس از فروش شرکت تماس
بگيريد.

Battery Defect

No Battery

Error code XX
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اقدامات الزم

Fatal Error X

--

با واحد خدمات پس از فروش شرکت تماس
بگيريد.

100% O2 Not
Usable

منبع اکسيژن پرفشار در دسترس نيست.

فشار منبع اکسيژن ورودي بررسی گردد.

Neb. Not
Usable

تنظيمات فلو دستگاه کمتر از 11L/min
ميباشد.
منبع اکسيژن پرفشار در دسترس نيست يا فشار
منبع اکسيژن در محدوده مجاز قرار ندارد .در اين
صورت نبواليزر فعال نميشود.

تنظيمات فلو بررسی گردد که بيش از
 11L/minباشد.
فشار منبع اکسيژن ورودي بررسی شود.

Suction Not
Usable

دستگاه در حالت غيرتهاجمی ) (NIVدر حال
استفاده باشد.
کاربر پيش از اعمال مانور ساکشن کليد 100%
 O2را زده باشد.
آالرم  Low O2 Pressureفعال باشد.

دستگاه را از حالت  NIVخارج کنيد.
 100% O2را متوقف کنيد.
فشار منبع اکسيژن بررسی کنيد.
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 12پيوستها
در اين بخش از دفترچه راهنما به توضيح کاملتر برخی مطالب پرداخته شده است.
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آالرم Plim Reached
در مدهاي حجمی ،چنانچه فشار مسير هوايی در  5تنفس پشت سر هم به سطح آالرم فشار نزديک شود
یشود.
ولی از آن عبور نکند آنگاه هشدار  Plim Reachedاعالم م ͏

یهاي فشار ،فلو و حجم در مد VCV
منحن ͏

مثال :در شکل فوق ،مد  VCVبا شکل موج فلوي مثلثی با حجم تنظيمی  Vt=500 mLو سطح آالرم
فشار برابر با  Palarm=20 cmH2Oتنظيم شده است .چنانچه فشار مسير هوايی به سطح آالرم نزديک
شود ،دستگاه مانع افزايش فشار خواهد شد ولی با اين حال فاز دم ادامه میيابد .ولی اگر به هر دليلی
فشار مسير هوايی از سطح آالرم عبور کند ،فاز دم بالفاصله خاتمه يافته و وارد فاز بازدم میشود.

هشدار
توجه داشته باشيد که درصورت فعال شدن اين آالرم ممکن است حجم کمتري به بيمار منتقل شود.
تداوم آالرم  Plim Reachedبه دليل کاهش حجم تحويلی ،ممکن است سبب آسيب به بيمار شود.
نکته
فشار مسير هوايی به عواملی نظير تنظيمات دستگاه ،مقاومت مسير هوايی و ظرفيت ريه بستگی دارد.
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