راهنماي ونتيالتور نوزاد مدل  Leoni Plusساخت
كمپاني  Heinen+Lowensteinآلمان

واحد فني مهندسي شركت كيمياي عافيت
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محل و نحوه اتصاالت لوله ها و سيمهاي ونتيالتورLeoni2

1

Control panel
Alpha dial knob
) Inspiratory Connection(اتصال به لوله دمي
(Proximal pressure connection)اتصال مربوط به سنسور فشار
HFO اتصال مربوط به
(Expiratory Connection)اتصال به لوله بازدمي
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)1
)2
)3
)4
)5
)6

)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9

پورت سریال ()RS232
اتصال به برق شهر ()111-241V
اتصال به سنسور Flow
محل دسترسي به سنسور اكسيژن)
اتصال به منبع هوا یا كمپرسور
اتصال به لوله اكسيژن
اتصال به زنگ پرستار ()NURSE CALL
اتصال ارت دستگاه(اتصال به زمين)
اتصال به شبکه
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)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

لوله اتصال به سنسور فشار
لوله بازدمي
لوله دمي
Y-piece
سنسور Flow
لوله متصل به مدل مصنوعي شش نوزاد كه براي تست كردن دستگاه مي باشد.
كابل سنسور Flow

تصویر اتصاالت Y-pieceو سنسورFlow
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لوله هاي متصل به Humidifier

معرفي دكمه ها و  LEDهاي ونتيالتور

 -1صفحه نمایشگر) : (displayاین صفحه نمایش لمسي (  )touchscreenمي باشد.
 -2دكمه  :monitoringكه دو صفحه مقادیر عددي اندازه گيري شده را نمایش مي دهد.
 -3دكمه محدوده آالرم ها :پنجره نمایش محدوده آالرم ها را باز و بسته مي كند.
 -4موج ها :پنجره مربوط به شکل موج ها باز مي كند.
 -5لوپ ها :پنجره مربوط به لوپ ها را باز و بسته مي كند.
 -6دكمه  :ON/OFFاین دكمه براي روشن و خاموش كردن دستگاه و باز كردن صفحه نمایش به كار مي رود.
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 -7دكمه  :Manualاین دكمه براي اعمال تنفس  manualبه بيمار به كار مي رود.
 :pause -8این دكمه براي متوقف كردن كار ونتبالتور به كار مي رود.
 :start -9این دكمه براي شروع كار ونتيالتور بکار مي رود.
 -11دكمه  :Modeاین دكمه براي انتخاب مودهاي تنفسي دستگاه استفاده مي شود.
 -11دكمه  :Alarm muteاین دكمه صداي Alarmها را قطع مي كند.
 : Alpha dial knob -12این دكمه از تركيب یك دكمه فشاري و یك دكمه چرخشي تشکيل شده است و براي
انتخاب و تغيير دادن تنظيمات دستگاه به كار مي رود.
 :alarm mute led -13هنگامي كه صداي  alarmها را قطع مي كند چراغ زرد آن روشن مي شود.
 :Alarm LED -14این  LEDهنگامي كه توسط دستگاه  Alarmداده مي شود،چراغ قرمز رنگ آن روشن مي شود.
 : Battery LED-15این  LEDدر خالل مدتي كه دستگاه در حال كار كردن با باطري مي باشد روشن مي باشد.
 :main led -16این  ledزماني كه دستگاه به برق شهر وصل باشد به رنگ سبز روشن مي شود.

Start screen

 -1سنسور  :وضعيت فلو سنسور را نمایش مي دهد.
 -2كاليبراسيون فلو سنسور :در این قسمت ميزان دقت و زمان انجام كاليبراسيون فلوسنسور را نمایش مي دهد.
 -3كاليبراسيون سنسور اكسيژن :در این قسمت وضعيت و زمان كاليبراسيون سنسور اكسيژن نمایش داده مي شود.
 -4محل نمایش منوها
 -5دكمه كاليبراسيون :با فشار دادن این دكمه كاليبراسيون شروع مي شود.
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صفحه نمایش اصلي

-1
-2
-3
-4

محل نمایش آالرم ها  :در این قسمت آالرم هاي فعال نمایش داده مي شوند.
شکل موج :در این قسمت شکل موج ها نمایش داده مي شود.
پارامترهاي ونتيالتور :در این قسمت مقادیر تنظيم شده عددي را براي مدهاي مختلف نمایش مي
دهد.
مقادیر اندازه گيري شده :در این قسمت مقادیر اندازه گيري شده از بيمار نمایش داده مي شود.
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نحوه كار با دستگاه
نحوه روشن كردن دستگاه:
براي روشن كردن دستگاه دكمه  ON/OFFرا فشار دهيد .زماني كه دستگاه روشن مي شود بطور اتوماتيك self test
را انجام مي دهد .پس از انجام این تست عبارت  selftest: okنمایش داده مي شود .اگر عبارتي غير از این نمایش داده
شود نباید از دستگاه استفاده نمایيد.

نحوه خاموش كردن دستگاه:
براي خاموش كردن دستگاه دكمه  ON/OFFرا  3ثانيه فشار دهيد .سپس پيغامي روي نمایشگر ظاهر مي شود و از
شما مي خواهد كه اگر واقعاً مي خواهيد دستگاه را خاموش كنيد ،دكمه  YESرا فشار دهيد و در غير این صورت با
فشار دادن دكمه  NOدستگاه به صفحه  START SCREENباز مي گردد.

نحوه كالييبراسيون فلوسنسور دستگاه:
براي كاليبراسيون فلو سنسور در صفحه  ،START SCREENدر پنجره كاليبراسيون فلوسنسور ،دكمه Calibrate
را فشار دهيد.
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سپس صفحه اي براي كاليبراسيون باز مي شود .دكمه  Nextرا فشار دهيد.

لوله دمي را از دستگاه جدا كنيد و در اسن حالت مجددا دكمه  Nextرا فشار دهيد.

صبر كنيد تا بر روي صفحه كلمه  Doneظاهر شود.
سپس دكمه  Closeرا فشار دهيد تا از كاليبراسيون خارج شوید.
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نحوه كاليبره كردن سنسور اكسيژن:
سنسور اكسيژن بطور اتوماتيك در هربار روشن كردن دستگاه و هر  24ساعت كاليبره مي شود.

براي كاليبره كردن سنسور اكسيژن در مرحله اول باید  softkeyزیر عبارت  212O2را براي مدت تقریبي  3ثانيه فشار
داد و پائين نگاه داشت .به محض این كه عبارت ” “CALIBRATINGو ساعت شني در حال چرخش در كادر
مربوط به سنسور اكسيژن ظاهر شد ،باید دكمه مورد نظر را رها كرد .اكنون كاليبراسيون سنسور اكسيژن آغاز شده است.
با كامل شدن كاليبراسيون سنسور اكسيژن ،نقطه اي سياه رنگ باالي عبارت 212O2ظاهر مي شود و در ناحيه مربوط به
سنسور اكسيژن عبارت ” “CALIBRATINGنوشته مي شود .در مرحله دوم باید تمامي عملياتي را كه براي 212O2
انجام شد ،براي گزینه  1112O2تکرار كرد و همان روال براي گزینه  1112O2عيناً تکرار مي شود.
نحوه كاليبره كردن سنسور:Flow
سنسور  Flowباید به طور منظم در شرایط زیر كاليبره شود:


هر زماني كه دستگاه روشن مي شود.

 بعد از هر بار تعویض سنسور Flow
را از دستگاه جدا كرد تا اطمينان حاصل شود كه هيچ
براي كاليبره كردن سنسور  Flowدر مرحله اول باید لوله
 Flowاي در دستگاه وجود ندارد .در این حالت به علت قطع  Flowتنفسي باید اطمينان حاصل شود كه بيمار به
دستگاه وصل نمي باشد .در ادامه باید  softkeyمربوط به گزینه  Flowرا فشار داده و پائين نگه داشت تا عبارت
” “CALIBRATINGو ساعت شني در حال چرخش روي نمایشگر در ناحيه مربوط به سنسور  Flowظاهر شوند.
اكنون كاليبراسيون سنسور  Flowآغاز شده است .با اتمام كاليبراسيون سنسور Flowعبارت ”“CALIBRATD
روي صفحه نمایش ظاهر مي شود و ساعت شني چرخان ناپدید مي شود .اكنون باید لوله دمي را مجدداً به دستگاه وصل
كرد.
الزم به ذكر است كه با فشردن  softkeyاول از سمت چپ مي توان گزینه باالي آن را كه فعال كردن
سنسور Flow
كردن
فعال
غير
سنسور (“ACTIVATE FLOW SENSOR”)Flowیا
)” (“DEACTIVATE FLOW SENSORمي باشد ،اجرا كرد.
دمي1

نحوه انتخاب مود تنفسي مورد نظر:
براي انتخاب مود تنفسي مورد نظر ،دكمه (Modeدكمه شماره  )2را فشار دهيد و به كمك  softkeyها مود تنفسي
مورد نظر را انتخاب كرد) .(IMV/IPPV,Trigger,CPAPدر مود تنفسي  Triggerمي توان یکي از مودهاي
تنفسي  SIMVیا  SIPPVرا انتخاب كرد .در ضمن به كمك  softkeyزیر گزینه  PSVمي توان در این دو مود
تنفسي(SIMVو PSV )SIPPVرا فعال یا غير فعال كرد .با فعال شدن  PSVعبارت مودهاي تنفسي
SIMVو SIPPVبه صورت SIMV/PSVو SIPPV/PSVتغيير مي كند و با غير فعال كردن  PSVعبارت PSVاز
كنار نام مودهاي مذكور حذف مي شود.

نحوه تغيير دادن پارامترها:
Inspiratory tube
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براي تغيير دادن پارامترها و تنظيمات عددي دستگاه ،باید(Alpha dial knobدكمه شماره  )12را فشار داد .اكنون
یکي از پارامترها  highlightمي شود .سپس با چرخاندن  Alpha dial knobپارامتر مورد نظر انتخاب مي شود .در
این حالت پارامتر مورد نظر highlightمي شود .پس از انتخاب پارامتر مورد نظر با فشردن مجدد، Alpha dial knob
ناحيه مربوط به آن پارامتر خاكستري رنگ مي شود .در ادامه با چرخاندن  Alpha dial knobمقدار پارامتر انتخاب
شده به ميزان مورد نظر تغيير داده مي شود .در خاتمه با فشردن  Alpha dial knobمقدار مورد نظر براي پارامتر
انتخاب شده قطعي مي شود.







نکته :1اگر به دليل وابستگي پارامتر مورد نظر با پارامتري دیگر ،مقدار مجاز آن پارامتر محدود شود ،در صورتي كه
بخواهيم اندازه آن پارامتر مورد نظر را از محدوده مجازش خارج كنيم ،فلشي كه جهت آن نشانگر جهت تغيير
پارامتر دیگر مي باشد در كنار آن پارامتر دیگر مشاهده خواهد شد .این بدان معناست كه در این حالت براي تنظيم
اندازه پارامتر مورد نظر به ميزان دلخواه ،باید ابتدا اندازه پارامتر دیگري را كه به آن وابسته است در جهت مشخص
شده تغيير دهيم.
نکته: 2این ونتيالتور از خروج تصادفي برخي پارامترها از محدوده نرمال آنها جلوگيري مي كند .حاالت ممکن براي
خروج از محدوده نرمال تنظيمات عبارتند از:
Pinsp>31cmH2O
.1
PEEP>11cmH2O
.2
I-Flow>18 L/min
.3
تغيير فركانس در صورتي كه زمان دمي بزرگتر از زمان بازدمي باشد.
.4
در صورتي كه بخواهيم این پارامترها را از محدوده نرمال آنها خارج كنيم ،یك عالمت قفل در كنار آنها دیده مي
شود .براي باز كردن این قفل باید پس از انتخاب پارامتر مورد نظر با دكمه ،Alpha dial knobباید دكمه مذكور
فشار داده شود .در این حالت قفل باز شده و با چرخاندن Alpha dial knobمي توان مقدار پارامتر مورد نظر را
تا حد مورد نظر باال برد .در نهایت هم براي قطعي كردن مقدار انتخاب شده باید  Alpha dial knobمجدداً فشار
داده شود .الز م به ذكر است در صورتي كه اندازه پارامترهاي مذكور در خارج از محدوده نرمال خود تنظيم شوند،
عالمت  warningدر كنار آنها مشاهده خواهد شد.
نکته  :3در صورتي كه پس از تغيير دادن پارامتر مورد نظر دكمه Alpha dial knobفشار داده نشود ،مقدار
انتخاب شده پس از چند ثانيه خود بخود پذیرفته خواهد شد.
نکته  :4پس از هر بار كه پارامترهاي تنفسي دستگاه تغيير داده مي شوند Alarm ،هاي دستگاه به مدت یك دقيقه
قطع مي شوند .در این مدت مي توان با مشاهده منحني تنفسي و مقادیر اندازه گيري شده از بيمار ،وضعيت او را
كنترل كرد.

نحوه تغيير دادن محدوده  Alarmها:
براي تغيير دادن محدوده  Alarmها باید ابتدا دكمه ( Alarm limitsدكمه شماره  )4فشار داده شود .در این حالت
همانگونه كه در شکل زیر مشاهده مي شود ،در سمت چپ صفحه نمایشگر كادرهایي ظاهر مي شوند .در این كادرها
مقادیر پارامترهاي مختلف اندازه گيري شده از بيمار با اعداد بزرگ و پر رنگ دیده مي شوند .در سمت راست این مقادیر،
تنظيمات و محدوده تعيين شده براي  Alarmپارامترهاي مربوطه مشاهده مي شود.
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براي تنظيم محدوده  Alarmدادن هر پارامتر به صورت ،manuallyبا فشردن  Alpha dial knobیکي از این
پارامترها را روي صفحه نمایشگر  highlightمي شود .سپس با چرخاندن  Alpha dial knobروي پارامتر مورد نظر
مي رویم و یك بار دیگر  Alpha dial knobفشار داده مي شود تا پارامتر مورد نظر انتخاب شود .در ادامه با چرخاندن
 ،Alpha dial knobتنظيمات  Alarmپارامتر مورد نظر به دلخواه تغيير داده مي شود و در نهایت با فشردن مجدد
 Alpha dial knobمقدار تعيين شده قطعي مي شود .همانگونه كه در شکل قبل مشاهده شد ،پس از فشردن دكمه
 Alarm limitsدر پائين صفحه چهار آیکون دیده مي شود .با فشردن  softkeyزیر گزینه سمت راستي ،عالمت
آخرین  Alarmهاي داد ه شده كه به صورت زنگهایي سياه رنگ در كنار پارامترهاي  Alarmداده شده مشاهده مي
شوند ،حذف خواهند شد .با فشردن  softkeyزیر گزینه دوم از سمت راست مي توان صداي اعالم  Alarmها را كم یا
زیاد كرد .همچنين در صورتي كه كاربر تمایلي به تنظيم كردن محدوده  Alarmپارامترها به صورت manually
نداشته باشد ،مي توان محدوده  Alarmها را به طور خودكار تنظيم كرد .مي توان با انتخاب پارامتر مورد نظر به كمك
 Alpha dial knobو فشردن  softkeyزیر گزینه  Autoset singleپارامتر انتخاب شده را به طور خودكار تنظيم
كرد .در ضمن مي توان با فشردن  softkeyزیر گزینه  ،Autoset allمحدوه  Alarmهمه پارامترها را به صورت
خودكار تنظيم كرد.
 نکته  :5پس از هر بار كه پارامترهاي تنفسي توسط كاربر تغيير داده مي شوند ،تنظيم مجدد محدوده  Alarmپارامترها
به صورت  manualیا  autosetتوصيه مي شود تا به این ترتيب ميزان  Alarmهاي غير ضروري دستگاه به حداقل
برسد.
 نکته  :6یکي از پارامترهایي كه براي  Alarmها تنظيم مي شود (Tidal volume) VTi ،مي باشد .با تعيين ترشولد
 Alarmدادن براي  VTiعبارت” “LIMITED TO X.X mlروي نمایشگر ظاهر مي شود كه نشانگر اعمال
محدودیت حجمي روي  Tidal Volumeمي باشد .به این ترتيب دستگاه حداكثر ميزان  Tidal Volumeبيمار را به
ميزان تنظيم شده محدود مي كند.

نحوه تنظيم كنتراست نمایشگر ونتيالتور:
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براي این كار باید ابتدا دكمه كنتراست(دكمه شماره )16را فشار داد و سپس با چرخاندن  Alpha dial knobكنتراست
تصویر را كم یا زیاد كرد و سپس  Alpha dial knobرا فشار داد تا مقدار كنتراست تصویر تنظيم شود.
نحوه قرار دادن ونتيالتور در مود :standby
براي فعال كردن مود  standbyباید دكمه (standbyدكمه شماره  )11را فشار داد و چند لحظه آن را پائين نگه داشت.
با فشردن مجدد این دكمه مود  standbyغير فعال مي شود.
نحوه اعمال تنفس به بيمار به صورت :manual
براي این كار با فشردن دكمه ( Manualدكمه شماره  )11یك تنفس manualبا توجه تنظيمات تعيين شده به بيمار
اعمال مي شود .با رها كردن این دكمه ،تنفس  manualقطع خواهد شد .الزم به ذكر است كه اگر  Tidal volumeبه
طریقي كه پيشتر گفته شد محدود شده باشد ،به محض رسيدن به ماكزیمم حجم قابل قبول ،تنفس اعمالي  manualبه
صورت خودكار قطع مي شود.

نحوه مشاهده شکل موجها و برخي اطالعات عددي موردنياز:
براي این منظور باید دكمه (Wavesدكمه شماره  )3فشار داده شود .در این حالت همانگونه كه در شکل زیر مشاهده
مي شود ،در پائين صفحه چهار عبارت با عناوین FREEZE ،LOOPS ،WAVESو NUMERICSظاهر مي
شوند.

با هر بار فشردن  softkeyزیر عبارت  WAVESمي توان به طور همزمان دو تا از شکل موجهاي فشار ،حجم و
 Flowرا بر حسب زمان مشاهده كرد .الزم به ذكر است در این حالت با چرخاندن  Alpha dial knobمي توان
مقياس زماني شکل موجها را كم یا زیاد كرد .با هر بار فشردن  softkeyزیر گزینه  LOOPSمي توان یکي از حلقه
هاي(/Flowفشار)(،حجم/فشار) و یا (/ Flowحجم) را انتخاب و مشاهده كرد .با فشردن  softkeyزیر عبارت
 FREEZEمي توان منحني ها را در هر لحظه دلخواه از زمان متوقف كرد .با هر بار فشردن  softkeyزیر عبارت
 NUMERICSمي توان یکسري پارامترهاي عددي متوسط گيري شده مورد نظر را كه بسته به مود تنفسي تنظيم
شده براي دستگاه متفاوت مي باشند ،مشاهده كرد.

معرفي مودهاي تنفسي ونتيالتور Leoni2
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)CPAP(Spontaneous breathing under Continuous Positive Airway Pressure
در مود تنفسي  CPAPبيمار به صورت خود به خود تنفس مي كند .هيچ كمکي توسط ونتيالتور به بيمار نمي شود و
تنها فشار مثبتي(مشابه  ) PEEPبراي دم و بازدم توليد مي شود كه این فشار مثبت به ميزان قابل توجهي از تالشي كه
الزم است بيمار براي تنفس انجام دهد ،مي كاهد.
اگر در زماني كه گزینه  back upفعال شده باشد تنفس خود بخودي بيمار متوقف شود ،ونتيالتور یك
تنفس  back upرا با پارامترهاي تنظيم شده ،فعال مي كند.

 -1فشار مثبت)(CPAP
 -2بازه زماني بدون تنفس
 -3تنفس كمکي كه به واسطه تنفس بيمار تریگر مي شود.
)IPPV(Intermittent Positive Pressure Ventilation
در مود تنفسي  IPPVالگوي تنفسي بيمار مطابق با پارامترهاي تنظيم شده در دستگاه و بدون توجه به تنفسهاي خود
بخود بيمار ،مي باشد .در این مود فشاري اضافي در فاز دمي توليد مي شود ،در حالي كه بازدم پسيو مي باشد.

 -1زمان دمي تعيين شده
 -2زمان بازدمي تعيين شده كه كوچکتر یا مساوي  1.5ثانيه مي باشد.
 -3تنفس كمك شده)(Assisted
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)IMV(Intermittent Mandatory Ventilation
در مود تنفسي  IMVاین امکان به بيمار داده مي شود تا بين تنفسهاي اجباري كه از طریق دستگاه به او داده مي شود،
به طور خودبخودي تنفس كند .این مطلب بدین معناست كه زمان بازدمي باید طوري تنظيم شود كه  E-TIMEاز 1.5
ثانيه بزرگتر باشد .مود تنفسي  IMVحالت خاصي از مود تنفسي  IPPVمي باشد.

 -1زمان دمي تعيين شده
 -2زمان بازدمي تعيين شده (كه بزرگتر از  1.5ثانيه مي باشد) به همراه زمان مربوط به تنفس خودبخودي
 -3تنفس كمك شده)(Assisted
)SIMV(Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation
در مود  SIMVبيمار مي تواند به صورت خودبخودي بين تنفسهاي اجباري كه دستگاه به او مي دهد ،تنفس كند.
همچنين ونتيالتور با الگوي تنفسي بيمار سنکرون مي شود .بازه هاي زماني توسط فركانسي كه روي ونتيالتور تنظيم
شده است ،تعيين مي شوند .اگر بيمار به صورت خودبخودي تنفس كند( ،)1یك تنفس سنکرون شده كمکي در هر بازه
زماني توليد مي شود .هيچ یك از تنفسهاي خودبخودي دیگر در این بازه زماني توسط ونتيالتور  supportنمي شوند و
در سطح  PEEPتعيين شده رخ مي دهند(2و3و .) 5اگر بيمار به صورت خودبخودي تنفس نکند) ،(Apneaیك تنفس
كنترل شده در پایان هر بازه زماني تریگر مي شود(5و .)7در این حالت بخصوص ،اولين تنفس خودبخودي بيمار همچنان
توسط ونتيالتور  supportمي شود( .)5اگر بيمار دیگر به صورت خودبخودي تنفس نکند ،حداقل تعداد تنفسهاي كنترل
شده با اندازه فركانسي كه روي ونتيالتور تنظيم شده است مشخص مي شود.
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 -1دم خودبخود
 -2بازه زماني همراه با تنفس تریگر شده()1
 -3بازه زماني همراه با تنفس تریگر شده()1
 -4بازه زماني بدون تنفس
 -5بازه زماني همراه با تنفس كنترل شده اي كه توسط توقف تنفس( )4تریگر شده است .تنفس تریگر شده نيز مجاز
است.
 -6بازه زماني بدون تنفس
 -7بازه زماني همراه با تنفس كنترل شده اي كه به واسطه توقف تنفس ،تریگر مي شود.
)SIPPV(Synchronized Intermittent Positive Pressure
در مود SIPPVهر تنفس خودبخودي بيمار ،یك تنفس مکانيکي را كه توسط ونتيالتور به بيمار داده مي شود ،فعال مي
كند .مشخصات تنفس اعمال شده به كمك پارامترهاي تعيين شده براي فشار و زمان دمي تعيين مي شود .تعداد
تنفسهایي كه در هر دقيقه توسط ونتيالتور  supportمي شوند ،تنفس تنفسهاي خودبخودي بيمار تنظيم مي شود .در
این حالت زمان دمي برابر با زمانيست كه در ونتيالتور تنظيم شده است .زمان بازدمي بسته به فركانس تنفسهاي
خودبخودي بيمار تغيير مي كند .اگر بيمار دیگر به طور مستقل تنفس نکند ،حداقل تعداد تنفسهاي كنترل شده با مقدار
فركانسي كه روي ونتيالتور تنظيم شده است ،مشخص مي شود.

 -1دم خودبخودي
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 -2بازه زماني همراه با تنفس تریگر شده ،زمان بازدمي توسط دم خودبخودي( )1به پایان مي رسد.
 -3بازه زماني همراه با تنفس تریگر شده ،زمان بازدمي توسط بازه زماني مشخص شده به پایان مي رسد.
 -4بازه زماني همراه با تنفس كنترل شده اي كه توسط تمام شدن بازه زماني( )3تریگر مي شود.
 -5بازه زماني با تنفس كنترل شده اي كه توسط تمام شدن بازه زماني( )4تریگر مي شود .زمان بازدمي توسط دم
خودبخودي بيمار به پایان مي رسد.
)PSV(Pressure Support Ventilation
این گزینه مي تواند با مودهاي تریگري  SIPPVو  SIMVتركيب شود .هم دم و هم بازدم بيمار با تنفسهاي
خودبخودي تریگر مي شوند .فركانس تنفس و زمانهاي دمي و بازدمي با توجه به تنفس بيمار تنظيم مي شوند.
در حالتي كه  PSVو  SIPPVبا هم تركيب شوند ،همه تنفسها  machine-supportedمي باشند .در حالتي كه
 PSVو  SIMVبا هم تركيب شوند ،تنها تعدادي از تنفسهاي خودبخودي كه توسط تنظيمات ونتيالتور مشخص مي
شوند support ،مي شوند.
دم بوسيله یك تنفس()1توسط مریض شروع مي شود .به محض اینکه Flowدمي به ميزاني كمتر از  225از مقدار
ماكزیمم تقليل مي یابد ،بازدم شروع مي شود .اگر زمان دم خودبخودي از زمان دمي كه در ونتيالتور تنظيم شده است
فراتر برود ،یك بازدم كنترل شده آغاز مي گردد( .) 5اگر پس از به پایان رسيدن بازه زماني تنظيم شده توسط فركانس،
بيمار تالش براي تنفسي خودبخودي را آغاز نکند ،یك دم كنترل شده آغاز مي شود(.)6

 -1دم خودبخودي
 -2شروع بازدم توسط كاهش به  Flow 225ماكزیمم
 -3دم تمام شده به واسطه بازدم تریگر شده
 -4باز دم تمام شده به واسطه دم خودبخودي بيمار
 -5دم تمام شده به واسطه تمام شدن زمان
 -6بازدم تمام شده به واسطه تمام شدن زمان
 -7تنفس كنترل شده كه به واسطه به پایان رسيدن زمان ،تریگر شده است .چگونه ظاهر شدن این تنفس كنترل شده به
تنظيمات و تركيبات ممکن با SIPPVو SIMVوابسته است.
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نمایش پيامهاي آالرم
محل و نحوه نمایش آالرمهاي سنسور

محل و نحوه نمایش آالرمهاي بيمار

محل و نحوه نمایش آالرمهاي قطع اتصال

محل و نحوه نمایش آالرمهاي سيستم

آالرمهاي انسداد

محل و نحوه نمایش آالرمهاي سيستم

اولویت آالرم ها
د ستگاه بسته فوریت پيام آالرم دو دسته اولویت دارد و هر كدام را با یك صداي مخصوص اعالم مي كند.

اولویت :1
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به عکس العمل فوري براي جلوگيري از واقعه تهدید كننده زندگي( مانند قطع اتصال لوله ها) نياز دارد .صداي آالرم
توالي سریعي دارد.

اولویت :2
به عکس العمل سریع براي جلوگيري كردن از واقعه تهدید كننده زندگي(مانند آالرم بيمار) نياز دارد .به طور مناسبي
واكنش نشان دهيد .باید در مدت زماني كمتر از دو دقيقه عکس العمل نشان دهيد .صداي آالرم توالي كندي دارد.

پيامهاي خطا -آالرمهاي بيمار
پيام آالرم

راه حلهاي ممکن

علل ممکن

OXYGEN VALUE
DIVERGENCE

 كاليبره
اكسيژن
 باالتر بودن درصد اكسيژن
تنظيم شده مورد نياز از
درصد اكسيژن تحویلي به
دستگاه از طریق منبع
بيمارستاني
اكسيژن
(سيستم مركزي ،كپسول
یا )...
 نقص سنسور اكسيژن

APNEA

 بيمار دیگر به طور خود
بخود تنفس نمي كند.
 گرفتگي داخل یا بعد از
لوله ها

 گرفتگي را بر طرف
كنيد.
 مود ونتيالسيون را
دهيد(به
تغيير
مودهاي كنترلي)

HIGH BREATH RATE

Hyperventilation 
 تنفس خود بخود اضافي
توسط بيمار

 محدوده آالرمها را
مجدداً تنظيم كنيد.
 نوع ونتيالسيون را
مجدداً تنظيم كنيد.

PRESSURE TOO HIGH

 غشاي شير بازدمي به طور
نادرست یا معکوس نصب

 غشاي شير بازدمي را
به درستي نصب كنيد.

نبودن

19

سنسور

 سنسور اكسيژن را
كاليبره كنيد.
 درصد اكسيژن تنظيم
شده را كاهش دهيد
منبع
یا غلظت
اكسيژن بيمارستاني را
افزایش دهيد.

 به بخش فني شركت
اطالع دهيد.

شده است.
 نشتي در قطعه  yشکل

 وجود نشتي را بررسي
كنيد.

INPUT PRESSURE
OXYGEN SUPPLY

 هيچ فشاري در لوله
اكسيژن وجود ندارد یا
فشار خيلي كم است.

 لوله اكسيژن را بررسي
كنيد.

INPUT PRESSURE AIR
SUPPLY

 هيچ فشاري در لوله هوا
وجود ندارد یا فشار خيلي
كم است.

 لوله هوا را بررسي
كنيد.

INPUT PRESSURE
BLENDER

 هيچ فشاري در لوله منبع
وجود ندارد یا فشار خيلي
كم است.
 نقص داخلي دستگاه

 لوله اكسيژن را بررسي
كنيد.
 به بخش فني شركت
اطالع دهيد.

EXHALATORY TUBE

 لوله بازدمي گرفته یا پيچ
خورده است.

 لوله بازدمي را بررسي
كنيد.

نشتي در لوله هاي جانبي
دستگاه(قبل از سنسور فلو،
در قطعه  yشکل)
نشتي در شير دمي
نشتي باال
فلوي خيلي پائين

 لوله دمي و كانکشن
دمي را بررسي كنيد.
 لوله را بررسي كنيد.
 فلو را افزایش دهيد.

 لوله دمي گرفته شده یا
پيچ خورده است.

 لوله دمي را بررسي
كنيد.

HIGH MINUTE
VOLUME

 تغيير در compliance
ریه ها

 PIP را كاهش دهيد
یا مقادیر محدوده
آالرم را افزایش دهيد

LOW MINUTE
VOLUME

 تغيير در compliance
ریه ها

 PIP را افزایش دهيد
یا مقادیر محدوده را
افزایش دهيد.

PRESSURE TOO LOW

INSPIRATION
PRESSURE NOT
REACHED






INSPIRATORY TUBE

20

SENSOR DEVIATION
PROXIMAL
PRESSURE
VOLTAGE
MONITORING
VOLUME LIMITED

HIGH LEAK

 لوله فشار گرفته یا پيچ
خورده است.

 مقدار فشار اضافي
بررسي شود.

 نقص در ولتاژ

 به بخش سرویس
اطالع دهيد.

 تغيير در compliance
ریه ها

 محدود كردن حجم را
لغو كنيد.
 یا
 فشار را كاهش دهيد.

 لوله خيلي كوچك است
 در لوله نشتي هوا وجود
دارد.

 لوله را تعویض كنيد.
 وجود انسداد و
گرفتگي لوله را بررسي
كنيد.

پيامهاي خطا -آالرمهاي سيستم
انواع آالرم سيستمي نقصهاي اپراتور
INPUT PRESSURE OXYGEN
SUPPLY

هيچ فشاري در خط اكسيژن وجود ندارد
یا فشار خيلي كم است.

INPUT PRESSURE AIR SUPPLY

 هيچ فشاري در خط هوا وجود ندارد یا
فشار خيلي كم است.

EXHALATORY TUBE

 لوله بازدمي گرفته شده یا پيچ خورده
است.

INSPIRATORY TUBE

 لوله دمي گرفته شده یا پيچ خورده است.

انواع آالرمهاي سيستمي ،تأثيرات دستگاهي
OXYGEN VALUE DIVERGENCE

INPUT PRESSURE BLENDER
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 مقدار اكسيژن اندازه گيري شده با
مقدار تنظيم شده در پارامترهاي
ونتيالسيون مطابقت ندارد.
 فشار ورودي به  blenderخيلي كم
است.

INTERNAL ERROR

 یك نقص داخلي دستگاه رخ داده است.

OXYGEN SENSOR DEFECT/USED

 سنسور اكسيژن معيوب است /متصل
نيست /مستعمل است.

SENSOR DEVIATION PROXIMAL
PRESSURE
VOLTAGE MONITORING

 اختالف بين سنسورهاي اكسيژن

EXCESS PRESSURE

 ولتاژ ورودي خيلي كم است.
 فشار اضافي یافت شد.

پيامهاي خطا -آالرمهاي قطع اتصال
پيام آالرم

علل ممکن


PATIENT
DISCONNECT





راه حلهاي ممکن
 سيستم لوله ها را
بررسي كنيد.

اتصال لوله دمي قطع
شده است.
اتصال لوله بازدمي قطع
شده است.
اتصال لوله فشار قطع
شده است.
یکي از اتصاالت لوله ها
قطع شده است.

پيامهاي خطا -آالرمهاي گرفتگي لوله
پيام آالرم
TUBE OBSTRUCTION

راه حلهاي ممکن

علل ممکن
 لوله دچار انسداد
شده است.
 لوله دچار گرفتگي
شده است.

پيامهاي خطا -آالرمهاي سنسور
سنسور اكسيژن
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 سيستم لوله ها را
بررسي كنيد.

پيام آالرم

راه حلهاي ممکن

علل ممکن

REPLACE O2
SENSOR SHORTLY

 عمر سنسور تقریباً به
پایان رسيده استً.

 سنسور را در خالل 4
هفته آتي تعویض كنيد.

OXYGEN SENSOR
DEFECT/USED

اكسيژن
 سنسور
مستعمل است و باید
تعویض شود.

 سنسور اكسيژن
تعویض كنيد.

را

سنسور فلو
پيام آالرم
FLOW SENSOR
DEFECTIVE CHECK
FLOW SENSOR
REPLACE FLOW
SENSOR AND
CALIBRATE
FLOW SENSOR
DISCONNECTED

CLEAN FLOW
SENSOR

راه حلهاي ممکن

علل ممکن
 شکستگي در كابل
سنسور یا در وایر در
كابل سنسور

 سنسور فلو یا كابل
سنسور را تعویض كنيد.

 سنسور فلو كثيف است.

 سنسور فلو را تميز
كنيد.

 سنسور فلو یا كابل
سنسور فلو به درستي
متصل نمي باشد.

 سنسور فلو و كابل
سنسور ر ا به درستي
متصل نمایيد یا تعویض
كنيد.

 سنسور فلو كثيف است







سنسور فلو را تميز
كنيد.
آب داخل سيستم لوله
ها را تخليه كنيد.
محيط پيرامون سنسور
را بررسي كنيد (قطعه
yشکل ،لوله ها) و در
صورت لزوم آنها را تميز
كنيد.
پس از تعوض مجدداً
سنسور را كاليبره كنيد.

شرایط محيطي مناسب براي نصب و راه اندازي دستگاه ونتيالتور Leoni2
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از دستگاه در محيطهاي قابل انفجار یا نزدیك مواد قابل اشتعال استفاده نکنيد
ونتيالتور ،باطري آن و تمامي لوازم جانبي مربوطه نباید در محيطهایي كه خطر انفجار در آنها وجود دارد و یا در مجاورت
مواد قابل اشتعال مورد استفاده قرار گيرند.
از دستگاه در محيطهایي كه در معرض ذرات آب قرار دارند ،استفاده نکنيد.
از ونتيالتور نباید در مجاورت شيرهاي آب یا هر محيط دیگري كه در معرض ذرات آب قرار دارند ،استفاده كرد.
دستگاه را در پوشش قرار ندهيد و آن را در محل نامناسب نگذارید.
ونتيالتور نباید پوشانده شود و یا در محيطي كه روي عملکرد آن تأثير منفي مي گذارد قرار داده شود.
دستگاه نباید در معرض تلفنهاي همراه قرار گيرد.
تلفنهاي همراه نباید در محدوده  11متري دستگاه ونتيالتور مورد استفاده قرار گيرند زیرا ممکن است در عملکرد قطعات
الکتریکي آن تداخل ایجاد كنند.

هنگام كار دستگاه
15-35°C

محدوده دماي مجاز

711-1161hPa

محدوده فشار هواي مجاز

31-912, non-condensing

محدوده رطوبت نسبي

هنگام نگهداري دستگاه در انبار یا حمل و نقل آن
-21 - 61°C

محدوده دماي مجاز

511-1161hPa

محدوده فشار هواي مجاز

11-912 non-condensing

محدوده رطوبت نسبي

اطالعات فني ونتيالتورLeoni2
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