
TÉRFOGATGARANCIA AZ ÚJSZÜLÖTT-LÉLEGEZTETÉSBEN

TUDTA?

Mi ez?
A térfogatgarancia a Dräger újszülött-lélegeztetőgépein rendelkezésre álló, beteg által kiváltott lélegeztetési 
módokban elérhető opció.

Hogyan működik?
A térfogatgarancia aktiválásakor a beállított légzéstérfogatot lassuló áramlási mintázattal érik 
el a következő lépések segítségével:

Miért fontos?

 • A volutrauma megelőzése – indítsa el 
a térfogatgaranciát rögtön a születés után, 
hogy minimálisra csökkentse a compliance 
változásainak hatását

 • Megfelelő lélegeztetés biztosítása a lehető 
legalacsonyabb paraméterekkel

 • Stabil vérgázok biztosítása
 • Stabil légzéstérfogat a hypocapnia elkerülése 

mellett (PaCO-kilengések)

Miért segít a kimenetel 
javításában?
Az elégtelen lélegeztetés, az instabil légzéstérfogat, 
a hypocapnia igazoltan a tüdők és az agy sérüléséhez 
és gyulladásához vezetnek a koraszülött csecsemőknél 
már a szülőszobában, vagy HFOV alkalmazásakor1,2.
Az ebből következő agyi vérkeringési instabilitás 
agyi gyulladásos kaszkád folyamatot indíthat el.
Ez növeli az agykárosodás és az esetlegesen 
élethosszig tartó nemkívánatos idegrendszeri 
fejlődési kimenetelek kockázatát3.
A térfogatgarancia aktívan részt vesz a VT-instabilitás, 
a hypocapnia és a volutrauma megelőzésében.
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 1. Az első légvétel egy nyomáskorlátozott 
légvétel, a PEEP értéke fölött 5 HOcm 
nyomás alkalmazásával

2. A proximális áramlásérzékelő méri az egyes 
légvételeknél visszatérő gáz áramlását és 
a légzéstérfogatot

3. A következő légvételek növelik a belégzési 
csúcsnyomást (PIP) addig, amíg a beállított 
légzéstérfogat (VT) célértékének 75%-át el 
nem érik

4. A PIP legfeljebb 3 HOcm-re növekszik 
légvételenként, maximum a beállított Pmax 
riasztás alatt 5 HOcm-ig

5. A leadott legalacsonyabb PIP a PEEP fölött 
5 HOcm a nem triggerelt, illetve 0,1 HOcm 
a triggerelt légvételeknél

6. A leadott légzéstérfogat nem lépheti túl 
a beállított VT 130%-át a nem triggerelt 
légvételek alatt, ami fontos a szivárgás, 
a compliance vagy a légzési próbálkozás 
változása során
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