
Co to jest?

Funkcja AutoFlow dba o to, aby dla zadanej objętości oddechowej (VT) zapewniono minimalne 
wymagane ciśnienie dla wszystkich wymuszonych oddechów przy przepływie malejącym, co umożliwia 
pacjentom oddychanie spontaniczne.

AUTOFLOW

CZY WIESZ, ŻE...

Dlaczego jest to ważne?

• Ograniczona inwazyjność dzięki mniejszej ilości 

• Sprawniejsza wymiana gazowa i oczyszczanie 

• Łatwiejsze spontaniczne oddychanie i sprawniejsza 
 

• Obniżone ciśnienie szczytowe dla takiej samej 

• Możliwość ustawienia czasu wdechu 

Dlaczego jest to pomocne w poprawie rezultatów?
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Korzyści dla personelu

Korzyści dla pacjenta

• Brak zjawiska dławienia przepływu – respirator zaspokaja 
środków sedujących i zwiotczających

z wydzieliny

rekrutacja pęcherzykowa z uwagi na stałość
ciśnienia podczas wdechu

objętości oddechowej

w oparciu o krzywą przepływu wdechowego

pełne zapotrzebowanie oddechowe pacjenta

Brak aktywnego wydychania

Sprawniejsza wentylacja

Mniejsza liczba fałszywych alarmów
Sprawniejsza opieka nad pacjentem
Mniejszy stres

Większy komfort i mniejszy wysiłek oddechowy

Jak z tego korzystać?

AutoFlow zapewnia przepływ malejący w celu osiągnięcia zadanej objętości oddechowej oraz uniknięcia 
ciśnienia szczytowego w trybach wentylacji kontrolowanej objętościowo.
Jeśli zmieni się oporność (R) lub podatność (C), ciśnienie jest stopniowo dostosowywane na potrzeby podania 
zadanej objętości oddechowej (VT). Oznacza to, że ciśnienie oraz przepływ są regulowane automatycznie.

Po włączeniu funkcji AutoFlow:
Przeprowadzane są trzy wstępne testy oddechowe w celu określenia ciśnienia wymaganego dla zadanej objętości 
oddechowej
1. Pierwszy oddech dostarczany jest jako standardowe ciśnienie kontrolowane objętościowo o niskim plateau 
2. Drugi oddech dostarczany jest jako 80% zmierzonego ciśnienia plateau (objętość oddechowa mierzona jest pod 

koniec oddechu)
3. Trzeci oddech obejmuje zmianę ciśnienia o +/- 3 cm H₂O i ponowny pomiar objętości oddechowej
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W celu określenia ciśnienia 
wymaganego dla następnego 
oddechu respirator porównuje 
ciśnienie poprzedniego oddechu 
i dostarczoną objętość oddechową

Różnica ciśnienia między 
oddechami nie będzie 
przekraczać +/- 3 cm


