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Non-invaziv ventilasyon (NIV), hastalara endotrakeal tüp kullanmadan uygulanan 
her türlü ventilatör desteğidir. Bu sayede invaziv mekanik ventilasyonun potansiyel 
komplikasyonlarından kaçınılabilir. Akut ve kronik solunum yetmezliği olan birçok farklı 
hastaya uygulanmıştır ve ayrıca ayırma terapisini desteklemede kullanılmaktadır.
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Non-invaziv ventilasyon (NIV)
ile daha iyi sonuçlar
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NON-İNVAZİV VENTİLASYON (NIV) İLE DAHA İYİ SONUÇLAR

Entübasyonu olabildiğince uzun süre önleyin ve iyileşme aşamasında ayırma sağlayın

MEKANİK VENTİLASYON
Mümkün olduğunca non-invaziv, gerektiği kadar invaziv. Solunum Yolu boyunca tedavi araçlarının değişkenliği ve çeşitliliği, 
klinik karar alma sürecini net bir şekilde iyileştirir.
Tüm ventilasyon modlarında otomatik kaçak kompanzasyonlu NIV, bir uygulama modundan başka bir moda akıcı bir geçişi 
destekleyerek minimum invazivlik sağlar.

1 Kalanuria A, Zai W, Mirski M. Ventilator-associated pneumonia in the ICU. Crit Care (2014) 18: 208. https://doi.org/10.1186/cc13775
2 Hughes CG, McGrane S, Pandharipande PP. Sedation in the intensive care setting. Clin Pharmacol. 2012; 4: 53–63
3 Loh KS, Irish JC. Traumatic complications of intubation and other airway management procedures. Anesthesiology Clinics of North America [01 Aralık 2002, 20(4):953-969]

“Mekanik destekli ventilasyon uygulanan hastalarda sıklıkla ventilatörle ilişkili 
pnömoni oluşur, bu da potansiyel olarak hastanede kalış süresini uzatır.”1

“Mekanik takviyeli ventilasyon sırasında aşırı sedasyon, mekanik ventilasyon 
süresinde uzama ve beyin disfonksiyonunda artış da dahil daha kötü klinik 
sonuçlarla ilişkilendirilmiştir.”2

 

“Entübasyondan kaynaklanan komplikasyonlar ciddi morbidite ve mortalite 
risklerine yol açabilir.”3
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NON-İNVAZİV VENTİLASYON (NIV) İLE DAHA İYİ SONUÇLAR

Non-invaziv ventilasyon (NIV)
İNVAZİV VE NON-İNVAZİV TEDAVİ İÇİN TEK CİHAZ
Bu yaklaşım, optimum ventilasyon stratejisinin kesintisiz uygulanmasını 
basitleştirir. NIV seçeneği, non-invaziv ventilasyonun...

- tüm ventilasyon modlarında*
- kapsamlı monitörizasyon ile
- alarm uyarlaması ile
-  otomatik kaçak kompanzasyonu ile uygulanabileceği 

anlamına gelir

NIV’e, hasta hazır olduğu anda cihaz değiştirmeye gerek kalmadan 
başlayabilirsiniz. Eğer entübasyon gerekiyorsa, terapist bir invaziv 
ventilasyon moduna hızlı ve kolay bir şekilde geçebilir. 

ENTÜBASYON SÜRESİNİ ENGELLEYİN VE KISALTIN
Entübasyon, ventilatör ile ilişkili pnömoni2, ayırma sorunları ve 
hasta konforunun sağlanamaması risklerinin artması ile bağlantılıdır. 
Bu risklerden dolayı hem entübasyon hem de invaziv ventilasyondan 
mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. NIV, yeniden entübasyondan 
kaçınmaya ve iyileşme sürelerini kısaltmaya yardımcı olur1,4. 
NIV kullanımı, akut kronik solunum yetmezliğinin tedavisi de dahil 
olmak üzere yoğun bakım uygulamalarını kapsayacak şekilde 
geliştirilmiştir.3 Kısmi respiratuar desteğinin gerektiği yerlerde aralıklı 
uygulama için mükemmel bir seçenektir. KOAH’da bir ayırma yöntemi 
olarak uygulanan NIV, daha hızlı ayırmaya olanak sağlar ve mortalite 
oranlarında pozitif bir etkiye sahiptir.5

AKILLI ALARMLAR VE PARAMETRE UYARLAMALARI
Non-invaziv ventilasyon seçildiğinde geçerli olmayan alarmlar 
gösterilmeyecektir. Artefaktlardan kaçınmak için çeşitli alarm 
ayarları devre dışı bırakılabilir (örn. MVe, Vti yüksek ve Apne 
monitörizasyonu). Gelişmiş hasta güvenliği için açık bir şekilde 
görüntülenen bir mesaj, kullanıcıyı devre dışı bırakılan her alarm 
konusunda uyarır.

HASSAS KAÇAK KOMPANZASYONU
Kaçak kompanzasyonu, NIV terapisinin temel bir parçasıdır. Kaçak 
kompanzasyonu ile akış tetiği hassasiyeti kaçak boyutuna göre 
ayarlanır. Hacim kontrollü modlarda hasta daima ayarlanan tidal 
hacmi alır. Basınç kontrollü modlarda ayarlanan basınç seviyeleri 
sürekli korunur. Büyük kaçaklar olduğunda bile ventilatörlerimizin 
esnek kaçak kompanzasyonu sistemi, hastanın akış ihtiyacını 
karşılamak için sürekli olarak doğru miktarda solunum gazı sağlar. 

HAVAYA BULAŞMAYI ÖNLEME
Maskenin çıkartılması durumunda Havaya Bulaşmayı Önleme 
işlevi bu bağlantı kesilmesini algılar ve cihaza verilen yüksek 
akışı (örn. kaçak kompanzasyonu için) minimum bir seviyeye 
indirir. Bu, hasta bakıcı ve çevredeki havaya olası bulaşmayı 
engellemeye yardımcı olabilir. Ayrıca, yeniden bağlantı algılanır 
ve önceki ayarlar ile ventilasyon otomatik olarak devam eder.

Evita V800 ile NIV Savina 300 ile NIV

NIV NEDİR?
NIV - non-invaziv ventilasyon, örneğin bir maske veya nazal prong 
gibi non-invaziv yolla uygulanan her türlü ventilasyon terapisi için 
genel bir terimdir. Bu nedenle NIV veya NPPV (Non-invaziv 

Pozitif Basınç Ventilasyonu) sıklıkla “maske ventilasyonu” olarak 
da ifade edilir. Bu, endotrakeal tüpün veya bir trakeal kanülün 
hasta ile ventilatör arasında invaziv bir arayüz olarak görev yaptığı 
“invaziv ventilasyona” zıt bir ventilasyon modudur.

*Sadece SPN-CPAP ve PC-CMV’de yenidoğan ventilasyonunda
1 Ferrer M ve ark. Noninvasive ventilation in severe hypoxemic respiratory failure: a randomized clinical trial. Am J Respir Crit Care Med Sayı 168. s. 1438–1444, 2003
2 Collard HR, Saint S, Matthay MA. Prevention of ventilator-associated pneumonia. Ann Intern Med. 2003 Mart 18;138(6):494-501
3 Becker H F, Schönhofer B, Burchardi H. Nicht invasive Beatmung. Önsöz, S 59; Thieme 2005
4 Ram FSF ve ark. Non-invasive positive pressure ventilation for treatment of respiratory failure due to exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Library 2005, Sayı 4
5 Nava S, Ambrosio N, Clini E ve ark. Noninvasive Mechanical Ventilation in the Weaning of Patients with Respiratory Failure Due to Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Ann Intern Med. 128: 721 – 728; 1998
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NON-İNVAZİV VENTİLASYON (NIV) İLE DAHA İYİ SONUÇLAR

*ABD’de mevcut değildir
7 Hilbert G, Gruson D, Gbikpi-Benissan G, Cardinaud JP. Sequential use of noninvasive pressure support ventilation for acute exacerbations of COPD. Intensive Care Med. 1997;23:955–961. 
8 Özyılmaz E ve ark. Timing of noninvasive ventilation failure: causes, risk factors, and potential remedies. BMC Pulm. Med. 2014; 14:19

Rotasyon stratejileri, NIV toleransını nasıl iyileştirebilir
Non-invaziv solunum desteği, CPAP’ı içerir. Pozitif basınç solunum 
desteği, Nazal maske, Oronazal maske veya Tam Yüz maskesi gibi 
harici bir arayüz kullanarak sağlanır. Başarılı NIV tedavisinde gerekli 
iki kilit faktör, maske tipinin ve arayüz seçiminin rotasyonudur. 
Çalışmalar akut solunum yetmezliği tedavisinde farklı maske türleri 
arasında, nazal maskeden oronazal veya Tam Yüz maskelerine 
geçişin, tedavinin etkililiğini artırdığını kanıtlamıştır. Ayrıca doğru  

 
arayüz tipinin seçilmesi, ağrılı cilt bozulmalarını ve yaraları büyük 
oranda azaltır. Bu yüzden değişimli arayüz stratejisi sadece en 
yüksek baskı noktalarını azaltmakla kalmaz, aynı zamanda NIV 
toleransını ve etkililiği de geliştirir. Hastanızın konforunu artırmak 
üzere hem maske hem de arayüz tiplerinde en iyi rotasyon 
stratejilerini bulmak için sizinle birlikte çalışıyoruz.7,8

Tam yüz maskesi NovaStar® plus* ClassicStar® NIV tam yüz maskesi ClassicStar® plus nazal maske* ClassicStar® plus NIV oronazal 
maske*
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NON-İNVAZİV VENTİLASYON (NIV) İLE DAHA İYİ SONUÇLAR

NIV ile daha iyi sonuçlar kanıtlanmıştır

“NIV, komplikasyon sayısında %62 ve tedavi 
hatalarında %50 azalma sağlamaktadır.” 1

“Erken NIV, entübasyon ihtiyacını %59 
azaltmaktadır.” 2,3

“NIV, YBÜ’de kalış süresinde kısalma ve hastanede kalış 
süresinde ortalama 3 gün kısalma sağlamaktadır.” 4

“Non-invaziv ventilasyon uygulanan KOAH 
hastalarında mortalite oranı %48 düşmektedir.” 3

“NIV, hastaların yaşam kalitesini artırır.” 1,5,6

1   Ferrer M ve ark. Non-invasive Ventilation during Persistent Weaning Failure. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2003
2   Elliott MW. Non-invasive ventilation for acute respiratory disease. British Medical Bulletin 2004
3   Ram FSF ve ark. Non-invasive positive pressure ventilation for treatment of respiratory failure due to  

exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2004
4   Warren DK ve ark. Outcome and attributable cost of ventilator-associated pneumonia among intensive care unit 

patients in a suburban medical center. Crit Care Med. 2003
5  Nava S ve ark. Time of non-invasive ventilation. Intensive Care Med. 2006 Mart
6   Bülow HH ve ark. Experiences from introducing non-invasive ventilation in the intensive care unit: a 2-year  

prospective consecutive cohort study. Acta Anaesthesiol Scand 2007

5© Drägerwerk AG & Co. KGaA
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NIV, AŞAĞIDAKI DRÄGER YBÜ VENTILATÖRLERINDE MEVCUTTUR:

- Evita® V800
- Evita® V600
- Evita® Infinity® V500
- Evita® V300
- Savina® 300 Select
- Savina® 300 Classic 

Dräger Evita® V800

EVİTA V SERİSİ TEKNİK VERİLERİ

NIV Opsiyonu alarmları
MVe
VTi yüksek
Apne monitörizasyonu
Tdisconnect
Ti maks

0,01 ... 40 L/dk veya kapalı
0,110 ... 4 L veya kapalı
5 – 60 sn veya kapalı
0 ... 60 sn
0 ... 60 sn

SAVİNA 300 TEKNİK VERİLERİ

NIV Opsiyonu alarmları
MV düşük
VTi yüksek 
Apne monitörizasyonu 
Tdisconnect
Ti maks

0,2 ... 40 L/dk veya kapalı
0,06 ... 4 L veya kapalı; Pediatric Plus ile 0,03 ... 4 L veya kapalı
15 – 60 sn veya kapalı
0 ... 60 sn
0 ... 60 sn
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TÜRKİYE
Draeger Medikal Tic.  
ve Servis A.Ş. 
Esentepe Mah. Milangaz 
Cad. No:75/A 109 
34870 Kartal – İstanbul
Tel  +90 216 469 05 55 
Faks +90 216 469 05 60
info.turkiye@draeger.com

FİRMANIN / GRUBUN MERKEZİ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Almanya

www.draeger.com

Üretici firma:
Drägerwerk AG & Co. KGaA 
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Almanya

Bölgesel Satış Temsilcinizi 
bulun: www.draeger.com/
iletişim

Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir. 
Adı geçen Ticari Markalar sadece belirli ülkelerde tescillidir ve bu materyalin sunulduğu ülkede  
tescilli olmayabilir. Güncel durumu www.draeger.com/trademarks adresinden öğrenebilirsiniz.


