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Neinvazivní ventilace (NIV) je jakákoli forma dechové podpory pacientů bez použití 
endotracheální kanyly. S  její pomocí se tak lze vyhnout možným komplikacím spojeným 
s invazivní mechanickou ventilací. Neinvazivní ventilace se používá u mnoha různých pacientů 
s akutním i chronickým respiračním selháním a slouží také jako podpora při odvykání.
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LEPŠÍ VÝSLEDKY PŘI NEINVAZIVNÍ VENTILACI (NIV)

„U pacientů s mechanicky asistovanou ventilací se často vyvine s ventilátorem 
spojená pneumonie, která může vést k delšímu pobytu v nemocnici.“1

Snažte se vyvarovat intubaci, jak nejdéle to půjde, a zajistěte odvykání ve fázi zotavení

MECHANICKÁ VENTILACE
Co možná nejméně invazivní, či invazivní dle potřeby. Široká škála léčebných nástrojů zcela jasně zlepšuje klinické rozhodování 
v průběhu respirační terapie.
NIV s automatickou kompenzací netěsností ve všech ventilačních režimech podporuje plynulý přechod z jednoho aplikačního 
režimu do druhého, a podporuje tak minimální invazivitu.

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 Dec 2002, 20(4):953-969]
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„Nadměrná sedace během mechanicky asistované ventilace je spojena  
s horšími klinickými výsledky, včetně delší doby mechanické ventilace  
a zvýšené mozkové dysfunkce.“2

„Komplikace způsobené intubací mohou představovat významná rizika  
morbidity a úmrtnosti.“3

NEINVAZIVNÍ 
VENTILACE
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LEPŠÍ VÝSLEDKY PŘI NEINVAZIVNÍ VENTILACI (NIV)

Neinvazivní ventilace (NIV)
JEDEN PŘÍSTROJ PRO INVAZIVNÍ I NEINVAZIVNÍ LÉČBU
Tento přístup zjednodušuje průběžné zavádění optimální 
ventilační strategie. Možnost NIV znamená, že lze použít 
neinvazivní ventilaci…

– ve všech ventilačních režimech*
– s komplexním monitorováním
–  s přizpůsobením alarmů
– s automatickou kompenzací netěsností

NIV můžete zavést vždy, když je na to pacient připraven, aniž 
byste museli měnit přístroj. Pokud by byla potřebná intubace, 
lékař může rychle a snadno přepnout do režimu invazivní 
ventilace. 

PREVENCE A ZKRÁCENÍ DOBY INTUBACE
Intubace je spojována se zvýšeným rizikem rozvoje s  ventilátorem 
spojené pneumonie2, problémy při odvykání a diskomfortem pacienta. 
Kvůli těmto rizikům byste se měli intubaci a invazivní ventilaci vyhnout, 
kdykoli je to možné. NIV pomáhá předejít opětovné intubaci a zkracuje 
dobu potřebnou pro zotavení.1,4 Použití NIV bylo rozšířeno na aplikace 
na jednotkách intenzivní péče, včetně léčby akutního chronického 
respiračního selhání.3 Jedná se o  vynikající metodu pro intermitentní 
aplikace, kdy je zapotřebí pouze částečná podpora dýchání. NIV použitá 
jako metoda odvykání při chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) 
umožňuje rychlejší odvykání a má pozitivní vliv na míru úmrtnosti.5 

INTELIGENTNÍ ALARMY A MOŽNOST ÚPRAVY PARAMETRŮ
Jestliže je zvolena neinvazivní ventilace, alarmy, které nejsou v platnosti, 
se nebudou zobrazovat. Aby se předešlo artefaktům, lze deaktivovat 
různá nastavení alarmů (např. MVe, vysoký Vti a monitorování apnoe). 
Aby se zvýšila bezpečnost pacienta, zobrazí se zřetelně viditelné 
hlášení, které upozorní uživatele na deaktivované alarmy.

SENZITIVNÍ KOMPENZACE NETĚSNOSTÍ
Kompenzace netěsností je zcela zásadní částí NIV terapie. Při 
kompenzaci netěsností se citlivost aktivátoru průtoku upravuje podle 
rozsahu úniků. V  objemově řízených režimech je pacientovi vždy 
podáván nastavený dechový objem. V tlakově řízených režimech jsou 
trvale udržovány nastavené tlakové úrovně. Dokonce i za přítomnosti 
velkých netěsností, flexibilní systém kompenzace netěsností našich 
ventilátorů poskytuje nepřetržitě přesné množství dýchacího plynu, 
který je potřeba pro doplnění hodnoty průtoku požadované pacientem. 

ANTI-AIR-SHOWER
V  případě sejmutí masky je odpojení detekováno funkcí Anti-Air-
Shower a sníží se nastavený vysoký průtok poskytovaný přístrojem 
(např. z  důvodu kompenzace netěsností) na minimální úroveň. To 
může pomoci snížit nebezpečí možné kontaminace poskytovatelů 
péče a okolního vzduchu. Stejným způsobem je detekováno opětovné 
nasazení masky, takže ventilace pak bude automaticky pokračovat 
s dříve nastavenými parametry.

NIV u přístroje Evita V800 NIV u přístroje Savina 300

CO JE NIV?
NIV – neinvazivní ventilace je široký termín pro jakoukoli 
ventilační terapii aplikovanou neinvazivním způsobem, např. 
prostřednictvím masky nebo nazální kanyly. Proto se NIV nebo 

NPPV (neinvazivní ventilace pozitivním tlakem) také často 
označuje jako „ventilace maskou“. Jedná se o  opak „invazivní 
ventilace“, kde endotracheální nebo tracheální kanyla slouží jako 
invazivní rozhraní mezi pacientem a ventilátorem.

*Při neonatální ventilaci pouze u SPN-CPAP a PC-CMV
1 Ferrer M, et al. Noninvasive ventilation in severe hypoxemic respiratory failure: a randomized clinical trial. Am J Respir Crit Care Med Vol 168. pp 1438–1444, 2003
2 Collard HR, Saint S, Matthay MA. Prevention of ventilator-associated pneumonia. Ann Intern Med. 2003 Mar 18;138(6):494-501
3 Becker H F, Schönhofer B, Burchardi H. Nicht invasive Beatmung. Vorwort, S 59; Thieme 2005
4 Ram FSF et al. Non-invasive positive pressure ventilation for treatment of respiratory failure due to exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. The Cochrane Library 2005, Issue 4
5 Nava S, Ambrosio N, Clini E, et al. 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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Jak mohou strategie pravidelného střídání zlepšit toleranci NIV
Neinvazivní respirační podpora zahrnuje CPAP. Dechová podpora 
s využitím pozitivního tlaku je poskytována pomocí externího rozhraní, 
jako je nazální maska, oronazální maska nebo celoobličejová 
maska. Dva klíčové faktory podílející se na úspěšné léčbě NIV jsou 
pravidelné střídání typu masky a volba rozhraní. Studie prokázaly, 
že střídání různých typů masek od nazálních až po oronazální nebo 
celoobličejové masky zvyšuje účinnost terapie při léčbě akutního  

 
respiračního selhání. Kromě toho, výběr správného typu rozhraní 
výrazně snižuje bolestivý rozpad kůže a ulcerace. Strategie střídání 
rozhraní tedy nejen snižuje body, kde je aplikován nejvyšší tlak, ale 
zlepšuje také toleranci a účinnost NIV. Spolu s vámi spolupracujeme 
na nalezení nejlepších strategií střídání, a to jak co se týče masek, 
tak typů rozhraní, a snažíme se o větší pohodlí pro pacienta.7,8

NovaStar® plus celoobličejová 
maska *

ClassicStar® NIV celoobličejová 
maska

ClassicStar® plus nazální maska* ClassicStar® plus NIV oronazální 
maska*

*není k dispozici v USA
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 Ozyilmaz E et al. Timing of noninvasive ventilation failure: causes, risk factors, and potential remedies. BMC Pulm. Med. 2014; 14:19
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Prokazatelně lepší výsledky při NIV

„NIV vede ke snížení počtu komplikací o 62 % 
a výskytu selhání léčby o 50 %.“ 1

„Včasná NIV snižuje nutnost intubace o 59 %.“ 2,3

„NIV vede ke kratšímu pobytu na JIP a ke zkrácení 
hospitalizace v průměru o 3 dny.“ 4

„Míra úmrtnosti u pacientů s CHOPN, kteří používají 
neinvazivní ventilaci, klesá o 48 %.“ 3

„NIV zvyšuje kvalitu života pacientů.“ 1,5,6

1   Ferrer M, et al. 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 et al. 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, et al. 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, et al. Time of non-invasive ventilation. Intensive Care Med. 2006 Mar 
6   Bülow HH, et al. Experiences from introducing non-invasive ventilation in the intensive care unit: a 2-year  

 prospective consecutive cohort study. Acta Anaesthesiol Scand 2007
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NIV JE K DISPOZICI PRO NÁSLEDUJÍCÍ VENTILÁTORY DRÄGER PRO JIP:

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

Dräger Evita® V800

TECHNICKÉ ÚDAJE EVITA ŘADY V

Možnost Alarmy NIV
MVe 
VTi high 
Monitorování apnoe 
Tdisconnect
Ti max

0,01 ... 40 L/min nebo vypnuto
0,110 ... 4 L nebo vypnuto
5 – 60 s nebo vypnuto
0 ... 60 s
0 ... 60 s

TECHNICKÉ ÚDAJE SAVINA 300

Možnost Alarmy NIV
MV low
VTi high 

Monitorování apnoe 
Tdisconnect
Ti max

0,2 ... 40 L/min nebo vypnuto
0,06 ... 4 L nebo vypnuto; s Pediatric Plus 0,03 ... 4 L nebo 
vypnuto
15 – 60 s nebo vypnuto
0 ... 60 s
0 ... 60 s
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ČESKÁ REPUBLIKA
Dräger Medical s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel +420 272 760 141
Fax +420 272 769 242
recepcecz@draeger.com

SÍDLO SPOLEČNOSTI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Německo

www.draeger.com

Výrobce:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Německo

Příslušného regionálního 
obchodního zástupce 
najdete zde:  
www.draeger.com/kontakt

Dräger - South East Europe
Regional Management  
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com

Ne všechny výrobky, funkce nebo služby jsou na prodej ve všech zemích. 
Zmiňované obchodní známky jsou registrovány pouze v určitých zemích a nemusí být nutně registrovány v zemích,  
v nichž je tento materiál zveřejněn. Aktuální stav naleznete na adrese www.draeger.com/trademarks. 91
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