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Nem invazív a lélegeztetés (NIV) minden olyan esetben, amikor a betegek 
lélegeztetésének támogatása endotracheális tubus használata nélkül történik. Ezáltal 
az invazív gépi lélegeztetés lehetséges szövődményei elkerülhetőek. Sokféle, akut és 
krónikus légzési elégtelenségben szenvedő betegnél alkalmazzák, és a leszoktatási 
terápia támogatására is használják.
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JOBB KIMENETELEK NEM INVAZÍV LÉLEGEZTETÉSSEL (NIV)

Az intubálás elkerülése ameddig lehetséges, és a leszoktatás biztosítása a gyógyulási szakaszban

GÉPI LÉLEGEZTETÉS
Nem invazív, amennyire lehet, és invazív, amennyire szükséges. A lélegeztetési útvonalon a különböző kezelési eszközök 
sokfélesége egyértelműen javítja a klinikai döntéshozatalt.
Az automatikus szivárgáskompenzációval kísért NIV minden lélegeztetési módban támogatja a zökkenőmentes 
átállást egyik alkalmazási módról a másikra, támogatva a minimális invazivitást.

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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„A gépi lélegeztetett betegeknél gyakran alakul ki a lélegeztetéssel összefüggő 
tüdőgyulladás, amely esetlegesen hosszabb kórházi tartózkodáshoz vezet.”1

„A gépi lélegeztetés alatti túlszedálás rosszabb klinikai kimenettel jár 
együtt, ideértve a gépi lélegeztetés hosszabb idejét és a nagyobb mértékű 
agyi diszfunkciót.”2

„Az intubálás szövődményei jelentős morbiditási és mortalitási kockázattal 
járhatnak.”3
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Nem invazív lélegeztetés (NIV)
EGY BERENDEZÉS INVAZÍV ÉS NEM INVAZÍV TERÁPIÁHOZ
Ez a megközelítés egyszerűsíti az optimális lélegeztetési 
stratégia fenntartását. A NIV opció azt jelenti, hogy a nem 
invazív lélegeztetés alkalmazható...

- az összes lélegeztetési módban*
- átfogó monitorozással
- a riasztások adaptálásával
- automatikus szivárgáskompenzációval

A NIV-et bármikor elkezdheti, amikor a beteg készen áll rá, 
anélkül, hogy ki kellene cserélnie a berendezést. Ha intubálásra 
lenne szükség, a terapeuta gyorsan és egyszerűen tud váltani 
invazív lélegeztetési módra. 

AZ INTUBÁLÁS MEGELŐZÉSE ÉS AZ INTUBÁLÁSI IDŐ 
CSÖKKENTÉSE
Az intubáláshoz a lélegeztetéssel összefüggő tüdőgyulladás2, 
a leszoktatási problémák és a beteg diszkomfortjának fokozottabb 
kockázata társul. E kockázatok miatt mind az intubálást, mind az 
invazív lélegeztetést el kell kerülni amikor csak lehetséges. A NIV 
segít megelőzni a re-intubálást, és lerövidíteni a gyógyulási időt1,4. 
A NIV alkalmazását kiterjesztették az intenzív ellátásra is, ideértve 
az akut és krónikus légzési elégtelenség kezelését.3 Kiváló választás 
időszakos alkalmazásra, amikor részleges légzéstámogatásra van 
szükség. A COPD-ben leszoktatási módszerként alkalmazott NIV 
gyorsabb leszoktatást tesz lehetővé, és pozitív hatást gyakorol 
a mortalitási arányra.5 

INTELLIGENS RIASZTÁSOK ÉS PARAMÉTER-ADAPTÁCIÓK
Ha nem invazív lélegeztetést választ, a nem alkalmazható 
riasztások nem jelennek meg. A fals riasztások elkerülése 
érdekében különböző riasztási beállítások inaktiválhatók 
(pl.: MVe, magas Vti és apnoé monitorozása). A nagyobb 
betegbiztonság érdekében jól látható üzenet figyelmezteti 
a felhasználót minden inaktivált riasztásra.

ÉRZÉKENY SZIVÁRGÁSKOMPENZÁCIÓ
A szivárgáskompenzáció lényeges része a nem invazív 
lélegeztetésnek. Szivárgáskompenzációval az áramlástrigger 
érzékenysége a  szivárgás mértékéhez igazodik. Térfogatvezérelt 
üzemmódokban a beteg mindig a beállított légzéstérfogatot 
kapja. Nyomásvezérelt üzemmódokban a beállított nyomás 
szintje folyamatosan fennmarad. Lélegeztetőgépeink rugalmas 
szivárgáskompenzációs rendszere még nagymértékű szivárgás 
mellett is pontosan azt a mennyiségű légzési gázt biztosítja 
folyamatosan, amely a beteg áramlásigényének kielégítéséhez 
szükséges. 

ANTI-AIR-SHOWER
Ha a maszkot leveszik, az Anti-Air-Shower funkció észleli 
a  levételt, és minimális szintre csökkenti a berendezés által 
biztosított magas áramlást (pl.: szivárgáskompenzációhoz). 
Ez segíthet csökkenteni a személyzet és a környezeti levegő 
esetleges kontaminációját. Ennek megfelelően az újbóli 
csatlakozást is észleli a berendezés, és a lélegeztetés a korábbi 
beállításokkal automatikusan folytatódik.

NIV az Evita V800-zal NIV a Savina 300-zal

MI A NIV?
A NIV - nem invazív lélegeztetés - széles jelentésű kifejezés bármely 
olyan lélegeztetési terápiára, amelyet nem invazív módon alkalmaznak, 
pl.: maszkon vagy orrkanülön keresztül. Ezért a NIV-et vagy a nem 

invazív pozitív nyomású lélegeztetést (NPPV) nagyon gyakran hívják 
„maszkos lélegeztetésnek” is. Ezzel szemben az „invazív lélegeztetés” 
során endotracheális tubust vagy tracheakanült alkalmaznak a beteg 
és a lélegeztetőgép közti kapcsolat megteremtéséért.

* Újszülöttek lélegeztetésénél csak SPN-CPAP és PC-CMV mellett
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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Hogyan lehet a rotációs stratégiákkal javítani a NIV 
toleranciáját?
A nem invazív légzéstámogatás magába foglalja a CPAP-et  
is. A pozitív nyomástámogatást külső csatlakozások, így orrmaszk, 
oronazális maszk vagy teljes arcmaszk használatával biztosítják. 
A sikeres NIV-kezelés két kulcstényezője a maszk típusának  
és a kiválasztott csatlakozófelületnek a váltakoztatása. Vizsgálatok 
bizonyították, hogy a különböző típusú maszkok váltakoztatása 
az orrmaszkoktól az oronazális vagy teljes arcos maszkokig javítja 
a kezelés hatékonyságát akut légzési elégtelenségben. Emellett,  

 
 
a megfelelő típusú csatlakozófelület kiválasztása nagymértékben 
csökkenti a bőr fájdalmas sérülését és a  kifekélyesedést.  
Így a  váltakozó interfészstratégia nemcsak a legmagasabb 
nyomáspontokat csökkenti, hanem javítja a NIV toleranciáját és 
hatékonyságát is. Együttműködünk Önnel annak érdekében, 
hogy megtaláljuk a legjobb rotációs stratégiákat, mind 
a maszk, mind az interfész típusainál, hogy elősegítsük a beteg 
kényelmét.7,8

* nem érhető el az Egyesült Államokban
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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NovaStar® plus teljes arcmaszk* ClassicStar® NIV teljes arcmaszk ClassicStar® plus orrmaszk* ClassicStar® plus NIV oronazális 
maszk*

D
-2

30
0-

20
11

D
-2

86
35

-2
01

5

D
-1

03
86

-2
01

6

D
-4

27
21

-2
01

5
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Jobb kimeneteleket tapasztaltak nem invazív lélegeztetéssel

„A NIV 62%-kal kevesebb szövődményt és 50%-kal 
kevesebb kezelési hibát eredményez.” 1

„A korai NIV 59%-kal csökkenti az intubálás 
szükségességét.” 2,3

„A NIV rövidebb ITO-s tartózkodáshoz és átlagosan 
3 nappal rövidebb kórházi tartózkodáshoz vezet.” 4

„Nem invazív lélegeztetés alkalmazásával 48%-kal 
csökken a COPD-s betegek mortalitása.” 3

„A NIV javítja a betegek életminőségét.” 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 RENDELKEZÉSRE ÁLL A DRÄGER KÖVETKEZŐ ITO-S RESPIRÁTORAINÁL:

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

Dräger Evita® V800

AZ EVITA V SOROZAT MŰSZAKI ADATAI

NIV riasztási lehetőségek

Magas MVe 

VTi 

Apnoe monitorozás 

Tdisconnect

Ti max

0,01– 40 l/perc vagy kikapcsolva

0,110– 4 l vagy kikapcsolva

5–60 s vagy kikapcsolva

0– 60 s

0– 60 s

A SAVINA 300 MŰSZAKI ADATAI

NIV riasztási lehetőségek

Alacsony MV

Magas VTi 

Apnoe monitorozás 

Tdisconnect

Ti max

0,2– 40 l/perc vagy kikapcsolva

0,06– 4 l vagy kikapcsolva; Pediatric Plusszal 0,03– 4 l vagy kikapcsolva

15–60 s vagy kikapcsolva

0– 60 s

0– 60 s
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HUNGARY
Dräger Medical Magyarország Kft.
Szent László út 95
1135 Budapest
Tel +36 1 288 5000
Fax +36 1 288 5001
info.hungary@draeger.com

Nem minden termék, és termékfunkció, illetve szolgáltatás kerül értékesítésre minden országban. A katalógusban említett termékelnevezések 
és védjegyek csak egyes országokban kerültek regisztrálásra és nem feltétlenül abban az országban ahol ez a katalógus kiadásra került. 
Kérem a jelenlegi állapot megtekintéséhez látogasson el a www.draeger.com/trademarks weboldalra.

CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany

www.draeger.com

Manufacturer:
Drägerwerk AG & Co. KGaA 
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Germany

Locate your Regional Sales 
Representative at: 
www.draeger.com/contact

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


