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Yenidoğan Non-İnvaziv Ventilasyonu
Prematüre bebeklerin mümkün olduğunca mekanik ventilasyon uygulanmadan yönetilmesi gerektiği 
vurgulanmaktadır1. Bu, neonatolojide non-invaziv ventilasyonun erken kullanımının daha az sayıda ventilatörle 
ilişkili akciğer hasarı (VILI) sağlayacağını ve uzun sürede hastanede kalma ve entübasyonla ilişkili advers 
komplikasyonları önlemeye yardımcı olacağını gösteren çalışmalara dayanmaktadır2,3,4. Çeşitli sonuç 
iyileşmeleri ve ekstübasyon sonrası daha düşük yeniden entübasyon ihtiyacı nedeniyle, sürekli pozitif hava 
yolu basıncı (CPAP), şimdi prematüre bebeklerde optimum ilk solunum desteği modu olarak önerilmektedir5.
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YENİDOĞAN NON-İNVAZİV VENTİLASYONU

Yenilikçi ventilasyon stratejileri   
  ile prematüre bebeklerde  
 morbidite oranlarını düşürmeye 
yardımcı olun
Günümüzde hâlâ çok düşük doğum ağırlığı (ELBW) olan bebeklerin 
%60’tan fazlasında, ömür boyu sürebilecek tamamlayıcı oksijen 
ihtiyacı ile Bronkopulmoner Displazi (BPD) oluşmaktadır6. Ayrıca 
tüm bebeklerin yaklaşık %7’sinde RDS oluşmakta ve bebekler yüzey 
etkin madde tedavisine ve solunum desteğine ihtiyaç duymaktadırlar7. 
Non-invaziv ventilasyonun, Ventilatörle İlişkili Akciğer Hasarı 

(VILI) ve Bronkopulmoner Displazi (BPD) gibi mekanik 
ventilasyonun advers etkilerini azalttığı kanıtlanmıştır8. 
Bu  nedenle American Academy of Pediatrics, son zamanlarda 
prematüre bebeklerin başlangıçta entübasyon yerine CPAP ile 
yönetilmesini tavsiye etmektedir9.

1  Davis PG, Henderson-Smart DJ. Nasal continuous positive airways pressure immediately after extubation for preventing morbidity in preterm infants.  
Cochrane Database Syst Rev. 2003;2(2):CD000143.

2  Fischer HS, Bührer C. Avoiding endotracheal ventilation to prevent bronchopulmonary dysplasia: a meta-analysis. Pediatrics. 2013; 132: e1351-60.
3  Roehr CC, Proquitté H, Hammer H, Wauer RR, Morley CJ, Schmalisch G. Positive effects of early continuous positive airway pressure on pulmonary  

function in extremely premature infants: results of a subgroup analysis of the COIN trial. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2011; 96: F371-3.
4  Schmölzer GM, Kumar M, Pichler G, Aziz K, O’Reilly M, Cheung PY. Non-invasive versus invasive respiratory support in preterm infants at birth:  

systematic review and meta-analysis. BMJ. 2013; 347: f5980.
5  Subramaniam P, Ho JJ, Davis PG. Prophylactic nasal continuous positive airway pressure for preventing morbidity and mortality in very preterm infants.  

Cochrane Database Syst Rev. 2016 Haz;6(6):CD001243.
6   Davidson LM, Berkelhamer SK. Bronchopulmonary Dysplasia: Chronic Lung Disease of Infancy and Long-Term Pulmonary Outcomes. J Clin Med 2017; 6(1): 4.
7  Hermansen CL, Lorah KN. Respiratory distress in the newborn. Am Fam Physician 2007; 1;76(7):987-94.
8   Roehr CC. Non-invasive respiratory support for neonates. Drägerwerk AG & Co. KGaA. 2018: 9: 9105201.
9  Polin R. Committee on Fetus and Newborn; American Academy of Pediatrics. Respiratory support in preterm infants at birth. Pediatrics. 2014; 133: 171-4.
10 Yoder BA, Stoddard RA, Li M, King J, Dirnberger DR, Abbasi S. Heated, humidified high-flow nasal cannula versus nasal CPAP for respiratory support in neonates. Pediatrics 2013; 131:e1482-90.
11 Kugelman A. Noninvasive respiratory support in the neonate. Pediatric and Neonatal Mechanical Ventilation 2015 içinde (s. 1063-1071). Springer Berlin Heidelberg.9.

NIV VE GELİŞİMSEL BAKIM YÖNLERİ
Prematüre bebeklerin gelişimsel bakımını optimize etme 
çabaları aşağıdaki noktalara odaklanır: 
- Bebek açısından ellemeyi ve stresi azaltma, 
- Bakıma ebeveyn katılımını dahil etme, 
- Acılı prosedür sayısını azaltma ve 
-  Solunum desteğini en az invaziv şekilde uygulama 
yöntemleri bulma10,11. 

Non-invaziv tedaviler, daha az sedasyon gereği ile 
yenidoğanın normal nörolojik gelişimi açısından daha az zararlı 
olabileceği için gelişimsel bakım uygulamalarını iyileştirebilir11.
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ENTÜBASYON SÜRESİNİ ENGELLEYİN VE KISALTIN
Yüzey etkin madde eksikliğinin yanı sıra entübasyon, daha 
yüksek BPD riski12, ayırma sorunları ve hasta rahatsızlığı ile 
ilişkilendirilmiştir. NIV, yeniden entübasyondan kaçınmaya 
ve iyileşme sürelerini kısaltmaya yardımcı olur13,14. Bir ayırma 
yöntemi olarak uygulanan NIV, daha hızlı ayırma sağlar8.
Non-invaziv ventilasyonun hedefleri: 

- Değişen kaçaklar durumunda bile basıncın stabilize edilmesi
- Çöken alveollerin ve terminal hava yollarının açılması
-  Solunum çabasının asgari düzeye düşürülmesi ve hasta 

konforunun artırılması
- Ventilasyonla ilişkili akciğer hasarları riskinin azaltılması
- Gaz değişiminin korunması

Dräger Babylog ventilatörlerimizle ventilasyon desteği, 
entübasyonun önlenmesi ve ekstübasyon sonrası ayırma modları 
dahil tüm solunum yolunu yönetmenize yardımcı olabiliriz:

ÖNLEYİN
STABİLİZE EDİN

AYIRIN
İYİLEŞTİRİN

YENİDOĞAN VENTİLASYONUNDA SOLUNUM YOLU
Entübasyonun önlenmesinden, ayırma sağlamak ve gelişim 
süreci için bebeğin iyileştirilmesine kadar ventilasyon stratejileri, 
solunum yolumuzda da gösterildiği üzere bebeğe ve  sağlık  

personeline solunum zorluklarının başından sonuna kadar 
eşlik eden bağımlılıkların bir devamı olarak görülebilir.

12  Stevens TP, Harrington EW, Blennow M, Soll RF. Early surfactant administration with brief ventilation vs. selective surfactant and continued  
mechanical ventilation for preterm infants with or at risk for respiratory distress syndrome. Cochrane Database Review 2007; (4):CD003063.

13 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.
14 Saigal S, Doyle LW. An overview of mortality and sequelae of preterm birth from infancy to adulthood. Lancet 2008; 371: 261-9.
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Non-İnvaziv Ventilasyon (NIV)
İNVAZİV VE NON-İNVAZİV TEDAVİ İÇİN TEK CİHAZ
Bu yaklaşım, optimum ventilasyon stratejisinin uygulanmasını 
basitleştirir. Ayrıca bir cihaz daha az yer kaplar, aksesuar çeşitliliğini 
azaltır ve bir tutarlı kullanma felsefesi sayesinde insan hatalarını 
azaltabilir. Babylog serisi ile NIV uygulamanın avantajları:

- Güvenilir basınç monitörizasyonu
-  Kaçakları düzeltmek için talep akış ilkesi  

(eğim çalışmasında), bu sayede kaçak durumunda  
bile stabil basınç

-  Sadece bir solunum devresiyle ventilasyon mümkündür,  
bu da kanguru bakıma olanak tanır.

- Tüm ventilasyon terapisi genelinde trend verileri
-  NIV, O2 terapi ve invaziv ventilasyon arasında kolay, 

yönlendirmeli geçiş 
 
KOLAY İŞ AKIŞI VE GÜVENİLİR BASINÇ MONİTÖRİZASYONU
Non-invaziv ventilasyon seçildiğinde geçerli olmayan alarmlar 
gösterilmeyecektir. Gelişmiş hasta güvenliği için, açık bir şekilde 
görüntülenen bir mesaj, kullanıcıyı devre dışı bırakılan her alarm 
konusunda uyarır. İnvaziv, non-invaziv ventilasyon ve oksijen 
terapi için terapi türleri arasında geçiş yaparken yönlendirmeli 
iş akışı, yoğun bir durumda terapi değişimini hızlandırır ve 
kolaylaştırır. Hasta ile arayüzler arasındaki kaçakları belirlemek 
için hava yolu basınç monitörizasyonu mevcuttur.

STABİL BASINÇLAR SAĞLAMAK İÇİN TALEP AKIŞ İLKESİ 
NIV’de sağlık personeli, arayüzlere, hastanın anatomisine ve 
solunum dürtüsüne bağlı olarak çeşitli kaçaklarla karşılaşır. 
Kaçaklar, SPN-CPAP ve PC-CMV’de hızla basınç düşüşlerine 
yol açabilir. Eğim çalışma modunda ventilatör, her bir durumda 
hastanın arayüzünde basıncı stabilize etmek için akışı değiştirir.  
Bu sayede kan gazlarındaki değişimler azaltılabilir. Ventilatör sadece 
ayarlanan değerlere ulaşmak için gereken akışı tatbik eder. 
 

BABYFLOW PLUS İLE NAZİK VENTİLASYON
BabyFlow plus solunum destek sistemi, Dräger Babylog ile 
kombinasyon halinde kullanıldığında non-invaziv solunum desteği için 
çok çeşitli mod seçeneklerini destekler. BabyFlow plus’ın tasarımı, 
prongları ve maskeleri hastaya düzgün şekilde yerleştirmenize 
olanak tanır, bu da kaçakları azaltır ve daha stabil CPAP düzeyleri 
sağlar. Daha stabil CPAP düzeyleri ise gürültü düzeylerini azaltarak, 
BabyFlow plus’ı daha düşük gürültü düzeyli bir solunum destek 
sistemi haline getirir. Böylece küçük hastalarda Gelişimsel Bakım 
uygulamalarını destekler ve olabilecek en iyi tedaviyi sunar1.

1 Kirchner ve ark. In vitro Comparison of Noise Levels Produced by Different CPAP Generators, 2012, Neonatalogogy, 101:95-100.
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MÜŞTERİ GÖRÜŞLERİ

“Ventilasyonun prematüre bebeklerin akciğerlerine hasar verebileceğini 
biliyoruz. İnvaziv ventilasyon alanında da büyük gelişmeler yaşandı. 
Bununla birlikte ventilasyondan kaçınmanın en iyi yolu, ventilasyondan 
kaçınmaktır - non-invaziv ventilasyonla tam da bunu yapabiliyoruz.”

“Ebeveynlerin bakış açısından non-invaziv ventilasyonun 
avantajlarına bakarsak, kendi çocuklarını YYBÜ’de görmek ebeveynler 
için her zaman büyük bir şok oluyor. Çocuk ne kadar invaziv bir 
tedavi görürse, hissedilen de o kadar kötü oluyor. Ayrıca non-invaziv 
ventilasyon kullanıldığında ebeveynlerin çocuklarıyla temas kurması 
da biraz daha kolay oluyor. [...] Tüm bunların arka planında, 
prematüre bebeklerde gelişimsel bakım dediğimiz süreç yatıyor.”

Dr. Tobias Trips, 
Traunstein Hastanesi, Almanya



YENİDOĞAN NON-İNVAZİV VENTİLASYONU

Yenidoğan Non-İnvaziv Ventilasyonu, aşağıdaki Dräger ventilatörlerinde mevcuttur

Babylog VN800 Babylog VN600 Evita V800 Evita V600
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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.
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Yenidoğan non-invaziv ventilasyonu hakkında daha fazla bilgiyi www.draeger.com/neonatal-ventilation adresinden bulabilirsiniz


