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Separare automată  
definită prin protocol 
cu SmartCare®/PS

SmartCare®/PS este un protocol clinic integrat, automat, pentru stabilizarea respirației 
spontane a pacientului într-o zonă de confort a ventilației normale și pentru reducerea 
automată a suportului ventilator. Este destinat să accelereze separarea de aparatul de 
ventilație și să ofere timp personalului medical pentru alte sarcini, cum ar fi mobilizarea 
timpurie a pacienților.
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SEPARARE AUTOMATĂ DEFINITĂ PRIN PROTOCOL CU SMARTCARE®/PS

„Jumătate dintre supraviețuitorii ATI nu pot reveni la ocupația anterioară.”1

„65% dintre acești pacienți au limitări funcționale.”2

„Mobilizarea timpurie are ca rezultat o durată de spitalizare redusă în ATI.”3

 1 Engel HJ et al., ICU early mobilization: from recommendation to implementation at three medical centers., Crit Care Med. 2013
2 Kress JP, Hall JB, ICU-Acquired Weakness and Recovery from Critical Illness, N Engl J Med. 2014 Apr
3 Van Willingen Z et al., Quality improvement: The delivery of true early mobilisation in an intensive care unit, BMJ Qual Improv Rep. 2016
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Separarea trebuie să fie a treia etapă a evoluției respiratorii

VENTILAȚIA MECANICĂ
Cât mai neinvazivă posibil, invazivă cât e necesar. Pe parcursul evoluției respirației, numeroase instrumente de tratament îmbunătățesc 
clar luarea deciziilor clinice.
Instrumentul SmartCare/PS pentru aparatele de ventilație pentru terapie intensivă din seria Evita V susține o separare eficientă pentru 
pacienții adulți și pediatrici.
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SEPARARE AUTOMATĂ DEFINITĂ PRIN PROTOCOL CU SMARTCARE®/PS

SmartCare/PS este conceput pentru   
   reducerea duratei separării. 
Parametrii monitorizați (frecvența respirației RR, volumul tidal Vt 
și CO2 tidal final etCO2) sunt folosiți pentru evaluarea suportului 
de presiune adecvat pentru satisfacerea cerinței pacientului. 
Pe baza acestui lucru, SmartCare/PS clasifică pacientul la cel 

puțin fiecare cinci minute într-una dintre cele opt categorii de 
diagnostic: Ventilație normală, ventilație insuficientă, hipoventilație, 
hipoventilație centrală, hiperventilație, hiperventilație aparent 
inexplicabilă, tahipnee sau tahipnee severă.

SmartCare/PS va supraveghea procesul de separare și, în 
funcție de utilizator, parametrii definiți vor adopta modificarea 
cerințelor clinice ale pacientului, vor menține suportul curent sau 
vor continua să observe și să sugereze separarea. 

După un test de respirație spontană automată de succes, este 
indicată disponibilitatea pentru extubare. Atunci când apare 
notificarea „SBT de succes”, clinicianul trebuie să evalueze 
pacientul și să ia în considerare modul adecvat de acțiune (adică: 
extubarea sau continuarea ventilației mecanice). 
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SEPARARE AUTOMATĂ DEFINITĂ PRIN PROTOCOL CU SMARTCARE®/PS
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VENTILAȚIE MECANICĂ 
SCĂDEREA TREPTATĂ A SUPORTULUI 
VENTILATOR
-  Protocolul clinic este controlat de pacient 
și include o componentă metabolică.

-   Configurați limitele pentru parametrii   
f, VT, etCO2 pentru adaptarea 
protocolului automat al acestora  
la nevoile specifice ale pacienților.

-  În timpul separării pacientului, 
SmartCare/PS vizează să mențină 
pacientul într-o zonă confortabilă de 
ventilație normală.

-  Reducerea automată a suportului ventilator 
oferă timp pentru personalul medical.

TEST DE RESPIRAȚIE SPONTANĂ 
AUTOMATĂ (SBT)

-  Un test de respirație spontană se inițiază 
automat atunci când suportul ventilator 
este diminuat la un suport minim.

-  La finalizarea cu succes, clinicianul este 
notificat să ia în considerare extubarea.

-  Până la extubare, SmartCare/PS 
continuă să monitorizeze pacientul și să 
ofere asistență ventilatorie, după caz. 

CREȘTEREA SUPORTULUI VENTILATOR 
ATUNCI CÂND ESTE NECESAR

-  Situația ventilatorie este monitorizată, 
evaluată și clasificată continuu.

-  Baza de cunoștințe a planului de 
separare conține, de asemenea, măsuri 
pentru creșterea suportului ventilator 
atunci când este necesar.

-  Personalul medical poate anula setările 
automate în orice moment și va fi alertat 
în caz de evenimente critice. 

 4

D
-5

75
9-

20
18

Nu



   © Drägerwerk AG & Co. KGaA  5

SEPARARE AUTOMATĂ DEFINITĂ PRIN PROTOCOL CU SMARTCARE®/PS

OPINIILE CLIENȚILOR

„Cred că una dintre cele mai mari provocări într-o secție 
de terapie intensivă aglomerată este de a putea oferi unui 
terapeut suficient timp pentru fiecare dintre pacienții 
săi cu ventilație pe termen lung.” Terapeut respirator 

Phillip Thaut 
Cedar City, Utah, UVRMC,  
Provo, Utah, SUA

„Cu un sistem bazat pe cunoștințe precum SmartCare/PS,  
care încearcă constant să detecteze oportunitățile de progres,  
există o probabilitate mai mare de a reduce orice pierdere de  
timp și, prin urmare, de a reduce mai eficient durata  
de separare.” Prof. Phillipe Jolliet  

CHUV, Lausanne, Elveția

1 F. Lellouche et al.; Am J respir Care Med Vol 174, 2006
2 Cochrane Library 2013, Issue 6
3 Rose L et al.; Intensive Care Med, 2008 Oct

Ventilația mai scurtă (până la 33%) reduce costurile și 
mortalitatea1,2

SmartCare/PS este singurul mod de ventilație care scurtează 
timpul de separare (până la 40%) și șederea în ATI1,2

La fel de bine ca în cazul unui raport de 1:1 între specialiștii cu 
experiență în îngrijirea critică și pacienți3

  

Rezultat îmbunătățit cu SmartCare/PS



SEPARARE AUTOMATĂ DEFINITĂ PRIN PROTOCOL CU SMARTCARE®/PS

SMARTCARE/PS ESTE DISPONIBIL PENTRU URMĂTOARELE APARATE DE VENTILAȚIE DRÄGER:
Protocol
Reducere în strategia de separare Suport de presiune reglat automat 
Implementarea protocolului Baza de cunoștințe
Parametru metabolic pentru clasificare etCO2

Parametru de respirație pentru clasificare fspont, VT
Interval de achiziție a datelor 5 sec
Clasificarea situației ventilatorii La fiecare 2 min/5 min
Limite de clasificare pentru intervalele de greutate corporală  15 kg - < 36 (≥ 33 lbs - < 79 lbs), ≥ 35 kg - 55 kg (≥ 77 lbs - 121 lbs) 
 Peste 56 kg până la 200 kg (123 lbs - 441 lbs)
Protocol cu măsuri terapeutice pentru Tahipnee, tahipnee severă, ventilație insuficientă, hipoventilație,   
 hipoventilație centrală, hiperventilație, hiperventilație aparent inexplicabilă
Configurabilitate pentru toți pacienții
 FiO2max interval: 30 – 100 Vol%
 PEEPmax interval: 5 – 15 mbar (cmH2O)
Configurabilitate  pentru pacienți cu greutate corporală peste ≥ 36 kg (≥ 79 lbs)
 RRmin interval: 10 – 15/min
 RRmax interval: 20 – 40/min
 VTmin interval�: 4 – 7 ml/kgBW
 etCO2max interval�: 45 – 65 mmHg (5,99-8,66 kPa)
Test de respirație spontană (SBT) Automat
Notificare privind disponibilitatea de separare de  
aparatul de ventilație Automată
Notificare pentru acțiunea utilizatorului pentru  
modificarea PEEP Automată
Combinație cu alte opțiuni Compensare automată a rezistenței tuburilor (ATCTM) pentru pacienți cu greutate  
 corporală peste ≥ 36 kg (≥ 79 lbs)
Limita de modificare a presiunii Max. 4 cmH2O 

Setări
Antecedente medicale BPOC, tulburări neurologice
Greutate corporală între 15 kg și 200 kg (între 33 lbs și 441 lbs)
Acces la căile respiratorii Endotraheal, traheotomizat
Umidificare Umidificator activ, HME
Repaus nocturn Pauză de separare, Timp, Lungime
Comandă manuală a suportului de presiune În orice moment

Monitorizare
Trend Clasificare, SC-Psup, interval de timp 1 - 24 ore
Jurnal Clasificare, fază, modificări automate și manuale ale Psup

Siguranță
Alarme Alarme regulate independente ale aparatului de ventilație, alarme suplimentare  
 pentru SmartCare®/PS
Ventilație în caz de apnee Automată

fără ilustrație:  
Evita® V300

Dräger Evita® V600

Evita®Infinity® V500
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Dräger Evita® V800
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ROMANIA
Dräger Medical Romania SRL
Str. Danielopolu Nr 42A
Sector 1
014134 Bucharest
Tel +40 21 233 10 60
Fax +40 21 233 11 30
infomedicalro@draeger.com

SEDIUL CENTRAL AL CORPORAŢIEI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania

www.draeger.com

Producător:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Germania

Localizaţi reprezentantul 
dumneavoastră regional la: 
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

Nu toate produsele, caracteristicile sau serviciile sunt disponibile spre comercializare în toate ţările.
Mărcile comerciale menţionate sunt înregistrate doar în anumite ţări şi nu neapărat în ţara în care este  
publicat acest material. Pentru a afla stadiul actual, accesaţi www.draeger.com/trademarks.


