
INFEKCIÓPREVENCIÓ ÉS -KONTROLL 
A LÉGÚTI KEZELÉSEKBEN

Az intenzív osztályokon a lélegeztetéssel összefüggő 
tüdőgyulladás (VAP) a leggyakoribb életveszélyes HAI.

AZ OKOK

A VAP a kórházi tartózkodás időtartamát átlagosan 7 nappal, 
a költségeket pedig 40 000 dollárral növeli meg.

A PROBLÉMA
A lélegeztetéssel összefüggő tüdőgyulladás 
(VAP) annak a következménye, hogy a normális 
esetben steril alsó légutakba mikrobák hatolnak 
be, amelyek ezután felülkerekedhetnek 
a gazdaszervezet védelmi mechanizmusain, 
és fertőzést alakíthatnak ki.

A VAP kialakulásának kiváltó oka egy 
mandzsettás endotracheális tubus vagy 
tracheosztómia, melyek egyaránt beavatkoznak 
a légutak normál anatómiájába és 
fiziológiás viszonyaiba.

A VAP hatása az egészségügyi költségekre és a forráshasznosításra

HAI-FERTŐZÉSEK ARÁNYA

EU

Alacsony jövedelmű
országok

ICU

7,1%

≈30,0%

VAP-mentes betegek

AZ OKOK

ELEKTROSZTATIKUS 
ÉS MECHANIKUS FILTER

HŐ- ÉS PÁRACSERÉLŐ (HME)AZ ELEKTROSZTATIKUS VAGY 
A MECHANIKUS FILTEREK ÉS 

A HME KOMBINÁLÁSA

CareStar®

SafeStar®

TwinStar® HumidStar®

TwinStar® HEPA

A párásítás csak további aktív 
párásítóval vagy HME-vel a beteg oldalán. 

A filtert csak az eszköz oldalán szabad használni.
A beteg oldalára helyezve. 

Nincs szükség további párásításra.

A beteg oldalán elhelyezve a passzív 
párásítás érdekében. A baktériumszűréshez 

 a filtert az eszköz oldalán kell használni.

A PROBLÉMA

A VAP akár 71%-os neki tulajdonítható mortalitási arányhoz vezet.

A Világegészségügyi Szervezet (WHO) szerint az Egészségügyi
Ellátással Összefüggő Fertőzések (HAI) 16 millió nap kórházi 
tartózkodást és magas költségeket okoznak.

A klinikai környezetben, ahol a beteg biztonsága az Ön számára 
elsődleges, a légzési filterek támogathatják a légúti kezelést 
a potenciális átfertőződés megakadályozásában.

A terápia szerint a filterek megvédhetik a betegeket a kórházi szabályozásoknak megfelelően azáltal, hogy gátat képeznek a levegőben 
terjedő baktériumokkal szemben, és így elkerülhetők az átfertőződések akár a beteg, akár az eszköz oldalán. Ráadásul, a HME segíteni 
tudja a légzési gázok párásítását azáltal, hogy a beteg párás kilégzési levegőjét a hab elnyeli, a következő belégzéseknél pedig párásítja 
a levegőt. További információért, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
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Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések (HAI) 
a hospitalizációt követő 48. óra után és az egészségügyi 
ellátást követő 30. napon belül jelentkezhetnek. Az olyan 
törzsek, mint például a meticillin-rezisztens Staphylococcus 
aureus (MRSA) egyre nagyobb kihívás elé állítják a kórházi 
higiénét, mert terjedésüket nem lehet megbízhatóan 
megállítani antibiotikumokkal.

Az átvitel leggyakoribb módja a közvetett 
érintkezés. A fertőzött beteg megérint és 
kórokozókkal szennyez egy tárgyat, eszközt 
vagy felületet. Ha az adott tárgyat ezután egy 
másik beteg szintén megérinti, az valószínűen 
a második személy kontaminációjához 
vezethet, akinél ezután fertőzés alakulhat ki.

VAP-betegek

Mechanikus 
lélegeztetés 

időtartama

ITO-tartózkodás 
időtartama

Kórházi 
tartózkodás 
időtartama

Átlagos 
kórházi 

költségek

4,7 nap
14,3 nap

5,6 nap
11,7 nap

14,0 nap
25,5 nap

63 869 USDt 104 983 USD

≈15,5%


