
Ciemnoszary — pacjent znieczulony 
(porównywalnie z MAC 1.0 MAC 1.3) 

Bardzo głębokie znieczulenieLekkie znieczulenie

Pionowa linia rozdzielająca jaśniejsze 
i ciemniejsze odcienie szarości 
wyznacza bieżący moment.
Po jej lewej stronie przedstawiony jest 
okres miniony, a po prawej prognoza 
na przyszłe 20 minut.

Przerywana pomarańczowa linia pojawia się, 
gdy zmieniany jest parametr znieczulenia, 
ale zmiana  nie została jeszcze zatwierdzona.
Krzywa obrazuje „co będzie”, gdy zmiany 
zostaną zastosowane.

Biała linia obrazuje poziom znieczulenia w czasie, 
uzyskany wcześniej i prognozowany na najbliższe 
20 minut.
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„Czarna kropka” — prognozowany, przy aktualnych
obliczeniach, poziom znieczulenia za 10 minut
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„Pomarańczowa kropka” — aktualny poziom 
znieczulenia
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„Biała strzałka” — prognozowany, przy aktualnych
obliczeniach, poziom znieczulenia za 20 minut

Czas do TOSS -
tolerancja pacjenta na 
potrząsanie podczas 
wykrzykiwania jego 
imienia
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+ 20 minut

Skala szarości od góry:
Jasnoszary — pacjent śpiący / po sedacji
Ciemniejszy odcień szarości — pacjent w głębokim śnie 
/ w głębokiej sedacji
Ciemnoszary — pacjent znieczulony 

 (porównywalnie do MAC 1.0     MAC 1.3) 
Czarny – śpiączka lub bardzo głębokie znieczulenie
           (porównywalne ze znieczuleniem głębszym niż MAC 1.3)
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Widok jednowymiarowy: wynikowy poziom 
znieczulenia w funkcji czasu

Widok dwuwymiarowy: wynikowy poziom znieczulenia w odniesieniu 
do stężenia leków przeciwbólowych i nasennych (izobole)

Im niżej położona krzywa na wykresie (tj. im 
ciemniejszy kolor tła), tym głębszy poziom 
znieczulenia. W tym przykładzie, w chwili 
obecnej, znieczulenie jest głębokie.
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Oś X: Stężenie leków przeciwbólowych w miejscu działania

Oś Y: Stężenie leków nasennych
 w miejscu działania

Utrzymanie właściwej równowagi jest trudne, gdy stosujemy różne leki znieczulające.

Dräger SmartPilot View oblicza na podstawie sprawdzonych modeli populacyjnych [1] 
głębokość znieczulenia jako efekt złożonego działania zastosowanych leków dożylnych 
i wziewnych.

JESTEŚMY PRZEKONANI, ŻE DOPASOWANE DAWKOWANIE 
ANESTETYKÓW ZWIĘKSZA BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA

Dane z pomp infuzyjnych i parametry prowadzonej  terapii są automatycznie przesyłane 
do SmartPilot View. Wszystko działa w trybie „plug and play”. 
Możliwe jest także manualne wprowadzanie danych, np. w przypadku bolusa ręcznego.

Skala TOL: tolerancja laryngoskopii; stosowana w całkowitym znieczuleniu dożylnym
Przykład:
TOL 90: 90% pacjentów toleruje laryngoskopię

Skróty
TOSS 50 
TOSS 90 

tolerancja pacjenta na potrząsanie i krzyk, gdy 50% pacjentów nie reaguje 

tolerancja pacjenta na potrząsanie i krzyk, gdy 90% pacjentów nie reaguje

Skala MAC: używana w znieczuleniu mieszanym
Przykład:
MAC90: 90% pacjentów nie reaguje na bodźce chirurgiczne
(porównywalne z MAC 1.3); MAC50 byłby porównywalny z MAC 1.0

[1] Anestetyki wziewne: Bailey, Yasuda, Eger Bailey JM. The pharmacokinetics of volatile anesthetic agent elimination 
Minto et al. determined the PK-characteristics of Remifentanil with a population of Minto CF, Schnider Schnider TW, 
Minto CF, Gambus PL, Andresen C, Goodale DB, Shafer SL, Youngs EJ. The influence of method of administration 
and covariates on the pharmacokinetics of Propofol in adult volunteers. Anesthesiology 1998; 88(5):1170-82.
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