
PEEPi
Mi ez?
Az intrinsic PEEP (PEEPi) a tüdőn belüli aktuális kilégzésvégi nyomás. A tüdő mechanikai jellemzőinek 
dinamikája (ellenállás, compliance és zárótérfogat), valamint a beállított légzési paraméterek miatt az 
intrinsic PEEP különbözhet a felső légutakban mérhető PEEP-értéktől.

A Dräger lélegeztetőgépek PEEPi-mérő funkciója egyben a tüdőben lévő bent rekedt térfogatot (Vtrap) 
is méri, amely nem vesz részt a gázcserében. 

Hogyan mérik?
Az intrinsic PEEP-értéket két fázisban mérik. Az 1. mérési fázisban a készülék zárva tartja a belégző- és 
kilégzőszelepeket. Ez megakadályozza, hogy a belégzőszelepben lévő gázok a légzőkörbe jussanak, vagy 
onnan gáz szivárogjon ki. Ebben a zárt fázisban a nyomás kiegyenlítődik a tüdő és a légzőkör között. 
A készülék ezen idő alatt méri a nyomást. 
 
Az 1. mérési fázis befejeződik: 
· Ha már nem történik nyomásváltozás, de legkorábban 0,5 másodperc elteltével 
· Legkésőbb 3 másodperc elteltével a Felnőtt betegkategória, vagy 
  1,5 másodperc elteltével a Gyermek betegkategória beállításban.

A kezdőérték a PEEP-nek felel meg, és a zárt fázis végén mért érték az intrinsic 
PEEP. A mérés 1. fázisa végén a készülék megnyitja a kilégzőszelepet, és 
megméri az intrinsic PEEP által a 2. mérési fázisban előidézett kilégzési áramlást. 
Ezen periódusban a tüdő nyomása a PEEP-értékre csökken. 

A 2. mérési fázis befejeződik: 

· Ha a kilégzési áramlás visszatért 0-ra, de legkorábban 0,5 másodperc elteltével 
· Legkésőbb 7 másodperc elteltével a Felnőtt betegkategória, 
  vagy 3,5 másodperc elteltével a Gyermek betegkategória beállításban.

Az áramlás integrálja megfelel az intrinsic PEEP által a tüdőben csapdában tartott 
Vtrap levegőtérfogatnak.

Miért segít ez a kimenetel javításában?
Gépi lélelegeztetés során az intrinsic PEEP mérésének elmulasztása közvetlenül befolyásolja a kardiorespirációs 
rendszert (fokozott légzési munka, kardiovaszkuláris instabilitás, barotrauma).

A lélegeztetőgép beállításai szintén befolyásolhatják a kilégzést, és intrinsic PEEP-t idézhetnek elő. (1,2,3)

Ezért nagyon fontos rendszeresen ellenőrizni az intrinsic PEEP-értéket, és annak megfelelően pontosan beállítani 
a légzési paramétereket.

Hivatkozások 1. Brochard L. (2012) Intrinsic (or auto-) PEEP during controlled mechanical ventilation. In: Pinsky M., Brochard L., Hedenstierna G., 
Antonelli M. (eds) Applied Physiology in Intensive Care Medicine 1. Springer, Berlin, Heidelberg 

2. Pepe PE, Marini JJ (1982) Occult positive end-expiratory pressure in mechanically ventilated patients with airflow obstruction: the 
auto-PEEP effect. Am Rev Respir Dis 216:166–169

3. Rossi A, Polese G, Brandi G, Conti G (1995) Intrinsic positive end-expiratory pressure (PEEPi). Intensive Care Med 21:522–536

 
TUDTA?
 

Paw Be- és kilégzőszelep zárva
Kilégzőszelep megnyílik

PEEPi

1. mérési fázis

2. mérési fázis

Vtrap

idő

idő

PEEP

Áramlás


