
PEEPi
Ce este?
PEEP intrinsecă (PEEPi) este presiunea expiratorie reală din interiorul plămânilor. Datorită influențelor 
dinamice ale mecanicii pulmonare (rezistență, complianță, volum de încheiere) și a parametrilor de setare 
pentru ventilare, PEEP intrinsecă poate fi diferită de PEEP din căile respiratorii superioare.

Măsurarea PEEPi în cazul ventilatoarelor Dräger determină, de asemenea, volumul Vtrap „prins” în plămâni, 
care nu participă la schimbul de gaze. 

Cum se măsoară?
PEEP intrinsecă se măsoară în două faze. Aparatul menține valvele inspiratorie și expiratorie închise în 
timpul intervalului de măsurare 1. Acest lucru asigură imposibilitatea ca gazul inspirator să treacă în 
circuitul de respirație sau să iasă din acesta. În timpul acestei faze închise, presiunea este egalizată 
între plămâni și circuitul respirator. Dispozitivul măsoară presiunea în timp. 
 
Intervalul de măsurare 1 se încheie: 
· Când nu mai sunt detectate schimbări de presiune, dar cel mai devreme după 0,5 secunde 
· Cel târziu după 3 secunde la categoria de pacienți adulți și după 1,5 secunde
  la categoria de pacienți pediatrici.

Valoarea inițială corespunde valorii PEEP, iar valoarea de la sfârșitul fazei închise 
este PEEP intrinsecă. La sfârșitul intervalului de măsurare 1, aparatul deschide 
valva expiratorie și măsoară debitul expirator generat de PEEP intrinsecă în timpul 
intervalului de măsurare 2. În această perioadă, presiunea pulmonară poate 
scădea până la nivelul PEEP. 

Intervalul de măsurare 2 se încheie: 

· Când debitul expirator a revenit la 0, dar nu mai devreme de 0,5 secunde 
· Cel târziu după 7 secunde la categoria de pacienți adulți și după 3,5 secunde
  la categoria de pacienți pediatrici.

Debitul integrat corespunde volumului de aer Vtrap prins în plămâni de PEEP 
intrinsecă.

De ce este util să îmbunătățim rezultatul?
Consecințele PEEP intrinseci nemăsurate au un impact direct asupra sistemului cardiorespirator (creșterea activității 
respiratorii, instabilitate cardiovasculară, barotraumă) în timpul ventilației mecanice.
Setările aparatului de ventilație artificială pot interacționa, de asemenea, cu expirarea și pot genera PEEP intrinsecă. (1,2,3)
Prin urmare, este foarte important să monitorizați PEEP intrinsecă în timp și să utilizați aceste informații pentru a seta 
corect parametrii aparatului de ventilație artificială.
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