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Αυτή η σελίδα έχει αφεθεί κενή σκόπιμα.
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1 Πληροφορίες σχετικά με αυτό το έγγραφο

1.1 Τυπογραφικές συμβάσεις

1.2 Εμπορικά σήματα

1.2.1 Εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Dräger

Στην παρακάτω ιστοσελίδα παρατίθεται μια λίστα χωρών στις οποίες τα εμπορικά 
σήματα είναι κατατεθέντα: www.draeger.com/trademarks

1.3 Παράρτημα

Αυτές οι οδηγίες χρήσης αποτελούν παράρτημα των οδηγιών χρήσης της 
συσκευής.

Η αρχή λειτουργίας του SmartCare/PS αντιστοιχεί στην αρχή λειτουργίας της 
συσκευής.

● Τηρήστε τις οδηγίες χρήσης της συσκευής.

Κεί-
μενο

Τα κείμενα με έντονη, πλάγια γραφή υποδεικνύουν ετικέτες στη συσκευή 
και κείμενα στην οθόνη.

1. Οι αριθμοί που ακολουθούνται από τελεία υποδεικνύουν μεμονωμένα 
βήματα ενεργειών σε μια αλληλουχία ενεργειών. Η αρίθμηση ξεκινά με τον 
αριθμό 1 για κάθε νέα αλληλουχία ενεργειών.

a. Οι πεζοί χαρακτήρες που ακολουθούνται από τελεία υποδεικνύουν δευτε-
ρεύοντα βήματα ενεργειών. Η αρίθμηση ξεκινά ξανά με το γράμμα α. για 
κάθε νέο δευτερεύον βήμα ενέργειας.

● Αυτή η κουκκίδα υποδεικνύει μεμονωμένα βήματα διαδικασίας, χωρίς 
συγκεκριμένη αλληλουχία.

► Αυτό το τρίγωνο σε οδηγίες ασφαλείας και δηλώσεις προφύλαξης υποδει-
κνύει τρόπους αποφυγής κινδύνου.

(1) Οι αριθμοί σε παρενθέσεις αναφέρονται σε στοιχεία σε εικόνες.

1 Οι αριθμοί στις εικόνες υποδεικνύουν στοιχεία που αναφέρονται στο κεί-
μενο.

– Οι παύλες υποδεικνύουν απαρίθμηση.

> Το σύμβολο "μεγαλύτερο" υποδεικνύει τη διαδρομή πλοήγησης σε ένα 
παράθυρο.

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει πληροφορίες που διευκολύνουν τη χρήση 
του προϊόντος.

 Αυτό το βέλος υποδεικνύει το αποτέλεσμα ενός βήματος ενέργειας.

✓ Αυτό το σημάδι ελέγχου υποδεικνύει το αποτέλεσμα μιας αλληλουχίας 
ενεργειών.

Εμπορικό σήμα

 ATC®

 SmartCare®
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2 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

2.1 Προοριζόμενη χρήση

Το SmartCare είναι μια εφαρμογή λογισμικού που επιτρέπει την αυτοματοποίηση 
των θεραπευτικών μέτρων. Το SmartCare σχεδιάστηκε για να πραγματοποιεί 
αυτόματα μια κλινική θεραπευτική στρατηγική εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις 
(βλέπε "Ενδείξεις", σελίδα 6).

Πρόσθετες πληροφορίες

Το SmartCare ανά τακτά χρονικά διαστήματα συλλέγει και αναλύει πληροφορίες 
σχετικά με τον ασθενή. Μετά την ολοκλήρωση μιας ανάλυσης, το SmartCare 
επιτελεί μία ή περισσότερες θεραπευτικές ενέργειες ή/και αναφέρει ένα ή 
περισσότερα μηνύματα σχετικά με τη θεραπεία.

Μόλις ενεργοποιηθεί από τον χρήστη, το SmartCare λειτουργεί αυτόνομα. Ο 
χρήστης λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της θεραπείας, 
π.χ. μέσω πληροφοριών για την τάση και άλλων στοιχείων (συμβόλων) στην οθόνη. 
Το SmartCare παρακολουθείται συνεχώς από το σύστημα ασφαλείας (διαχείριση 
συναγερμών) της συσκευής θεραπείας που ρυθμίζεται.

Ο χρήστης έχει την επιλογή να παρακάμπτει τις αποφάσεις που προσφέρει το 
SmartCare ή/και να τερματίζει οποιαδήποτε στιγμή τις θεραπευτικές μετρήσεις.

Σκοπός του SmartCare είναι να ελαχιστοποιεί τη διάρκεια της αγωγής, το κόστος 
της, τις ανεπιθύμητες παρενέργειες και τις επιπλοκές στη διάρκεια της αγωγής, με 
την εφαρμογή μιας κλινικής κατευθυντήριας οδηγίας.

2.2 Ενδείξεις

Το SmartCare/PS μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς κατάλληλους για 
απεξάρτηση με τον τρόπο αερισμού SPN-CPAP/PS. Ο θεράπων ιατρός ή/και το 
άτομο που ευθύνεται για την αγωγή, πρέπει να δώσει την απαιτούμενη ένδειξη για 
την εφαρμογή.

Το SmartCare/PS υποθέτει ότι η αναπνοή ρυθμίζεται φυσιολογικά μέσω του 
αναπνευστικού κέντρου του ασθενή. Σε σοβαρές περιπτώσεις ΧΑΠ ή/και 
νευρολογικών διαταραχών που επηρεάζουν το αναπνευστικό κέντρο, η ικανότητα 
φυσιολογικής ρύθμισης της αναπνοής μέσω του αναπνευστικού κέντρου του 
ασθενή είναι περιορισμένη ή ανέφικτη. Σε αυτές ειδικά τις περιπτώσεις, η χρήση του 
SmartCare/PS πρέπει να αξιολογηθεί μετά την παρακολούθηση του ασθενή.

2.2.1 Προϋποθέσεις από ιατρική σκοπιά

Πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω ιατρικές προϋποθέσεις:

– Έχει ληφθεί η απόφαση απεξάρτησης.

– Η απόφαση απεξάρτησης έχει ληφθεί στο SPN-CPAP/PS.

– Έχει ληφθεί η απόφαση αυτόματης απεξάρτησης μέσω του SmartCare/PS.

– Ο θεράπων ιατρός ή/και το άτομο που ευθύνεται για την αγωγή θεώρησε ότι ο 
ασθενής είναι αιμοδυναμικά σταθερός.

– Ο ρυθμός αυθόρμητης αναπνοής του ασθενή είναι σταθερός.

– Ο ασθενής δεν πάσχει από βαριά χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).
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– Ο ασθενής δεν πάσχει από μείζονα νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει το 
αναπνευστικό κέντρο.

– Ο ασθενής έχει βάρος σώματος μεταξύ 15 kg (33 lb) και 200 kg (441 lb).

2.2.2 Προϋποθέσεις από τεχνική σκοπιά

Πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω τεχνικές προϋποθέσεις:

– Η συσκευή είναι στην κατηγορία για ενήλικες (Ενήλικας) ή παιδιατρικούς 
ασθενείς (Παιδιατρικ. ασθενής) και στον τρόπο αερισμού SPN-CPAP/PS.

– Ο ασθενής αερίζεται επεμβατικά (διασωληνωμένος ή με τραχειοτομία).

– Για ασθενείς με ιδανικό βάρος σώματος ≥36 kg (≥79 lb) απαιτούνται οι 
παρακάτω ρυθμίσεις:

– Ενδοτραχειακός σωλήνας ή σωλήνας τραχειοστομίας

– Ενεργός υγραντήρας ή φίλτρο HME

– Για ασθενείς με ιδανικό βάρος σώματος ≤35 kg (≤77 lb) απαιτούνται οι 
παρακάτω ρυθμίσεις:

– Η αυτόματη αντιστάθμιση σωλήνα (ATC) είναι απενεργοποιημένη.

– Το βάρος σώματος του ασθενούς είναι μεταξύ 15 kg (33 lb) και 200 kg (441 lb).

– Αντιστάθμιση διαρροής ενεργοποιημένη

– Το Αερισμός άπνοιας είναι ενεργό και σωστά ρυθμισμένο.

– Κατά τη χρήση του SmartCare/PS με αυτόματη αντιστάθμιση σωλήνα (ATC): 
Βαθμός αντιστάθμισης ρυθμισμένος στο 100 %

– Αισθητήρας CO2 χρησιμοποιείται και παρακολούθηση CO2 ενεργοποιημένη

– Η παρακολούθηση ροής είναι ενεργοποιημένη.

– Η ∆Psupp τιμή είναι ρυθμισμένη στο εύρος μεταξύ της υποστήριξης ελάχιστης 
εισπνευστικής πίεσης Στόχος ∆Psupp και 40 mbar (40 cmH2O) (≥36 kg, ≥79 lb) 
ή 27 mbar (27 cmH2O) (≤35 kg, ≤77 lb).

– Εάν το SmartCare/PS ξεκινάει σε ασθενείς με μια ∆Psupp τιμή εκτός αυτού του 
εύρους, η ∆Psupp τιμή θα ρυθμιστεί στην υποστήριξη ελάχιστης εισπνευστικής 
πίεσης Στόχος ∆Psupp ή 40 mbar (40 cmH2O) (≥36 kg, ≥79 lb) ή 27 mbar 
(27 cmH2O) (≤35 kg, ≤77 lb) μετά την πρώτη ταξινόμηση.

– Τιμή PEEP μεταξύ 0 mbar (0 cmH2O) και 20 mbar (20 cmH2O)

– Σύζευξη πίεσης αεραγωγού (Αυτόματη ρύθμιση Pmax/Paw υψηλή) και 
Μεταβλητή PS απενεργοποιημένη

Στρογγυλοποίηση του βάρους σώματος

Το SmartCare/PS καθορίζει το βάρος σώματος βάσει του ύψους σώματος. Οι 
καθορισμένες τιμές στρογγυλοποιούνται ως εξής:

– Οι τιμές έως 4 μετά την υποδιαστολή στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω, π.χ., το 
35,4 kg (78,04 lb) στρογγυλοποιείται σε 35 kg (77 lb).

– Οι τιμές που ξεκινούν με 5 μετά την υποδιαστολή στρογγυλοποιούνται προς τα 
πάνω, π.χ., το 35,5 kg (78,3 lb) στρογγυλοποιείται σε 36 kg (79 lb).
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2.3 Πληροφορίες για τις οδηγίες ασφαλείας και τις 
δηλώσεις προφύλαξης

Οι οδηγίες ασφαλείας και οι δηλώσεις προφύλαξης προειδοποιούν για κινδύνους 
και παρέχουν οδηγίες για την ασφαλή χρήση του προϊόντος. Η μη τήρηση τους 
μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ατόμων ή υλικές ζημιές.

2.3.1 Οδηγίες ασφαλείας

Το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει ενότητες με οδηγίες ασφαλείας που προειδοποιούν 
για κινδύνους. Ο τύπος κινδύνου και οι συνέπειες της μη συμμόρφωσης 
περιγράφονται σε κάθε οδηγία ασφαλείας.

2.3.2 ∆ηλώσεις προφύλαξης

Οι δηλώσεις προφύλαξης σχετίζονται με βήματα ενεργειών και προειδοποιούν για 
κινδύνους που μπορεί να προκύψουν κατά την εκτέλεση των βημάτων ενεργειών.  
Οι δηλώσεις προφύλαξης προηγούνται των βημάτων ενεργειών.

Τα παρακάτω προειδοποιητικά σήματα και οι προειδοποιητικές λέξεις υποδεικνύουν 
δηλώσεις προφύλαξης και διαφοροποιούν τις πιθανές συνέπειες της μη 
συμμόρφωσης.

2.4 Οδηγίες ασφαλείας

2.4.1 Οδηγίες χρήσης

Η παράλειψη της χρήσης του προϊόντος σύμφωνα με τις πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης ενδέχεται να προκαλέσει 
τραυματισμό ατόμων ή υλικές ζημιές.

► Τηρήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης.

► Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση.

► ∆ιατηρήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης σε προσβάσιμο σημείο.

► Τηρήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης και τις οδηγίες χρήσης για οποιαδήποτε 
προϊόντα χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με αυτό το προϊόν.

Οι οδηγίες χρήσης δεν περιλαμβάνουν οποιεσδήποτε πληροφορίες για τα 
παρακάτω σημεία:

– Κίνδυνοι που είναι προφανείς στους χρήστες

– Συνέπειες προφανούς ακατάλληλης χρήσης του προϊόντος

– Πιθανές αρνητικές επιπτώσεις σε ασθενείς με μια ή περισσότερες ασθένειες

Προειδοποιη-
τικό σήμα

Προειδοποιητική 
λέξη

Συνέπειες μη συμμόρφωσης

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ Μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό 
τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ Μπορεί να οδηγήσει σε μέτριο ή μικρό 
τραυματισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές.
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2.4.2 Σύμβολα και ετικέτες προϊόντος

Η μη τήρηση των συμβόλων και των ετικετών προϊόντος ενδέχεται να προκαλέσει 
τραυματισμό ατόμων και υλικές ζημιές.

► Τηρείτε τα σύμβολα και τις ετικέτες προϊόντος.

2.4.3 Παρακολούθηση της κατάστασης του ασθενή

Η παρακολούθηση της κατάστασης ενός ασθενή μπορεί να ποικίλει από την άμεση 
παρακολούθηση μέχρι την ηλεκτρονική παρακολούθηση μέσω ηλεκτρικών 
συσκευών. Ο ασθενής ενδέχεται να τεθεί σε κίνδυνο εάν η κατάστασή του δεν 
παρακολουθείται επαρκώς.

► Παρακολουθείτε την κατάσταση του ασθενή με κατάλληλα μέσα και σε ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα.

2.4.4 Συμβατά εξαρτήματα

Η χρήση ασύμβατων εξαρτημάτων μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς τη λειτουργική 
ακεραιότητα του προϊόντος. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προσωπικό τραυματισμό 
και υλικές ζημιές.

► Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατά εξαρτήματα. Τα εξαρτήματα που είναι συμβατά με 
αυτό το προϊόν αναφέρονται στον κατάλογο εξαρτημάτων που παρέχεται μαζί με 
το προϊόν.

2.4.5 Τροποποιήσεις στο προϊόν

Οι τροποποιήσεις στο προϊόν μπορεί να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες και 
απρόβλεπτους κινδύνους. Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε τραυματισμό του 
ασθενούς ή του χρήστη ή σε υλικές ζημιές.

► Μην τροποποιείτε το προϊόν.

2.4.6 Αλλαγές στην κατάσταση του ασθενή

Μια αλλαγή στην κατάσταση του ασθενή ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη 
διακοπή της αποτελεσματικότητας της θεραπείας με τη χρήση του SmartCare/PS. 
Επιπλέον, η απεξάρτηση του ασθενή από το μηχανικό αερισμό ενδέχεται να 
παραταθεί λόγω σφάλματος στο λογισμικό.

► Να παρακολουθείτε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την κατάσταση του ασθενή, 
ακόμα και όταν το SmartCare/PS είναι ενεργοποιημένο.

2.4.7 Αυτόματη προσαρμογή του αερισμού

Ως αποτέλεσμα της αυτόματης προσαρμογής του αερισμού από το SmartCare/PS, 
η επιδείνωση της κατάστασης του ασθενή ενδέχεται να ανιχνευθεί πολύ αργά και 
συνεπώς οι θεραπευτικές αποφάσεις ενδέχεται να ληφθούν πολύ αργά από τον 
θεράποντα ιατρό ή από το άτομο που ευθύνεται για τον ασθενή.

► Παρακολουθείτε την κατάσταση του ασθενή ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
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2.4.8 Μεταφορά δεδομένων

Ως αποτέλεσμα μιας εσφαλμένης ερμηνείας των μετρούμενων τιμών ή άλλων 
παραμέτρων, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί μια εσφαλμένη διάγνωση και συνεπώς 
ο ασθενής ενδέχεται να τεθεί σε κίνδυνο.

► Μη χρησιμοποιείτε τιμές που μετρώνται ατομικά και παραμέτρους 
παρακολούθησης ως τη μοναδική βάση για τη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων.

2.4.9 Ρυθμίσεις για τα όρια συναγερμού

Εσφαλμένες ρυθμίσεις για τα όρια συναγερμού ενδέχεται να καταστήσουν άχρηστο 
το σύστημα συναγερμού και συνεπώς να θέσουν τον ασθενή σε κίνδυνο.

► Καθορίστε τα όρια συναγερμού σύμφωνα με την απαιτούμενη θεραπεία του 
τρέχοντος ασθενή.

2.4.10 Ιατρικές προϋποθέσεις

Εάν το SmartCare/PS χρησιμοποιείται με ασθενής που δεν είναι αιμοδυναμικά 
σταθεροί, η θεραπευτική διαδικασία και συνεπώς η υγεία του ασθενή ενδέχεται να 
τεθεί σε κίνδυνο.

► Χρησιμοποιείτε το SmartCare/PS μόνο με αιμοδυναμικά σταθερούς ασθενείς.

2.5 Υποδείξεις για τις ρυθμίσεις των ορίων συναγερμού

Ο θεράπων ιατρός ή/και το άτομο που ευθύνεται για την αγωγή καθορίζει τα όρια 
συναγερμού στη συσκευή σύμφωνα με τις ανάγκες του ασθενή.

Συνιστούνται οι παρακάτω ρυθμίσεις:

Ο ασθενής παρακολουθείται από τη συσκευή με τη χρήση ορίων συναγερμού. Τα 
όρια συναγερμού ρυθμίζονται στη σελίδα παραθύρου Συναγερμοί > Όρια 
συναγερμών (βλέπε οδηγίες χρήσης για τη συσκευή).

Πρέπει επίσης να παρακολουθείται η καρδιαγγειακή κατάσταση του ασθενή.

Παράμετροι Όριο συναγερμού

MVe –25 % του τρέχοντος εκπνευστικού κατά λεπτόν όγκου

MVe +25 % του τρέχοντος εκπνευστικού κατά λεπτόν όγκου

RR 40 /min για βάρος σώματος ≥36 kg (≥79 lb)

60 /min για βάρος σώματος ≤35 kg (≤77 lb)

Paw 42 mbar (42 cmH2O) για βάρος σώματος ≥36 kg 
(≥79 lb)

29 mbar (29 cmH2O) για βάρος σώματος ≤35 kg 
(≤77 lb)

VT 4 mL/kg βάρους σώματος

VT 12 mL/kg βάρους σώματος

etCO2
18 mmHg

etCO2
57 mmHg (χωρίς COPD)

etCO2
67 mmHg (με COPD)
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Για τον εντοπισμό συνθηκών υποξίας σε ασθενή με υποστήριξη πίεσης η οποία έχει 
ρυθμιστεί πολύ χαμηλά και για να δοθεί συναγερμός, συνιστάται η χρήση παλμικού 
οξύμετρου.
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3 Συντομογραφίες και όροι

Σύντµηση Επεξήγηση

ATC Αυτόματη αντιστάθμιση σωλήνα

COPD Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια

etCO2 Συγκέντρωση τελο-εκπνευστικού CO2

FiO2 Συγκέντρωση εισπνεόμενου O2 (τιμή ρύθμισης)

FiO2 μέγ Μέγιστη τιμή FiO2 για τις φάσεις Παρακολούθηση και Συντή-
ρηση

HME Εναλλάκτης θερμότητας και υγρασίας

MVe Εκπνευστικός κατά λεπτόν όγκος, συνολικά, χωρίς διόρθωση 
διαρροής

Paw Πίεση αεραγωγού

PEEP μέγ Μέγιστη τιμή PEEP για τις φάσεις Παρακολούθηση και Συντή-
ρηση

PEΕP Θετική τελοεκπνευστική πίεση

PS Υποστήριξη πίεσης

Psupp Απόλυτη υποστήριξη πίεσης

RR Αναπνευστικός ρυθμός (τιμή ρύθμισης)

RRspon Ρυθμός αυθόρμητης αναπνοής

SBT Spontaneous Breathing Trial
∆οκιμή αυθόρμητης αναπνοής

SC-etCO2 Μέση τελοεκπνευστική συγκέντρωση CO2 από το 
SmartCare/PS

SC-etCO2 υψηλή Ανώτερο όριο τελοεκπνευστικής συγκέντρωσης CO2

SC-RRspon Μέσος αυθόρμητος αναπνευστικός ρυθμός από SmartCare/PS

SC-RRspon 
υψηλή

Ανώτερο όριο ρυθμού αυθόρμητης αναπνοής

SC-RRspon 
χαμηλή

Κατώτερο όριο ρυθμού αυθόρμητης αναπνοής

SC-VT Μέσος αναπνεόμενος όγκος από το SmartCare/PS

SC-VT χαμηλό Χαμηλότερο όριο για εισπνευστικό αναπνεόμενο όγκο

SC-∆Psupp Το SmartCare/PS καθορίζει αυτόματα το ∆Psupp, ωστόσο, ο 
χρήστης μπορεί να αλλάξει τη ρύθμιση οποιαδήποτε στιγμή

SPN-CPAP/PS SPN: Spontaneous, CPAP: Continuous Positive Airway 
Pressure, PS: Pressure Support
Αυθόρμητη αναπνοή με επίπεδο συνεχούς θετικής πίεσης με ή 
χωρίς υποστήριξη πίεσης

VT Αναπνεόμενος όγκος, με διόρθωση διαρροής

VTe Εκπνευστικός αναπνεόμενος όγκος, χωρίς διόρθωση διαρροής

VTi Εισπνευστικός αναπνεόμενος όγκος, χωρίς διόρθωση διαρ-
ροής
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Απογαλακτισμός Σταδιακή μείωση της αναπνευστικής υποστήριξης με στόχο τη 
διακοπή της αναπνευστικής υποστήριξης

∆Psupp Σχετική υποστήριξη πίεσης πάνω από το PEEP (τιμή ρύθμισης)

∆ιάγνωση Κατάταξη αερισμού από SmartCare/PS. Κατάταξη σε 
8 διαγνώσεις: βαριά ταχύπνοια, ταχύπνοια, κεντρικός υποαερι-
σμός, ανεξήγητος υπεραερισμός, ανεπαρκής αερισμός, υποαε-
ρισμός, φυσιολογικός αερισμός, υπεραερισμός

∆ιάρκεια ∆ιάρκεια συνεδρίας ασθενή

Έναρξη ∆Psupp Για την έναρξη της συνεδρίας του ασθενή χρησιμοποιείται η 
υποστήριξη εισπνευστικής πίεσης

Ζώνη άνεσης Η ζώνη που καθορίζεται με τις ακόλουθες αναπνευστικές παρα-
μέτρους: Αναπνευστικός ρυθμός RRspon, αναπνεόμενος 
όγκος VT, τελοεκπνευστική συγκέντρωση CO2 etCO2

Ημερολόγιο συνε-
δρίας ασθενή

Αρχείο της πορείας της θεραπείας

Παρεμβαλλόμε-
νες διαδικασίες

Στάδια λειτουργίας στη συσκευή που οδηγούν σε ασυμβατό-
τητα με το SmartCare/PS

Στόχος ∆Psupp Για τον αντίστοιχο ασθενή καθορίζεται υποστήριξη ελάχιστης 
εισπνευστικής πίεσης

Συνεδρία ασθενή Χρόνος κατά τη διάρκεια του οποίου προσαρμόζεται αυτόματα 
η υποστήριξη της πίεσης

Φάση Μια συνεδρία ασθενή έχεις τις 3 φάσεις Προσαρμογή, Παρα-
κολούθηση και Συντήρηση. 

Σύντµηση Επεξήγηση
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Σύμβολα

4 Σύμβολα

4.1 Σύμβολα στην οθόνη

4.2 Περιγραφικά σύμβολα

Σύµβολο Επεξήγηση

SmartCare/PS

Συνεδρία ασθενούς σε εξέλιξη

Η εξελισσόμενη συνεδρία ασθενούς διακόπηκε. Το 
SmartCare/PS περιμένει το τέλος της κατάστασης που προκά-
λεσε τη διακοπή.

SC: Επιτυχής SBT

SC: Επιτυχής SBT
Η εξελισσόμενη συνεδρία ασθενούς διακόπηκε. Το 
SmartCare/PS περιμένει το τέλος της κατάστασης που προκά-
λεσε τη διακοπή.

! Το SmartCare/PS δεν μπορεί να πραγματοποιήσει την αυτό-
ματη ρύθμιση επειδή επιλέχθηκε κάποιο χειριστήριο θεραπείας.

* Η παράμετρος ∆Psupp έχει καθοριστεί από τον χρήστη.

*! Η παράμετρος ∆Psupp ρυθμίστηκε από τον χρήστη και το 
SmartCare/PS δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει την αυτόματη 
ρύθμιση επειδή επιλέχθηκε κάποιο χειριστήριο θεραπευτικής 
δράσης.

* - Η παράμετρος ∆Psupp ρυθμίστηκε από τον χρήστη και το 
SmartCare/PS, λόγω κάποιου ορίου συναγερμού, μπόρεσε να 
εισαγάγει μόνο μια περιορισμένη αυτόματη ρύθμιση ή δεν μπό-
ρεσε να εισαγάγει καμία ρύθμιση.

- Το SmartCare/PS, λόγω κάποιου ορίου συναγερμού, μπόρεσε 
να εισαγάγει μόνο μια περιορισμένη αυτόματη ρύθμιση ή δεν 
μπόρεσε καθόλου να εισαγάγει καμία ρύθμιση.

Σύµβολο Επεξήγηση

Η τιμή ∆Psupp αυξάνεται.

Η τιμή ∆Psupp μειώνεται.
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5 Προετοιμασία

5.1 Εγκατάσταση της εφαρμογής

Το SmartCare/PS πρέπει να είναι εγκατεστημένο πριν από την αρχική λειτουργία 
(βλέπε οδηγίες χρήσης για τη συσκευή).

Το SmartCare/PS είναι διαθέσιμο μετά από την ενεργοποίηση της συσκευής.
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6 Λειτουργία

6.1 Έναρξη συνεδρίας ασθενή στο SmartCare/PS

Προϋποθέσεις

Για την επιτυχή ενεργοποίηση μιας συνεδρίας ασθενή πρέπει να πληρούνται οι 
παρακάτω συνθήκες. Για περαιτέρω πληροφορίες βλέπε: "Ενδείξεις", σελίδα 6.

Άνοιγμα του παραθύρου SmartCare/PS

Όταν πληρούνται όλες οι συνθήκες για τη συνεδρία ασθενή, ο χρήστης πρέπει να 
εισάγει επιπλέον ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις αυτές βελτιστοποιούν το SmartCare/PS 
για τον εκάστοτε ασθενή.

● Αγγίξτε το κουμπί (1)  στη γραμμή θεραπείας.

✓ Η συσκευή εμφανίζει τις ρυθμίσεις για το SmartCare/PS Σύνοψη στη σελίδα του 
παραθύρου (2).

Αγγίξτε τον αντίστοιχο στηλοθέτη για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στις παρακάτω 
σελίδες παραθύρου:

– Ασθενής

– Πρόσβαση αεραγωγού

– Ιατρικό ιστορικό

– Νυχτερινή ξεκούραση

– Αλλαγή οδηγίας

– Συνεδρία ασθενή

Τύπος ύγρανσης

Ο επιλεγμένος τύπος ύγρανσης εμφανίζεται στη σελίδα Σύνοψη και αντιστοιχεί στη 
ρύθμιση της συσκευής.

Ο τύπος ύγρανσης που επιλέγεται επηρεάζει την υποστήριξη της ελάχιστης 
εισπνευστικής πίεσης. Για περαιτέρω πληροφορίες βλέπε: "Τιμές ορίων", 
σελίδα 45.

6.2 Ασθενής σελίδα παραθύρου

Στη σελίδα παραθύρου Ασθενής, μπορεί να εισαχθεί το ιδανικό βάρος σώματος 
του ασθενή χρησιμοποιώντας το ύψος. Η προρυθμισμένη τιμή αντιστοιχεί στο 
βάρος σώματος που εισήχθη στην κατάσταση αναμονής.

3
9

3
1

2

1

2
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Προϋποθέσεις:

– Το παράθυρο SmartCare/PS είναι ανοιχτό.

∆ιαδικασία:

● Αγγίξτε την καρτέλα Ασθενής (1).

Εισαγωγή του ιδανικού βάρους σώματος

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού του ασθενή λόγω εσφαλμένων ρυθμίσεων
Εάν το ιδανικό βάρος σώματος είναι ρυθμισμένο εσφαλμένα χρησιμοποιώντας το 
ύψος του ασθενή, η θεραπεία ενδέχεται να εκτελεστεί με εσφαλμένες ρυθμίσεις και 
η υγεία του ασθενή ενδέχεται να τεθεί σε κίνδυνο.

► Η εισαγωγή του σωστού βάρους σώματος του ασθενή πρέπει να γίνει προτού 
ξεκινήσει η συνεδρία του ασθενή.

1. Πατήστε το κουμπί για το ύψος (3).

2. Χρησιμοποιήστε το περιστροφικό κουμπί για να ρυθμίσετε και να επιβεβαιώσετε 
το ύψος ασθενή.

✓ Εμφανίζεται το ιδανικό βάρος σώματος (2).

Το SmartCare/PS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ασθενείς με βάρος σώματος 15 kg 
(33 lb) και άνω. Το επιλεγμένο ιδανικό βάρος σώματος καθορίζει τη θεραπευτική 
πορεία της απεξάρτησης. Για ασθενείς με ιδανικό βάρος σώματος ≥36 kg (≥79 lb), 
το SmartCare/PS απαιτεί επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την προσπέλαση του 
αεραγωγού και το ιατρικό ιστορικό του ασθενή. Για ασθενείς με ιδανικό βάρος 
σώματος ≤35 kg (≤77 lb), η πληροφορία αυτή δεν απαιτείται.

Το βάρος σώματος χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του κατώτερου ορίου του 
αναπνεόμενου όγκου που χρησιμοποιείται για την προσαρμογή της υποστήριξης 
πίεσης με το SmartCare/PS.

3
9

3
1

5

Αρ. Περιγραφή

1 Καρτέλα Ασθενής

2 Υπολογισμένο ιδανικό βάρος σώματος

3 Ρυθμισμένη τιμή για το ύψος

4 Ρυθμισμένη τιμή για την παράμετρο PEEP μέγ

5 Ρυθμισμένη τιμή για την παράμετρο FiO2 μέγ

5 4

1 2

3
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∆ιακρίνονται οι παρακάτω περιοχές:

Πρόσθετες πληροφορίες: Όριο αναπνεόμενου όγκου (βλέπε "Τιμές ορίων", 
σελίδα 45)

Ρύθμιση της παραμέτρου PEEP μέγ

Κατά την εκτέλεση της δοκιμής αυθόρμητης αναπνοής και κατά τη διάρκεια της 
φάσης ∆ιατήρησης, δεν πρέπει να σημειωθεί υπέρβαση του μέγιστου PEEP.

1. Αγγίξτε το κουμπί για την παράμετρο PEEP μέγ (4).

2. Χρησιμοποιήστε το περιστροφικό κουμπί για να ρυθμίσετε και να επιβεβαιώσετε 
την τιμή.

Ρύθμιση της παραμέτρου FiO2 μέγ

Κατά την εκτέλεση της δοκιμής αυθόρμητης αναπνοής και κατά τη διάρκεια της 
φάσης ∆ιατήρησης, δεν πρέπει να σημειωθεί υπέρβαση της μέγιστης τιμής της 
παραμέτρου FiO2 μέγ.

1. Αγγίξτε το κουμπί για την παράμετρο FiO2 μέγ (5).

2. Χρησιμοποιήστε το περιστροφικό κουμπί για να ρυθμίσετε και να επιβεβαιώσετε 
την τιμή.

Βάρος σώματος Αναπνεόμενος όγκος

15 έως 35 kg (33 έως 77 lb) 6 mL/kg

36 έως 55 kg (79 έως 121 lb) 250 mL

56 έως 200 kg (124 έως 
441 lb)

300 mL

Εύρος ρύθμισης 5 έως 15 mbar (5 έως 15 cmH2O)

Προεπιλογή 5 mbar (5 cmH2O)

Εύρος ρύθμισης 30 έως 100 %

Προεπιλογή 40 %
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6.3 Πρόσβαση αεραγωγού σελίδα παραθύρου

Η αυτόματη αντιστάθμιση σωλήνα ATC μπορεί να ενεργοποιηθεί και να ρυθμιστεί 
στη σελίδα παραθύρου Πρόσβαση αεραγωγού. Οι ρυθμίσεις αυτές είναι 
διαθέσιμες μόνο για τους ασθενείς που έχουν εισάγει ως βάρος σώματος ≥36 kg 
(≥79 lb).

Προϋποθέσεις:

– Το παράθυρο SmartCare/PS είναι ανοιχτό.

∆ιαδικασία:

1. Αγγίξτε την καρτέλα Πρόσβαση αεραγωγού (1).

2. Όταν το SmartCare/PS χρησιμοποιείται μαζί με το ATC, εισαγάγετε τις ρυθμίσεις 
αερισμού ανάλογα με τον συγκεκριμένο ασθενή και ρυθμίστε το βαθμό 
συμπύκνωσης του ATC στο 100 % (6).

Η επιλογή Aυτόματη αντιστάθμιση σωλήνα (2) – Ενεργ. ή Απεν. επηρεάζει την 
υποστήριξη της ελάχιστης εισπνευστικής πίεσης Στόχος ∆Psupp. Για περαιτέρω 
πληροφορίες βλέπε: "Τιμές ορίων", σελίδα 45.

Ιδανικό βάρος σώματος ≥36 kg (≥79 lb)

Για ασθενείς με ιδανικό βάρος σώματος ≥36 kg (≥79 lb), το SmartCare/PS 
χρειάζεται πληροφορίες σχετικά με την προσπέλαση του αεραγωγού (4) 
(ενδοτραχειακός σωλήνας ή σωλήνας τραχειοστομίας) και τον τύπο ύγρανσης 
(ενεργή ύγρανση ή φίλτρο HME). Και οι δύο καταχωρήσεις επηρεάζουν την 
υποστήριξη της ελάχιστης εισπνευστικής πίεσης Στόχος ∆Psupp.

3
9

3
7

9

Αρ. Περιγραφή

1 Καρτέλα Πρόσβαση αεραγωγού

2 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ρύθμισης Aυτόματη αντιστάθμιση 
σωλήνα

3 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ρύθμισης Υπολογισμός πίεσης τρα-
χείας

4 Επιλογή τύπου σωλήνα

5 Ρύθμιση τιμής για διάμετρο σωλήνα

6 Χειριστήριο θεραπείας Αντιστάθμιση

54 62 3

1
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Εάν το ATC είναι απενεργοποιημένο, η υποστήριξη της ελάχιστης εισπνευστικής 
πίεσης Στόχος ∆Psupp είναι, ανάλογα με τις συγκεκριμένες καταχωρήσεις, ως 
εξής:

Εάν το ATC είναι ενεργοποιημένο, η υποστήριξη της ελάχιστης εισπνευστικής 
πίεσης Στόχος ∆Psupp είναι, ανάλογα με τις συγκεκριμένες καταχωρήσεις, ως 
εξής:

Ιδανικό βάρος σώματος ≤35 kg (≤77 lb)

Για ασθενείς με ιδανικό βάρος σώματος ≤35 kg (≤77 lb), η υποστήριξη της 
ελάχιστης εισπνευστικής πίεσης Στόχος ∆Psupp είναι 10 mbar (10 cmH2O).

Τιμή Προσπέλαση αεραγωγού και τύπος ύγρανσης

5 mbar
(5 cmH2O)

Ασθενής με τραχειοτομία και ενεργή ή καθόλου ύγρανση

7 mbar
(7 cmH2O)

Ασθενής με ενδοτραχειακή διασωλήνωση και ενεργή ή καθόλου 
ύγρανση

9 mbar
(9 cmH2O)

Ασθενής με τραχειοτομία και εφοδιασμένος με φίλτρο HME

10 mbar
(10 cmH2O)

Ασθενής με ενδοτραχειακή διασωλήνωση και εφοδιασμένος με φίλ-
τρο HME

Τιμή Τύπος ύγρανσης

0 mbar
(0 cmH2O)

Ασθενής με ενεργή ύγρανση

5 mbar
(5 cmH2O)

Ασθενής εφοδιασμένος με φίλτρο HME
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6.4 Ιατρικό ιστορικό σελίδα παραθύρου

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις βασική κατάσταση του ασθενή μπορείτε να 
εισαγάγετε στη σελίδα παραθύρου Ιατρικό ιστορικό. Η πληροφορία αυτή μπορεί 
να εισαχθεί μόνο για τους ασθενείς με βάρος σώματος ≥36 kg (≥79 lb).

Προϋποθέσεις:

– Το παράθυρο SmartCare/PS είναι ανοιχτό.

∆ιαδικασία:

● Αγγίξτε την καρτέλα Ιατρικό ιστορικό (1).

Επιλογή Νευρολογική διαταραχή

Η επιλογή Νευρολογική διαταραχή (2) – Ναι ή Όχι αλλάζει το ανώτερο όριο για 
τον αυθόρμητο αναπνευστικό ρυθμό (RRspon). Ως εκ τούτου, ασθενείς με 
υψηλότερο μέσο αυθόρμητο αναπνευστικό ρυθμό μπορούν να απεξαρτηθούν με 
SmartCare/PS.

– Νευρολογική διαταραχή – Ναι: Το ανώτερο όριο για το RRspon έχει ρυθμιστεί 
σε 34 /min.

– Νευρολογική διαταραχή – Όχι: Το ανώτερο όριο για το RRspon έχει ρυθμιστεί 
σε 30 /min.

Η ρύθμιση Νευρολογική διαταραχή για ασθενείς με βάρος σώματος ≥36 kg 
(≥79 lb) προσαρμόζει τη ζώνη άνεσης του SmartCare/PS για τον αυθόρμητο 
αναπνευστικό ρυθμό.

Πέρα από το γεγονός ότι το βάθος και ο ρυθμός αναπνοής μπορούν να αλλάζουν 
εκουσίως, η αναπνοή γενικά ελέγχεται μέσω νευρογενών ερεθισμάτων από τον 
εγκέφαλο. Βλάβη στην περιοχή του εγκεφαλικού στελέχους (π.χ. φλεγμονή, όγκοι, 
αιμορραγία) μπορεί να προκαλέσουν παθολογική αλλαγή του προτύπου αναπνοής. 
Λόγου χάρη, μια τυπική αλλαγή είναι ο υπεραερισμός. Η αύξηση του ρυθμού 
αναπνοής με φυσιολογικό αναπνεόμενο όγκο οδηγεί σε αύξηση του όγκου ανά 
λεπτό. Όταν έχει προσαρμοστεί η ζώνη άνεσης, ο ασθενής με ελαφρώς αυξημένο 
ρυθμό αναπνοής έως 34 /min συνεχίζει να μπορεί να απεξαρτηθεί με το 
SmartCare/PS. Οι ασθενείς με μόνιμο ρυθμό αναπνοής μεγαλύτερο από 34 /min, 
π.χ. με σοβαρά νευρολογικά προβλήματα, δεν είναι κατάλληλοι για απεξάρτηση με 
το SmartCare/PS.

3
9

3
1

6

Αρ. Περιγραφή

1 Καρτέλα Ιατρικό ιστορικό

2 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Νευρολογική διαταραχή

3 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας COPD

1

2 3
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Επιλογή COPD

Η επιλογή COPD (3) – Ναι ή Όχι ρυθμίζει το μέγιστο etCO2 για προσαρμογή της 
υποστήριξης πίεσης με το SmartCare/PS. Για περαιτέρω πληροφορίες βλέπε: 
"Τιμές ορίων", σελίδα 45.

Η εισαγωγή COPD – Ναι χρησιμοποιεί υψηλότερο όριο για το etCO2 έτσι ώστε οι 
ασθενείς με υψηλότερες τιμές etCO2 να μπορούν να έχουν επιτυχή απεξάρτηση.

– COPD – Ναι: Το ανώτερο όριο για τo etCO2 έχει ρυθμιστεί σε 65 mmHg.

– COPD – Όχι: Το ανώτερο όριο για τo etCO2 έχει ρυθμιστεί σε 55 mmHg.

Η λειτουργική αρχή του SmartCare/PS βασίζεται στον λειτουργικό έλεγχο της 
αναπνοής του ασθενή. Ορισμένες φορές, ο αναπνευστικός έλεγχος δεν είναι 
επαρκής για τους ασθενείς με βαριά ΧΑΠ ή σημαντικές νευρολογικές διαταραχές. 
Τότε, η χρήση του SmartCare/PS θα πρέπει να αξιολογηθεί με παρακολούθηση του 
ασθενή.

Η τιμή ∆Psupp μπορεί να ληφθεί στο όριο που έχει καθοριστεί από το Paw υψηλή.

6.5 Νυχτερινή ξεκούραση σελίδα παραθύρου

Στη σελίδα παραθύρου Νυχτερινή ξεκούραση μπορεί να εισαχθεί μια χρονική 
περίοδος, π.χ. μεταξύ 22:00 και 06:00, στη διάρκεια της οποίας το SmartCare/PS 
δεν προβαίνει σε καμία ενεργή μείωση της τιμής του ∆Psupp υπό την έννοια της 
απεξάρτησης. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το SmartCare/PS θα 
προβεί στις απαραίτητες ρυθμίσεις στους αναπνευστικούς ρυθμούς. Λόγου χάρη, 
το SmartCare/PS αυξάνει την τιμή ∆Psupp εάν αυτό απαιτείται από την κατάσταση 
του ασθενή.

Προϋποθέσεις:

– Το παράθυρο SmartCare/PS είναι ανοιχτό.

∆ιαδικασία:

1. Αγγίξτε την καρτέλα Νυχτερινή ξεκούραση (1).

2. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία επιλέγοντας Νυχτερινή 
ξεκούραση (2) – Ναι ή Όχι. Αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη από 
προεπιλογή.

3. Μπορεί να εισαχθεί η έναρξη και το τέλος (3) της νυκτερινής ανάπαυσης:

a. Αγγίξτε το σχετικό κουμπί.

b. Χρησιμοποιήστε το περιστροφικό κουμπί για να ρυθμίσετε και να 
επιβεβαιώσετε τον χρόνο.

3
9

3
1

71

32
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6.6 Αλλαγή οδηγίας σελίδα παραθύρου

Η λειτουργία Αλλαγή οδηγίας μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί.

Προϋποθέσεις:

– Το παράθυρο SmartCare/PS είναι ανοιχτό.

∆ιαδικασία:

1. Αγγίξτε την καρτέλα Αλλαγή οδηγίας (1).

2. Αγγίξτε το κουμπί Ναι (2) και επιβεβαιώστε με το περιστροφικό κουμπί.

 Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

3. Πατήστε το κουμπί της αντίστοιχης παραμέτρου.

4. Χρησιμοποιήστε το περιστροφικό κουμπί για να ρυθμίσετε και να επιβεβαιώσετε 
την τιμή.

Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Αλλαγή οδηγίας

● Αγγίξτε το κουμπί Όχι (3) και επιβεβαιώστε με το περιστροφικό κουμπί.

Αρ. Περιγραφή

1 Καρτέλα Νυχτερινή ξεκούραση

2 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Νυχτερινή ξεκούραση

3 Εύρος ρύθμισης για νυκτερινή ανάπαυση

3
9

3
1

9

Αρ. Περιγραφή

1 Καρτέλα Αλλαγή οδηγίας

2 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Αλλαγή οδηγίας

3 Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Αλλαγή οδηγίας

4 Ρυθμίστε τιμές για τα όρια για τις παραμέτρους RRspon – υψηλό και 
χαμηλό

5 Ρυθμίστε τιμή για την παράμετρο VT/IBW – χαμηλό

6 Ρυθμίστε τιμή για το όριο της παραμέτρου etCO2 – υψηλό

1

2 3 4 5 6
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6.7 Συνεδρία ασθενή σελίδα παραθύρου

Η συνεδρία ασθενή στο SmartCare/PS μπορεί να ξεκινήσει και να τελειώσει στη 
σελίδα διαλόγου Συνεδρία ασθενή.

Για να ξεκινήσει μια συνεδρία ασθενή, πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις. Για περαιτέρω πληροφορίες βλέπε: "Ενδείξεις", σελίδα 6. Εάν αυτές 
οι συνθήκες δεν πληρούνται, δεν μπορεί να ξεκινήσει η συνεδρία ασθενή. Η σελίδα 
παραθύρου Συνεδρία ασθενή εμφανίζει το αντίστοιχο μήνυμα.

Αν η λειτουργία Αλλαγή οδηγίας είναι ενεργοποιημένη, η σελίδα παραθύρου 
εμφανίζει ένα αντίστοιχο μήνυμα.

Προϋποθέσεις:

– Το παράθυρο SmartCare/PS είναι ανοιχτό.

∆ιαδικασία:

1. Αγγίξτε την καρτέλα Συνεδρία ασθενή (1).

2. Ξεκινήστε ή τερματίστε τη συνεδρία ασθενή.

Μετά την έναρξη της συνεδρίας ασθενή

Εμφανίζονται τα παρακάτω σύμβολα:

Εάν είναι ενεργοποιημένο το SmartCare/PS, δεν μπορούν να αλλαχθούν οι 
ρυθμίσεις στις παρακάτω σελίδες παραθύρου:

– Πρόσβαση αεραγωγού

– Ιατρικό ιστορικό

– Αλλαγή οδηγίας

3
9

3
2

0

Αρ. Περιγραφή

1 Καρτέλα Συνεδρία ασθενή

2 Ενεργοποίηση SmartCare

3 Απενεργοποίηση SmartCare

Σύμβολο Θέση του συμβόλου

Στη γραμμή θεραπείας, δίπλα στον έλεγχο θεραπείας 
∆Psupp

SmartCare/PS Στη γραμμή θεραπείας, δίπλα στο κουμπί 

1

2 3
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∆εν μπορούν να αλλαχθούν ούτε οι παρακάτω ρυθμίσεις:

– Κατηγορία ασθενούς

– Το βάρος σώματος ρυθμίζεται βάση του ύψους σώματος

– Τύπος εφαρμογής Σωλήνας

– Αερισμός άπνοιας απενεργοποιημένη

– Παρακολούθηση ροής απενεργοποιημένη

– Σύζευξη πίεσης αεραγωγού (Αυτόματη ρύθμιση Pmax/Paw υψηλή) 
ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη

Η παράμετρος ∆Psupp μπορεί να ρυθμιστεί οποιαδήποτε στιγμή από τον χρήστη. 
Το SmartCare/PS θα συνεχίσει τη θεραπεία χρησιμοποιώντας την τιμή της 
παραμέτρου ∆Psupp που ρυθμίστηκε από τον χρήστη.

6.8 Εξέλιξη συνεδρίας ασθενή

Μετά από την έναρξη μιας συνεδρίας ασθενή, το SmartCare/PS ξεκινά να αναλύει 
συνεχώς τις παρακάτω μετρούμενες τιμές:

– Ρυθμός αυθόρμητης αναπνοής

– Αναπνεόμενος όγκος

– Τελοεκπνευστική συγκέντρωση CO2

Η ανάλυση συντελεί σε κατάταξη του αερισμού (∆ιάγνωση). Αναλόγως της 
διάγνωσης, η τιμή ∆Psupp ρυθμίζεται στο αναπνευστικό προφίλ του ασθενή.

Εάν το SmartCare/PS προσάρμοσε την τιμή ∆Psupp, η επόμενη ταξινόμηση δεν 
θα πραγματοποιηθεί για 5 λεπτά. Αν το SmartCare δεν προσάρμοσε την τιμή 
∆Psupp, ο χρόνος μέχρι την επόμενη κατάταξη θα είναι 2 λεπτά.

Η συνεδρία ασθενή αποτελείται από τις εξής 3 φάσεις:

– Προσαρμογή

– Παρακολούθηση

– Συντήρηση

Φάση Προσαρμογή

Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης, το SmartCare/PS θα προσαρμόσει την τιμή 
∆Psupp έως ότου είναι εφικτή μια κατάταξη Κανονικός αερισμός.

Ο δεύτερος στόχος κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης είναι η μείωση της τιμής 
∆Psupp σε βήματα έως μια ελάχιστη τιμή Στόχος ∆Psupp.

Όταν η υποστήριξη πίεσης πλησιάζει αυτή την ελάχιστη τιμή (που έχει καθοριστεί 
από το βάρος σώματος, τον τύπο σωλήνα, τον τύπο ύγρανσης και το ATC που είναι 
ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο), ξεκινά η μετάβαση στη δεύτερη φάση.

Φάση Παρακολούθηση

Η φάση επιτυγχάνεται μόνο υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

– Τρέχουσα ρυθμισμένη τιμή PEΕP ≤ PEEP μέγ

– Τρέχουσα ρυθμισμένη τιμή FiO2 ≤ FiO2 μέγ

Το SmartCare/PS πραγματοποιεί δοκιμή που ισοδυναμεί με μια δοκιμή αυθόρμητης 
αναπνοής (SBT).
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Όταν η κατάσταση αερισμού του ασθενή παραμένει σταθερή σε αυτή τη φάση, 
εμφανίζεται το μήνυμα: SC: Επιτυχής SBT Το μήνυμα αυτό θέτει σε εφαρμογή την 
τρίτη και τελευταία φάση μιας συνεδρίας ασθενή.

Φάση Συντήρηση

Η φάση επιτυγχάνεται μόνο υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

– Τρέχουσα ρυθμισμένη τιμή PEΕP ≤ PEEP μέγ

– Τρέχουσα ρυθμισμένη τιμή FiO2 ≤ FiO2 μέγ

Το SmartCare/PS θα συνεχίσει να παρακολουθεί τον ασθενή και εάν είναι 
απαραίτητο, προσαρμόζει την τιμή του ∆Psupp στις ανάγκες του ασθενή.

6.9 ∆ιαδικασίες στη συσκευή και η επίδρασή τους στο 
SmartCare/PS

Εάν κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας ασθενή, απαιτούνται για ιατρικούς λόγους 
αλλαγές σε συγκεκριμένες παραμέτρους αερισμού, οι αλλαγές αυτές μπορεί να 
οδηγήσουν σε τερματισμό της συνεδρίας του ασθενή. Μετά την ακύρωση μιας 
συνεδρίας ασθενή, η συσκευή συνεχίζει τον αερισμό με την τελευταία τιμή ∆Psupp 
που είχε οριστεί από το SmartCare/PS.

Όταν το SmartCare/PS περιμένει το τέλος ενός χειρισμού ή κάποιας κατάστασης 
συναγερμού, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο .

Εάν ο χρήστης αλλάζει την τιμή ∆Psupp, το SmartCare/PS συνεχίζει τη συνεδρία 
του ασθενή με αυτήν την τιμή. Με αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης μπορεί να 
"παρακάμψει" το SmartCare/PS. Η αλλαγή επισημαίνεται στο ημερολόγιο 
συμβάντων με το σύμβολο *.

Εάν ο χρήστης ρυθμίσει την τιμή της παραμέτρου ∆Psupp πάνω από τη μέγιστη 
τιμή, ∆Psupp , το SmartCare/PS θα επαναφέρει την τιμή ∆Psupp στη μέγιστη τιμή 
∆Psupp στην επόμενη ταξινόμηση.

Στις παρεμβαλλόμενες διαδικασίες, το SmartCare/PS αντιδρά όπως παρακάτω:

Παρεμβαλλόμενη διαδικασία Συμπεριφορά του SmartCare/PS

Χειρισμός αναρρόφησης Αναμονή για το πέρας του χειρισμού

Ρύθμιση του αισθητήρα CO2 Αναμονή για το πέρας του χειρισμού

Μετάβαση σε κατάσταση αναμονής Τερματισμός συνεδρίας ασθενή

Μετάβαση σε κατάσταση αερισμού Τερματισμός συνεδρίας ασθενή

Ρύθμιση της παραμέτρου PEΕP Τερματισμός συνεδρίας ασθενή εάν 
PEΕP έχει οριστεί σε >20 mbar 
(>20 cmH2O).
Μετάβαση στη φάση Προσαρμογή εάν 
το παρακάτω έχει οριστεί στη φάση 
Παρακολούθηση ή Συντήρηση : 
PEΕP > PEEP μέγ

Ρύθμιση της παραμέτρου FiO2 Μετάβαση στη φάση Προσαρμογή εάν 
το παρακάτω έχει οριστεί στη φάση 
Παρακολούθηση ή Συντήρηση : 
FiO2 > FiO2 μέγ

Απενεργοποίηση παρακολούθησης 
CO2

Τερματισμός συνεδρίας ασθενή
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Προβλήματα και η επίδρασή τους στο SmartCare/PS

Προβλήματα με τον ασθενή ή τη συσκευή που απαιτούν αλλαγές στις βασικές 
παραμέτρους αερισμού ή τις ρυθμίσεις της συσκευής οδηγούν σε συναγερμούς και 
μπορεί να τερματίσουν πρόωρα τη συνεδρία του ασθενή. Για περαιτέρω 
πληροφορίες βλέπε: "Συναγερμοί και σχετικές ενέργειες", σελίδα 36.

6.10 Εμφάνιση τάσεων και δεδομένων

Τα παρακάτω δεδομένα του SmartCare/PS μπορούν να εμφανιστούν στο 
παράθυρο Τάσεις/δεδομένα:

– Εμφάνιση γραφικής αναπαράστασης τάσεων

– Προβολή δεδομένων

– Ημερολόγιο συμβάντων

– Εξαγωγή ημερολογίων του ασθενή

Τα ιστορικά των τάσεων των συνεδριών ενός ασθενή προστίθενται το ένα πάνω 
από το άλλο έως ότου επιλεχθεί καινούριος ασθενής στη συσκευή. 250 MB μνήμης 
είναι διαθέσιμα για ημερολόγια των συνεδριών των ασθενών. Αν εξαντληθεί η 
χωρητικότητα της διαθέσιμης μνήμης, διαγράφεται πάντα το παλιότερο ημερολόγιο.

6.10.1 Εμφάνιση του SmartCare/PS στη βασική οθόνη

Η παρακάτω εικόνα εμφανίζεται στη βασική οθόνη του προϊόντος Evita V800:

Οι παράμετροι του SmartCare/PS μπορεί να εμφανίζονται στη βασική οθόνη σε 
πεδία κυματομορφών (1) και πεδία παραμέτρων (2). Η οθόνη εμφανίζει μια γραφική 
αναπαράσταση τάσης, μετρούμενη τιμή ή ρύθμιση.

Η συσκευή εμφανίζει μια προδιαμορφωμένη προβολή στην κύρια οθόνη. Προβολές 
για το συγκεκριμένο νοσοκομείο μπορούν να συνδυαστούν στο παράθυρο 
διαλόγου ∆ιαμόρφωση συστήματος.

Η οθόνη μπορεί να αλλάξει στο παράθυρο διαλόγου Οθόνη > Προβολές. Για 
περισσότερες πληροφορίες, τηρήστε τις οδηγίες χρήσης της συσκευής.

Η εισαγωγή ενός νέου ασθενή διαγράφει τα στοιχεία τάσης του προηγούμενου 
ασθενή.
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6.10.1.1 Εμφάνιση τάσεων στο πεδίο κυματομορφής

Η γραφική αναπαράσταση της τάσης μπορεί να εμφανιστεί στο πεδίο 
κυματομορφής της κύριας οθόνης για τις παρακάτω παραμέτρους:

– SC-∆Psupp

– ∆ιάγνωση

Επιλογή παραμέτρων

1. Αγγίξτε το πεδίο κυματομορφής.

 Το επιλεγμένο πεδίο κυματομορφής επισημαίνεται. Το παράθυρο διαλόγου 
∆ιαμόρφωση (1) ανοίγει.

2. Αγγίξτε το κουμπί (2) και επιλέξτε τη φόρμα οθόνης Τάση (SC) (3) στη λίστα 
επιλογής.

3. Επιλέξτε την παράμετρο SC-∆Psupp ή ∆ιάγνωση στη λίστα επιλογής και 
επιβεβαιώστε με το περιστροφικό κουμπί.

✓ Εμφανίζεται το ιστορικό τάσεων για τις προηγούμενες 2 ώρες.

Εμφάνιση τιμών τάσης για συγκεκριμένο χρονικό σημείο

● Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί για να τοποθετήσετε τον κέρσορα στο χρονικό 
σημείο ή αγγίξτε το χρονικό σημείο.

✓ Εμφανίζονται το SC-∆Psupp ή ∆ιάγνωση καθώς και το σημειωμένο χρονικό 
σημείο.
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6.10.1.2 Εμφάνιση τιμών στο πεδίο παραμέτρων

Στα πλαίσια παραμέτρων της κύριας οθόνης μπορούν να εμφανιστούν τιμές.

Επιλογή παραμέτρων και ομάδων παραμέτρων

1. Αγγίξτε ένα πεδίο παραμέτρων.

 Τονίζεται το επιλεγμένο πλαίσιο παραμέτρου. Το παράθυρο διαλόγου 
∆ιαμόρφωση (1) ανοίγει.

2. Αγγίξτε το κουμπί (2) και επιλέξτε τη φόρμα της οθόνης 1 παράμετρος (3), 2 
παράμετροι (4) ή Ομάδα παραμέτρων (5) στη λίστα επιλογής.

3. Ανάλογα με τη φόρμα της οθόνης, επιλέξτε μία παράμετρο, δύο παραμέτρους ή 
μια ομάδα παραμέτρων στη λίστα επιλογής και επιβεβαιώστε με το 
περιστροφικό κουμπί.

Για τη φόρμα οθόνης μπορούν να επιλεγούν οι παρακάτω παράμετροι 1 
παράμετρος:

– SC-∆Psupp

– SC-VT

– SC-etCO2

– SC-RRspon

– ∆ιάγνωση

– Φάση

– ∆ιάρκεια συνεδρίας ασθενή

– ∆ιάρκεια μέχρι την επόμενη κατάταξη

Για τη φόρμα οθόνης μπορούν να επιλεγούν οι παρακάτω παράμετροι 2 
παράμετροι:

– SC-VT

– SC-etCO2

– SC-RRspon

4
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6.10.1.3 Πρόσθετες πληροφορίες

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι πιθανές φόρμες οθόνης για τα πεδία.

Η προβολή στην κύρια οθόνη μπορεί να διαμορφωθεί. Για περισσότερες 
πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής.

6.10.2 Εμφάνιση των γραφικών αναπαραστάσεων των τάσεων στο 
παράθυρο διαλόγου Τάσεις/δεδομένα

1. Αγγίξτε το κουμπί Τάσεις/δεδομένα στην περιοχή των πλήκτρων του βασικού 
μενού.

 Η συσκευή ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Τάσεις (1).

2. Αγγίξτε το κουμπί SmartCare/PS (2).

Η συσκευή εμφανίζει το ιστορικό τάσεων για τις παρακάτω παραμέτρους:

– ∆ιάγνωση (3)

– SC-∆Psupp (4)

– Στόχος ∆Psupp (5)

∆ιακρίνονται οι παρακάτω διαγνώσεις:

– Κεντρικός υποαερισ. (Κεντρικός υποαερισμός)

– Υπεραερισμός (Υπεραερισμός)

– Υποαερισμός (Υποαερισμός)

Πεδίο Μέγεθος πεδίου Φόρμα οθόνης

Πεδίο κυματομορφής Μικρή SC-∆Psupp
∆ιάγνωσηΠεδίο κυματομορφής Μεγάλη

Πεδίο παραμέτρων Μικρή 1 παράμετρος
2 παράμετροι

Πεδίο παραμέτρων Μεγάλη 1 παράμετρος
Ομάδα παραμέτρων

4
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– Ανεπαρκής αερισμός (Ανεπαρκής αερισμός)

– Κανονικός αερισμός (Κανονικός αερισμός)

– Σοβαρή ταχύπνοια (Σοβαρή ταχύπνοια)

– Ταχύπνοια

– Ανεξήγητος υπεραερ. (Ανεξήγητος υπεραερισμός)

Οι διαγνώσεις εμφανίζονται με τα παρακάτω διαφορετικά χρώματα:

Επιλογή του διαστήματος για την εμφάνιση της γραφικής αναπαράστασης 
της τάσης

1. Αγγίξτε το κουμπί για το διάστημα (6).

2. Χρησιμοποιήστε το περιστροφικό κουμπί για να ρυθμίσετε και να επιβεβαιώσετε 
την τιμή ή αγγίξτε την τιμή.

Εμφάνιση τιμών τάσης για συγκεκριμένο χρονικό σημείο

● Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί για να τοποθετήσετε τον κέρσορα (7) στο 
χρονικό σημείο ή αγγίξτε το χρονικό σημείο.

✓ Εμφανίζονται τα ∆ιάγνωση, SC-∆Psupp, Στόχος ∆Psupp και το σημειωμένο 
χρονικό σημείο.

Το σημειωμένο χρονικό σημείο στην απεικόνιση της τάσης αντιστοιχεί στη 
σημειωμένη γραμμή του χρονικού σημείου στο ημερολόγιο συμβάντων.

Αλλαγή της προβαλλόμενης χρονικής περιόδου

● Αγγίξτε την τάση (8) με ένα δάχτυλο και σύρετε μέχρι την επιθυμητή χρονική 
περίοδο.

Πρόσθετες πληροφορίες

Η εισαγωγή ενός νέου ασθενή διαγράφει τα στοιχεία τάσης του προηγούμενου 
ασθενή.

Χρώμα ∆ιάγνωση

Πράσινο Κανονικός αερισμός
Σταδιακή απεξάρτηση του ασθενή
Η ∆Psupp μειώθηκε.

Κίτρινο Υπεραερισμός
Ο ασθενής υπεραερίζεται.
Η ∆Psupp μειώθηκε.

Πορτοκαλί Ο ασθενής βρίσκεται εκτός της ζώνης άνεσης.
Η ∆Psupp αυξήθηκε.

Κόκκινο Ο ασθενής βρίσκεται εκτός της ζώνης άνεσης. 
Η ∆Psupp αυξήθηκε ή/και ενεργοποιήθηκε κάποιος συναγερμός.
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6.10.3 Εξαγωγή δεδομένων

Τα ημερολόγια των συνεδριών των ασθενών μπορούν να εξαχθούν σε μια συσκευή 
μαζικής αποθήκευσης USB.

∆ιαδικασία:

1. Τοποθετήστε τη συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB στη θύρα USB στη μονάδα 
οθόνης.

2. Αγγίξτε το κουμπί Τάσεις/δεδομένα στην περιοχή των πλήκτρων του βασικού 
μενού.

3. Αγγίξτε την καρτέλα Εξαγωγή δεδομένων (1).

4. Αγγίξτε την καρτέλα SmartCare/PS (2), εκτός εάν έχει ήδη επιλεγεί.

Εξαγωγή επιλεγμένων ημερολογίων

1. Αγγίξτε το κουμπί (3). Επιλέξτε το αντίστοιχο ημερολόγιο από την πτυσσόμενη 
λίστα.

2. Αγγίξτε το κουμπί για εξαγωγή του επιλεγμένου ημερολογίου (4) και 
επιβεβαιώστε.

✓ Τα δεδομένα εξάγονται στη συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB.

Εξαγωγή όλων των ημερολογίων

● Αγγίξτε το κουμπί (5) και επιβεβαιώστε.

✓ Τα δεδομένα εξάγονται στη συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB.

Τα κουμπιά δεν λειτουργούν χωρίς να υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή μαζικής 
αποθήκευσης USB.
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6.10.4 Εμφάνιση μετρούμενων τιμών και τιμών ρύθμισης

1. Αγγίξτε το κουμπί Τάσεις/δεδομένα στη γραμμή του βασικού μενού.

2. Αγγίξτε την καρτέλα Τιμές (1).

3. Αγγίξτε SmartCare/PS την καρτέλα (5), εκτός εάν έχει ήδη επιλεγεί.

Οι τιμές SC-VT, SC-RRspon και SC-etCO2 είναι μέσοι όροι για την περίοδο μεταξύ 
δύο κατατάξεων.

6.10.5 Εμφάνιση του ημερολογίου συμβάντων

Στο ημερολόγιο συμβάντων καταγράφονται με χρονολογική σειρά οι σχετικές 
παράμετροι του SmartCare/PS, οι αλλαγές στο ∆Psupp και τα συμβάντα της 
συνεδρίας του ασθενή. Τα συμβάντα μπορεί να είναι, για παράδειγμα, οι ρυθμίσεις 
για την υποστήριξης πίεσης που εισήχθησαν από τον χρήστη.

Στο ημερολόγιο συμβάντων μπορούν αποθηκευτούν έως και 5000 καταχωρήσεις. 
Εάν γίνεται μια κατάταξη κάθε 2 λεπτά, οι καταχωρήσεις 7 ημερών αποθηκεύονται 
αφού προστεθεί ένας ασθενής. Αν εξαντληθεί η χωρητικότητα της διαθέσιμης 
μνήμης, διαγράφεται πάντα η παλιότερη καταχώρηση. Οι καταχωρήσεις των 
100 τελευταίων ημερών αποθηκεύονται στα ημερολόγια των συνεδριών των 
ασθενών.

Οι καταχωρίσεις στο ημερολόγιο των συνεδριών ενός ασθενή προστίθενται η μια 
πάνω από την άλλη έως ότου επιλεχθεί καινούριος ασθενής στη συσκευή.

Οι καταχωρήσεις παραμένουν στο ημερολόγιο συμβάντων ακόμα και όταν η 
συσκευή τεθεί εκτός λειτουργίας και μετά ξανά σε λειτουργία ή μετά από διακοπή 
ρεύματος.
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Αρ. Περιγραφή

1 Καρτέλα Τιμές

2 Πληροφορίες για τη συνεδρία ασθενή (π.χ. διάρκεια, φάση)

3 Εμφάνιση μετρούμενων τιμών

4 Εμφάνιση τιμών ρύθμισης

5 Καρτέλα SmartCare/PS

6 Εμφάνιση τελευταίας κατάστασης
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Η εισαγωγή ενός νέου ασθενή διαγράφει τα στοιχεία του ημερολογίου συμβάντων 
του προηγούμενου ασθενή.

∆ιαδικασία:

1. Αγγίξτε το κουμπί Τάσεις/δεδομένα στη γραμμή του βασικού μενού.

2. Αγγίξτε την καρτέλα Ημερολόγιο (1).

3. Αγγίξτε την καρτέλα SmartCare/PS (2), εκτός εάν έχει ήδη επιλεγεί.

Το SmartCare/PS ανοίγει το ημερολόγιο συμβάντων. Κάθε γραμμή στο ημερολόγιο 
συμβάντων του SmartCare αντιστοιχεί σε μια κατάταξη (∆ιάγνωση), η οποία 
επισημαίνεται με ημερομηνία και ώρα. Μια καταχώρηση γίνεται στο ημερολόγιο 
συμβάντων μετά από κάθε κατάταξη.

Ο κέρσορας (3) σημειώνει μια γραμμή στο ημερολόγιο συμβάντων. Η σημειωμένη 
γραμμή αντιστοιχεί στη θέση του κέρσορα στην οθόνη τάσης.

Ο πίνακας περιέχει τις παρακάτω καταχωρήσεις:

– Ημερομην.

– Ώρα

– SC-RRspon

– SC-VT

– SC-etCO2

– Φάση

– ∆ιάγνωση

– SC-∆Psupp
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Αρ. Περιγραφή

1 Καρτέλα Ημερολόγιο

2 Καρτέλα SmartCare/PS

3 Κέρσορας
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Για κάθε καταχώρηση του ημερολογίου συμβάντων (4) εμφανίζονται τα συμβάντα 
και τα μηνύματα του SmartCare/PS.

Η ολοκληρωμένη συνεδρία ασθενή αναγνωρίζεται από τη γραμμή 
"Ημερομηνία/Ώρα λήξης" στο ημερολόγιο συμβάντων.

Εμφάνιση παραμέτρων ρύθμισης για διαφορετικό χρονικό σημείο

● Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί για να επιλέξετε τη γραμμή ή αγγίξτε τη γραμμή.

6.11 ∆ιακοπή του SmartCare/PS

Το SmartCare/PS επισημαίνει την επιτυχή απεξάρτηση με SC: Επιτυχής SBT και 
το σύμβολο .

Μόλις παρθεί η απόφαση από τον θεράποντα ιατρό ή/και το άτομο που ευθύνεται 
για την αγωγή, μπορεί να εξεταστεί η αποσύνδεση του ασθενή από τη συσκευή.

Το σύμβολο  στη γραμμή θεραπείας εξαφανίζεται.

Χειροκίνητος τερματισμός συνεδρίας ασθενή

Η συνεδρία ασθενή μπορεί να τερματιστεί στη σελίδα παραθύρου SmartCare/PS > 
Συνεδρία ασθενή (βλέπε "Συνεδρία ασθενή σελίδα παραθύρου", σελίδα 24).

Μετά το χειροκίνητο τερματισμό μιας συνεδρίας ασθενή, η συσκευή συνεχίζει τον 
αερισμό με την τελευταία ρύθμιση ∆Psupp.

Μετά τον τερματισμό της συνεδρίας του ασθενή, τα δεδομένα του ιστορικού του 
SmartCare/PS (π.χ. τάσεις και ημερολόγιο συμβάντων) διατηρούνται μέχρι να 
εισαχθεί ένας καινούριος ασθενής.
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7 Συναγερμοί

7.1 Συναγερμοί και σχετικές ενέργειες

Οι παρακάτω συναγερμοί επιδρούν στη συμπεριφορά του SmartCare/PS:

Συναγερμός ∆ράση

Υψηλή πίεση αεραγωγού Αναστολή συνεδρίας ασθενή και ανα-
μονή.

Χαμηλή πίεση αεραγωγού Αναστολή συνεδρίας ασθενή και ανα-
μονή.

Αρνητική πίεση αεραγωγού Αναστολή συνεδρίας ασθενή και ανα-
μονή.

Άπνοια Τερματίζει τη συνεδρία ασθενή. Ο αερι-
σμός άπνοιας έχει ξεκινήσει.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις αερισμού Τερματίζει τη συνεδρία ασθενή.

Ακάθαρτη κυβέττα CO2 Αναστολή συνεδρίας ασθενή και ανα-
μονή.

Η μέτρηση CO2 απέτυχε Αναστολή συνεδρίας ασθενή και ανα-
μονή.

Ελέγξτε τον αισθητήρα CO2 Αναστολή συνεδρίας ασθενή και ανα-
μονή.

Απαιτείται βαθμονομ. μηδενικής 
τιμής CO2

Αναστολή συνεδρίας ασθενή και ανα-
μονή.

Βλάβη συσκευής (01) Τερματισμός συνεδρίας ασθενή και συνέ-
χιση αερισμού από τη συσκευή.

Εντοπίστηκε αποσύνδεση Αναστολή συνεδρίας ασθενή και ανα-
μονή.

Ελαττωματική βαλβίδα εκπνοής Αναστολή συνεδρίας ασθενή και ανα-
μονή.

Ανακριβής μέτρηση ροής Αναστολή συνεδρίας ασθενή και ανα-
μονή.

Αποτυχία μέτρησης ροής εκπνοής Αναστολή συνεδρίας ασθενή και ανα-
μονή.

Έλεγχος αισθητήρα ροής, διατα-
ραχή αερισ.

Αναστολή συνεδρίας ασθενή και ανα-
μονή.

∆ιαρροή Αναστολή συνεδρίας ασθενή και ανα-
μονή.

Η μέτρηση πίεσης απέτυχε Αναστολή συνεδρίας ασθενή και ανα-
μονή.

∆ιαταραχή στη μέτρηση πίεσης Αναστολή συνεδρίας ασθενή και ανα-
μονή.

Ανακριβής μέτρηση πίεσης Αναστολή συνεδρίας ασθενή και ανα-
μονή.

Μέτρηση πίεσης απέτυχε, διαταραχή 
αερισ.

Αναστολή συνεδρίας ασθενή και ανα-
μονή.



Οδηγίες χρήσης  |  SmartCare/PS SW 2.n 37

Επίλυση προβλημάτων

8 Επίλυση προβλημάτων

Για πληροφορίες σχετικά με την εμφάνιση μηνυμάτων συναγερμού, ανατρέξτε στις 
οδηγίες χρήσης για τη συσκευή.

8.1 Συναγερμός – Αιτία – Αντιμετώπιση

Προτεραιό-
τητα

Συναγερµός Αιτία Αντιµετώπιση

!!! 133 SC: Ανεξήγητος υπεραερι-
σμός

Ο αερισμός του ασθενή 
χαρακτηρίστηκε ως "Ανεξή-
γητος υπεραερισμός".

Εάν εξακολουθήσει να υπάρ-
χει η κατάσταση και δεν μπο-
ρείτε να διορθώσετε την αιτία, 
αξιολογήστε την κλινική κατά-
σταση του ασθενή. Εάν χρει-
άζεται, διακόψτε τη συνεδρία 
του ασθενή. Για ματαίωση 
του μηνύματος, πατήστε το 
πλήκτρο "Επαναφορά συνα-
γερμών" και επιβεβαιώστε με 
το περιστροφικό κομβίο.

!!! 133 SC: Επίμονη ταχύπνοια Ο αερισμός του ασθενή 
χαρακτηρίστηκε ως "Ταχύ-
πνοια" ή "Σοβαρή ταχύπνοια" 
για 3 συνεχόμενες περιό-
δους.

Εάν εξακολουθήσει να υπάρ-
χει η κατάσταση και δεν μπο-
ρείτε να διορθώσετε την αιτία, 
αξιολογήστε την κλινική κατά-
σταση του ασθενή. Εάν χρει-
άζεται, διακόψτε τη συνεδρία 
του ασθενή. Για ματαίωση 
του μηνύματος, πατήστε το 
πλήκτρο "Επαναφορά συνα-
γερμών" και επιβεβαιώστε με 
το περιστροφικό κομβίο.

! 96 SC: Επιτυχής SBT Ο ασθενής πέρασε επιτυχώς 
τη φάση παρατήρησης.

Αξιολογήστε την κατάσταση 
του ασθενή και σκεφτείτε το 
ενδεχόμενο να τον αποσυν-
δέσετε από τον αναπνευ-
στήρα.

!!! 147 SC: Η συνεδρία ασθενή 
ακυρώθηκε

Μια ενέργεια χρήστη ή τρέ-
χουσα κατάσταση συσκευής 
(π.χ ενεργοποίηση αερισμού 
άπνοιας) δεν είναι συμβατή 
με τη θεραπευτική πορεία 
του SmartCare. Η τρέχουσα 
συνεδρία ασθενή SmartCare 
ακυρώθηκε αυτόματα.

Εάν απαιτείται, ξεκινήστε μια 
νέα συνεδρία ασθενή. Για 
ματαίωση του μηνύματος, 
πατήστε το πλήκτρο "Επανα-
φορά συναγερμών" και επι-
βεβαιώστε με το 
περιστροφικό κομβίο. Ανα-
τρέξτε στο κεφάλαιο "Συνα-
γερμοί και σχετικές ενέργειες" 
στις οδηγίες χρήσης του 
SmartCare.
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!!! 147 SC: Η συνεδρία ασθενή 
ακυρώθηκε

Παρουσιάστηκε τεχνική 
βλάβη συστήματος. Η συνε-
δρία ασθενή ακυρώθηκε.

Για ματαίωση του μηνύμα-
τος, πατήστε το πλήκτρο 
"Επαναφορά συναγερμών" 
και επιβεβαιώστε με το περι-
στροφικό κομβίο. Αν απαιτεί-
ται, ξεκινήστε νέα συνεδρία 
ασθενή. Αν ο συναγερμός 
επαναληφθεί, διακόψτε τη 
χρήση του SmartCare. Καλέ-
στε εξειδικευμένο προσωπικό 
σέρβις.

!!! 133 SC: Κεντρικός υποαερι-
σμός

Ο αερισμός του ασθενή 
χαρακτηρίστηκε ως "Κεντρι-
κός υποαερισμός".

Εάν εξακολουθήσει να υπάρ-
χει η κατάσταση και δεν μπο-
ρείτε να διορθώσετε την αιτία, 
αξιολογήστε την κλινική κατά-
σταση του ασθενή. Εάν χρει-
άζεται, διακόψτε τη συνεδρία 
του ασθενή. Για ματαίωση 
του μηνύματος, πατήστε το 
πλήκτρο "Επαναφορά συνα-
γερμών" και επιβεβαιώστε με 
το περιστροφικό κομβίο.

! 96 SC: Μειώστε την PEEP 
εάν είναι δυνατό

Η τρέχουσα ρυθμισμένη τιμή 
PEEP είναι πάνω από την 
τιμή ορίου για την έναρξη της 
φάσης παρατήρησης. ∆εν 
είναι εφικτό να ξεκινήσει ή να 
συνεχιστεί η φάση παρατή-
ρησης.

Αν το επιτρέπει η κατάσταση 
του ασθενή, μειώστε την τιμή 
ΡΕΕΡ σύμφωνα με την τρέ-
χουσα φάση της θεραπείας.

! 96 SC: Μειώστε το FiO2 εάν 
είναι δυνατό

Η τρέχουσα ρυθμισμένη τιμή 
FiO2 είναι πάνω από την τιμή 
ορίου για την έναρξη της 
φάσης παρατήρησης. ∆εν 
είναι εφικτό να ξεκινήσει ή να 
συνεχιστεί η φάση παρατή-
ρησης.

Αν το επιτρέπει η κατάσταση 
του ασθενή, μειώστε την τιμή 
FiO2 σύμφωνα με την τρέ-
χουσα φάση της θεραπείας.

Προτεραιό-
τητα

Συναγερµός Αιτία Αντιµετώπιση
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9 Αρχές λειτουργίας

9.1 Το σύστημα SmartCare/PS

Το SmartCare/PS είναι ένα σύστημα βασισμένο στη γνώση για τον 
αυτοματοποιημένο έλεγχο της συσκευής στον τρόπο αερισμού SPN-CPAP/PS σε 
μονάδες εντατικής θεραπείας.

Το SmartCare/PS έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη διαδικασία απεξάρτησης του ασθενή. 
Το SmartCare/PS είναι ένα σύστημα βασισμένο στη γνώση που περιλαμβάνει τη 
γνώση των έμπειρων εντατικολόγων (βλέπε "Βιβλιογραφία", σελίδα 50). Η 
παράμετρος ∆Psupp ελέγχεται με ή χωρίς θετική τελοεκπνευστική πίεση, PEEP.

Το SmartCare/PS ερμηνεύει κλινικά δεδομένα και ελέγχει την παράμετρο ∆Psupp 
σε διασωληνωμένους ασθενείς ή ασθενείς με τραχειοτομία. Το SmartCare/PS 
ακολουθεί μια στρατηγική που μειώνει την τιμή του ∆Psupp σύμφωνα με την 
κατάσταση του ασθενή.

Το SmartCare/PS έχει το πλεονέκτημα ότι επιτρέπει τον συνεχή έλεγχο και ρύθμιση 
της αναγκαίας υποστήριξης πίεσης, προσφέροντας στον ασθενή βελτιωμένη άνεση.

Το SmartCare/PS χρησιμοποιεί 3 παραμέτρους της συσκευής:

– Αναπνευστικός ρυθμός RRspon

– Αναπνεόμενος όγκος VT

– Τελοεκπνευστική συγκέντρωση CO2 etCO2

Το επίπεδο του ∆Psupp ρυθμίζεται στον τρόπο αερισμού SPN-CPAP/PS.

Το SmartCare/PS διαθέτει 3 βασικές λειτουργίες:

– Αυτόματη προσαρμογή της τιμής ∆Psupp

– Αυτόματη απεξάρτηση, μείωση της τιμής ∆Psupp στην υποστήριξη ελάχιστης 
εισπνευστικής πίεσης Στόχος ∆Psupp

– Εκτέλεση μιας δοκιμής αυθόρμητης αναπνοής

9.2 Αυτόματη προσαρμογή της υποστήριξης πίεσης

Το SmartCare/PS προσπαθεί να διατηρεί τον ασθενή στην αποκαλούμενη "ζώνη 
άνεσης". Πριν την έναρξη κάποιας συνεδρίας ασθενή, ο χρήστης εισάγει 
πληροφορίες για κάθε ασθενή ώστε να προσδιοριστεί η ζώνη άνεσης.

Για παράδειγμα, για έναν ασθενή με βάρος σώματος ≥56 kg (≥124 lb) χωρίς 
νευρολογικές διαταραχές και χωρίς COPD, αυτό σημαίνει:

– Ρυθμός αυθόρμητης αναπνοής μεταξύ 15 /min και 30 /min

– Αναπνεόμενος όγκος πάνω από το ελάχιστο όριο των 300 mL

– etCO2 κάτω από το μέγιστο όριο των 55 mmHg

Όταν ο ασθενής βρίσκεται εντός των ορίων, ο ασθενής βρίσκεται εντός της ζώνης 
άνεσης και εμφανίζεται η διάγνωση Κανονικός αερισμός εξ' ορισμού.

Για να παραμείνει εντός των δηλωμένων ορίων, η τιμή ∆Psupp προσαρμόζεται 
αναλόγως από το SmartCare/PS. Αυτό συμβαίνει αυξάνοντας την τιμή ∆Psupp 
(π.χ. για μια διάγνωση Ταχύπνοια) ή μειώνοντας την τιμή ∆Psupp (π.χ. για μια 
διάγνωση Υπεραερισμός).
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9.3 Στρατηγική αυτόματης απεξάρτησης και δοκιμή 
αυθόρμητης αναπνοής

Μόλις ο ασθενής μπορέσει να διατηρείται στη ζώνη άνεσης, το SmartCare/PS 
ξεκινά τη σχεδιασμένη μείωση (απεξάρτηση) της τιμής ∆Psupp. Οι προσαυξήσεις 
για τη μείωση της τιμής ∆Psupp (2 mbar (2 cmH2O) ή 4 mbar (4 cmH2O)) καθώς 
και η χρονολογική σειρά των βημάτων απεξάρτησης εξαρτώνται από το ιστορικό 
απεξάρτησης και το τρέχον επίπεδο της τιμής ∆Psupp.

Μόλις επιτευχθεί η υποστήριξη ελάχιστης εισπνευστικής πίεσης, Στόχος ∆Psupp 
ξεκινά μια φάση παρακολούθησης. Η φάση αυτή αναλογεί σε δοκιμή αυθόρμητης 
αναπνοής.

Όταν εμφανίζεται το μήνυμα SC: Επιτυχής SBT, η αυτόματη δοκιμή της 
αυθόρμητης αναπνοής έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο αερισμός μπορεί να 
διακοπεί χωρίς πρόβλημα στις περισσότερες περιπτώσεις. Ο θεράπων ιατρός ή/και 
το άτομο που ευθύνεται για την αγωγή πρέπει να αποφασίσει εάν ο ασθενής μπορεί 
να διακοπεί από την υποστήριξη της αναπνοής.

Εάν ο ασθενής συνεχίσει να χρειάζεται μηχανική υποστήριξη της αναπνοής 
(καθυστερημένη αποσωλήνωση για οποιοδήποτε λόγο) υπάρχουν διάφορες 
επιλογές:

Εάν το SmartCare/PS συνεχίζει να είναι ενεργό και η αναπνοή του ασθενούς γίνει 
ασταθής, θα αυξάνεται πάλι η τιμή ∆Psupp. Εάν η διάρκεια της αστάθειας είναι 
μικρότερη από ένα όριο (ανάλογα με τη διάρκεια της προηγηθείσας σταθερής 
φάσης), ο ασθενής συνεχίζει να κατατάσσεται ως έτοιμος για αποσωλήνωση και η 
τιμή ∆Psupp επανέρχεται στην υποστήριξη ελάχιστης εισπνευστικής πίεσης 
Στόχος ∆Psupp. Ανάλογα με τη διάρκεια της αστάθειας, το SmartCare/PS διατηρεί 
ή ακυρώνει το μήνυμα SC: Επιτυχής SBT.

Ωστόσο, η ακριβής διαδικασία εξαρτάται και από το επίπεδο της προηγηθείσας 
τιμής ∆Psupp.

Η απαιτούμενη διάρκεια της σταθερής φάσης πριν από μια μείωση της τιμής 
∆Psupp εξαρτάται από το επίπεδο της τιμής ∆Psupp, επειδή αυτό αντιπροσωπεύει 
τη μέτρηση της σοβαρότητας της αναπνευστικής ανεπάρκειας.

9.3.1 Τι αλλαγές μπορούν να γίνουν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας 
ασθενή;

Ο χρήστης μπορεί να αναλάβει τον έλεγχο οποιαδήποτε στιγμή και για οποιαδήποτε 
αιτία.

Η παράμετρος ∆Psupp μπορεί να προσαρμοστεί από τον χρήστη χωρίς να 
χρειάζεται να τερματιστεί η συνεδρία ασθενή. Το SmartCare/PS θα συνεχίσει τη 
θεραπεία με τη χειροκίνητα προσαρμοσμένη τιμή ∆Psupp.

Άλλες ρυθμίσεις, π.χ. FiO2, σκανδαλισμός, όρια συναγερμού και κλίμακα, δεν 
επηρεάζονται από το SmartCare/PS και συνεχίζουν να πρέπει να ρυθμίζονται από 
τον χρήστη.

Το PEEP δεν αλλάζει από το SmartCare/PS και πρέπει να ρυθμίζεται από τον 
χρήστη στην κατάσταση του ασθενή.
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Κατά τη διάρκεια του αυτόματου ελέγχου, όλοι οι συναγερμοί παραμένουν πλήρως 
διαθέσιμοι. Καθορίζονται ειδικοί κανόνες στο SmartCare/PS για να αντιδρά σε 
συνθήκες συναγερμού, όπως άπνοια και αποσύνδεση (βλέπε "Συναγερμοί και 
σχετικές ενέργειες", σελίδα 36).

Η ενδοτραχειακή αναρρόφηση μπορεί να επιτελείται όσο συχνά απαιτείται.

Η χρήση του χειρισμού αναρρόφησης της συσκευής συνιστάται να γίνεται με 
προοξυγόνωση και μεταοξυγόνωση. Αυτό επιτρέπει στο SmartCare/PS να 
ανιχνεύσει ενδοτραχειακή αναρρόφηση.

Οι ρυθμίσεις για νυκτερινή ανάπαυση, PEEP μέγ και FiO2 μέγ μπορούν να 
αλλάζουν κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας ασθενή.

9.3.2 Παραδείγματα κανόνων SmartCare/PS για τη ρύθμιση της 
υποστήριξης πίεσης

Για ασθενείς με βάρος σώματος ≥36 kg (≥79 lb) χωρίς νευρολογικές 
διαταραχές και χωρίς ΧΑΠ

Όταν ο αυθόρμητος αναπνευστικός ρυθμός είναι μεταξύ 30 /min και 34 /min και ο 
αναπνεόμενος όγκος και το etCO2 βρίσκονται εντός των ορίων της ζώνης άνεσης, 
το SmartCare/PS αξιολογεί τον αερισμό ως διάγνωση για Ταχύπνοια και αυξάνει 
την τιμή ∆Psupp κατά 2 mbar (2 cmH2O).

Εάν ο ρυθμός αυθόρμητης αναπνοής υπερβαίνει τις 36 /min, το SmartCare/PS 
αξιολογεί τον αερισμό ως διάγνωση για Σοβαρή ταχύπνοια και αυξάνει την τιμή 
∆Psupp κατά 4 mbar (4 cmH2O).

Εάν ο ρυθμός αυθόρμητης αναπνοής είναι κάτω από τις 15 /min και το etCO2 δεν 
είναι αυξημένο, το SmartCare/PS αξιολογεί τον αερισμό ως διάγνωση για 
Υπεραερισμός και μειώνει την τιμή ∆Psupp κατά 4 mbar (4 cmH2O).

9.4 Αλλαγή της κατευθυντήριας οδηγίας

Οι τιμές ορίων για την κατάταξη του αερισμού του ασθενή που είναι αποθηκευμένες 
στην αρχική βάση γνώσεων μπορούν να προσαρμοστούν στη σελίδα παραθύρου 
Αλλαγή οδηγίας. Το SmartCare/PS μπορεί συνεπώς να προσαρμοστεί ατομικά για 
τον εκάστοτε ασθενή. Ωστόσο, το γενικό σκεπτικό πίσω από τις ατομικές κατατάξεις 
παραμένει άθικτο.

Για να ξεκινήσετε μια απεξάρτηση με βάση το SmartCare/PS, η προσαρμογή 
μπορεί να ενεργοποιηθεί, αλλά δεν χρειάζεται. Η απόφαση σχετικά με την 
προσαρμογή και την ενεργοποίηση για απεξάρτηση έγκειται στο άτομο που 
ευθύνεται για την αγωγή του ασθενή.

Η ατομική προσαρμογή αποτελεί απόκλιση από τη χρησιμοποιούμενη βάση 
γνώσεων, η οποία περιγράφεται στην έκδοση [7] 1) που αναφέρεται στο 
παράρτημα.

Η ευαισθησία του SmartCare/PS μπορεί να αλλαχθεί προσαρμόζοντας τις τιμές των 
ατομικών ορίων στην αρχική βάση γνώσεων.

1) Για περαιτέρω πληροφορίες βλέπε: "Βιβλιογραφία", σελίδα 50.
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Παράδειγμα: κατάταξη "Κανονικός αερισμός"

"Κανονικός αερισμός" διαγιγνώσκεται μόνο εφόσον πληρούνται οι παρακάτω 
συνθήκες:

– SC-RRspon χαμηλή ≤ RRspon < SC-RRspon υψηλή

– SC-VT χαμηλό ≤ VT

– etCO2 < SC-etCO2 υψηλή

Για ασθενείς με βάρος σώματος ≥56 kg (≥124 lb), οι τιμές ορίου στην αρχική βάση 
γνώσεων για την κατάταξη αυτή είναι:

– RRspon: 15 έως 30 /min

– VT ≥ 300 mL

– etCO2 ≤55 mmHg

Με την ατομική προσαρμογή μπορεί, λόγου χάρη, το όριο για τον αναπνεόμενο 
όγκο να αλλάξει ρυθμίζοντας το ύψος του σώματος και τον ελάχιστο αναπνεόμενο 
όγκο σε βάρος σώματος mL/kg.

Για έναν ασθενή 55 kg (121 lb) και ρυθμισμένη τιμή SC-VT χαμηλό βάρους 
σώματος 7 mL/kg, το όριο για τον αναπνεόμενο όγκο VT μπορεί να ρυθμιστεί 
επομένως στα ≥ 375 mL. Ωστόσο, αν το όριο για τον ασθενή αυτόν είναι 
ρυθμισμένο σε βάρος σώματος 4 mL/kg, απαιτείται αναπνεόμενος όγκος 
VT ≥ 225 mL για την κατάταξη «Κανονικός αερισμός».

Το παράδειγμα δείχνει ότι η ευαισθησία του SmartCare/PS μπορεί να τροποποιηθεί 
προσαρμόζοντας τα όρια. Σε σύγκριση με τη χρήση της αρχική βάσης γνώσεων, 
μπορεί να αναμένονται μικρότεροι ή μεγαλύτεροι χρόνοι απεξάρτησης για έναν 
ασθενή.

∆ιαμορφώσιμες παράμετροι για ασθενείς ≥36 kg (≥79 lb)

Οι ακόλουθες τιμές ορίων μπορούν να διαμορφωθούν:

Ανεξάρτητα από την προσαρμογή του SmartCare/PS στη σελίδα παραθύρου 
Αλλαγή οδηγίας, το μέγιστο PEEP και το μέγιστο FiO2 για τις φάσεις 
Παρακολούθηση και Συντήρηση μπορούν να προσαρμοστούν στον ασθενή στη 
σελίδα παραθύρου Συντήρηση. Η διαμόρφωση αυτή είναι πάντα δυνατή και 
μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή, ακόμη κι αν η απεξάρτηση με το SmartCare/PS 
έχει ήδη ξεκινήσει. ∆εν απαιτείται ξεχωριστή ενεργοποίηση.

Παράμετροι Τιμές Εργοστασιακές προεπι-
λογές

Προσαύξηση

PEEP μέγ 5 έως 15 mbar
(5 έως 15 cmH2O)

5 mbar
(5 cmH2O)

1 mbar
(1 cmH2O)

FiO2 μέγ 30 έως 100 Vol% 40 Vol% 1 Vol%

SC-RRspon 
χαμηλή

10 έως 15 /min 15 /min 1 /min

SC-RRspon 
υψηλή

20 έως 40 /min 30 /min 1 /min

SC-VT 
χαμηλό

4 έως 7 mL/kg 
βάρους σώματος

5 mL/kg βάρους σώματος 1,0 mL/kg 
βάρους σώμα-
τος

SC-etCO2 
υψηλή

45 έως 65 mmHg 55 mmHg 1 mmHg
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∆ιαμορφώσιμες παράμετροι για ασθενείς ≤35 kg (≤77 lb)

9.5 Ορισμός προφίλ για τις κλινικές οδηγίες

Οι συγκεκριμένες παράμετροι δεν είναι προσπελάσιμες στον χρήστη. Περιγράφουν 
οριακές τιμές εντός του SmartCare/PS.

Οι παρακάτω πίνακες παραθέτουν τις διαφορετικές κατατάξεις του αερισμού 
αναλόγως του ρυθμού αυθόρμητης αναπνοής RRspon, του αναπνεόμενου όγκου 
VT και του etCO2. Οι αναφερόμενες οριακές τιμές (π.χ. RRspon χαμηλή) 
αναφέρονται στους πίνακες της ενότητας 9.5.3.

Η στήλη ∆Psupp δείχνει την αντίδραση του SmartCare/PS σε σχέση με την τιμή της 
παραμέτρου ∆Psupp.

Το SmartCare/PS χρησιμοποιεί εσωτερικά τις παρακάτω μονάδες για 
παραμέτρους:

9.5.1 Ασθενείς με ιδανικό βάρος σώματος 15 έως 35 kg (33 έως 77 lb)

Παράμετροι Τιμές Εργοστασιακές προεπι-
λογές

Προσαύξηση

PEEP μέγ 5 έως 15 mbar
(5 έως 15 cmH2O)

5 mbar
(5 cmH2O)

1 mbar
(1 cmH2O)

FiO2 μέγ 30 έως 100 Vol% 40 Vol% 1 Vol%

Παράμετροι Μονάδα

VT mL

etCO2 mmHg

RRspon /min

Ύψος σώματος cm

∆ιάγνωση RRspon VT etCO2 ∆Psupp

Σοβαρή ταχύπνοια RRspon max 
≤ RRspon

SC-VT 
χαμηλό ≤ VT

SC-
etCO2 inter 
≤ etCO2

4

Ανεπαρκής αερι-
σμός

SC-RRspon 
χαμηλή ≤ RRspon 
< RRspon max

– SC-etCO2 
υψηλή 
≤ etCO2

n

SC-RRspon 
χαμηλή ≤ RRspon

VT < SC-VT 
χαμηλό

–

Υποαερισμός 0 ≤ RRspon < SC-
RRspon χαμηλή

SC-VT 
χαμηλό ≤ VT

SC-etCO2 
υψηλή 
≤ etCO2

4

Κεντρικός υποαερι-
σμός

0 ≤ RRspon < SC-
RRspon χαμηλή

0 ≤ VT < SC-
VT χαμηλό

SC-etCO2 
υψηλή 
≤ etCO2

Xωρίς 
αλλαγή

Υπεραερισμός 0 ≤ RRspon < SC-
RRspon χαμηλή

– 0 ≤ etCO2 
< SC-etCO2 
υψηλή

4
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9.5.2 Ασθενείς με ιδανικό βάρος σώματος 36 έως 200 kg (79 έως 
441 lb)

Ανεξήγητος υπερα-
ερισμός

SC-RRspon υψηλή 
≤ RRspon

SC-VT 
χαμηλό ≤ VT

0 ≤ etCO2 
< SC-
etCO2 inter

Xωρίς 
αλλαγή

Κανονικός αερι-
σμός

SC-RRspon 
χαμηλή ≤ RRspon 
< SC-RRspon 
υψηλή

SC-VT 
χαμηλό ≤ VT

0 ≤ etCO2 
< SC-etCO2 
υψηλή

n

Ταχύπνοια SC-RRspon υψηλή 
≤ RRspon 
< RRspon max

SC-VT 
χαμηλό ≤ VT

SC-
etCO2 inter 
≤ etCO2 
< SC-etCO2 
υψηλή

n

Προσαύ-
ξηση 
∆Psupp

Προϋπόθεση Παρακολού-
θηση

Προϋπόθεση

2 mbar
(2 cmH2O)

Στόχος ∆Psupp 
< ∆Psupp ≤ ∆Psupp inter

1 ώρα Στόχος ∆Psupp 
≤ Έναρξη ∆Psupp 
≤ ∆Psupp inter

4 mbar
(4 cmH2O)

∆Psupp inter < ∆Psupp 
≤ ∆Psupp max

2 ώρες ∆Psupp inter < Έναρξη 
∆Psupp ≤ ∆Psupp max

Παύση απεξάρτη-
σης

Ανεκτές αστάθειες Προϋπόθεση

15 λεπτά 1 Στόχος ∆Psupp ≤ ∆Psupp 
≤ ∆Psupp medium

30 λεπτά 1 ∆Psupp medium < ∆Psupp 
≤ ∆Psupp inter

60 λεπτά 2 ∆Psupp inter < ∆Psupp 
≤ ∆Psupp max

∆ιάγνωση RRspon VT etCO2 ∆Psupp

∆ιάγνωση RRspon VT etCO2 ∆Psupp

Σοβαρή ταχύ-
πνοια

RRspon max 
≤ RRspon < ∞

SC-VT χαμηλό 
≤ VT < ∞

SC-etCO2 inter 
≤ etCO2 < ∞

4

Ανεπαρκής αερι-
σμός

SC-RRspon 
χαμηλή 
≤ RRspon 
< RRspon max

– SC-etCO2 
υψηλή ≤ etCO2 
< ∞

n

SC-RRspon 
χαμηλή 
≤ RRspon < ∞

0 ≤ VT < SC-VT 
χαμηλό

–

Υποαερισμός 0 ≤ RRspon 
< SC-RRspon 
χαμηλή

SC-VT χαμηλό 
≤ VT < ∞

SC-etCO2 
υψηλή ≤ etCO2 
< ∞

4

Κεντρικός υποαε-
ρισμός

0 ≤ RRspon 
< SC-RRspon 
χαμηλή

0 ≤ VT < SC-VT 
χαμηλό

SC-etCO2 
υψηλή ≤ etCO2 
< ∞

Xωρίς 
αλλαγή



Οδηγίες χρήσης  |  SmartCare/PS SW 2.n 45

Αρχές λειτουργίας

9.5.3 Τιμές ορίων

Βάρος σώματος <36 kg (<79 lb) – ιδανικό βάρος σώματος 15 έως 35 kg 
(33 έως 77 lb)

Υπεραερισμός 0 ≤ RRspon 
< SC-RRspon 
χαμηλή

– 0 ≤ etCO2 
< SC-etCO2 
υψηλή

4

Ανεξήγητος υπε-
ραερισμός

SC-RRspon 
υψηλή ≤ RRspon 
< ∞

SC-VT χαμηλό 
≤ VT < ∞

0 ≤ etCO2 
< SC-
etCO2 inter

Xωρίς 
αλλαγή

Κανονικός αερι-
σμός

SC-RRspon 
χαμηλή 
≤ RRspon < SC-
RRspon υψηλή

SC-VT χαμηλό 
≤ VT < ∞

0 ≤ etCO2 
< SC-etCO2 
υψηλή

n

Ταχύπνοια SC-RRspon 
υψηλή ≤ RRspon 
< RRspon max

SC-VT χαμηλό 
≤ VT < ∞

SC-etCO2 inter 
≤ etCO2 < SC-
etCO2 υψηλή

n

Προσαύ-
ξηση 
∆Psupp

Προϋπόθεση Παρακολού-
θηση

Προϋπόθεση

2 mbar
(2 cmH2O)

Στόχος ∆Psupp 
< ∆Psupp 
≤ ∆Psupp inter

1 ώρα Στόχος ∆Psupp 
≤ Έναρξη ∆Psupp 
≤ ∆Psupp inter

4 mbar
(4 cmH2O)

∆Psupp inter 
< ∆Psupp 
≤ ∆Psupp max

2 ώρες ∆Psupp inter < Έναρξη 
∆Psupp ≤ ∆Psupp max

Παύση απεξάρτησης Ανεκτές αστάθειες Προϋπόθεση

15 λεπτά 1 Στόχος ∆Psupp ≤ ∆Psupp 
≤ ∆Psupp medium

30 λεπτά 1 ∆Psupp medium < ∆Psupp 
≤ ∆Psupp inter

60 λεπτά 2 ∆Psupp inter < ∆Psupp 
≤ ∆Psupp max

∆ιάγνωση RRspon VT etCO2 ∆Psupp

Τιμή ορίου Τιμή Μονάδα Συνθήκες, πληροφορίες

SC-RRspon χαμηλή 18 /min Για όλους τους ασθενείς

SC-RRspon υψηλή 40 /min Για όλους τους ασθενείς

RRspon max 50 /min Για όλους τους ασθενείς

SC-VT χαμηλό 6 mL/kg Για όλους τους ασθενείς, 
ανάλογα με το ιδανικό 
βάρος σώματος

SC-etCO2 υψηλή 55 mmHg Για όλους τους ασθενείς

SC-etCO2 inter 20 mmHg Για όλους τους ασθενείς

Στόχος ∆Psupp 10 mbar
(cmH2O)

Για όλους τους ασθενείς
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Βάρος σώματος ≥36 kg (≥79 lb) – ιδανικό βάρος σώματος 36 έως 200 kg 
(79 έως 441 lb)

∆Psupp min Στόχος 
∆Psupp

mbar
(cmH2O)

Η κατάταξη αερισμού δεν 
είναι "Υπεραερισμός".

5 mbar
(cmH2O)

Η κατάταξη αερισμού είναι 
"Υπεραερισμός".

∆Psupp max 27 mbar
(cmH2O)

Για όλους τους ασθενείς

∆Psupp medium 18 mbar
(cmH2O)

Για όλους τους ασθενείς

∆Psupp inter 22 mbar
(cmH2O)

Για όλους τους ασθενείς

PEEP μέγ 5 έως 15 mbar
(cmH2O)

Στις φάσεις Παρακολού-
θηση ή Συντήρηση (ρύθ-
μιση χρήστη)

20 mbar
(cmH2O)

Στη φάση Προσαρμογή

FiO2 μέγ 30 έως 100 Vol% Ρύθμιση χρήστη

Τιμή ορίου Τιμή Μονάδα Συνθήκες, πληροφορίες

SC-RRspon 
χαμηλή

15 /min Για όλους τους ασθενείς

SC-RRspon 
υψηλή

30 /min Για ασθενείς χωρίς νευρολογικές διαταρα-
χές

34 /min Για ασθενείς με νευρολογικές διαταραχές

34 /min Για ασθενείς με ΧΑΠ

RRspon max 36 /min Για όλους τους ασθενείς

SC-VT χαμηλό 250 mL Για ασθενείς με βάρος σώματος ≤55 kg 
(≤121 lb)

300 mL Για ασθενείς με βάρος σώματος >55 kg 
(>121 lb)

SC-etCO2 
υψηλή

55 mmHg Για ασθενείς χωρίς ΧΑΠ

65 mmHg Για ασθενείς με ΧΑΠ

SC-etCO2 inter 20 mmHg Για όλους τους ασθενείς

Τιμή ορίου Τιμή Μονάδα Συνθήκες, πληροφορίες
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Στόχος ∆Psupp 0 mbar
(cmH2O)

Το ATC είναι ενεργοποιημένο. ∆εν χρησι-
μοποιείται ένα φίλτρο HME.

5 mbar
(cmH2O)

Το ATC είναι ενεργοποιημένο. Χρησιμο-
ποιείται ένα φίλτρο HME.

5 mbar
(cmH2O)

Το ATC είναι απενεργοποιημένο. Ο ασθε-
νής έχει υποβληθεί σε τραχειοτομία. Χρη-
σιμοποιείται ένας ενεργός υγραντήρας.

7 mbar
(cmH2O)

Το ATC είναι απενεργοποιημένο. Ο ασθε-
νής είναι ενδοτραχειακά διασωληνωμένος. 
Χρησιμοποιείται ένας ενεργός υγραντή-
ρας.

9 mbar
(cmH2O)

Το ATC είναι απενεργοποιημένο. Ο ασθε-
νής έχει υποβληθεί σε τραχειοτομία. Χρη-
σιμοποιείται ένα φίλτρο HME.

10 mbar
(cmH2O)

Το ATC είναι απενεργοποιημένο. Ο ασθε-
νής είναι ενδοτραχειακά διασωληνωμένος. 
Χρησιμοποιείται ένα φίλτρο HME.

∆Psupp min Στόχος 
∆Psupp

mbar
(cmH2O)

Η κατάταξη αερισμού δεν είναι "Υπεραερι-
σμός".

0 mbar
(cmH2O)

Το ATC είναι ενεργοποιημένο. Η κατάταξη 
αερισμού είναι "Υπεραερισμός".

5 mbar
(cmH2O)

Το ATC είναι απενεργοποιημένο. Η κατά-
ταξη αερισμού είναι "Υπεραερισμός".

∆Psupp max 40 mbar
(cmH2O)

Το ATC είναι απενεργοποιημένο. Ο ασθε-
νής είναι ενδοτραχειακά διασωληνωμένος. 
∆εν χρησιμοποιείται ένα φίλτρο HME.

∆Psupp medium 10 mbar
(cmH2O)

Το ATC είναι ενεργοποιημένο. ∆εν χρησι-
μοποιείται ένα φίλτρο HME.

13 mbar
(cmH2O)

Το ATC είναι ενεργοποιημένο. Χρησιμο-
ποιείται ένα φίλτρο HME.

15 mbar
(cmH2O)

Σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από την 
παρακάτω συνθήκη: Το ATC είναι απενερ-
γοποιημένο. Ο ασθενής είναι ενδοτραχει-
ακά διασωληνωμένος. Χρησιμοποιείται 
ένα φίλτρο HME.

18 mbar
(cmH2O)

Το ATC είναι απενεργοποιημένο. Ο ασθε-
νής είναι ενδοτραχειακά διασωληνωμένος. 
∆εν χρησιμοποιείται ένα φίλτρο HME.

Τιμή ορίου Τιμή Μονάδα Συνθήκες, πληροφορίες
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∆Psupp inter 15 mbar
(cmH2O)

Το ATC είναι ενεργοποιημένο. ∆εν χρησι-
μοποιείται ένα φίλτρο HME.

17 mbar
(cmH2O)

Το ATC είναι ενεργοποιημένο. Χρησιμο-
ποιείται ένα φίλτρο HME.

20 mbar
(cmH2O)

Σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από την 
παρακάτω συνθήκη: Το ATC είναι απενερ-
γοποιημένο. Ο ασθενής είναι ενδοτραχει-
ακά διασωληνωμένος. Χρησιμοποιείται 
ένα φίλτρο HME.

22 mbar
(cmH2O)

Το ATC είναι απενεργοποιημένο. Ο ασθε-
νής είναι ενδοτραχειακά διασωληνωμένος. 
∆εν χρησιμοποιείται ένα φίλτρο HME.

PEEP μέγ 5 έως 
15

mbar
(cmH2O)

Στις φάσεις Παρακολούθηση ή Συντή-
ρηση (ρύθμιση χρήστη)

20 mbar
(cmH2O)

Στη φάση Προσαρμογή

FiO2 μέγ 30 έως 
100

Vol% Ρύθμιση χρήστη

Τιμή ορίου Τιμή Μονάδα Συνθήκες, πληροφορίες
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9.6 Στοιχεία χαρακτηριστικών επιδόσεων

Με βάση τις προϋποθέσεις του προτύπου ISO 60601-1-10, έχουν αναλυθεί τα 
δεδομένα από τις κλινικές μελέτες [4, 8]2) που σχετίζονται με τυπικά χαρακτηριστικά 
επιδόσεων όπως, π.χ. χρόνους αντίδρασης και πιθανή υπέρβαση του συστήματος.

Για τον σκοπό αυτό, έχουν καθοριστεί στατιστικά οι χρόνοι αντίδρασης και οι χρόνοι 
διευθέτησης για τις παρακάτω μετρούμενες τιμές που χρησιμοποιούνται από το 
SmartCare/PS.

– Αυθόρμητος αναπνευστικός ρυθμός RRspon

– Αναπνεόμενος όγκος VT

– Τελοεκπνευστική συγκέντρωση CO2 etCO2

Ο χρόνος αντίδρασης είναι ο χρόνος που χρειάζεται το SmartCare/PS για να 
επαναφέρει τη συγκεκριμένη μετρούμενη τιμή στο εύρος-στόχο μετά από μια 
απόκλιση από αυτό το εύρος-στόχο.

Ο χρόνος διευθέτησης είναι ο χρόνος που χρειάζεται το SmartCare/PS για να 
επαναφέρει μόνιμα τη συγκεκριμένη μετρούμενη τιμή στο εύρος-στόχο μετά από μια 
απόκλιση.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει σε κάθε περίπτωση την ενδιάμεση τιμή όλων των 
μετρούμενων χρόνων ξεχωριστά για τις 3 μετρούμενες τιμές:

Μετά από την προσαρμογή της υποστήριξης πίεσης, δεν ανιχνεύθηκε μετρήσιμη 
υπέρβαση του αυθόρμητου αναπνευστικού ρυθμού RRspon, του αναπνεόμενου 
όγκου VT ή της τελοεκπνευστικής συγκέντρωση CO2 etCO2.

2) Για περαιτέρω πληροφορίες βλέπε: "Βιβλιογραφία", σελίδα 50.

Μετρούμενη τιμή Ενδιάμεσος χρόνος αντί-
δρασης

Ενδιάμεσος χρόνος διευθέ-
τησης

RRspon 5 min 10 min

etCO2 5 min 12 min 45 s

VT 5 min 5 min
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