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VAROVANIE
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Informácie o tomto dokumente

1 Informácie o tomto dokumente

1.1 Typografické pravidlá

1.2 Ochranné známky

1.2.1 Ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Dräger

Na nasledujúcej webovej stránke je uvedený zoznam krajín, v ktorých sú tieto 
ochranné známky zaregistrované: www.draeger.com/trademarks

1.3 Dodatok

Tieto pokyny na použitie predstavujú dodatok návodu na použitie zariadenia.

Prevádzkový koncept systému SmartCare/PS zodpovedá prevádzkovému 
konceptu zariadenia.

● Dodržiavajte návod na použitie zariadenia.

Text Texty zvýraznené tučným písmom a kurzívou uvádzajú texty na štítkoch na 
zariadení a texty na obrazovke.

1. Číslice, po ktorých nasleduje bodka, uvádzajú jednotlivé kroky činnosti v 
sekvencii činností. Číslovanie začína číslicou 1 pre každú novú sekvenciu 
činností.

a. Malé písmená nasledované bodkou uvádzajú kroky vedľajšej činnosti. Čís-
lovanie začína odznova písmenom a. pre každý nový krok vedľajšej čin-
nosti.

● Táto guľôčková odrážka označuje jednotlivé kroky procesu bez špecifikácie 
sekvencie.

► Tento trojuholník v bezpečnostných pokynoch a varovných vyhláseniach 
označuje spôsoby, ktorými sa vyhnete nebezpečenstvu.

(1) Číslice v zátvorkách odkazujú na prvky obrázkov.

1 Číslice v obrázkoch označujú prvky, na ktoré sa odkazuje v texte.

– Pomlčky označujú uvádzanie v rámci zoznamu.

> Symbol "väčší ako" označuje navigáciu v dialógovom okne.

Tento symbol označuje informácie, ktoré zjednodušujú používanie výrobku.

 Tento ukazovateľ označuje výsledok kroku činnosti.

✓ Táto značka zaškrtnutia označuje výsledok sekvencie činností.

Ochranná známka

 ATC®

 SmartCare®
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2 Bezpečnostné informácie

2.1 Účel použitia

SmartCare je softvérová aplikácia, ktorá umožňuje automatizáciu terapeutických 
opatrení. Systém SmartCare je navrhnutý tak, aby po splnení požiadaviek (pozrite 
"Indikácie", strana 6) autonómne riešil klinickú terapeutickú stratégiu.

Ďalšie informácie

Systém SmartCare v pravidelných intervaloch zhromažďuje a analyzuje informácie 
o pacientovi. Po dokončení analýzy systém SmartCare vykoná jeden alebo viac 
terapeutických postupov a/alebo nahlási jedno alebo viac terapeutických hlásení.

Po aktivácii používateľom funguje systém SmartCare autonómne. Používateľ 
dostáva informácie o aktuálnom stave terapie, napr. prostredníctvom informácií o 
trende a iných zobrazených prvkov (symbolov). Systém SmartCare je neustále 
monitorovaný bezpečnostným systémom (riadenie alarmov) terapeutického 
zariadenia, ktoré sa reguluje.

Používateľ má možnosť kedykoľvek potlačiť rozhodnutia vykonané systémom 
SmartCare a/alebo ukončiť automatické terapeutické opatrenie.

Účelom systému SmartCare je minimalizovať trvanie liečby, náklady na liečbu, 
nežiaduce vedľajšie účinky a komplikácie počas liečby aplikovaním klinickej 
smernice.

2.2 Indikácie

Systém SmartCare/PS sa môže používať u pacientov, ktorí sú vhodní na na 
odpájanie prostredníctvom režimu ventilácie SPN-CPAP/PS. Ošetrujúci lekár alebo 
osoba zodpovedná za liečbu musí poskytnúť požadovanú indikáciu pre danú 
aplikáciu.

Systém SmartCare/PS zhodnotí, či dýchanie fyziologicky reguluje respiračné 
centrum pacienta. V závažných prípadoch chronickej obštrukčnej choroby pľúc 
(COPD) a/alebo neurologických porúch, ktoré ovplyvňujú respiračné centrum, je 
možnosť pacienta fyziologicky regulovať dýchanie prostredníctvom jeho 
respiračného centra obmedzená alebo nie je vôbec možná. Najmä v týchto 
prípadoch sa musí použitie systému SmartCare/PS zhodnotiť prostredníctvom 
monitorovania pacienta.

2.2.1 Základné predpoklady z lekárskeho hľadiska

Musia byť splnené nasledujúce lekárske požiadavky:

– Bolo vykonané rozhodnutie o odpojení.

– Bolo vykonané rozhodnutie o odpojení v režime SPN-CPAP/PS.

– Bolo vykonané rozhodnutie o automatickom odpojení prostredníctvom systému 
SmartCare/PS.

– Ošetrujúci lekár alebo osoba zodpovedná za liečbu považuje pacienta za 
hemodynamicky stabilného.

– Spontánna dychová frekvencia pacienta je stabilná.

– Pacient nemá závažnú chronické obštrukčnú chorobu pľúc (COPD).
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– Pacient nemá žiadnu zo závažných neurologických porúch, ktoré ovplyvňujú 
respiračné centrum.

– Pacient má telesnú hmotnosť 15 kg (33 lb) až 200 kg (441 lb).

2.2.2 Základné predpoklady z technického hľadiska

Musia byť splnené nasledujúce technické požiadavky:

– Zariadenie je nastavené na kategóriu dospelých pacientov (Dospelý), alebo 
pediatrických pacientov (Pediatrický pacient) a je v režime ventilácie SPN-
CPAP/PS.

– Pacient je ventilovaný invazívne (intubovaný alebo tracheostomizovaný).

– Pre pacientov s ideálnou telesnou hmotnosťou ≥36 kg (≥79 lb) sú potrebné 
nasledovné nastavenia:

– Endotracheálny alebo tracheotomický tubus

– Aktívny zvlhčovač alebo HME filter

– Pre pacientov s ideálnou telesnou hmotnosťou ≤35 kg (≤77 lb) sú potrebné 
nasledovné nastavenia:

– Deaktivovaná automatická kompenzácia tubusu (ATC).

– Pacient má telesnú hmotnosť 15 kg (33 lb) až 200 kg (441 lb).

– Aktivovaná kompenzácia netesnosti

– Ventilácia apnoe je aktívna a adekvátne nastavená.

– Pri použití systému SmartCare/PS s automatickou kompenzáciou tubusu (ATC): 
nastaviť stupeň kompenzácie na 100 %

– Používa sa senzor CO2 a monitorovanie CO2 je aktivované

– Aktivované monitorovanie prietoku.

– Hodnota ∆Ppodp je nastavená v rozsahu medzi minimálnou inspiračnou 
tlakovou podporou Cieľ. ∆Ppod a 40 mbar (40 cmH2O) (≥36 kg, ≥79 lb) alebo 
27 mbar (27 cmH2O) (≤35 kg, ≤77 lb).

– Ak sa systém SmartCare/PS spustí u pacientov s hodnotou ∆Ppodp mimo tohto 
rozsahu, po prvej klasifikácii sa hodnota ∆Ppodp nastaví na minimálnu 
inspiračnú tlakovú podporu Cieľ. ∆Ppod alebo 40 mbar (40 cmH2O) (≥36 kg, 
≥79 lb) alebo 27 mbar (27 cmH2O) (≤35 kg, ≤77 lb).

– Hodnota PEEP v rozsahu 0 mbar (0 cmH2O) až 20 mbar (20 cmH2O)

– Deaktivované Paw spojenie (Automatické nastavovanie Pmax/Paw vysoký) 
a Variabilná PS.

Zaokrúhľovanie telesnej hmotnosti

Systém SmartCare určuje telesnú hmotnosť podľa telesnej výšky. Zistené hodnoty 
sa zaokrúhľujú nasledovným spôsobom:

– Hodnoty do číslice 4 za desatinnou čiarkou sa zaokrúhľujú nadol (napr. 35,4 kg 
(78,04 lb) sa zaokrúhľuje nadol na 35 kg (77 lb)).

– Hodnoty od číslice 5 za desatinnou čiarkou sa zaokrúhľujú nahor (napr. 35,5 kg 
(78,3 lb) sa zaokrúhľuje nahor na 36 kg (79 lb)).
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2.3 Informácie o bezpečnostných pokynoch a varovných 
vyhláseniach

Bezpečnostné pokyny a varovné vyhlásenia upozorňujú na riziká a uvádzajú 
pokyny na bezpečné používanie výrobku. Ich nedodržanie môže viesť k poraneniu 
osôb alebo poškodeniu majetku.

2.3.1 Bezpečnostné pokyny

Tento dokument obsahuje časti s bezpečnostnými pokynmi, ktoré upozorňujú na 
riziká. Typ rizika a následky nedodržania pokynu sú opísané v každom 
bezpečnostnom pokyne.

2.3.2 Varovné vyhlásenia

Varovné vyhlásenia sa týkajú krokov činností a upozorňujú na riziká, ktoré môžu 
vzniknúť pri vykonávaní krokov činností.  Varovné vyhlásenia predchádzajú krokom 
činnosti.

Nasledujúce výstražné značky a signalizačné slová označujú varovné vyhlásenia a 
odlišujú možné následky nedodržiavania upozornení.

2.4 Bezpečnostné pokyny

2.4.1 Návod na použitie

Ak sa výrobok nepoužíva v súlade s informáciami uvedenými v tomto návode na 
použitie, výsledkom môže byť poranenie osoby alebo škoda na majetku.

► Dodržiavajte tento návod na použitie.

► Tento výrobok používajte v súlade s jeho určením.

► Tento návod na použitie uchovávajte tak, aby ste ho mali poruke.

► Dodržiavajte tento návod na použitie ako aj návody na použitie všetkých 
výrobkov, ktoré sa používajú spolu s týmto výrobkom.

V návode na použite nie sú uvedené informácie o týchto bodoch:

– Riziká, ktoré sú pre používateľov zjavné

– Následky očividného nesprávneho používania výrobku

– Potenciálne negatívne účinky na pacientov s jedným alebo viacerými 
ochoreniami

Výstražná 
značka

Signalizačné slovo Následky nedodržania

VAROVANIE Môže spôsobiť smrť alebo vážny úraz.

UPOZORNENIE Môže spôsobiť stredne závažný alebo malý 
úraz.

POZNÁMKA Môže spôsobiť poškodenie majetku.
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2.4.2 Symboly a produktové štítky

Výsledkom nerešpektovania symbolov a produktových štítkov môže byť poranenie 
osoby alebo škoda na majetku.

► Rešpektuje symboly a produktové štítky.

2.4.3 Monitorovanie stavu pacienta

Monitorovanie stavu pacienta sa môže pohybovať od priameho pozorovania po 
elektronické monitorovanie pomocou zdravotníckych zariadení. Ak sa stav pacienta 
nedostatočne monitoruje, môže to pacienta ohroziť.

► Monitorujte stav pacienta vhodnými prostriedkami a v príslušných intervaloch.

2.4.4 Kompatibilné príslušenstvo

Používanie nekompatibilného príslušenstva môže nepriaznivo ovplyvniť funkčnú 
integritu výrobku. Dôsledkom môže byť zranenie osôb a škoda na majetku.

► Používajte len kompatibilné príslušenstvo. Príslušenstvo, ktoré je kompatibilné s 
týmto výrobkom, je uvedené v zozname príslušenstva priloženom k výrobku.

2.4.5 Modifikácie výrobku

Zasahovanie do výrobku môže viesť k poruchám a nepredvídaným rizikám. 
Výsledkom môže byť zranenie pacienta alebo používateľa alebo škoda na majetku.

► Do tohto výrobku nezasahujte.

2.4.6 Zmeny stavu pacienta

Pri zmene stavu pacienta už nemusí byť terapia pomocou systému SmartCare/PS 
účinná. Navyše odpojenie pacienta od mechanickej ventilácie sa môže kvôli chybe 
v softvéri predĺžiť.

► V primeraných intervaloch monitorujte stav pacienta, a to aj v prípade, že je 
systém SmartCare/PS aktivovaný.

2.4.7 Automatická úprava ventilácie

V dôsledku automatickej úpravy ventilácie systémom SmartCare/PS môže 
ošetrujúci lekár alebo osoba zodpovedná za pacienta príliš neskoro zistiť zhoršenie 
stavu pacienta a následne príliš neskoro rozhodnúť o ďalšej liečbe.

► Stav pacienta monitorujte v primeraných intervaloch.

2.4.8 Prenos údajov

V dôsledku nesprávnej interpretácie nameraných hodnôt alebo iných parametrov 
sa môže stanoviť nesprávna diagnóza, čo môže ohroziť pacienta.

► Nerozhodujte sa o liečbe len na základe jednotlivých nameraných hodnôt a 
parametrov monitorovania.
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2.4.9 Nastavenia limitov alarmu

Nesprávne nastavenia limitov alarmu môžu viesť k tomu, že bude systém alarmu 
zbytočný, čím sa následne ohrozí pacient.

► Nastavte alarmové hranice na základe vyžadovanej terapie pre aktuálneho 
pacienta.

2.4.10 Lekárske základné predpoklady

Ak sa systém SmartCare/PS používa u hemodynamicky nestabilných pacientov, 
môže sa tým ohroziť terapeutický proces a následne aj zdravie pacienta.

► Systém SmartCare/PS používajte len u hemodynamicky stabilných pacientov.

2.5 Odporúčania pre nastavenia alarmových hraníc

Ošetrujúci lekár alebo osoba zodpovedná za liečbu nastavuje alarmové hranice na 
zariadení na základe potrieb pacienta.

Odporúčajú sa nasledujúce nastavenia:

Pacient je monitorovaný zariadením prostredníctvom alarmových hraníc. Limity 
alarmu sa nastavujú na dialógovej stránke Alarmy > Limity alarmov (pozri návod 
na použitie zariadenia).

Kardiovaskulárny stav pacienta sa musí tiež monitorovať.

Odporúča sa pulzná oxymetria na detekciu hypoxických stavov pacienta s tlakovou 
podporou, ktorá je nastavená príliš nízko a na signalizáciu alarmu.

Parametre Alarmová hranica

MVe –25 % aktuálneho MVe

MVe +25 % aktuálneho MVe

RR 40 /min pri telesnej hmotnosti ≥36 kg (≥79 lb)

60 /min pri telesnej hmotnosti ≤35 kg (≤77 lb)

Paw 42 mbar (42 cmH2O) pri telesnej hmotnosti ≥36 kg 
(≥79 lb)

29 mbar (29 cmH2O) pri telesnej hmotnosti ≤35 kg 
(≤77 lb)

VT 4 mL/kg telesnej hmotnosti

VT 12 mL/kg telesnej hmotnosti

etCO2
18 mmHg

etCO2
57 mmHg (bez COPD)

etCO2
67 mmHg (s COPD)
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3 Skratky a termíny

Skratka Vysvetlenie

ATC Automatická kompenzácia tubusu

Cieľ. ∆Ppod Minimálna inspiračná tlaková podpora špecifikovaná pre prís-
lušného pacienta

COPD Chronická obštrukčná choroba pľúc

Denník relácie 
pacienta

Záznam priebehu terapie

Diagnóza Klasifikácia ventilácie systémom SmartCare/PS. Klasifikácia na 
8 diagnóz: závažné tachypnoe, tachypnoe, centrálna hypoven-
tilácia, nevysvetlená hyperventilácia, nedostatočná ventilácia, 
hypoventilácia, normálna ventilácia, hyperventilácia

etCO2 Koncentrácia CO2 na konci výdychu

Fáza Relácia pacienta má 3 fázy Adaptácia, Sledovanie a Pod-
pora. 

FiO2 Koncentrácia vdychovaného O2 (nastavená hodnota)

FiO2 max Maximálna hodnota FiO2 pre fázy Sledovanie a Podpora

HME Výmenník tepla a vlhkosti

Interferujúce 
postupy

Prevádzkové kroky na zariadení, ktoré vedú ku konfliktu so sys-
témom SmartCare/PS

MVe Exspiračný minútový objem, celkový, nekorigovaný vzhľadom 
na únik

Odpájanie Postupné znižovanie respiračnej podpory s cieľom ukončiť túto 
respiračnú podporu

Paw Tlak v dýchacích cestách

PEEP Pozitívny koncový exspiračný tlak

PEEP max Maximálna hodnota PEEP pre fázy Sledovanie a Podpora

Poč. ∆Ppodp Inspiračná tlaková podpora používaná na spustenie relácie 
pacienta

Ppodp Absolútna tlaková podpora

PS Tlaková podpora

RR Dychová frekvencia (nastavená hodnota)

RRspon Spontánna dychová frekvencia

SBT Spontaneous Breathing Trial
Skúška spontánneho dýchania

SC-etCO2 Koncová výdychová koncentrácia CO2 spriemerovaná systé-
mom SmartCare/PS

SC-etCO2 
vysoká

Horná hranica pre koncovú výdychovú koncentráciu CO2

SC-RRspon Spontánna dychová frekvencia spriemerovaná systémom 
SmartCare/PS

SC-RRspon 
nízka

Dolná hranica spontánnej dychovej frekvencie



12  Návod na použitie  |  SmartCare/PS SW 2.n

Skratky a termíny

SC-RRspon 
vysoká

Horná hranica spontánnej dychovej frekvencie

SC-VT Dychový objem spriemerovaný systémom SmartCare/PS

SC-VT nízky Dolná hranica pre inspiračný dychový objem

SC-∆Ppodp Systém SmartCare/PS automaticky nastavuje ∆Ppodp, avšak 
používateľ môže toto nastavenie kedykoľvek zmeniť

SPN-CPAP/PS SPN: Spontaneous, CPAP: Continuous Positive Airway Pres-
sure, PS: Pressure Support
Spontánne dýchanie s kontinuálnou pozitívnou hladinou tlaku s 
tlakovou podporou alebo bez nej

Štart relácie Doba, počas ktorej sa tlaková podpora automaticky upravuje

Trvanie Dĺžka trvania relácie pacienta

VT Dychový objem, korigovaný vzhľadom na únik

VTe Exspiračný dychový objem, nekorigovaný vzhľadom na únik

VTi Inspiračný dychový objem, nekorigovaný vzhľadom na únik

Zóna pohodlia Zóna, ktorú špecifikujú nasledovné respiračné parametre: 
dychová frekvencia RRspon, dychový objem VT, koncová 
výdychová koncentrácia CO2 (etCO2)

∆Ppodp Relatívna tlaková podpora nad hodnotou PEEP (nastavená 
hodnota)

Skratka Vysvetlenie
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4 Symboly 

4.1 Symboly na obrazovke

4.2 Deskriptívne symboly

Symbol Vysvetlenie

SmartCare/PS

Relácia pacienta je zahájená

Zahájená relácia pacienta bola pozastavená. Systém Smart-
Care/PS čaká na koniec stavu, ktorý spôsobil pozastavenie.

SC: SBT úspešné

SC: SBT úspešné
Zahájená relácia pacienta bola pozastavená. Systém Smart-
Care/PS čaká na koniec stavu, ktorý spôsobil pozastavenie.

! Systému SmartCare/PS sa nepodarilo vykonať automatické 
nastavenie, pretože bol vybraný ovládací prvok terapie.

* Parameter ∆Ppodp nastavil používateľ.

*! Parameter ∆Ppodp nastavil používateľ a systému Smart-
Care/PS sa nepodarilo vykonať automatické nastavenie, pre-
tože bol vybraný ovládací prvok terapie.

* - Parameter ∆Ppodp nastavil používateľ a systém Smart-
Care/PS mohol zadať iba obmedzené automatické nastavenie 
alebo nemohol zadať žiadne nastavenie z dôvodu limitu 
alarmu.

- Systém SmartCare/PS mohol zadať iba obmedzené automa-
tické nastavenie alebo nemohol zadať žiadne nastavenie z 
dôvodu limitu alarmu.

Symbol Vysvetlenie

Hodnota ∆Ppodp sa zvyšuje.

Hodnota ∆Ppodp sa znižuje.
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5 Príprava

5.1 Inštalácia aplikácie

Systém SmartCare/PS sa musí nainštalovať pred prvotným uvedením do 
prevádzky (pozri návod na použitie zariadenia).

Systém SmartCare/PS je k dispozícii po zapnutí zariadenia.
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6 Prevádzka

6.1 Spustenie relácie pacienta so systémom SmartCare/PS

Predpoklady

Pre úspešné zahájenie relácie pacienta musia byť splnené nasledujúce podmienky. 
Ďalšie informácie nájdete v časti: "Indikácie", strana 6.

Otvorenie dialógového okna SmartCare/PS

Keď sú splnené všetky podmienky relácie pacienta, používateľ musí zadať ďalšie 
nastavenia. Tieto nastavenia optimalizujú systém SmartCare/PS pre príslušného 
pacienta.

● Dotknite sa tlačidla  (1) na paneli terapie.

✓ Na dialógovej stránke Prehľad (2) zobrazuje zariadenie nastavenia pre systém 
SmartCare/PS.

Dotykom na príslušnú záložku môžete zmeniť nastavenia na nasledujúcich 
dialógových stránkach:

– Pacient

– Prístup k dých.cest.

– Anamnéza

– Nočný odpočinok

– Zmeniť guideline

– Štart relácie

Typ zvlhčovania

Zvolený typ zvlhčovania sa zobrazuje na stránke Prehľad a zodpovedá nastaveniu 
na zariadení.

Minimálnu inspiračnú tlakovú podporu ovplyvňuje zvolený typ zvlhčovania. Ďalšie 
informácie nájdete v časti: "Hraničné hodnoty", strana 45.

3
9

3
1

2

1

2
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6.2 Dialógová stránka Pacient

Na dialógovej stránke Pacient možno pomocou výšky zadať ideálnu telesnú 
hmotnosť pacienta. Predvolená hodnota zodpovedá telesnej hmotnosti, ktorá bola 
zadaná v pohotovostnom režime.

Základné predpoklady:

– Dialógové okno SmartCare/PS je otvorené.

Postup:

● Dotknite sa záložky Pacient (1).

Zadanie ideálnej telesnej hmotnosti

UPOZORNENIE
Nebezpečenstvo poranenia pacienta kvôli nesprávnym nastaveniam
Ak sa ideálna telesná hmotnosť nesprávne nastaví podľa výšky pacienta, terapia sa 
môže vykonávať s nesprávnymi nastaveniami a môže sa tak ohroziť pacient.

► Pred začatím relácie pacienta zadajte správnu telesnú výšku pacienta.

1. Dotknite sa tlačidla pre telesnú výšku (3).

2. Pomocou otočného ovládača nastavte a potvrďte telesnú hmotnosť.

✓ Ideálna telesná hmotnosť (2) je zobrazená.

Systém SmartCare/PS sa môže používať u pacientov s telesnou hmotnosťou 15 kg 
(33 lb) alebo viac. Zvolená ideálna telesná hmotnosť určuje terapeutický priebeh 
odpájania. U pacientov s ideálnou telesnou hmotnosťou ≥36 kg (≥79 lb) systém 
SmartCare/PS požaduje ďalšie informácie o prístupe k dýchacím cestám a 
zdravotnej anamnéze pacienta. U pacientov s ideálnou telesnou hmotnosťou 
≤35 kg (≤77 lb) sa táto informácia nevyžaduje.

Telesná hmotnosť sa používa na zadanie dolnej hranice pre dychový objem na 
úpravu tlakovej podpory prostredníctvom systému SmartCare/PS.

3
9

3
1

5

Č. Popis

1 Záložka Pacient

2 Vypočítaná ideálna telesná hmotnosť

3 Nastavená hodnota pre výšku

4 Nastavená hodnota pre parameter PEEP max

5 Nastavená hodnota pre parameter FiO2 max

5 4

1 2

3
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Rozlišujú sa nasledujúce oblasti:

Doplňujúce informácie: hranica pre dychový objem (pozrite "Hraničné hodnoty", 
strana 45)

Nastavenie parametra PEEP max

Keď sa vykonáva skúška spontánneho dýchania a počas fázy udržiavania sa 
nesmie prekročiť maximálna hodnota PEEP.

1. Dotknite sa tlačidla pre parameter PEEP max (4).

2. Pomocou otočného ovládača nastavte a potvrďte hodnotu.

Nastavenie parametra FiO2 max

Keď sa vykonáva skúška spontánneho dýchania a počas fázy udržiavania sa 
nesmie prekročiť maximálna hodnota parametra FiO2 max.

1. Dotknite sa tlačidla pre parameter FiO2 max (5).

2. Pomocou otočného ovládača nastavte a potvrďte hodnotu.

Telesná hmotnosť Dychový objem

15 až 35 kg (33 až 77 lb) 6 mL/kg

36 až 55 kg (79 až 121 lb) 250 mL

56 až 200 kg (124 až 441 lb) 300 mL

Nastavovací rozsah 5 až 15 mbar (5 až 15 cmH2O)

Predvoľba 5 mbar (5 cmH2O)

Nastavovací rozsah 30 až 100 %

Predvoľba 40 %
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6.3 Dialógová stránka Prístup k dých.cest.

Automatickú kompenzáciu tubusu (ATC) možno aktivovať a nastaviť na dialógovej 
stránke Prístup k dých.cest.. Tieto nastavenia sú k dispozícii iba pre pacientov so 
zadanou telesnou hmotnosťou ≥36 kg (≥79 lb).

Základné predpoklady:

– Dialógové okno SmartCare/PS je otvorené.

Postup:

1. Dotknite sa záložky Prístup k dých.cest. (1).

2. Ak sa používa systém SmartCare/PS s ATC, zadajte nastavenia ventilácie podľa 
príslušného pacienta a nastavte stupeň kompenzácie ATC na 100 % (6).

Výber možnosti Automatická kompenzácia tubusu (2) – Zap. alebo Vyp. 
ovplyvní minimálnu inspiračnú tlakovú podporu Cieľ. ∆Ppod. Ďalšie informácie 
nájdete v časti: "Hraničné hodnoty", strana 45.

Ideálna telesná hmotnosť ≥36 kg (≥79 lb)

U pacientov s ideálnou telesnou hmotnosťou ≥36 kg (≥79 lb) systém SmartCare/PS 
vyžaduje informácie o prístupe k dýchacím cestám (4) (endotracheálny alebo 
tracheotomický tubus) a type zvlhčovania (aktívne zvlhčovanie alebo HME filter). 
Obe položky ovplyvňujú minimálnu inspiračnú tlakovú podporu Cieľ. ∆Ppod.

3
9

3
7

9

Č. Popis

1 Záložka Prístup k dých.cest.

2 Aktivácia alebo deaktivácia nastavenia Automatická kompenzácia tubusu

3 Aktivácia alebo deaktivácia nastavenia Výpočet tracheálneho tlaku

4 Výber typu tubusu

5 Nastavenie hodnoty priemeru tubusu

6 Ovládací prvok terapie Kompenz

54 62 3

1
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Ak je ATC deaktivovaná, minimálna inspiračná tlaková podpora Cieľ. ∆Ppod je v 
závislosti od zadaných položiek nasledovná:

Ak je ATC aktivovaná, minimálna inspiračná tlaková podpora Cieľ. ∆Ppod je v 
závislosti od zadaných položiek nasledovná:

Ideálna telesná hmotnosť ≤35 kg (≤77 lb)

Pri pacientoch s ideálnou telesnou hmotnosťou ≤35 kg (≤77 lb) je minimálna 
inspiračná tlaková podpora Cieľ. ∆Ppod 10 mbar (10 cmH2O).

Hodnota Prístup k dýchacím cestám a typ zvlhčovania

5 mbar
(5 cmH2O)

Pacient je tracheostomizovaný a zvlhčovanie je aktívne alebo 
žiadne

7 mbar
(7 cmH2O)

Pacient je endotracheálne intubovaný a zvlhčovanie je aktívne 
alebo žiadne

9 mbar
(9 cmH2O)

Pacient je tracheostomizovaný a ventilovaný s HME filtrom

10 mbar
(10 cmH2O)

Pacient je endotracheálne intubovaný a ventilovaný s HME filtrom

Hodnota Typ zvlhčovania

0 mbar
(0 cmH2O)

Pacient je aktívne zvlhčovaný

5 mbar
(5 cmH2O)

Pacient je ventilovaný s HME filtrom
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6.4 Dialógová stránka Anamnéza

Ďalšie informácie o základnom ochorení pacienta možno zadať na dialógovej 
stránke Anamnéza. Tieto informácie možno zadať iba pre pacientov s telesnou 
hmotnosťou ≥36 kg (≥79 lb).

Základné predpoklady:

– Dialógové okno SmartCare/PS je otvorené.

Postup:

● Dotknite sa záložky Anamnéza (1).

Výber možnosti Neurologická porucha

Výber možnosti Neurologická porucha (2) – Áno alebo Nie zmení hornú hranicu 
pre spontánnu dychovú frekvenciu (RRspon). Pacienti s vyššou priemernou 
spontánnou dychovou frekvenciou môžu byť preto tiež odpojení pomocou systému 
SmartCare/PS.

– Neurologická porucha – Áno: Horná hranica pre RRspon je nastavená na 
hodnotu 34 /min.

– Neurologická porucha – Nie: Horná hranica pre RRspon je nastavená na 
hodnotu 30 /min.

Nastavením možnosti Neurologická porucha u pacientov s telesnou hmotnosťou 
≥36 kg (≥79 lb) sa upravuje zóna pohodlia systému SmartCare/PS pre spontánnu 
dychovú frekvenciu.

Aj keď hĺbku respirácie a dychovú frekvenciu môžete zámerne zmeniť, respirácia je 
obvykle riadená prostredníctvom neurogénnych impulzov z mozgu. Poškodenie v 
oblasti mozgového kmeňa (napr. zápal, tumory, krvácanie) môžu viesť k 
patologickej zmene vzoru dýchania. Typickou zmenou je napríklad hyperventilácia. 
Zvýšenie dychovej frekvencie s normálnym dychovým objemom má za následok 
zvýšenie minútového objemu. Pri úprave zóny pohodlia je možné pacienta s mierne 
zvýšenou dychovou frekvenciou do maximálne 34 /min stále odpojiť 
prostredníctvom systému SmartCare/PS. Pacienti s permanentnou dychovou 
frekvenciou vyššou než 34 /min (napr. so závažnými neurologickými problémami) 
nie sú vhodní na odpojenie prostredníctvom systému SmartCare/PS.

3
9

3
1

6

Č. Popis

1 Záložka Anamnéza

2 Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Neurologická porucha

3 Aktivácia alebo deaktivácia funkcie COPD

1

2 3



Návod na použitie  |  SmartCare/PS SW 2.n 21

Prevádzka

Výber možnosti COPD

Výber možnosti COPD (3) – Áno alebo Nie nastavuje maximálnu hodnotu etCO2 
na úpravu tlakovej podpory pomocou systému SmartCare/PS. Ďalšie informácie 
nájdete v časti: "Hraničné hodnoty", strana 45.

Položka COPD – Áno používa vyššiu hornú hranicu pre etCO2, aby bolo možné 
úspešne odpojiť aj pacientov s vyššími hodnotami etCO2.

– COPD – Áno: Horná hranica pre etCO2 je nastavená na hodnotu 65 mmHg.

– COPD – Nie: Horná hranica pre etCO2 je nastavená na hodnotu 55 mmHg.

Funkčný princíp systému SmartCare/PS je založený na fungujúcom riadení 
dýchania pacienta. Niekedy toto riadené dýchanie nie je u pacientov so závažnou 
COPD alebo významnými neurologickými poruchami dostatočné. Použitie systému 
SmartCare/PS sa potom musí overiť pozorovaním pacienta.

Hodnota ∆Ppodp sa môže nastaviť na hraničnú hodnotu špecifikovanú nastavením 
Paw vysoký.
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6.5 Dialógová stránka Nočný odpočinok

Na dialógovej stránke Nočný odpočinok sa môže zadať časový interval (napr. 
medzi 22.00 hod. a 06.00 hod), počas ktorého systém SmartCare/PS nebude 
vykonávať žiadne aktívne zníženia hodnoty ∆Ppodp v zmysle odpojenia. Systém 
SmartCare/PS však počas tejto doby bude vykonávať potrebné úpravy 
respiračných pomerov. Systém SmartCare/PS napríklad zvýši hodnotu ∆Ppodp, ak 
to vyžaduje situácia pacienta.

Základné predpoklady:

– Dialógové okno SmartCare/PS je otvorené.

Postup:

1. Dotknite sa záložky Nočný odpočinok (1).

2. Aktivujte alebo deaktivujte funkciu výberom možnosti Nočný odpočinok (2) – 
Áno alebo Nie. Predvolene je táto funkcia deaktivovaná.

3. Môžete zadať začiatok a koniec (3) nočného odpočinku:

a. Dotknite sa príslušného tlačidla.

b. Pomocou otočného ovládača nastavte a potvrďte čas.

3
9

3
1

7

Č. Popis

1 Záložka Nočný odpočinok

2 Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Nočný odpočinok

3 Nastavenie rozsahu pre nočný odpočinok

1

32
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6.6 Dialógová stránka Zmeniť guideline

Funkcia Zmeniť guideline môže byť aktivovaná alebo deaktivovaná.

Základné predpoklady:

– Dialógové okno SmartCare/PS je otvorené.

Postup:

1. Dotknite sa záložky Zmeniť guideline (1).

2. Dotknite sa tlačidla Áno (2) a potvrďte pomocou otočného ovládača.

 Funkcia je aktivovaná.

3. Dotknite sa tlačidla pre príslušný parameter.

4. Pomocou otočného ovládača nastavte a potvrďte hodnotu.

Deaktivácia funkcie Zmeniť guideline

● Dotknite sa tlačidla Nie (3) a potvrďte pomocou otočného ovládača.

6.7 Dialógová stránka Štart relácie

Reláciu pacienta v systéme SmartCare/PS môžete spustiť a ukončiť na dialógovej 
stránke Štart relácie.

Na spustenie relácie pacienta musia byť splnené niektoré požiadavky. Ďalšie 
informácie nájdete v časti: "Indikácie", strana 6. Ak tieto podmienky nie sú splnené, 
reláciu pacienta nie je možné spustiť. Na dialógovej stránke Štart relácie sa 
zobrazuje príslušné hlásenie.

Ak je funkcia Zmeniť guideline aktivovaná, na dialógovej stránke sa zobrazuje 
príslušné hlásenie.

Základné predpoklady:

– Dialógové okno SmartCare/PS je otvorené.

3
9

3
1

9

Č. Popis

1 Záložka Zmeniť guideline

2 Aktivácia funkcie Zmeniť guideline

3 Deaktivácia funkcie Zmeniť guideline

4 Nastavenie hodnôt pre hranice RRspon – parametre vysoký a nízky

5 Nastavenie hodnoty pre hranice VT/IBW – parameter nízky

6 Nastavenie hodnoty pre hranicu etCO2 – parameter vysoký

1

2 3 4 5 6



24  Návod na použitie  |  SmartCare/PS SW 2.n

Prevádzka

Postup:

1. Dotknite sa záložky Štart relácie (1).

2. Spustite alebo ukončite reláciu pacienta.

Po spustení relácie pacienta

Zobrazené sú nasledovné symboly:

Ak je systém SmartCare/PS aktivovaný, nastavenia na nasledujúcich dialógových 
stránkach nemožno zmeniť:

– Prístup k dých.cest.

– Anamnéza

– Zmeniť guideline

Ani nasledovné nastavenia nemožno zmeniť:

– Kategória pacientov

– Telesná hmotnosť nastavená podľa telesnej výšky

– Režim aplikácie Tubus

– Možnosť Ventilácia apnoe vypnutá

– Monitorovanie prietoku vypnuté

– Spojenie Paw (Automatické nastavovanie Pmax/Paw vysoký) zapnuté alebo 
vypnuté

Používateľ môže kedykoľvek upraviť parameter ∆Ppodp. Systém SmartCare/PS 
bude aj naďalej pokračovať v terapii za použitia hodnoty parametra ∆Ppodp, ktorú 
nastavil používateľ.

3
9

3
2

0

Č. Popis

1 Záložka Štart relácie

2 Aktivácia systému SmartCare

3 Deaktivácia systému SmartCare

Symbol Umiestnenie symbolu

Na paneli terapie vedľa ovládacieho prvku terapie 
∆Ppodp

SmartCare/PS Na paneli terapie vedľa tlačidla 

1

2 3
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6.8 Priebeh relácie pacienta

Po spustení relácie pacienta začne systém SmartCare/PS nepretržite analyzovať 
nasledujúce namerané hodnoty:

– Spontánna dychová frekvencia

– Dychový objem

– Koncová výdychová koncentrácia CO2

Výsledky analýzy v klasifikácii ventilácie (Diagnóza). V závislosti od diagnózy sa 
hodnota ∆Ppodp upraví podľa profilu dýchania pacienta.

Ak systém SmartCare/PS upraví hodnotu ∆Ppodp, najbližších 5 minút neprebehne 
žiadna klasifikácia. Ak systém SmartCare neupraví hodnotu ∆Ppodp, čas 
zostávajúci do ďalšej klasifikácie bude 2 minúty.

Spustená relácia pacienta prebieha v nasledovných 3 fázach:

– Adaptácia

– Sledovanie

– Podpora

Fáza Adaptácia

Počas prvej fázy systém SmartCare/PS upravuje hodnotu ∆Ppodp až dovtedy, kým 
nie je možná klasifikácia Normálna ventilácia.

Druhým cieľom počas tejto fázy je postupné znižovanie ∆Ppodp na minimálnu 
hodnotu Cieľ. ∆Ppod.

Keď tlaková podpora dosiahne túto minimálnu hodnotu (definovanú telesnou 
hmotnosťou, typom tubusu, typom zvlhčovača a aktivovanou alebo deaktivovanou 
ATC), začne sa prechod do druhej fázy.

Fáza Sledovanie

Táto fáza sa dosiahne iba v nasledujúcich podmienkach:

– Aktuálne nastavená hodnota PEEP ≤ PEEP max

– Aktuálne nastavená hodnota FiO2 ≤ FiO2 max

Systém SmartCare/PS vykoná test, ktorý je rovnocenný so skúškou spontánneho 
dýchania (SBT).

Keď zostane v tejto fáze situácia ventilácie pacienta stabilná, zobrazí sa hlásenie: 
SC: SBT úspešné. Toto hlásenie aktivuje tretiu a poslednú fázu relácie pacienta.

Fáza Podpora

Táto fáza sa dosiahne iba v nasledujúcich podmienkach:

– Aktuálne nastavená hodnota PEEP ≤ PEEP max

– Aktuálne nastavená hodnota FiO2 ≤ FiO2 max

Systém SmartCare/PS bude pokračovať v monitorovaní pacienta a v prípade 
potreby upraví hodnotu ∆Ppodp podľa potrieb pacienta.
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6.9 Postupy na zariadení a ich vplyv na systém 
SmartCare/PS

Ak sa z lekárskych dôvodov vyžaduje zmena niektorých parametrov ventilácie 
počas relácie pacienta, takéto zmeny môžu viesť k ukončeniu relácie pacienta. Po 
ukončení relácie pacienta zariadenie pokračuje vo ventilácii s poslednou hodnotou 
∆Ppodp, ktorú nastavil systém SmartCare/PS.

Keď systém SmartCare/PS čaká na ukončenie manévra alebo alarmovej situácie, 
na obrazovke sa zobrazí symbol .

Ak používateľ zmení hodnotu ∆Ppodp, systém SmartCare/PS bude pokračovať v 
relácii pacienta s touto hodnotou. Takýmto spôsobom môže používateľ „potlačiť“ 
systém SmartCare/PS. Táto zmena je vyznačená v denníku záznamov symbolom 
*.

Ak používateľ nastaví hodnotu parametra ∆Ppodp, ktorá je vyššia ako maximálna 
hodnota ∆Ppodp, pri najbližšej klasifikácii systém SmartCare/PS resetuje hodnotu 
∆Ppodp späť na maximálnu hodnotu ∆Ppodp.

Systém SmartCare/PS nasledovným spôsobom reaguje na interferujúce postupy:

Problémy a ich vplyv na systém SmartCare/PS

Problémy pacienta alebo zariadenia, ktoré vyžadujú zmenu základných parametrov 
ventilácie alebo nastavení zariadenia, majú za následok spustenie alarmov a môžu 
predčasne ukončiť reláciu pacienta. Ďalšie informácie nájdete v časti: "Alarmy a 
súvisiace činnosti", strana 36.

Interferujúci postup Správanie sa systému SmartCare/PS

Postup odsávania Čakanie na koniec postupu

Kalibrácia senzora CO2 Čakanie na koniec postupu

Prepnutie do pohotovostného režimu Ukončenie relácie pacienta

Prepnutie režimu ventilácie Ukončenie relácie pacienta

Úprava parametra PEEP Ukončenie relácie pacienta, ak je para-
meter PEEP nastavený na hodnotu 
>20 mbar (>20 cmH2O).
Prechod do fázy Adaptácia, ak je nasle-
dovné nastavené vo fáze Sledovanie 
alebo Podpora: PEEP > PEEP max

Úprava parametra FiO2 Prechod do fázy Adaptácia, ak je nasle-
dovné nastavené vo fáze Sledovanie 
alebo Podpora: FiO2 > FiO2 max

Deaktivácia monitorovania CO2 Ukončenie relácie pacienta
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6.10 Zobrazenie trendov a údajov

V dialógovom okne Trendy/údaje možno zobraziť nasledujúce údaje systému 
SmartCare/PS:

– Zobrazenie grafických trendov

– Zobrazenie údajov

– Denník záznamov

– Export denníkov pacienta

Postupne sa budú pridávať histórie trendov jednotlivých relácií pacienta, kým na 
zariadení nevyberiete nového pacienta. 250 MB pamäte je k dispozícii pre denníky 
relácií pacienta. Ak sa dosiahne maximálna kapacita pamäte, najstarší denník sa 
odstráni, aby sa uvoľnilo miesto.

6.10.1 Zobrazenie systému SmartCare/PS na hlavnej obrazovke

Na nasledujúcom obrázku je znázornená hlavná obrazovka produktu Evita V800:

Parametre systému SmartCare/PS môžete zobraziť na hlavnej obrazovke v poliach 
kriviek (1) a poliach parametrov (2). Zobrazenie ukazuje grafický trend, meranú 
hodnotu alebo nastavenie.

Zariadenie zobrazí vopred nakonfigurované zobrazenie na hlavnej obrazovke. 
Zobrazenie môžete zostaviť pre konkrétnu nemocnicu v dialógovom okne 
Nastavenie systému.

Zobrazenie môžete prepnúť v dialógovom okne Obrazovka > Zobrazenia. Viac 
informácií nájdete v návode na použitie zariadenia.

Zadaním nového pacienta sa odstránia údaje o trendoch pre predchádzajúceho 
pacienta.
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6.10.1.1 Zobrazenie trendov v poli kriviek

Grafický trend môžete zobraziť v poli kriviek na hlavnej obrazovke pre nasledujúce 
parametre:

– SC-∆Ppodp

– Diagnóza

Výber parametrov

1. Dotknite sa poľa kriviek.

 Vybrané pole kriviek sa zvýrazní. Otvorí sa dialógové okno Konfigurácia (1).

2. Dotknite sa tlačidla (2) a z výberového zoznamu vyberte formu zobrazenia 
Trend (SC) (3).

3. Vo výberovom zozname vyberte parameter SC-∆Ppodp alebo Diagnóza a 
potvrďte pomocou otočného ovládača.

✓ Zobrazí sa trend histórie za posledné 2 hodiny.

Zobrazenie hodnôt trendu v určitom časovom bode

● Otočením otočného ovládača nastavte kurzor na časový bod alebo sa dotknite 
časového bodu.

✓ Zobrazí sa SC-∆Ppodp alebo Diagnóza a označený časový bod.
4
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6.10.1.2 Zobrazenie trendov v poli parametrov

Hodnoty môžete zobraziť v poliach parametrov na hlavnej obrazovke.

Výber parametrov a skupín parametrov

1. Dotknite sa poľa parametrov.

 Vybrané pole parametrov sa zvýrazní. Otvorí sa dialógové okno 
Konfigurácia (1).

2. Dotknite sa tlačidla (2) a z výberového zoznamu vyberte formu zobrazenia 1 
parameter (3), 2 parametre (4) alebo Skupina parametrov (5).

3. V závislosti od formy zobrazenia vyberte z výberového zoznamu jeden 
parameter, dva parametre alebo skupinu parametrov a potvrďte pomocou 
otočného ovládača.

Pre formu zobrazenia 1 parameter môžete vybrať nasledovné parametre:

– SC-∆Ppodp

– SC-VT

– SC-etCO2

– SC-RRspon

– Diagnóza

– Fáza

– Dĺžka trvania relácie pacienta

– Trvanie do ďalšej klasifikácie

Pre formu zobrazenia 2 parametre môžete vybrať nasledovné parametre:

– SC-VT

– SC-etCO2

– SC-RRspon
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6.10.1.3 Ďalšie informácie

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené možné formy zobrazenia pre polia.

Zobrazenie na hlavnej obrazovke je možné konfigurovať. Viac informácií nájdete v 
návode na použitie zariadenia.

6.10.2 Zobrazenie grafických trendov v dialógovom okne Trendy/údaje

1. Dotknite sa tlačidla Trendy/údaje v oblasti s tlačidlami hlavnej ponuky.

 Zariadenie otvorí dialógové okno Trendy (1).

2. Dotknite sa tlačidla SmartCare/PS (2).

Zariadenie zobrazí históriu trendu pre nasledujúce parametre:

– Diagnóza (3)

– SC-∆Ppodp (4)

– Cieľ. ∆Ppod (5)

Rozlišujú sa nasledujúce diagnózy:

– Centrálna hypovent. (centrálna hypoventilácia)

– Hyperventilácia (Hyperventilácia)

– Hypoventilácia (Hypoventilácia)

– Nedostatočná vent. (Nedostatočná ventilácia)

– Normálna ventilácia (Normálna ventilácia)

Pole Veľkosť poľa Forma zobrazenia

Pole kriviek Malá SC-∆Ppodp
DiagnózaPole kriviek Veľká

Pole parametrov Malá 1 parameter
2 parametre

Pole parametrov Veľká 1 parameter
Skupina parametrov

4
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– Vážne tachypnoe (Závažná tachypnoe)

– Tachypnoe

– Neobjas. hypervent. (Nevysvetlená hyperventilácia)

Diagnózy sa zobrazia rôznymi farbami:

Výber intervalu pre zobrazenie grafického trendu

1. Dotknite sa tlačidla pre interval (6).

2. Pomocou otočného ovládača nastavte a potvrďte hodnotu alebo sa dotknite 
hodnoty.

Zobrazenie hodnôt trendu v určitom časovom bode

● Otočením otočného ovládača nastavte kurzor (7) na časový bod alebo sa 
dotknite časového bodu.

✓ Zobrazia sa Diagnóza, SC-∆Ppodp, Cieľ. ∆Ppod a označený časový bod.

Označený časový bod v zobrazení trendu zodpovedá vyznačenému riadku tohto 
časového bodu v denníku záznamov.

Zmena zobrazeného časového intervalu

● Dotknite sa prstom trendu (8) a presuňte ho do požadovaného časového 
intervalu.

Ďalšie informácie

Zadaním nového pacienta sa odstránia údaje o trendoch pre predchádzajúceho 
pacienta.

Farba Diagnóza

Zelená Normálna ventilácia
Postupné odpojenia pacienta
∆Ppodp bola znížená

Žltá Hyperventilácia
Pacient je hyperventilovaný.
∆Ppodp bola znížená

Oranžová Pacient je mimo zóny pohodlia.
∆Ppodp bola znížená

Červená Pacient je mimo zóny pohodlia. 
∆Ppodp bola znížená alebo bol spustený alarm.
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6.10.3 Exportovanie údajov

Denníky relácií pacient môžete exportovať do veľkokapacitného pamäťového 
zariadenia USB.

Postup:

1. Vložte veľkokapacitné pamäťové zariadenie USB do USB portu zobrazovacej 
jednotky.

2. Dotknite sa tlačidla Trendy/údaje v oblasti s tlačidlami hlavnej ponuky.

3. Dotknite sa záložky Export údajov (1).

4. Dotknite sa záložky SmartCare/PS (2), ak ešte nie je vybraná.

Exportovanie vybraných denníkov

1. Dotknite sa tlačidla (3). Vyberte príslušný denník v rozbaľovacom zozname.

2. Dotknite sa tlačidla pre exportovanie vybraného denníka (4) a potvrďte voľbu.

✓ Údaje sa exportujú na veľkokapacitné pamäťové zariadenie USB.

Exportovanie všetkých denníkov

● Dotknite sa tlačidla (5) a potvrďte.

✓ Údaje sa exportujú na veľkokapacitné pamäťové zariadenie USB.

Tlačidlá nefungujú bez pripojeného veľkokapacitného pamäťového zariadenia 
USB.
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6.10.4 Zobrazenie nameraných a nastavených hodnôt

1. Dotknite sa tlačidla Trendy/údaje na paneli hlavnej ponuky.

2. Dotknite sa záložky Hodnoty (1).

3. Dotknite sa záložky SmartCare/PS (5), ak ešte nie je vybraná.

Hodnoty pre SC-VT, SC-RRspon a SC-etCO2 sú priemernými hodnotami pre 
obdobie medzi dvoma klasifikáciami.

3
9

3
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Č. Popis

1 Záložka Hodnoty

2 Informácie o relácii s pacientom (napr. trvanie, fáza)

3 Zobrazenie nameraných hodnôt

4 Zobrazenie nastavených hodnôt

5 Záložka SmartCare/PS

6 Zobrazenie najnovšieho stavu

1 2 3 4
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6.10.5 Zobrazenie denníka záznamov

Parametre súvisiace so systémom SmartCare/PS, zmeny hodnôt ∆Ppodp a 
udalosti relácie pacienta sa zaznamenajú do denníka záznamov v chronologickom 
poradí. Udalosťami môžu byť napríklad nastavenia pre tlakovú podporu, ktoré zadal 
používateľ.

Do denníka záznamov možno uložiť 5000 položiek. Ak sa klasifikácia vykonáva 
každé 2 minúty, po pridaní pacienta sa ukladajú zadané položky za 7 dní. Ak sa 
dosiahne maximálna kapacita pamäte, najstaršia položka sa odstráni. Položky 
zadané za posledných 100 dní sa ukladajú do denníkov relácií pacienta.

Postupne sa budú pridávať záznamy denníka jednotlivých relácií pacienta, kým na 
zariadení nevyberiete nového pacienta.

Záznamy zostávajú v denníku záznamov aj po vypnutí a zapnutí zariadenia alebo 
po výpadku napájacieho zdroja.

Zadaním nového pacienta sa odstránia údaje denníka záznamov pre 
predchádzajúceho pacienta.

Postup:

1. Dotknite sa tlačidla Trendy/údaje na paneli hlavnej ponuky.

2. Dotknite sa záložky Zápisník (1).

3. Dotknite sa záložky SmartCare/PS (2), ak ešte nie je vybraná.

3
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Č. Popis

1 Záložka Zápisník

2 Záložka SmartCare/PS

3 Kurzor

4 Zobrazenie udalostí, nastavení a hlásení
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Systém SmartCare/PS otvára denník záznamov. Každý riadok v denníku záznamov 
systému SmartCare/PS zodpovedá klasifikácii (Diagnóza) označenej dátumom a 
časom. Po každej klasifikácii sa do denníka záznamov pridá jeden záznam.

Kurzor (3) označí riadok v denníku záznamov. Označený riadok zodpovedá pozícii 
kurzora v zobrazení trendu.

Tabuľka obsahuje nasledujúce záznamy:

– Dátum

– Čas

– SC-RRspon

– SC-VT

– SC-etCO2

– Fáza

– Diagnóza

– SC-∆Ppodp

Udalosti, nastavenia a hlásenia systému SmartCare/PS sa zobrazia pre každú 
položku z denníka záznamov (4).

Dokončená relácia pacienta je v denníku záznamov vyznačená riadkom 
„Dátum/čas skončenia“.

Zobrazenie nastavovacích parametrov pre iný časový bod

● Otočením otočného ovládača vyberte riadok alebo sa dotknite riadka.

6.11 Zastavenie systému SmartCare/PS

Systém SmartCare/PS signalizuje úspešné odpojenie pomocou hlásenia SC: SBT 
úspešné a symbolu .

Po rozhodnutí ošetrujúceho lekára alebo osoby zodpovednej za liečbu je možné 
zvážiť odpojenie pacienta od zariadenia.

Symbol  sa zobrazuje na paneli terapie.

Manuálne ukončenie relácie pacienta

Reláciu pacienta možno ukončiť na dialógovej stránke SmartCare/PS > Štart 
relácie (pozrite "Dialógová stránka Štart relácie", strana 23).

Po manuálnom ukončení relácie pacienta zariadenie pokračuje vo ventilácii s 
posledným nastavením ∆Ppodp.

Po ukončení relácie pacienta bude systém SmartCare/PS uchovávať historické 
údaje (napr. trendy a denník záznamov) až dovtedy, kým sa nepridá nový pacient.
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7 Alarmy

7.1 Alarmy a súvisiace činnosti

Nasledujúce alarmy majú vplyv na správanie systému SmartCare/PS:

Alarm Činnosť

Apnoe Ukončenie relácie pacienta. Spustila sa 
ventilácia apnoe.

Chybný exspiračný ventil Pozastavenie relácie pacienta a čakanie.

Kyveta CO2 znečistená Pozastavenie relácie pacienta a čakanie.

Meranie CO2 zlyhalo Pozastavenie relácie pacienta a čakanie.

Meranie exspiračného prietoku zly-
halo

Pozastavenie relácie pacienta a čakanie.

Meranie prietoku nepresné Pozastavenie relácie pacienta a čakanie.

Meranie tlaku nepresné Pozastavenie relácie pacienta a čakanie.

Meranie tlaku obmedzené Pozastavenie relácie pacienta a čakanie.

Meranie tlaku zlyhalo Pozastavenie relácie pacienta a čakanie.

Meranie tlaku zlyhalo, vent. obme-
dzená

Pozastavenie relácie pacienta a čakanie.

Netesnosť Pozastavenie relácie pacienta a čakanie.

Skontrolujte nastavenia ventilácie Ukončenie relácie pacienta.

Skontrolujte sen. priet., vent. obme-
dzená

Pozastavenie relácie pacienta a čakanie.

Skontrolujte senzor CO2 Pozastavenie relácie pacienta a čakanie.

Tlak v dýchacích cestách negatívny Pozastavenie relácie pacienta a čakanie.

Tlak v dýchacích cestách nízky Pozastavenie relácie pacienta a čakanie.

Tlak v dýchacích cestách vysoký Pozastavenie relácie pacienta a čakanie.

Vyžaduje sa nulová kalibrácia CO2 Pozastavenie relácie pacienta a čakanie.

Zariadenie zlyhalo (01) Ukončí sa relácia pacienta a zariadenie 
pokračuje vo ventilácii.

Zistilo sa odpojenie Pozastavenie relácie pacienta a čakanie.
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8 Riešenie problémov

Informácie o zobrazení hlásení alarmov nájdete v návode na použitie zariadenia.

8.1 Alarm – Príčina – Riešenie

Priorita Alarm Príčina Riešenie

!!! 133 SC: Centrálna hypoventilá-
cia

Ventilácia pacienta bola kla-
sifikovaná ako "Centrálna 
hypoventilácia".

Ak stav pretrváva a príčinu 
nemožno odstrániť, vyhod-
noťte stav pacienta. V prí-
pade potreby reláciu pacienta 
zastavte. Ak chcete hlásenie 
zamietnuť, stlačte tlačidlo 
"Reset alarmu" a potvrďte 
otočným ovládačom.

!!! 147 SC: Interná chyba, rel. 
pacienta zrušená

Došlo k zlyhaniu technického 
systému. Relácia pacienta 
bola zrušená.

Ak chcete hlásenie zamiet-
nuť, stlačte tlačidlo "Reset 
alarmu" a potvrďte otočným 
ovládačom. V prípade 
potreby spusťte novú reláciu 
pacienta. Ak sa alarm spúšťa 
opakovane, prestaňte Smart-
Care používať. Obráťte sa na 
špecializovaný servisný per-
sonál.

!!! 133 SC: Neobjasnená hyper-
ventilácia

Ventilácia pacienta bola kla-
sifikovaná ako "Neobjas-
nená hyperventilácia".

Ak stav pretrváva a príčinu 
nemožno odstrániť, vyhod-
noťte stav pacienta. V prí-
pade potreby reláciu pacienta 
zastavte. Ak chcete hlásenie 
zamietnuť, stlačte tlačidlo 
"Reset alarmu" a potvrďte 
otočným ovládačom.

!!! 147 SC: Relácia pacienta zru-
šená

Činnosť používateľa alebo 
aktuálny stav zariadenia 
(napr. ventilácia apnoe 
aktívna) sú nekompatibilné s 
priebehom terapie Smart-
Care. Aktuálna relácia 
pacienta SmartCare bola 
automaticky zrušená.

V prípade potreby spusťte 
novú reláciu pacienta. Ak 
chcete hlásenie zamietnuť, 
stlačte tlačidlo "Reset 
alarmu" a potvrďte otočným 
ovládačom. Pozrite si kapi-
tolu "Alarmy a súvisiace čin-
nosti" v návode na použitie 
SmartCare.

! 96 SC: SBT úspešné Pacient prešiel úspešne 
fázou sledovania.

Vyhodnoťte stav pacienta a 
zvážte odpojenie pacienta od 
ventilátora.
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!!! 133 SC: Stále tachypnoe Ventilácia pacienta bola pri 3 
po sebe nasledujúcich klasifi-
káciách klasifikovaná ako 
"Tachypnoe" alebo "Vážne 
tachypnoe".

Ak stav pretrváva a príčinu 
nemožno odstrániť, vyhod-
noťte stav pacienta. V prí-
pade potreby reláciu pacienta 
zastavte. Ak chcete hlásenie 
zamietnuť, stlačte tlačidlo 
"Reset alarmu" a potvrďte 
otočným ovládačom.

! 96 SC: Znížte hodnotu FiO2, 
ak je to možné

Aktuálna nastavená hodnota 
pre FiO2 je vyššia ako limitná 
hodnota na spustenie fázy 
sledovania. Spustenie fázy 
sledovania ani jej pokračova-
nie nie sú možné.

Ak to stav pacienta dovolí, 
znížte hodnotu FiO2 podľa 
aktuálnej fázy terapie.

! 96 SC: Znížte hodnotu PEEP, 
ak je to možné

Aktuálna nastavená hodnota 
pre PEEP je vyššia ako 
limitná hodnota na spustenie 
fázy sledovania. Spustenie 
fázy sledovania ani jej pokra-
čovanie nie sú možné.

Ak to stav pacienta dovolí, 
znížte hodnotu PEEP podľa 
aktuálnej fázy terapie.

Priorita Alarm Príčina Riešenie
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9 Opis

9.1 Systém SmartCare/PS

SmartCare/PS je systém založený na poznatkoch z automatizovaného riadenia 
zariadenia v režime ventilácie SPN-CPAP/PS na jednotkách intenzívnej 
starostlivosti.

Systém SmartCare/PS sa vyvinul konkrétne pre postup odpájania pacienta. 
SmartCare/PS je systém založený na poznatkoch, ktorý v sebe zahŕňa poznatky 
skúsených lekárov pracujúcich na jednotkách intenzívnej starostlivosti (pozrite 
"Bibliografia", strana 49). Parameter ∆Ppodp je riadený pozitívnym koncovým 
exspiračným tlakom (PEEP), alebo bez neho.

Systém SmartCare/PS interpretuje klinické údaje a riadi parameter ∆Ppodp u 
zaintubovaných alebo tracheostomizovaných pacientov. Systém SmartCare/PS 
využíva stratégiu, ktorá znižuje hodnotu ∆Ppodp podľa situácie pacienta.

Systém SmartCare/PS poskytuje výhodu umožňujúcu neprerušené riadenie a 
úpravu potrebnej tlakovej podpory, čím zaisťuje väčšie pohodlie pre pacienta.

Systém SmartCare/PS používa 3 parametre zariadenia:

– Dychová frekvencia RRspon

– Dychový objem VT

– Koncová výdychová koncentrácia CO2 (etCO2)

Úroveň ∆Ppodp sa nastavuje v režime ventilácie SPN-CPAP/PS.

Systém SmartCare/PS má 3 hlavné funkcie:

– Automatická úprava hodnoty ∆Ppodp

– Automatické odpojenie, zníženie hodnoty ∆Ppodp na minimálnu inspiračnú 
tlakovú podporu Cieľ. ∆Ppod

– Vykonávanie automatickej skúšky spontánneho dýchania

9.2 Automatická úprava tlakovej podpory

Systém SmartCare/PS sa pokúša udržať pacienta v tzv. „zóne pohodlia“. 
Používateľ zadá informácie pre každého pacienta pred začatím relácie pacienta, 
aby sa určila individuálna zóna pohodlia.

Pre pacienta s telesnou hmotnosťou ≥56 kg (≥124 lb) bez neurologických porúch a 
COPD to napríklad znamená:

– Spontánna dychová frekvencia medzi 15 /min a 30 /min

– Dychový objem nad dolnou hranicou 300 mL

– etCO2 po hornou hranicou 55 mmHg

Keď je pacient v týchto hraniciach, nachádza sa v zóne pohodlia a diagnóza 
Normálna ventilácia sa zobrazuje podľa definície.

Na zotrvanie v uvedených hraniciach sa hodnota ∆Ppodp podľa potreby upravuje 
prostredníctvom systému SmartCare/PS. To sa odohráva zvýšením hodnoty 
∆Ppodp (napr. pre diagnózu Tachypnoe) alebo znížením hodnoty ∆Ppodp (napr. 
pre diagnózu Hyperventilácia).
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9.3 Stratégia automatického odpojenia a skúška 
spontánneho dýchania

Hneď ako je možné udržať pacienta v zóne pohodlia, systém SmartCare/PS začne 
plánované znižovanie (odpájanie) hodnoty ∆Ppodp. Veľkosť krokov pre znižovanie 
hodnoty ∆Ppodp (2 mbar (2 cmH2O) alebo 4 mbar (4 cmH2O)) a tiež chronologická 
postupnosť krokov odpojenia závisia od histórie odpojenia a tiež aktuálnej úrovne 
hodnoty ∆Ppodp.

Hneď ako sa dosiahne minimálna inspiračná tlaková podpora Cieľ. ∆Ppod, 
zahajuje sa fáza pozorovania. Táto fáza zodpovedá skúške spontánneho dýchania.

Keď sa zobrazí hlásenie SC: SBT úspešné, výsledok automatickej skúšky 
dýchania je, že umelá ventilácia môže byť vo väčšine prípadov bez komplikácií 
ukončená. Ošetrujúci lekár alebo osoba zodpovedná za liečbu musí rozhodnúť, či 
pacienta môžete odpojiť od zariadenia na respiračnú podporu.

Ak pacient naďalej vyžaduje mechanickú respiračnú podporu (oneskorená 
extubácia z akéhokoľvek dôvodu), k dispozícii sú ďalšie možnosti:

Ak je systém SmartCare/PS naďalej aktívny a dýchanie pacienta sa stane 
nestabilným, hodnota ∆Ppodp sa znova zvýši. Ak je trvanie nestability pod 
prahovou hodnotou (v závislosti od dĺžky predchádzajúcej stabilnej fázy), pacient je 
naďalej klasifikovaný ako pripravený na extubáciu a hodnota ∆Ppodp sa obnoví na 
minimálnu inspiračnú tlakovú podporu Cieľ. ∆Ppod. V závislosti od trvania 
nestability systém SmartCare/PS udrží alebo zruší hlásenie SC: SBT úspešné.

Presný postup však závisí aj od úrovne predchádzajúcej hodnoty ∆Ppodp.

Potrebné trvanie stabilnej fázy pred znížením hodnoty ∆Ppodp závisí od úrovne 
hodnoty ∆Ppodp, pretože ide o meranie závažnosti respiračnej insuficiencie.

9.3.1 Aké zmeny možno vykonať počas relácie pacienta?

Používateľ môže prevziať riadenie kedykoľvek a z ľubovoľného dôvodu.

Používateľ môže upraviť parameter ∆Ppodp bez toho, aby sa ukončila relácia 
pacienta. Systém SmartCare/PS bude pokračovať v terapii s manuálne nastavenou 
hodnotou ∆Ppodp.

Ďalšie nastavenia (napr. FiO2, spúšťač, limity alarmu a sklon) nie sú ovplyvnené 
systémom SmartCare/PS a je nevyhnutné, aby ich aj naďalej upravoval používateľ.

PEEP sa nezmení ani prostredníctvom systému SmartCare/PS a používateľ ho 
musí upravovať podľa stavu pacienta.

Všetky alarmy zostanú počas automatického riadenia úplne k dispozícii. V systéme 
SmartCare/PS sú definované špeciálne pravidlá na reagovanie na alarmové stavy, 
ako je napríklad apnoe a odpojenie (pozrite "Alarmy a súvisiace činnosti", 
strana 36).

Endotracheálne odsávanie môžete vykonávať tak často, ako je to potrebné.

Odporúčame používanie postupu odsávania prostredníctvom zariadenia s 
okysličovaním na začiatku a na konci. To umožňuje systému SmartCare/PS zistiť 
endotracheálne odsávanie.

Nastavenia pre nočný odpočinok, PEEP max a FiO2 max možno zmeniť počas 
relácie pacienta.



Návod na použitie  |  SmartCare/PS SW 2.n 41

Opis

9.3.2 Príklady pravidiel systému SmartCare/PS pre nastavenie 
tlakovej podpory

Pre pacientov s telesnou hmotnosťou ≥36 kg (≥79 lb) bez neurologických 
porúch a COPD

Keď spontánna dychová frekvencia dosiahne 30 /min až 34 /min a dychový objem a 
etCO2 sa nachádzajú v rámci hraničných hodnôt zóny pohodlia, systém 
SmartCare/PS vyhodnotí ventiláciu ako diagnózu Tachypnoe a zvýši hodnotu 
∆Ppodp o 2 mbar (2 cmH2O).

Ak spontánna dychová frekvencia presiahne 36 /min, systém SmartCare/PS 
vyhodnotí ventiláciu ako diagnózu Vážne tachypnoe a zvýši hodnotu ∆Ppodp o 
4 mbar (4 cmH2O).

Ak sa spontánna dychová frekvencia nachádza pod 15 /min a etCO2 nie je 
zvýšená, systém SmartCare/PS vyhodnotí ventiláciu ako diagnózu 
Hyperventilácia a zníži hodnotu ∆Ppodp o 4 mbar (4 cmH2O).

9.4 Zmena smernice

Hraničné hodnoty uložené v pôvodnej databáze znalostí pre klasifikáciu ventilácie 
ventilovaného pacienta možno upraviť na dialógovej stránke Zmeniť guideline. 
Systém SmartCare/PS sa tak môže individuálne prispôsobiť pacientovi. Všeobecný 
systém, na základe ktorého prebiehajú jednotlivé klasifikácie, však zostáva 
nezmenený.

Ak chcete spustiť odpájanie na základe systému SmartCare/PS, môžete, no 
nemusíte aktivovať úpravu. Rozhodnutie o úprave a jej aktivácii pre odpojenie 
záleží od osoby zodpovednej za liečbu pacienta.

Individuálne prispôsobenie predstavuje odchýlku od použitej databázy znalostí, 
ktorá je popísaná v publikácii [7] 1) uvedenej v prílohe.

Citlivosť systému SmartCare/PS možno zmeniť úpravou jednotlivých hraničných 
hodnôt vo vzťahu k pôvodnej databáze znalostí.

Príklad: klasifikácia „normálnej ventilácie“

„Normálna ventilácia“ sa diagnostikuje iba vtedy, ak sú splnené nasledovné 
podmienky:

– SC-RRspon nízka ≤ RRspon < SC-RRspon vysoká

– SC-VT nízky ≤ VT

– etCO2 < SC-etCO2 vysoká

Pre pacienta s telesnou hmotnosťou ≥56 kg (≥124 lb) sú hraničné hodnoty v 
pôvodnej databáze znalostí pre túto klasifikáciu nasledovné:

– RRspon: 15 až 30 /min

– VT ≥300 mL

– etCO2 ≤55 mmHg

Individuálne prispôsobenie môže napríklad zmeniť hranicu pre dychový objem 
nastavením telesnej hmotnosti a minimálneho dychového objemu v mL/kg telesnej 
hmotnosti.

1) Ďalšie informácie nájdete v časti: "Bibliografia", strana 49.
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Pre pacienta s hmotnosťou 55 kg (121 lb) a nakonfigurovanou hodnotou SC-VT 
nízky 7 mL/kg telesnej hmotnosti možno hranicu dychového objemu VT nastaviť 
na ≥375 mL. Ak je však hranica pre tohto pacienta nastavená na 4 mL/kg telesnej 
hmotnosti, pre klasifikáciu „normálna ventilácia“ sa vyžaduje dychový objem 
VT ≥225 mL.

Tento príklad ukazuje, že citlivosť systému SmartCare/PS možno zmeniť úpravou 
hraničných hodnôt. V porovnaní s použitím pôvodnej databázy znalostí sa pre 
pacienta dá očakávať kratší alebo dlhší čas odpájania.

Konfigurovateľné parametre pre pacientov ≥36 kg (≥79 lb)

Nakonfigurovať môžete nasledujúce hraničné hodnoty:

Bez ohľadu na prispôsobenie systému SmartCare/PS na dialógovej stránke 
Zmeniť guideline sa maximálna hodnota PEEP a maximálna hodnota FiO2 pre 
fázy Sledovanie a Podpora môže individuálne prispôsobiť pacientovi na dialógovej 
stránke Podpora. Táto konfigurácia je vždy možná a možno ju kedykoľvek zmeniť, 
aj keď sa odpájanie pomocou systému SmartCare/PS už začalo. Samostatná 
aktivácia nie je potrebná.

Konfigurovateľné parametre pre pacientov ≤35 kg (≤77 lb)

9.5 Definícia profilov klinických smerníc

Tieto parametre nie sú dostupné pre používateľa. Popisujú prahové hodnoty v 
systéme SmartCare/PS.

V tabuľkách nižšie je uvedený zoznam rôznych klasifikácií ventilácie podľa 
spontánnej dychovej frekvencie RRspon, dychového objemu VTa etCO2. Uvedené 
prahové hodnoty (napr. RRspon nízky) odkazujú na tabuľky v časti 9.5.3.

V stĺpci ∆Ppodp je uvedená reakcia systému SmartCare/PS s ohľadom na hodnotu 
parametra ∆Ppodp.

Parametre Hodnoty Nastavenia z výroby Prírastok

PEEP max 5 až 15 mbar
(5 až 15 cmH2O)

5 mbar
(5 cmH2O)

1 mbar
(1 cmH2O)

FiO2 max 30 až 100 Vol% 40 Vol% 1 Vol%

SC-RRspon 
nízka

10 až 15 /min 15 /min 1 /min

SC-RRspon 
vysoká

20 až 40 /min 30 /min 1 /min

SC-VT nízky 4 až 7 mL/kg teles-
nej hmotnosti

5 mL/kg telesnej hmot-
nosti

1,0 mL/kg teles-
nej hmotnosti

SC-etCO2 
vysoká

45 až 65 mmHg 55 mmHg 1 mmHg

Parametre Hodnoty Nastavenia z výroby Prírastok

PEEP max 5 až 15 mbar
(5 až 15 cmH2O)

5 mbar
(5 cmH2O)

1 mbar
(1 cmH2O)

FiO2 max 30 až 100 Vol% 40 Vol% 1 Vol%
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Systém SmartCare/PS využíva interne nasledovné jednotky pre parametre:

9.5.1 Pacienti s ideálnou telesnou hmotnosťou 15 až 35 kg (33 až 
77 lb)

Parametre Jednotka

VT mL

etCO2 mmHg

RRspon /min

Telesná výška cm

Diagnóza RRspon VT etCO2 ∆Ppodp

Závažné tachypnoe RRspon max 
≤ RRspon

SC-VT nízky 
≤ VT

SC-
etCO2 inter 
≤ etCO2

4

Nedostatočná ven-
tilácia

SC-RRspon nízka 
≤ RRspon 
< RRspon max

– SC-etCO2 
vysoká 
≤ etCO2

n

SC-RRspon nízka 
≤ RRspon

VT < SC-VT 
nízky

–

Hypoventilácia 0 ≤ RRspon < SC-
RRspon nízka

SC-VT nízky 
≤ VT

SC-etCO2 
vysoká 
≤ etCO2

4

Centrálna hypoven-
tilácia

0 ≤ RRspon < SC-
RRspon nízka

0 ≤ VT < SC-
VT nízky

SC-etCO2 
vysoká 
≤ etCO2

Žiadna 
zmena

Hyperventilácia 0 ≤ RRspon < SC-
RRspon nízka

– 0 ≤ etCO2 
< SC-etCO2 
vysoká

4

Nevysvetlená 
hyperventilácia

SC-RRspon 
vysoká ≤ RRspon

SC-VT nízky 
≤ VT

0 ≤ etCO2 
< SC-
etCO2 inter

Žiadna 
zmena

Normálna ventilácia SC-RRspon nízka 
≤ RRspon < SC-
RRspon vysoká

SC-VT nízky 
≤ VT

0 ≤ etCO2 
< SC-etCO2 
vysoká

n

Tachypnoe SC-RRspon 
vysoká ≤ RRspon 
< RRspon max

SC-VT nízky 
≤ VT

SC-
etCO2 inter 
≤ etCO2 
< SC-etCO2 
vysoká

n

∆Ppodp prí-
rastok

Základný predpoklad Pozorovanie Základný predpoklad

2 mbar
(2 cmH2O)

Cieľ. ∆Ppod < ∆Ppodp 
≤ ∆Ppodp inter

1 hodina Cieľ. ∆Ppod ≤ Poč. 
∆Ppodp ≤ ∆Ppodp inter

4 mbar
(4 cmH2O)

∆Ppodp inter < ∆Ppodp 
≤ ∆Ppodp max

2 hodiny ∆Ppodp inter < Poč. 
∆Ppodp ≤ ∆Ppodp max
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9.5.2 Pacienti s ideálnou telesnou hmotnosťou 36 až 200 kg (79 až 
441 lb)

Prestávka pri odpá-
janí

Tolerovateľné nesta-
bility

Základný predpoklad

15 minút 1 Cieľ. ∆Ppod ≤ ∆Ppodp 
≤ ∆Ppodp medium

30 minút 1 ∆Ppodp medium < ∆Ppodp 
≤ ∆Ppodp inter

60 minút 2 ∆Ppodp inter < ∆Ppodp 
≤ ∆Ppodp max

Diagnóza RRspon VT etCO2 ∆Ppodp

Závažné tachyp-
noe

RRspon max 
≤ RRspon < ∞

SC-VT nízky 
≤ VT < ∞

SC-etCO2 inter 
≤ etCO2 < ∞

4

Nedostatočná 
ventilácia

SC-RRspon 
nízka ≤ RRspon 
< RRspon max

– SC-etCO2 
vysoká 
≤ etCO2 < ∞

n

SC-RRspon 
nízka ≤ RRspon 
< ∞

0 ≤ VT < SC-VT 
nízky

–

Hypoventilácia 0 ≤ RRspon 
< SC-RRspon 
nízka

SC-VT nízky 
≤ VT < ∞

SC-etCO2 
vysoká 
≤ etCO2 < ∞

4

Centrálna hypo-
ventilácia

0 ≤ RRspon 
< SC-RRspon 
nízka

0 ≤ VT < SC-VT 
nízky

SC-etCO2 
vysoká 
≤ etCO2 < ∞

Žiadna 
zmena

Hyperventilácia 0 ≤ RRspon 
< SC-RRspon 
nízka

– 0 ≤ etCO2 
< SC-etCO2 
vysoká

4

Nevysvetlená 
hyperventilácia

SC-RRspon 
vysoká 
≤ RRspon < ∞

SC-VT nízky 
≤ VT < ∞

0 ≤ etCO2 
< SC-
etCO2 inter

Žiadna 
zmena

Normálna venti-
lácia

SC-RRspon 
nízka ≤ RRspon 
< SC-RRspon 
vysoká

SC-VT nízky 
≤ VT < ∞

0 ≤ etCO2 
< SC-etCO2 
vysoká

n

Tachypnoe SC-RRspon 
vysoká 
≤ RRspon 
< RRspon max

SC-VT nízky 
≤ VT < ∞

SC-etCO2 inter 
≤ etCO2 < SC-
etCO2 vysoká

n

∆Ppodp 
prírastok

Základný predpoklad Pozorovanie Základný predpoklad

2 mbar
(2 cmH2O)

Cieľ. ∆Ppod < ∆Ppodp 
≤ ∆Ppodp inter

1 hodina Cieľ. ∆Ppod ≤ Poč. 
∆Ppodp ≤ ∆Ppodp inter

4 mbar
(4 cmH2O)

∆Ppodp inter 
< ∆Ppodp 
≤ ∆Ppodp max

2 hodiny ∆Ppodp inter < Poč. 
∆Ppodp ≤ ∆Ppodp max
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9.5.3 Hraničné hodnoty

Telesná hmotnosť <36 kg (<79 lb) – ideálna telesná hmotnosť 15 až 35 kg (33 
až 77 lb)

Prestávka pri odpá-
janí

Tolerovateľné 
nestability

Základný predpoklad

15 minút 1 Cieľ. ∆Ppod ≤ ∆Ppodp 
≤ ∆Ppodp medium

30 minút 1 ∆Ppodp medium < ∆Ppodp 
≤ ∆Ppodp inter

60 minút 2 ∆Ppodp inter < ∆Ppodp 
≤ ∆Ppodp max

Hraničná hodnota Hodnota Jed-
notka

Podmienky, informácie

SC-RRspon nízka 18 /min Pre všetkých pacientov

SC-RRspon vysoká 40 /min Pre všetkých pacientov

RRspon max 50 /min Pre všetkých pacientov

SC-VT nízky 6 mL/kg Pre všetkých pacientov, v 
závislosti od ideálnej teles-
nej hmotnosti

SC-etCO2 vysoká 55 mmHg Pre všetkých pacientov

SC-etCO2 inter 20 mmHg Pre všetkých pacientov

Cieľ. ∆Ppod 10 mbar
(cmH2O)

Pre všetkých pacientov

∆Ppodp min Cieľ. ∆Ppod mbar
(cmH2O)

Klasifikácia ventilácie nie je 
„hyperventilácia“.

5 mbar
(cmH2O)

Klasifikácia ventilácie je 
„hyperventilácia“.

∆Ppodp max 27 mbar
(cmH2O)

Pre všetkých pacientov

∆Ppodp medium 18 mbar
(cmH2O)

Pre všetkých pacientov

∆Ppodp inter 22 mbar
(cmH2O)

Pre všetkých pacientov

PEEP max 5 až 15 mbar
(cmH2O)

Vo fázach Sledovanie alebo 
Podpora (používateľské 
nastavenie)

20 mbar
(cmH2O)

Vo fáze Adaptácia

FiO2 max 30 až 100 Vol% Používateľské nastavenie
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Telesná hmotnosť ≥36 kg (≥79 lb) – ideálna telesná hmotnosť 36 až 200 kg (79 
až 441 lb)

Hraničná hod-
nota

Hod-
nota

Jednotka Podmienky, informácie

SC-RRspon 
nízka

15 /min Pre všetkých pacientov

SC-RRspon 
vysoká

30 /min Pre pacientov bez neurologických porúch

34 /min Pre pacientov s neurologickými poruchami

34 /min Pre pacientov s COPD

RRspon max 36 /min Pre všetkých pacientov

SC-VT nízky 250 mL Pre pacientov s telesnou hmotnosťou 
≤55 kg (≤121 lb)

300 mL Pre pacientov s telesnou hmotnosťou 
>55 kg (>121 lb)

SC-etCO2 
vysoká

55 mmHg Pre pacientov bez COPD

65 mmHg Pre pacientov s COPD

SC-etCO2 inter 20 mmHg Pre všetkých pacientov

Cieľ. ∆Ppod 0 mbar
(cmH2O)

ATC je aktivovaná. Nepoužíva sa HME fil-
ter.

5 mbar
(cmH2O)

ATC je aktivovaná. Používa sa HME filter.

5 mbar
(cmH2O)

ATC je deaktivovaná. Pacient je tracheos-
tomizovaný. Používa sa aktívny zvlhčo-
vač.

7 mbar
(cmH2O)

ATC je deaktivovaná. Pacient je endotra-
cheálne zaintubovaný. Používa sa aktívny 
zvlhčovač.

9 mbar
(cmH2O)

ATC je deaktivovaná. Pacient je tracheos-
tomizovaný. Používa sa HME filter.

10 mbar
(cmH2O)

ATC je deaktivovaná. Pacient je endotra-
cheálne zaintubovaný. Používa sa HME 
filter.

∆Ppodp min Cieľ. 
∆Ppod

mbar
(cmH2O)

Klasifikácia ventilácie nie je „hyperventilá-
cia“.

0 mbar
(cmH2O)

ATC je aktivovaná. Klasifikácia ventilácie 
je „hyperventilácia“.

5 mbar
(cmH2O)

ATC je deaktivovaná. Klasifikácia ventilá-
cie je „hyperventilácia“.

∆Ppodp max 40 mbar
(cmH2O)

ATC je deaktivovaná. Pacient je endotra-
cheálne zaintubovaný. Nepoužíva sa 
HME filter.
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∆Ppodp medium 10 mbar
(cmH2O)

ATC je aktivovaná. Nepoužíva sa HME fil-
ter.

13 mbar
(cmH2O)

ATC je aktivovaná. Používa sa HME filter.

15 mbar
(cmH2O)

Vo všetkých prípadoch okrem nasledovnej 
podmienky: ATC je deaktivovaná. Pacient 
je endotracheálne zaintubovaný. Používa 
sa HME filter.

18 mbar
(cmH2O)

ATC je deaktivovaná. Pacient je endotra-
cheálne zaintubovaný. Nepoužíva sa 
HME filter.

∆Ppodp inter 15 mbar
(cmH2O)

ATC je aktivovaná. Nepoužíva sa HME fil-
ter.

17 mbar
(cmH2O)

ATC je aktivovaná. Používa sa HME filter.

20 mbar
(cmH2O)

Vo všetkých prípadoch okrem nasledovnej 
podmienky: ATC je deaktivovaná. Pacient 
je endotracheálne zaintubovaný. Používa 
sa HME filter.

22 mbar
(cmH2O)

ATC je deaktivovaná. Pacient je endotra-
cheálne zaintubovaný. Nepoužíva sa 
HME filter.

PEEP max 5 až 15 mbar
(cmH2O)

Vo fázach Sledovanie alebo Podpora 
(používateľské nastavenie)

20 mbar
(cmH2O)

Vo fáze Adaptácia

FiO2 max 30 až 
100

Vol% Používateľské nastavenie

Hraničná hod-
nota

Hod-
nota

Jednotka Podmienky, informácie
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9.6 Charakteristické výkonové vlastnosti

Na základe požiadaviek normy ISO 60601-1-10 sa analyzovali údaje z klinických 
štúdií [4, 8],2) ktoré sa týkali typických výkonových vlastností, ako napr. reakčných 
časov a možného prekročenia systému.

Na tento účel sa štatisticky stanovili reakčné časy a doby ustálenia pre nasledovné 
merané parametre, ktoré používa systém SmartCare/PS:

– Spontánna dychová frekvencia RRspon

– Dychový objem VT

– Koncová výdychová koncentrácia CO2 (etCO2)

Reakčný čas je čas, ktorý systém SmartCare/PS vyžaduje na to, aby vrátil 
konkrétnu nameranú hodnotu späť do cieľového rozsahu po tom, ako sa odchýli od 
cieľového rozsahu.

Doba ustálenia je čas, ktorý systém SmartCare/PS vyžaduje na to, aby vrátil 
konkrétnu nameranú hodnotu natrvalo späť do cieľového rozsahu po jej odchýlení.

V nasledujúcej tabuľke sú samostatne pre 3 namerané hodnoty uvedené mediány 
všetkých nameraných časov v každom prípade:

Po úprave tlakovej podpory sa nezaznamenalo žiadne merateľné prekročenie 
spontánnej dychovej frekvencie RRspon, dychového objemu VT ani koncovej 
výdychovej koncentrácie CO2 (etCO2).

2) Ďalšie informácie nájdete v časti: "Bibliografia", strana 49.

Nameraná hod-
nota

Medián reakčnej doby Medián doby ustálenia

RRspon 5 min. 10 min.

etCO2 5 min. 12 min. 45 s

VT 5 min. 5 min.
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