OKRUHY
V NEONATOLÓGII

Magyarová G., Steinerová M.

Ventilačné okruhy
riziká nesprávnej údržby okruhov:
•
•
•
•
•
•

fluktuácia PaCO2 / O2,
pokles vytvorenej FRC
atelektáza
strata nastavených parametrov
poruchy synchronizácie
(VAP www.uptodate.com ©2016), aspirácia kondenzovaných
pár spolu s mikroorganizmami z okruhu
• poškodenie funkcie riasinkového epitelu
• ↑ dychovej práce
Restrepo RD, Walsh BK.
Humidification during invasive and
• termálna instabilita
noninvasive mechanical ventilation.
Respir Care. 2012

Ventilačné okruhy - zloženie
• vetva inspiračná, expiračná, (nádoba na
kondenzované pary)

• teplotná sonda
• proximálna kontrola, prietokový senzor
• systém zvlhčovania a zohrievania
vdychovaných plynov (vyhrievacie
teleso, komora)
• dopĺňanie vody na zvlhčovanie
• uzatvorený systém odsávania
• filtre

Ventilačné okruhy

https://healthmanagement.org/uploads/pr
oduct_image/mp_img_73254.jpg

• inspiračné vetvy:
(nevyhrievané), vyhrievané
• expiračné vetvy: nevyhrievané,
vyhrievané, s možnosťou
evaporácie pár (Evaqua)
• jednorazové okruhy sú výhodnejšie ako
resterilizovateľné (problematická očista, zmena
poddajnosti),
• frekvencia výmeny: á 7 dní a viac, alebo pri viditeľnom
znečistení (horná hranica ??) (uptodate, 2016)
• pred každou manipuláciou s dieťaťom, s okruhom:
striasť skondenzované vodné pary v smere od dieťaťa,
optimálne do nádoby na kondenzované pary (v
najnižšom ohybe okruhu)
• elevácia lôžka na strane hlavičky dieťaťa v 30°uhle

Vyzrážané vodné pary vytvárajú kvapky, ktoré sú tak
veľké, že dokážu spláchnuť mikroorganizmy
z okruhu do pacienta
zvlhčený plyn bez kondenzácie vytvára veľmi malé častice – schopnosť
transportovať mikroorganizmy v okruhu je podstatne menšia

zvlhčený
plyn bez
kondenzácie

vírusy

baktérie

vyzrážané
vodné pary
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Filtre
• baktériovo-vírové: elektrostatické / mechanické
• HME (pasívne zvlhčovanie) – u novorodencov??
• umiestnenie filtrov v okruhu (inspiračná vetva,
exspiračná vetva),

• ! filter s veľkým objemom alebo mokrý filter ↑ WOB,
asynchrónia

Zásobníky na vodu a
zvlhčovacie komory
• aqua: sterilná demineralizovaná
• automatické dopĺňanie sterilnej
vody – stabilnejšia
vlhkosť a teplota
• detekcia hladiny vody v komore –
prístrojová, presonálom
• zásobníky na vodu:
• kolapsoidné vaky – ↓ riziko infekcie
• fľaša, nekolapsoidý obal – CPAP Infant
Flow syst.

Zásobníky na vodu a
zvlhčovacie komory
výška zásobníka
vody oproti komore –
minimálne 50 cm
(pri CPAP Infant Flow
syst. - môže byť
využitie plavákovej
komory
problematické)
fisher&paykel

CPAP (Infant
(Infant Flow
Flow syst)
syst)

Uzatvorené odsávanie
• správna pozícia konca
katétra
• frekvencia výmeny:
s okruhom?
• pred odsávaním striasť
skondenzované vodné
pary v smere od dieťaťa

SPRÁVNE

NESPRÁVNE

Ventilačné okruhy
Konvenčná mechanická ventilácia:
•• inspiračná
inspiračná vetva,
vetva, antibakteriálny
antibakteriálny filter,
filter,
zásobník
zásobník na
na vodu,
vodu, komora
komora aa ohrievacie
ohrievacie
teleso,
teleso,
•• uzatvorený
uzatvorený odsávací
odsávací systém,
systém, flow
flow senzor
senzor
•• exspiračná
exspiračná vetva,
vetva, kondenzačná
kondenzačná
nádoba,
nádoba, „prístrojový
„prístrojový filter“
filter“
•• spätná
spätná kontrola
kontrola
proximálneho
proximálneho tlaku,
tlaku,
synchronizácia
synchronizácia
(kábel,
(kábel, hadica)
hadica)

Ventilačné okruhy
HFOV:
•
•
•
•

rigídnejšie okruhy
výkonný zvlhčovač
nízkoobjemová komora
udržanie FRC - nerozpájať
okruh (uzatvorené
(uzatvorené
dopĺňanie
dopĺňanie vody,
vody,
uzatvorený
uzatvorený systém
systém
odsávania,
odsávania,
kondenzačná
kondenzačná nádoba)
nádoba)

Ventilačné okruhy
iNO:
iNO:
•• dávkovač
dávkovač aa analyzátor
analyzátor plynu,
plynu,
fľaša
fľaša ss plynom,
plynom,
•• filter
filter na
na
absorbovanie
absorbovanie reziduálnych
reziduálnych
plynov
vo
výdychu,
plynov vo výdychu,
•• hadica
hadica na
na podávanie
podávanie plynu
plynu
do
okruhu,
do okruhu,
•• hadica
hadica ss filtrom
filtrom na
na odber
odber vzorky
vzorky zz okruhu
okruhu
•• udržanie
okruh
udržanie podávanej
podávanej hladiny
hladiny NO
NO -- nerozpájať
nerozpájať okruh
•• sledovať
sledovať množstvo
množstvo plynu
plynu vo
vo fľaši
fľaši
•• zabezpečiť
zabezpečiť rýchlu
rýchlu výmenu
výmenu fľaše,
fľaše, dávkovače
dávkovače ss
rezervnou
druhou
fľašou
rezervnou druhou fľašou

iNO
•• hadica
hadica ss filtrom
filtrom
na
na odber
odber vzorky
vzorky
zz okruhu
okruhu –– riziko
riziko
aspirácie
aspirácie
kondenzovaných
kondenzovaných
pár
pár do
do dávkovača
dávkovača
plynu
plynu

Ventilačné okruhy
CPAP
(Infant
(Infant Flow
Flow system)
system)

• inspiračná vetva,
kontrola proximálneho tlaku
antibakteriálny filter,
komora a ohrievacie
teleso, aqua v „skle“
• exspiračná vetva
– končí voľne
• generátor tlaku

Ventilačné okruhy
CPAP (Infant
(Infant Flow
Flow system)
system)
• čiapka
• fixačná čelenka

Dartin
https://fthmb.tqn.com/jXSjmAsVz_hSUORNvnT
Yd4_lTZ4=/1280x854/filters:no_upscale()/about/
114207216-56a766635f9b58b7d0ea2065.JPG

Podávanie kyslíka
cez kyslíkové
okuliare

•
•
•
•
•

kyslíkové okuliare
prietokomer
zmiešavač
okruh (pretlaková chlopňa)
zvlhčovanie a zohrievanie

• pretlaková chlopňa
• port na sledovanie tlaku
• port na meranie FiO2

http://www.rch.org.au/rchcpg/hospital_clinical_guideline_index/oxygen_delivery/

Podávanie kyslíka
cez kyslíkové
okuliare
• zvlhčované a
zohrievané
vysokoprietokové
podávanie cez
nosové kanyly

http://www.medwow.com/med/air-purifyingrespirator/vapotherm/2000i/2000i.mth43303_200_200.jpg

Vlhkosť a teplota zmesí
vdychovaných cez ETK
• schopnosť plynu viazať vodné pary →
nasýtenie vodnými parami - vlhkosť
• náš cieľ pre UPV ⇒ 100% relatívna vlhkosť
= 44 mg vodných pár na liter plynov

The FisherPaykel: Infant Respiratory Care Continuum, Nurturing Life, 2011, 185046332 REV A

maximálna schopnosť plynu viazať vodné pary ~
stúpa spolu s teplotou

The FisherPaykel: Infant Respiratory Care Continuum, Nurturing Life, 2011, 185046332 REV A
Dräger, 2011

Vlhkosť a teplota vdychovaných zmesí

okolitý vzduch
22 °C
50%
10 mg/l

v pľúcach
37 °C
100%
44 mg/l
Rathgeber, J, 1997, Konditionierung der Atemgase bei intubierten Patienten
in Anästhesie und Intensivmedizin, Habilitationsschrift, Universität Göttingen

Vlhkosť a teplota zmesí
vdychovaných cez ETK
37°C = 44 mg vodných pár na liter plynov
100% vlhkosť

Príčiny nedostatočného zohrievania a zvlhčovania
• neprimerane nízko nastavená teplota ohrevu
(v súčasnosti sa uprednostňujú prednastavené systémy)
• nesprávne pripojený vyhrievací kábel
• ovplyvnenie teplomera
• zmena teploty ovzdušia v miestnosti (vetranie,
prievan, vzduchotechnika)
• umiestnenie teplomera a nevyhrievanej predlžovacej
hadice okruhu v závislosti od teploty prostredia
(v inkubátore, mimo inkubátora)
• prítomnosť vyzrážaných pár v blízkosti teplomera
• hladina vody vo zvlhčovači:
• nedostatočná
• náhle doplnenie ⇑ objemu chladnej vody do
zvlhčovača

Teplomer
• hĺbka zasunutia teplomera v okruhu

• pozícia teplomera – nesmú
naň stekať vyzrážané
vodné pary
The FisherPaykel: Infant Respiratory Care Continuum, Nurturing Life, 2011, 185046332 REV A

Vlhkosť a teplota vdychovaných zmesí
• umiestnenie teplotnej sondy v prostredí
inkubátora - arteficiálne zohrievanie T
snímača pri ⇑ TI = ↓ vlhkosť

☺

Okruh pri teplote v inkubátore ≥ 34°C
• umiestnenie teplotnej sondy pred vstupom
do inkubátora, predlžovacia nevyhrievaná
časť je v inkubátore

Respiratory Humidification, REF 185042307 RevC 2003-01; www.fphcare.com

Okruh na výhrevnom lôžku
Okruh pri teplote v inkubátore < 34°C (<31°C)
• odstrániť
predlžovaciu
nevyhrievanú hadicu
medzi teplomerom a
Y-spojkou
• vhodné chrániť
teplomer pred
sálavým teplom z
výhrevného lôžka
• teplomer je vo vnútri
inkubátora 5 cm od Yspojky
Respiratory Humidification, REF 185042307 RevC 2003-01; www.fphcare.com

CPAP Infant
Infant Flow
Flow syst.
syst.
• pozícia teplomera a prítomnosť
predlžovacej nevyhrievanej hadice
má tie isté pravidlá ako pri
okruhoch na UPV

☺
30°

Vlhkosť a teplota
pri podávaní
kyslíka cez
kyslíkové
okuliare
• vlhkosť: min. 40%, nostrilky nemajú celkom
obturovať nosné dierky
• teplota: 31 – 34°C (ako teplota v inkubátore)
(platí pri zachovaní vdychovania bez ETK, tracheostomickej
kanyly, bez CPAP)

• vyhrievanie čo najbližšie ku kyslíkovým
okuliarom
Merenstein, 2010

Zvlhčované a zohrievané
vysokoprietokové
podávanie kyslíka cez
kyslíkové okuliare
• zvlhčovacia vložka
obsahuje filter s
veľkosťou 0,05 µm
• okruh vyhrievaný teplou
vodou prúdiacou pozdĺž
inspiračného plynu v
okruhu
⇒ zníženie kondenzácie
vodných pár
High Flow Therapy (HFT) NICU Population; Nursing Educational Series

Cieľ
zabezpečiť optimálnu respiračnú podporu
pri udržaní adekvátnej ventilácie a oxygenácie,
a súčasne:
•
•
•
•

minimalizovať dychovú prácu
udržiavať maximálnu synchronizáciu
minimalizovať dopad na cirkuláciu
predchádzať:
 atelektotraume (vytvorenie a udržanie FRC)
 volumotraume VT 4 – 6 ml/kg
 overventilácii
 stretchtraume (optimálny MAP)
 oxydatívnemu stresu
 inflamácii pľúc

• zabezpečiť adekvátne zvlhčovanie a zohrievanie vdychovaných
plynov

