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ZÁSTAVA DÝCHÁNÍ A SRDEČNÍ ČINNOSTI:

Pro zachování cirkulace je nezbytná odpovídající ventilace
Ventilace může při provádění kompresí hrudníku (CC) nepříznivě ovlivnit
cirkulaci. Trvá-li KPR delší dobu, pak je role ventilace zásadní. Podle
mezinárodních pokynů by v rámci KPR měla ventilace zahrnovat kvalitní
komprese hrudníku (CC) a optimální oxygenaci.1,2

Při déle trvající KPR je potřeba ventilace nízká, avšak rozhodující je optimální
oxygenace. O použití tracheální intubace, zavedené jako „zlatý stadard“
péče v akutních případech, se v současné době vedou diskuze. Pokud je
zamezeno rizikům spojeným s ventilací pomocí ručního dýchacího přístroje
(ambuvaku), doporučuje se ventilace s obličejovou maskou.

COMMITMENT SPOLEČNOSTI AIR LIQUIDE
MEDICAL SYSTEMS
Společnost Air Liquide Medical Systems se již 40 let věnuje zdravotnickým
pracovníkům a pacientům a své znalosti zaměřuje na vývoj nových
zdravotnických přístrojů, především v péči o dýchací ústrojí (ventilátory
a zdravotnické prostředky pro intenzivní péči, záchrannou službu,transport a do
domácího prostředí).
Za tímto účelem vyvinula společnost Air Liquid Medical Systems řešení CPV
(kardiopulmonální ventilace). Řešení je určeno pro zvládání srdeční zástavy
a může být použito s osvědčeným transportním ventilátorem Monnal T60.
CPV nabízí technické inovace pro všechna stádia kardiopulmonální
resuscitace (KPR), navržené specificky pro záchranáře. Řešení může být
použito v mobilních jednotkách intenzivní péče, při převozu mezi nemocnicemi
i při intranemocničním převozu a také specializovanými službami.

1. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation, 2010 ; 2. American Heart Association (AHA) Guidelines for
CPR and ECC, 2010 ; 3. Hasegawa K et al. JAMA 2013; 309 : 257–266 ; 4. Segal N et al. Resuscitation 2015; 86 : 62–66.
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CPV, ŘEŠENÍ PRO
SYNCHRONIZOVANOU VENTILACI
Vyvinuto
společně
s profesionálními
záchranáři
tak, aby
splňovalo jejich
požadavky

Zapnutí JEDNÍM
DOTYKEM
SNIŽUJE rizika spojená
s ventilací ambuvakem
ZLEPŠUJE cirkulaci
OMEZUJE alarmy
VEDE uživatele při KPR

O co se jedná?
 ežim CPV (Karidopulmonální ventilace) je nové řešení
R
v managementu srdeční zástavy. CPV lze použít s ventilátorem
MONNAL T60
Jeho cílem je jednoduše provádět ventilaci a současně zlepšit cirkulaci
Usnadňuje provádění KPR

Jak se používá a jak funguje?
J ediné tlačítko, nacházející se na domovské obrazovce, okamžitě spustí CPV
režim s údaji přednastavenými v souladu s mezinárodními směrnicemi

Tato nastavení lze v případě potřeby upravit dle klinických požadavků
 PV řešení uživatelům pomáhá v průběhu celého procesu KPR, od brzkých stádií,
C
jako je ventilace s obličejovou maskou (předchází rizikům spojeným s ventilací
ambuvakem), až po více technicky náročná stádia, jako je tracheální intubace
 PV řešení zajišťuje, že jsou dle potřeby střídány fáze komprese hrudníku
C
a návratu spontánního oběhu (ROSC), a tak
usnadňuje řízení způsobu ventilace
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CPV, POSKYTOVÁNÍ SYNCHRONIZOVANÉ

Pouze jediným dotekem zkombinujte ventilaci s
Okamžitá zpětná vazba o kvalitě kompresí
hrudníku vám usnadní poskytování KPR
J e známo, že kvalita kompresí hrudníku ovlivňuje přežití pacientů. Zásadním
krokem kupředu je nasazení transportního monitorovacího systému, který
vám bude v reálném čase podávat informace o kvalitě nepřímé srdeční
masáže při KPR.
 PV řešení, které je dostupné u ventilátoru Monnal T60 pro akutní převoz,
C
umožňuje okamžitou asistenci a zajišťuje kvalitní KPR
V reálném čase jsou sledovány čtyři základní parametry:
- fCC, frekvence kompresí hrudníku
- no CC, celková doba, během které nebyly prováděny komprese hrudníku
- P-P, indikátor síly kompresí hrudníku
- etCO2, koncentrace CO2 ve vydechovaném vzduchu

CPV, řešení pro synchronizovanou ventilaci:
• detekuje komprese hrudníku, sleduje jejich základní parametry a dodává
okamžitou zpětnou vazbu o kvalitě provádění KPR
• pro optimální cirkulaci synchronizuje ventilaci s kompresemi hrudníku
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É VENTILACE PŘI KPR

s kvalitními kompresemi hrudníku
Pro optimální cirkulaci je ventilace aktivně
synchronizována s kompresemi hrudníku
 PV režim zahrnuje speciální synchronizační algoritmus pro vysoké
C
a nízké tlaky, který umocňuje jak pozitivní nitrohrudní
tlak (ejekce) v průběhu kompresí hrudníku, tak negativní nitrohrudní
tlak (žilní návrat) generovaný zpětným uvolněním hrudníku
 PV řešení zaručuje dostatečnou oxygenaci bez nutnosti
C
přerušení nepřímé srdeční masáže a udržuje dostatečnou
alveolární ventilaci

• CPV pomáhá zaměřit vaši pozornost a úsilí na pacienta
• CPV pomáhá provádět KPR dle doporučení mezinárodních postupů:
- Neustále podává zpětnou vazbu o kvalitě vašich činností a zároveň
vás navádí celým procesem, čímž KPR v reálném čase zlepšuje
- CPV synchronizovaná ventilace je navržena k tomu, aby zajišťovala lepší
oxygenaci a zlepšila hemodynamiku pacienta
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CPV, POSKYTOVÁNÍ SYNCHRONIZOVANÉ

Základní indikátor kompresí hrudníku, který vám

Frekvence kompresí hrudníku (fCC)
• Kritický parametr reflektující účinnost KPR
• Pomáhá najít a udržet optimální frekvenci kompresí hrudníku

VAŠE PODPORA
Na obrazovce: frekvence kompresí
hrudníku za minutu
Cíl: 100/min

Sledování vydechovaného CO2 (etCO2)
• Indikátor funkce cirkulace
VAŠE PODPORA
Sleduje správnost intubace
a účinnost KPR
Indikátor ROSC
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É VENTILACE PŘI KPR: V PRAXI

m pomůže při provádění KPR
Detekce přerušení kompresí (no CC)

• Indikátor celkové doby, během které nebyly prováděny
komprese hrudníku (CC)
VAŠE PODPORA
Podporuje záchranáře, aby
nepřerušovali komprese hrudníku

Napětí (P-P)
• Indikátor účinnosti kompresí hrudníku (nepřímo
ukazuje tlak přenášený na hrudník)
• Zajišťuje pravidelnost amplitudy kompresí
VAŠE PODPORA

Inspirovaný dechový objem (VTi)

Podporuje záchranáře, aby
mohli udržet intenzitu tlaku
kompresí nebo požádat
kolegu, aby je vystřídal

• Sledování vpraveného dechového objemu při
nepřetržitém provádění kompresí hrudníku

Oblast nastavení ventilace
• Dvě úrovně tlakem řízené ventilace synchronizované
s kompresemi hrudníku
• Původní přednastavené parametry v souladu
s mezinárodními směrnicemi:
- FiO2: 100%
- Frekvence: 10 cyklů/min
- Délka trvání vdechu: 1 sekunda
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Kontakt

Distribuce v ČR:
S&T Plus s.r.o.
Novodvorská 994
142 21 Praha 4
Tel.: +420 239 047 500
Fax: +420 239 047 549
Mail: medika@sntplus.cz
Web: www.sntplus.cz

Společnost Air Liquide Healthcare je světový lídr v oblastech plynů pro zdravotnické účely, domácí zdravotní péče, hygienických prostředků a
speciálních přísad používaných ve zdravotní péči. Jejím cílemje poskytovat zákazníkům trvalou péči od nemocnice po péči v domácím prostředí,
která zahrnuje zdravotnické výrobky, speciální přísady a služby, kterépomáhají chránit životy v ohrožení.
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Air Liquide Medical Systems
Parc de Haute Technologie
6, rue Georges Besse
92182 Antony Cedex, Francie
Tel. : +33 (0)1 40 96 66 00
Fax : +33 (0)1 40 96 67 00
infoCPV@airliquide.com

