هرکس هذیریت حَادث ٍ فَریت ّای استاى
آرربایجاى ضرقی

آهَزش کاربردی ًٍتیالتَر
پرتابل Osiris 2

ٍاحذ آهَزش هرکس
تْیِ ٍ تٌظین  :دّقاى ًژاد
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هزاحل وار تا ًٍتیالتَر پزتاتل
تٌظین برای فرد هعوَلی  72کیلَگرم
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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تعییي هذ هىاًیىی یا ووىی ( تا اعتفادُ اس دووِ حغاعیت)
تعییي حجن جاری (  500هیلی لیتز)
تعییي تعذاد تٌفظ ( در تشرگغال رٍی 12تار در دلیمِ تْتز اعت)
تعییي  PEEPفؾار اًتْای تاسدهی ( رٍی  5عاًتیوتز آب لزار دّیذ)
تعییي Pmaxحذاوثز فؾار راّْای َّایی (رٍی 40عاًتیوتز آب لزار
دّیذ) در عوت راعت تاالی دعتگاُ
تعییي Pminحذالل فؾار راّْای َّایی (رٍی 10عاًتیوتز آب لزار
دّیذ) اس دووِ Menu
تعییي  Fmaxحذاوثز تعذاد تٌفظ (رٍی  40تار در دلیمِ لزار دّیذ) اس
دووِ Menu
رٍؽي ٍ خاهَػ حغاعیت( )tirggerاس دووِ  Menuجْت تعییي هذ
در صَرت رٍؽي ًوَدى در هٌفی  1لزار دّیذ.
هیشاى دم تِ تاسدم را اس دووِ  Menuرٍی  1تِ  2لزار دّیذ

مدهای تنفسی
•

CMV-ACMV with PEEP

 تمام تنفس توسط دستگاه داده می شود،مکانیکی

Controlled Ventilation (CMV )

زمانی کو تعدادی تنفس را بیمار و تعدادی توسط دستگاه داده می شود
Assisted Controlled Volume Ventilation (ACMV) with PEEP with
- 100% Oxygen
- Air/Oxygen mixture
زمانی کو بیمار تنفس دارد
• Spontaneous Ventilation with Pressure Support and PEEP
(PS-PEEP)

•

تا استفادي از ماسک

Non-Invasive Ventilation (NIV)
using special mask (PS-PEEP)
(This is done in a Pressure Controlled
safety mode

 حذاقل تَْیِ هَرد ًیاز،(Min. RR) با تَجِ بِ اهکاى تٌظین حذاقل تعذاد تٌفس
 تضویيPS-PEEP بیوار حتی درصَرت تَقف تٌفس خَدبخَد بیوار در هذ
.هیگردد
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مشخصات فنی
• Size ( طولx  ارتفاعx ……………… ) ضخامت. 250x210x170
mm
• Weight ………………………………………… 5.0 kg
• Pneumatic supply ……………………………. 2.8 to 6 bar
• Gas consumption of unit itself ……………… 1 lit/min
5  اکسیژن مصرف میکىذ تا کپسول6lit/min )تعىوان مثال تیمار تسرگسال کً تطور متوسط
ً دقیق20  ساعت و2  لیتر اکسیژن) تمذت حذود1000  تار )حاوی200 کیلوگرمی دارای فشار
).ووتیلً خواٌذ شذ
6+1= 7lit/min , 1000 / 7= 142 minute

• Internal power supply ……………………….. NiCd
battery pack
• Battery autonomy ……………………………. 13 h
• Time to charge battery ……………………… 3 h
• AC/DC mains power supply adapter:
-Input …………………………………………….. 230v/50Hz
-Output …………………………………………… 15v/6w
• CMV-ACMV peak flow rate ……………………. 100
lit/min
• PS-PEEP peak flow rate ………………………. 130 lit/min
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کنترل و تنظیمات جهت فرد معمولی
) هیلی لیتر500(  هقذار اکسیژى دریافتی در یک دم: حجن جاری
• Tidal Volume
• Resp.Rate

100-1500 ml
)ِ بار در دقیق12 ( ِتعذاد تٌفس در یک دقیق
6-40 c/min
) ساًتی هتر آب5 ( فطار هثبت اًتْای بازدهی

• PEEP Positive end-expiratory pressure
•
0-15 cmH2O
)1  جْت تعییي هذ هکاًیکی ٍ یا کوک کٌٌذُ )هٌفی:حساسیت
• Insp.trigger

-0.5 to -4cmH20
• )2 ِ ب1) ًسبت دم بِ بازدم

• inspiratory-to-expiratory (I/E) ratios
• I:E ratio
1:3 t0 1:1
مقذار اکسیژن دریافتی دم
• FiO2
100% or air/
• mix.
(CMV-ACMV with 100% O2,
CMV-ACMV with air/O2 mix.
PS-PEEP mode with air/O2 mix.)
• Pressure Support
5-40 cmH2O
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اتصاالت :
لولً خرطومی تا قطر  22میلیمتر را تً
خروجی ووتیالتور فیکس کىیذ.

الیه فشار ٌمراي لولً خرطومی را تً
 Expiratory Valveفیکس کىیذ وسر
دیگرآورا تً خروجی مورد وظرمتصل کىیذ.

 دقت کىیذ لولً متصل تً Expiratory
 Valveتاشذگی وذاشتً تاشذ.
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اتصاالت :
 اکسیژن را ازطریق
شیلىگ مخصوص
تً ووتیالتور وصل
کىیذ.
 اگرازکپسول اکسیژن
استفادي می
کىیذ؛تایذاز
فشارشکه
)(Reducer
مىاسة استفادي
ومائیذ.
 O2 تیه2.8 Barو
6 Bar

7

تنظین و شروع کارونتیالتور:
مرحله اول

VAC

تیمار تىفس وذارد

یکی از سً مذ ووتیالتور را

اوتخاب کىیذ:
VAC/ACMV 100%
O2
VAC/ACMV Air+O2
VS – AI/PS

 ACMVتىفس تا کمک دستگاه و بیمار
تیمار تىفس دارد
PS
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.اگر می خواٌیذ تمام تىفس ٌا را
دستگاي دٌذ مذ را در
VACقرار دٌیذ و
Tirggerیا حساسیت
رااز menuخاموش ومائیذ
واگر تیمار تىفس واکافی دارد
 Tirggerروشه و
مذACMVرا اوتخاب کىیذ

)(6-40c/m

 تٌظین تعذاد تٌفس
 در فرد معمولی روی  12قرار دهید

 تٌظین (0-15 cmH2O) PEEP

بزای تٌظین  PEEPدر هقادیز باالتز اس
 10ضاهي اطویٌاى ٍجَد دارد
در فرد معمولی روی  5قرار دهید

 تٌظین  )100-1500ml ( Vtدر
هذّای
 ٍ CMV-ACMVتٌظین Pressure
 Supportدر هذ (5-40 PS-PEEP
)cmH2O

حجن یا فشار تٌظین شذُ بز رٍی صفحِ
ًوایش قابل هشاّذُ است
در فرد معمولی روی  500قرار دهید
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•تٌظین ( Pmaxحذاکثر فطار در
راّْای َّایی)

(بیي  10-80 cmH2Oقابل تٌظین
است)

در فرد هعوَلی بیي  30الی  40قرار
دّیذ

در صَرتیىِ فؾار در راّْای َّایی
تیوار اس  Pmaxتٌظین ؽذُ تاالتز تزٍد
ّوشهاى تا فعال ؽذى آالرهْای دیذاری
ٍ ؽٌیذاری  ،جْت ایوٌی تیوار عول دم
لطع ؽذُ ٍ تاسدم آغاس هیگزدد.
•تٌظین Pmin ٍ Fmax
تا اعتفادُ اس دووِ  ٍ MENUولیذّای
 ٍ – ٍ +دووِ  VALIDاًجام هیگیزد
( Pminحذاقل فطار در راّْای
َّایی)

در فرد هعوَلی رٍی  10قرار دّیذ

(Fmaxحذاکثر تعذاد تٌفس)
•اهکاى هشاّذُ Alarm
 Messageبز رٍی صفحِ
ًوایش
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در یک فرد هعوَلی رٍی  40قرار
دّیذ

تٌظین پاراهتزّای Trigger ، I/E
ٍ
آالرهْای : Fmax ٍ Pmin
 کلیذ تٌظین پاراهترّا
)(MENUرا فطار دّیذ.
 با استفادُ از  - ٍ +پاراهتر
هَرد ًظررا تٌظین کٌیذ.
“
 با فطار کلیذ
“VALIDپاراهتر تٌظین ضذُ
را فعال کٌیذ.
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توجه :
تَجِ کٌیذ بعذ از I/E ratio
 settingبایذ VTرا با استفادُ از
کلیذ inspiratory flowrate
 settingتٌظین کرد

 Pmaxi را تٌظین کٌیذ.
با چرخاًذى پیچ تٌظین بیي
 80 ٍ 10هقذار الزم را ٍارد کٌیذ
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پاراهتزّای اس پیؼ تٌظین ؽذُ Osiris 2
ّر بار کِ دستگاُ رٍضي هی ضَد  ،پاراهترّا هطابق هقادیر
از پیص تعییي ضذُ تٌظین هی ضًَذ:

TRIG = -1 cmH2O
½ = I/E
RRmax = 40 bpm
Pmin = 5 cmH2O
برای نرم افسارىای  V1.020یا جدید تر 10 cmH2O

13

آالرم ها
•

آالرمهای صوتی و تصویری با یک صفحه نمایش :LCD
10-80 cmH2O
5 to 10 cmH2O above the

Pmax
Pmin
PEEP

0 to 60 C/min

دکوِ خاهَش کزدى آالرم صَتی
(بوذت  1الی  2دقیقِ آالرم صَتی قطع
هیشَد)
چزاغ ّشذار چشوک سى
چزاغ هشخص کٌٌذُ ٍضعیت استفادُ اس
هٌبع تغذیِ اصلی (سبش)
چزاغ هشخص کٌٌذُ ٍضعیت استفادُ اس
باطزی (سبش چشوک سى)
عالهت ضعیف شذى باطزی (ًارًجی)
ٌّگاهی کِ شارص باطزی بِ حذٍد  30دقیقِ
بزسذ ایي چزاغ رٍشي هیشَد
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Fmax

آالرم ها :
پیغام

عالئن
ضٌیذاری

دلیل فعال ضذى آالرم

پیاهذ

ALARM
Fmaxi

تَق هتٌاٍب

فزواًظ اًذاسُ گیزی ؽذُ تَعط
 Osiris2تیؾتز اس حذ آعتاًِ
 Fmaxiتٌظین ؽذُ تَعط وارتز
اعت.

تَْیِ اداهِ دارد

PI<Pmini
ALARM

تَق هتٌاٍب

در طَل تٌفظ  ،فؾار در هذار
تیوار ًثایذ تِ حذآعتاًِ
) (PEEP+Pminiتٌظین ؽذُ
تَعط وارتز تزعذ.

تَْیِ اداهِ دارد

PMAXI
ALARM
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صذای
BEEP

PMAXI
ALARM

تَق هتٌاٍب

Machine
anomaly

تَق هوتذ

فؾار در هذار تیوار در طَل یه
یا دٍ عیىل تٌفغی تِ حذ آعتاًِ
تٌظین ؽذُ  Pmaxiرعیذُ
اعت.

تٌفظ لطع
هیؾَد.دعتگاُ تا
عیىل تعذی تِ
فاستاسدهی هیزٍد.

فؾار در هذار تیوار در طَل عِ
عیىل تٌفغی یا تیؾتز تِ
حذآعتاًِ تٌظین ؽذُ Pmaxi
رعیذُ اعت.

تٌفظ لطع
هیؾَد.دعتگاُ تا
عیىل تعذی تِ
فاستاسدهی هیزٍد.

ًمص الىتزًٍیىی

تٌفظ لطع
هیؾَد.تیوار گاس
توییش تٌفظ هیىٌذ.
تا تخؼ فٌی تواط
تگیزیذ.

آالرم ها :
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پیغام

عالئن
ضٌیذاری

دلیل فعال ضذى آالرم

P.MAXI
anomaly

تَق هتٌاٍب

ًمص الىتزًٍیىی

BATTER
Y-PACK
FLAT

تذٍى صذا

BATTER
Y-PACK
FLAT

تَق هوتذ

PEEP>20
cmH2O

تَق هتٌاٍب

پیاهذ
تَْیِ تذٍى تَجِ تِ هاوشیون
فؾار در هذار تیواراداهِ دارد.
تا تخؼ فٌی تواط تگیزیذ.

تَْیِ اداهِ دارد.در صَرت
اهىاى تا هٌثع تغذیِ اصلی وار
تاطزی ًشدیه تِ اتوام اعت.
وٌیذ ٍ تاطزی را ّز چِ سٍدتز
هاوشیون  60دلیمِ دیگز وار
هجذدا ؽارص وٌیذ .اگز تاطزی
هی وٌذ.
اخیزا ؽارصؽذُ  ،السم اعت
په را تعَیض وٌیذ.

تَْیِ اداهِ دارد اها هوىي
دعتگاُ تِ دلیل ًثَدى هٌثع اعت دعتگاُ ّز لحظِ لطع
اصلی یا تاطزی هتَلف هی ؽَد.در صَرت اهىاى فَرا تِ
هٌثع تغذیِ اصلی تزگزدیذ ٍ
ؽَد.
تاطزی را ؽارصوٌیذ.

PEEP>20 cmH2O

PEEP>20 cmH2O

آالرم ها :
پیغام

عالئن
ضٌیذاری

دلیل فعال ضذى
آالرم

BUZZER
 BUZZERوار ًوی
NOT
تَق هتٌاٍب
وٌذ.
WORKI
NG

پیاهذ

یىی اس دٍ  buzzerوار
ًوی وٌذ.
تا تخؼ فٌی تواط تگیزیذ.

CHECK
SENSO
R

تَق هتٌاٍب حغگز فؾار وار ًوی وٌذ .تا تخؼ فٌی تواط تگیزیذ.

TEST
WATCH
DOG

تاطزی Micro-board
تا تخؼ فٌی تواط تگیزیذ.
وار ًوی وٌذ.
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تَق هوتذ

هشکالت احتوالی در عولکرد دستگاه :
هطاّذات
عیٌی

عذم تَْیِ

تَْیِ خیلی کن

علت

 تِ یىی اس عِ هذ عَییچوٌیذ .
 ولیذ در هَلعیت  Stopاعت. اتصاالت هاعه یا حغگز تیوار اس دعتگاُ جذا ؽذُ اعتّ *.ا را چه وٌیذ. هذار تیوار را چه وٌیذ . ًؾتی در هذار تیوار* ( اتصاالت لَلِ ّای وٌتزلی را چهاًتْایی لَلِ ّا را چه وٌیذ) .
وٌیذ .
 اوغیضى لطع ؽذُ اعت *. اتصاالت در هٌثع اوغیضىرا وٌتزل وٌیذ .
 اؽىال در تاطزی  - Micro-boardتا تخؼ فٌی تواطتگیزیذ.
 اؽىال در دعتگاُ * تا تخؼ فٌی تواطتگیزیذ.
ٍرٍدی َّای هحیط هغذٍد ؽذُاعت .
ً -ؾتی در هذار تیوار

*  :ایزاد ّوزاُ تا آالرم  PMINIفعال هی ؽَد .
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رفع هطکل

 ٍرٍدی َّا را تویش وٌیذ . فیلتز اعفٌجی را تعَیضوٌیذ .
 -هذار تیوار را چه وٌیذ .

هطاّذات
عیٌی
Pmini :
 آالرم Pmini
فعال ًیغت ٍ/یا چزاغ
تاطزی چؾوه هی
سًذ.
 آالرم  Pminiتِ
طَر ثاتت فعال هی
ؽَد .
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علت

اگز دعتگاُ تا تاطزیداخلی وار هی وٌذ ،
تاطزی ایزاد دارد .
 تٌظیوات ًا هٌاعةتزای Pmini

رفع هطکل

 تاطزی را ؽارص وٌیذ ،یا په را تعَیض وٌیذ .
 حذ آعتاًِ Pminiرا هجذدا ًتظین وٌیذ .

نکات قابل توجه :









جْت ؽارص تاطزیًٍ،تیالتَر را خاهَػ وٌیذ.
تعذ اس تعَیض تاطزی ،السم اعت وِ تاطزی تِ هذت  10عاعت ؽارص ؽَد.
ّزگشاس پَدرّای پان وٌٌذُ  ،الىل  ،اعتَى یا عایز هحلَلْای هؾتعل اعتفادُ
ًىٌیذ.
ّزگش رٍغي واری ًىٌیذ.
 Osiris2را در هحیطْای هغٌاطیغی هثل  ٍ MRIاتاق hyperbaric
اعتفادُ ًىٌیذ.
در ؽزایطی وِ دعتگاُ تایذ در هحیطی وِ َّایؼ لاتل اًفجار اعت وار وٌذ
 ،حتوا  Osiris2را در هذ  VAC/ACMV 100% O2لزار دّیذ.
تزای ایٌىِ دعتگاُ تِ درعتی وار وٌذ ،چه وٌیذ وِ ّیچ هاًعی تز عز راُ
هجزای هىؼ َّا در پؾت دعتگاُ ًثاؽذ تا جزیاى َّای آساد تِ راحتی اًجام
ؽَد.
هَفك ٍ پیزٍس تاؽیذ

20

