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:נתונים  כלליים 

ג"ק4.4-כ(כולל סוללה)משקל עצמי 

שעות עבודה מלאה10לפחות סוללה פנימית מובנית

לזמן בלתי מוגבל( 21%)יכולת הנשמה ללא חמצן מאוויר הסביבה חמצן

שיטות הנשמה

AC – Assist Control volume / pressure target

SIMV – Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation volume / pressure target

CPAP – Continuous Positive Airway Pressure ppv / nppv
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מדדיםלחצני 
(בחירה)

לחצן אישור

“√”

כיבוי/הפעלהמתג 

בורר סיבובי

תצוגה/ כיוון מדדים 

Menu–לחצן תפריט 

 ”X“השתקהלחצן 

אמבולהנשמת לחצן 



:לפני הפעלת המכשיר יש לחבר את האביזרים השונים לפי הצורך 1.

כניסת אוויר למנשם

אופציונאלי-MASIMOסטורציהפרוב

הזנת מתח חשמל חיצוני

יש לשים לב בעת החיבור להתאמת הסימון  

המשולש על המחבר לסימון שעל המכשיר

חיבור צינור חמצן
סט צנרת הנשמה

(צינור רחב לפתח רחב)חיבור צינור אויר •

(צינורית ירוקה למחבר ירוק)חיבור רגש לחץ •

(צינורית שקופה למחבר כסוף)חיבור שסתום נשיפה •

!בדיקת שלמות הצנרת והחיבורים•

:הפעלת המכשיר . 2
Iסיבוב מתג ההפעלה למצב •

(שניות3)המכשיר מבצע בדיקה עצמית קצרה •

דקות2ההתראה הקולית מושתקת למשך , בעת ההפעלה•

להתאים את  /יש לשנות, במידת הצורך. יש לבדוק את הפרמטרים השונים ולוודא התאמתם למטופל•

.הפרמטרים לפני חיבור המנשם למטופל



צנרת הנשמה ילדים

ג"ק5-30
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צנרת הנשמה מבוגרים

ג ומעלה"ק20
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:ערכים קבועים בהפעלת המכשיר 

FiO2: 100%

High PIP Limit: 35 cm H2O

PEEP: 5 cm H2O

Pressure Support: 15

Vt: 500 ml

BPM: 12

I:E 1:3.5

Mode: SIMV (V)



בחירת מדדים

:שיטת ההנשמה בחירת 

•Assist/Control (AC)

•Synchronized 
Intermittent Mandatory 

Ventilation (SIMV)

•Continuous Positive 
Pressure Ventilation 

(CPAP)



תבנית ההנשמהבחירת 

• Volume (V) 

• Pressure (P) 

י"בחירת התבנית תעשה ע

על הלחצן המורה על שיטת שתי לחיצות
.ההנשמה

ברגע שהתבנית נצבעת יש לסובב את 
לבחור את התבנית וללחוץ על  , הבורר

. ”√“לחצן האישור 

בחירת מדדים



Volume Control Waveforms 

Pressure

Flow

Interactive Atlas of Clinical Anatomy, Frank Netter, M.D., Novartis 1997



Pressure Control Waveforms

Pressure

Flow

Interactive Atlas of Clinical Anatomy, Frank Netter, M.D., Novartis 1997



בחירת קצב הנשימות•

I:Eבחירת היחס •

בחירת טווח ההתראה  •
העליון

בחירת טווח ההתראה  •
התחתון

בחירת מדדים



Volume Targeted Mode

Tidal Volumeבחירת נפח הנשימה 

בחירת הטווח העליון והתחתון של ההתראה



Volume Targeted Mode

כיוון הטווח של לחץ מכסימלי  •
PIP:

בחירת ערך עליון

בחירת ערך תחתון

PEEPכיוון ערך •
TRIGGERהוא יחסי ל-PEEP



Volume Targeted Mode

PIP

(Peak Inspiratory Pressure):

הערך מופיע בכתב חלול על מנת  
להדגיש שזהו ערך תוצאתי התלוי  

.בפרמטרים האחרים

.ולא נקבענמדדזהו ערך 



Pressure Targeted Mode

.PIPכיוון הערך של הלחץ המכסימלי 

והוא כולל את הלחץ 0-ערך זה יחסי ל
.PEEP-שנקבע ב

הערך של הנפח מופיע בכתב חלול על  
מנת להדגיש שזהו ערך תוצאתי  

.התלוי בפרמטרים האחרים

.ולא נקבענמדדזהו ערך 
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:הפרמטרים השונים ניתנים לשינוי בכל עת

יש ללחוץ על הכפתור הצמוד לתצוגת הפרמטר  1.

.עד לקבלת רקע שחור לפרמטר הרצוי, אותו רוצים לשנות

יש לסובב את הכפתור המרכזי עד לקבלת הערך הרצוי. 2

SELECTי לחיצה על לחצן "יש לאשר את הערך החדש ע. 3



:התראות . 5

בכל התראה מופיע אור בצבע אדום או כתום•

שם ההתראה מופיע בראש המסך•

הדרכה לפתרון הבעיה מופיעה על המסך•

:נורות סטאטוס. 6
המנשם פועל בהתאם לפרמטרים שנקבעו וההנשמה תקינה= ירוק •

יש לשים לב להתראה המופיעה אך אין סכנה למונשם= כתום •

יש לטפל מיידית בסיבות להתראה= אדום •

:סמנים . 7
מנותק/מחובר–הזנת מתח חיצוני 

(באחוזים)קיבולת נוכחית –מצב סוללה 

חיבור למקור חמצן חיצוני בלחץ גבוה–חמצן 

זמן השאיפה, מספר נשימות, לחץ ממוצע, לחץ בצנרת–פרמטרים נמדדים בזמן אמיתי 



High  Pressure

PIP higher than limit

בטובוסהפרשות •

•One  lung  intubation

חסימה בצנרת ההנשמה•

פנאומוטורקס•

anxityאי שקט•



Leaks

טובוס קטן•

טובוס גבוה•

בלונית לא מנופחת•

דליפה מסביב לטרכאוסטומיה•

דליפה מצנרת ההנשמה•



High  Breath  Rate  

+  מנשם –החולה מוסיף נשימות עצמיות וסך כל הנשימות לדקה 

.המונשם בהיפר ונטילציה–עולה על המכסימום שקבענו –חולה 

בתלות במצב החימצון והאיוורור )הורדת קצב ההנשמה המכאנית •

(של החולה

לחולההסדציההגברת •



Patient  Disconnect

הוא , פתאומית וגבוהה מאד( LEAK)כאשר המכשיר מזהה דליפה 

.מתריע על ניתוק מהחולה

.מהטובוסניתוק צנרת ההנשמה •

.ניתוק אחד מחיבורי הצנרת למכשיר•
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הערכת משקל בהתאם לסרגל ברסלאו➢

שימוש בצנרת ילדים בהתאם להערכת המשקל➢

➢Pressure Target

הנשמות בדקה20קצב התחלתי➢

שניות0.5התחלתיTiאינספיריוםזמן ➢

➢PEEP5

➢PIP20

טווח ההתראות השונות קרוב לערכים שקבענו➢

(על מנת שלא לאפשר סטיות גדולות ללא התראה)

:הנחיות כלליות להנשמת ילדים 



Additional info

זרימת חמצן ליטר לדקה אשר 
החולה משתמש



Pressure 
Time Wave Form and 

Mode

Additional info

Upper PIP Limit

PIP

PEEP



תמיכה

052-3532322צחי  זגורסקי  
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