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ΟρισµόςΟρισµός

�� ΕίναιΕίναι µίαµία διάταξηδιάταξη εξαρτηµάτωνεξαρτηµάτων πουπου συνδέεισυνδέει

τοντον αεραγωγόαεραγωγό τουτου ασθενούςασθενούς µεµε τοτο µηχάνηµαµηχάνηµα

αναισθησίαςαναισθησίας δηµιουργώνταςδηµιουργώντας µίαµία ««τεχνητήτεχνητή

ατµόσφαιραατµόσφαιρα»» απόαπό τηντην οποίαοποία οο ασθενήςασθενής εισπνέειεισπνέει

καικαι µέσαµέσα στηνστην οποίαοποία οο ασθενήςασθενής εκπνέειεκπνέει

�� ∆ηλαδή∆ηλαδή µέσαµέσα απόαπό τοτο κύκλωµακύκλωµα αναισθησίαςαναισθησίας

οο ασθενήςασθενής αναπνέειαναπνέει



ΚΥΚΛΩΜΑΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

ΑπόΑπό τιτι αποτελείταιαποτελείται

�� ΠαροχήΠαροχή φρέσκωνφρέσκων αερίωναερίων

�� ΆκροΆκρο γιαγια σύνδεσησύνδεση µεµε τοντον αεραγωγόαεραγωγό τουτου ασθενούςασθενούς

�� ΑποθεµατικόςΑποθεµατικός ασκόςασκός ήή σπειροειδήςσπειροειδής σωλήναςσωλήνας

�� ΕκπνευστικήΕκπνευστική βαλβίδαβαλβίδα περιορισµούπεριορισµού τηςτης πίεσηςπίεσης APLAPL

�� ΣπειροειδείςΣπειροειδείς σωλήνεςσωλήνες καικαι συνδετικάσυνδετικά

�� ΚάνιστροΚάνιστρο µεµε ουσίαουσία γιαγια τηντην απορρόφησηαπορρόφηση COCO22

�� ΒαλβίδεςΒαλβίδες µονήςµονής κατεύθυνσηςκατεύθυνσης



ΚΥΚΛΩΜΑΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

ΟριοθέτησηΟριοθέτηση

�� ΠαρεµβάλλεταιΠαρεµβάλλεται µεταξύµεταξύ µηχανήµατοςµηχανήµατος αναισθησίαςαναισθησίας καικαι ασθενούςασθενούς

�� ΑρχίζειΑρχίζει απόαπό τηντην έξοδοέξοδο τωντων φρέσκωνφρέσκων αερίωναερίων

�� ΈρχεταιΈρχεται σεσε συνέχειασυνέχεια µεµε τοτο αναπνευστικόαναπνευστικό σύστηµασύστηµα τουτου ασθενούςασθενούς

µέσωµέσω τουτου ενδοτραχειακούενδοτραχειακού σωλήνασωλήνα ήή τηςτης προσωπίδαςπροσωπίδας αναισθησίαςαναισθησίας

�� ΚαταλήγειΚαταλήγει στοστο σηµείοσηµείο όπουόπου τατα εκπνεόµεναεκπνεόµενα αέριααέρια απελευθερώνονταιαπελευθερώνονται

απευθείαςαπευθείας στηνστην ατµόσφαιραατµόσφαιρα ήή απάγονταιαπάγονται στοστο σύστηµασύστηµα απαγωγήςαπαγωγής
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ΛειτουργικάΛειτουργικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά

ΚύριαΚύρια

�� ΜεταφοράΜεταφορά ΟΟ22 καικαι αναισθητικώναναισθητικών αερίωναερίων απόαπό τοτο

µηχάνηµαµηχάνηµα προςπρος τοντον ασθενήασθενή στονστον µικρότεροµικρότερο δυνατόδυνατό

χρόνοχρόνο σεσε σταθερήσταθερή καικαι ακριβήακριβή συγκέντρωσησυγκέντρωση

�� ΑποτελεσµατικήΑποτελεσµατική αποµάκρυνσηαποµάκρυνση καικαι αποτροπήαποτροπή

επανεισπνοήςεπανεισπνοής COCO22

�� ΕλάχιστοςΕλάχιστος µηχανικόςµηχανικός νεκρόςνεκρός χώροςχώρος

�� ΕλάχιστεςΕλάχιστες αντιστάσειςαντιστάσεις
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ΛειτουργικάΛειτουργικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά

∆ευτερεύοντα∆ευτερεύοντα αλλάαλλά επιθυµητάεπιθυµητά

�� ΕξοικονόµησηΕξοικονόµηση φρέσκωνφρέσκων αερίωναερίων

�� ΘέρµανσηΘέρµανση καικαι εφύγρανσηεφύγρανση εισπνεοµένωνεισπνεοµένων αερίωναερίων

�� ΜικρόΜικρό βάροςβάρος -- εύχρηστοεύχρηστο

�� ΑποτελεσµατικόΑποτελεσµατικό στηνστην αυτόµατηαυτόµατη αναπνοήαναπνοή
καικαι τοντον ελεγχόµενοελεγχόµενο αερισµόαερισµό

�� ΚατάλληλοΚατάλληλο γιαγια ενήλικεςενήλικες παιδιάπαιδιά καικαι
αναπνευστήρεςαναπνευστήρες

�� ΠεριορισµόςΠεριορισµός τηςτης ρύπανσηςρύπανσης τουτου χειρουργείουχειρουργείου
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ΤαξινόµησηΤαξινόµηση

ΠλήρηςΠλήρης επανεισπνοήεπανεισπνοήΚλειστάΚλειστά

ΜερικήΜερική επανεισπνοήεπανεισπνοήΗµιανοικτάΗµιανοικτά

ΜηΜη επανεισπνοήεπανεισπνοήΑνοικτάΑνοικτά

McMahon 1951McMahon 1951

ΕµφύσησηςΕµφύσησης

ΑνοικτάΑνοικτά

ΗµιανοικτάΗµιανοικτά

ΗµίκλεισταΗµίκλειστα

ΚλειστάΚλειστά

ΜεΜε βάσηβάση τηντην ύπαρξηύπαρξη ήή απουσίααπουσία: : 

ΑποθεµατικούΑποθεµατικού ασκούασκού

ΕπανεισπνοήςΕπανεισπνοής

ΑπορρόφησηςΑπορρόφησης COCO22

ΒαλβίδωνΒαλβίδων µονήςµονής κατεύθυνσηςκατεύθυνσης

DrippsDripps et al. 1968et al. 1968
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ΤαξινόµησηΤαξινόµηση κατάκατά ISO 1995ISO 1995

ΚυκλικόΚυκλικό σύστηµασύστηµα

ΣύστηµαΣύστηµα Humphrey ADEHumphrey ADE

ΣύστηµαΣύστηµα MillerMiller

To and FroTo and FroΣυστήµαταΣυστήµατα Lack Lack καικαι BainBain
ΑυτοδιατεινόµενοςΑυτοδιατεινόµενος

ασκόςασκός

ΚλειστόΚλειστό κυκλικόκυκλικόΣυστήµαταΣυστήµατα MaplesonMaplesonΑπλήςΑπλής εµφύσησηςεµφύσησης

ΟλικήςΟλικής

επανεισπνοήςεπανεισπνοής
ΜερικήςΜερικής

επανεισπνοήςεπανεισπνοής
ΜηΜη

επανεισπνοήςεπανεισπνοής



ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗ

�� ΣτηνΣτην εισπνοήεισπνοή επανεισπνέονταιεπανεισπνέονται αέριααέρια

πουπου προέρχονταιπροέρχονται απόαπό τηντην εκπνοήεκπνοή

καικαι παραµένουνπαραµένουν µέσαµέσα στοστο κύκλωµακύκλωµα

αναισθησίαςαναισθησίας



ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ

�� ΕξοικονόµησηΕξοικονόµηση αερίωναερίων

�� ΜείωσηΜείωση ρύπανσηςρύπανσης

�� ∆ιατήρηση∆ιατήρηση θερµοκρασίαςθερµοκρασίας

�� ΕφύγρανσηΕφύγρανση εισπνεοµένωνεισπνεοµένων αερίωναερίων

�� ΜεταβολήΜεταβολή σύνθεσηςσύνθεσης εισπνεοµένωνεισπνεοµένων αερίωναερίων ανάλογαανάλογα

µεµε τηντην προέλευσηπροέλευση τωντων επανεισπνεοµένωνεπανεισπνεοµένων αερίωναερίων

((ανατοµικόςανατοµικός νεκρόςνεκρός χώροςχώρος -- κυψελίδεςκυψελίδες -- µείγµαµείγµα) ) καικαι

τητη συµµετοχήσυµµετοχή τουςτους ήή µηµη στονστον κυψελιδικόκυψελιδικό αερισµόαερισµό



ΚΥΚΛΩΜΑΤΑΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΗΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ

ΑυτοδιατεινόµενοςΑυτοδιατεινόµενος ασκόςασκός

�� ΧωρίςΧωρίς απορρόφησηαπορρόφηση COCO22

�� ΡοήΡοή µονήςµονής κατεύθυνσηςκατεύθυνσης

�� ΜεΜε βαλβίδαβαλβίδα µηµη επανεισπνοήςεπανεισπνοής

�� ∆εν∆εν αναµειγνύονταιαναµειγνύονται τατα φρέσκαφρέσκα

µεµε τατα εκπνεόµεναεκπνεόµενα αέριααέρια



ΑΥΤΟ∆ΙΑΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣΑΥΤΟ∆ΙΑΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΣΚΟΣΑΣΚΟΣ

ΛειτουργικήΛειτουργική ανάλυσηανάλυση



ΑΥΤΟ∆ΙΑΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣΑΥΤΟ∆ΙΑΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΣΚΟΣΑΣΚΟΣ

ΛειτουργικήΛειτουργική ανάλυσηανάλυση
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ΠλεονεκτήµαταΠλεονεκτήµατα καικαι µειονεκτήµαταµειονεκτήµατα

�� ΠροϋπόθεσηΠροϋπόθεση FGF = MVFGF = MV

�� ΗΗ FGF FGF πρέπειπρέπει νανα αναπροσαρµόζεταιαναπροσαρµόζεται συνεχώςσυνεχώς

�� ∆εν∆εν γίνεταιγίνεται εφύγρανσηεφύγρανση καικαι θέρµανσηθέρµανση τωντων αερίωναερίων

�� ∆ύσχρηστο∆ύσχρηστο µεµε ογκώδηογκώδη βαλβίδαβαλβίδα κοντάκοντά στονστον ασθενήασθενή

�� ΑκατάλληλοΑκατάλληλο γιαγια αυτόµατηαυτόµατη αναπνοήαναπνοή -- αντίστασηαντίσταση

στηστη διάνοιξηδιάνοιξη τηςτης βαλβίδαςβαλβίδας

�� ∆υσλειτουργία∆υσλειτουργία τηςτης βαλβίδαςβαλβίδας απόαπό υγρασίαυγρασία

ήή εκκρίσειςεκκρίσεις µεµε κίνδυνοκίνδυνο επιπλοκώνεπιπλοκών



ΚΥΚΛΩΜΑΤΑΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ

ΣυστήµαταΣυστήµατα MaplesonMapleson & & τροποποιήσειςτροποποιήσεις

�� ΧωρίςΧωρίς απορρόφησηαπορρόφηση COCO22

�� ΡοήΡοή διπλήςδιπλής κατεύθυνσηςκατεύθυνσης

�� AA--BB--CC--Lack Lack →→→→→→→→ αποθεµατικόςαποθεµατικός

ασκόςασκός στοστο προσαγωγόπροσαγωγό σκέλοςσκέλος

�� DD--EE--FF--Bain Bain →→→→→→→→ αποθεµατικόςαποθεµατικός

ασκόςασκός ήή σωλήναςσωλήνας στοστο

απαγωγόαπαγωγό σκέλοςσκέλος
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µεµε ροήροή αερίωναερίων διπλήςδιπλής κατεύθυνσηςκατεύθυνσης

�� ΗΗ αποβολήαποβολή COCO22 εξαρτάταιεξαρτάται απόαπό τηντην FGFFGF

�� ΗΗ επανεισπνοήεπανεισπνοή COCO22 εξαρτάταιεξαρτάται απόαπό::

�� ΡοήΡοή φρέσκωνφρέσκων αερίωναερίων FGFFGF

�� ΘέσηΘέση εισόδουεισόδου FGF FGF στοστο κύκλωµακύκλωµα

�� ΜηχανικόςΜηχανικός νεκρόςνεκρός χώροςχώρος τουτου συστήµατοςσυστήµατος

�� ΧωρητικότηταΧωρητικότητα αποθεµατικούαποθεµατικού ασκούασκού καικαι

αναπνευστικούαναπνευστικού σωλήνασωλήνα

�� ΘέσηΘέση δειγµατοληψίαςδειγµατοληψίας COCO22 ((καπνοµετρίακαπνοµετρία))
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µεµε ροήροή αερίωναερίων διπλήςδιπλής κατεύθυνσηςκατεύθυνσης

�� ΗΗ επανεισπνοήεπανεισπνοή COCO22 εξαρτάταιεξαρτάται απόαπό::

�� ΕίδοςΕίδος αναπνοήςαναπνοής αυτόµατηαυτόµατη -- ελεγχόµενηελεγχόµενη

�� ΚατάΚατά λεπτόνλεπτόν κυψελιδικόςκυψελιδικός αερισµόςαερισµός

�� ΑναπνεόµενοςΑναπνεόµενος όγκοςόγκος

�� ΣυχνότηταΣυχνότητα αναπνοώναναπνοών

�� ΣχέσηΣχέση εισπνοήςεισπνοής προςπρος εκπνοήεκπνοή

�� ∆ιάρκεια∆ιάρκεια αναπνευστικήςαναπνευστικής παύλαςπαύλας

�� ΑερισµόςΑερισµός µέσωµέσω προσωπίδαςπροσωπίδας ήή ενδοτραχειακούενδοτραχειακού σωλήνασωλήνα
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ΛειτουργικάΛειτουργικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά

�� ΕίναιΕίναι απόλυτααπόλυτα απαραίτητοαπαραίτητο νανα προσδιορίζεταιπροσδιορίζεται ηη

ελάχιστηελάχιστη FGF FGF γιαγια κάθεκάθε σύστηµασύστηµα ώστεώστε νανα είναιείναι

λειτουργικόλειτουργικό στηνστην αυτόµατηαυτόµατη καικαι στηνστην ελεγχόµενηελεγχόµενη αναπνοήαναπνοή

�� ΗΗ είσοδοςείσοδος τωντων φρέσκωνφρέσκων αερίωναερίων στοστο κύκλωµακύκλωµα πρέπειπρέπει

νανα είναιείναι κοντάκοντά στονστον αεραγωγόαεραγωγό τουτου ασθενούςασθενούς ώστεώστε

τατα χορηγούµεναχορηγούµενα αέριααέρια νανα έχουνέχουν σταθερήσταθερή καικαι ακριβήακριβή

συγκέντρωσησυγκέντρωση καικαι νανα µεταφέρονταιµεταφέρονται στοστο συντοµότεροσυντοµότερο

δυνατόδυνατό χρόνοχρόνο στιςστις κυψελίδεςκυψελίδες
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ΜηχανικόςΜηχανικός νεκρόςνεκρός χώροςχώρος

ΑΑ καικαι ΒΒ = = ΚυκλώµαταΚυκλώµατα MaplesonMapleson A B CA B C καικαι D E FD E F / / C = C = κυκλικόκυκλικό σύστηµασύστηµα

�� ΑπόΑπό τοτο άκροάκρο τουτου ασθενούςασθενούς µέχριςµέχρις όπουόπου υπάρχειυπάρχει ροήροή

µπροςµπρος -- πίσωπίσω τωντων εκπνεόµενωνεκπνεόµενων αερίωναερίων

�� ΟΟ νεκρόςνεκρός χώροςχώρος ελαχιστοποιείταιελαχιστοποιείται µεµε τητη βέλτιστηβέλτιστη FGFFGF

�� ΑνΑν ηη FGFFGF είναιείναι χαµηλήχαµηλή αυξάνειαυξάνει οο νεκρόςνεκρός χώροςχώρος

�� ΑνΑν FGF = 0 FGF = 0 όλοόλο τοτο κύκλωµακύκλωµα θαθα είναιείναι νεκρόςνεκρός χώροςχώρος

�� ΑνΑν ηη FGFFGF είναιείναι πολύπολύ µεγάληµεγάλη διαφεύγουνδιαφεύγουν φρέσκαφρέσκα αέριααέρια
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ΣηµασίαΣηµασία τουτου κατάκατά λεπτόνλεπτόν κυψελιδικούκυψελιδικού αερισµούαερισµού

�� ΠαραγωγήΠαραγωγή COCO22 = 200 = 200 ml/min ml/min -- ενήλικοςενήλικος 70 70 kgkg

�� ΦυσιολογικόΦυσιολογικό τελοεκπνευστικότελοεκπνευστικό COCO22 = 5% = 5% 

�� ΗΗ αποβολήαποβολή 200 200 ml COml CO22 µεµε εκπνεόµεναεκπνεόµενα αέριααέρια πουπου
περιέχουνπεριέχουν 5% 5% COCO22 απαιτείαπαιτεί 55÷÷100 100 . x = 200 ml  . x = 200 ml  

�� x = 4000 mlx = 4000 ml ήή 4 4 LL κυψελιδικούκυψελιδικού αερισµούαερισµού χωρίςχωρίς COCO22

�� EEισπνεόµενοισπνεόµενο µείγµαµείγµα µεµε 1% 1% COCO22 απαιτείαπαιτεί 4 4 LL µεµε 0%    0%    

+ 1 + 1 LL µεµε 5%5% = 5 = 5 LL κυψελιδικούκυψελιδικού αερισµούαερισµού

�� ΕισπνεόµενοΕισπνεόµενο µείγµαµείγµα µεµε 2,5% 2,5% COCO22 απαιτείαπαιτεί 4 4 LL µεµε 0% 0% 
+ 4 + 4 LL µεµε 5%5% = 8 = 8 LL κυψελιδικούκυψελιδικού αερισµούαερισµού



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MAPLESON & MAPLESON & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΛειτουργικάΛειτουργικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά

�� ΣτηνΣτην αυτόµατηαυτόµατη αναπνοήαναπνοή ηη έκπλυσηέκπλυση -- µηχανικήµηχανική

αποµάκρυνσηαποµάκρυνση τουτου COCO22 εξαρτάταιεξαρτάται απόαπό τηντην FGFFGF

�� ΣτηνΣτην ελεγχόµενηελεγχόµενη αναπνοήαναπνοή εκτόςεκτός απόαπό τηντην FGF       FGF       

οο αναισθησιολόγοςαναισθησιολόγος έχειέχει τητη δυνατότηταδυνατότητα νανα ρυθµίσειρυθµίσει

τοντον τύποτύπο τηςτης αναπνοήςαναπνοής καικαι τοντον κατάκατά λεπτόνλεπτόν

κυψελιδικόκυψελιδικό αερισµόαερισµό ώστεώστε νανα γίνειγίνει αποδοτικότερηαποδοτικότερη

ηη λειτουργίαλειτουργία τωντων κυκλωµάτωνκυκλωµάτων MaplesonMapleson



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MAPLESON & MAPLESON & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΛειτουργικήΛειτουργική ανάλυσηανάλυση -- ΠαραδοχέςΠαραδοχές

�� ΤαΤα αέριααέρια κινούνταικινούνται ωςως ανεξάρτηταανεξάρτητα σύνολασύνολα πουπου διατηρούνδιατηρούν
τοτο χαρακτήραχαρακτήρα τουςτους ωςως φρέσκαφρέσκα -- νεκρούνεκρού χώρουχώρου -- κυψελιδικάκυψελιδικά
καικαι δενδεν αναµειγνύονταιαναµειγνύονται µεταξύµεταξύ τουςτους

�� ΗΗ πλήρωσηπλήρωση τουτου αποθεµατικούαποθεµατικού ασκούασκού µεµε αέριααέρια δενδεν
παρουσιάζειπαρουσιάζει αντίστασηαντίσταση έωςέως ότουότου αυτόςαυτός γεµίσειγεµίσει

�� ΗΗ εκπνευστικήεκπνευστική βαλβίδαβαλβίδα ανοίγειανοίγει µόλιςµόλις πληρωθείπληρωθεί οο ασκόςασκός
καικαι ηη πίεσηπίεση µέσαµέσα στοστο κύκλωµακύκλωµα υπερβείυπερβεί τηντην ατµοσφαιρικήατµοσφαιρική

�� ΗΗ βαλβίδαβαλβίδα παραµένειπαραµένει ανοικτήανοικτή χωρίςχωρίς αντίστασηαντίσταση στηστη φάσηφάση τηςτης
εκπνοήςεκπνοής καικαι κλείνεικλείνει µεµε τηντην έναρξηέναρξη τηςτης επόµενηςεπόµενης εισπνοήςεισπνοής



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MAPLESONMAPLESON

A A -- B B -- C C καικαι LackLack
�� MaplesonMapleson AA--BB--CC:: ΑσκόςΑσκός στοστο προσαγωγόπροσαγωγό

σκέλοςσκέλος -- FGF FGF πίσωπίσω απόαπό εκπνευστικήεκπνευστική

βαλβίδαβαλβίδα -- ΕκπνευστικήΕκπνευστική βαλβίδαβαλβίδα κοντάκοντά

στονστον ασθενήασθενή

�� MaplesonMapleson BB--CC:: ΕκπνευστικήΕκπνευστική βαλβίδαβαλβίδα καικαι

FGF FGF κοντάκοντά στονστον ασθενήασθενή

�� MaplesonMapleson CC:: ΕκπνευστικήΕκπνευστική βαλβίδαβαλβίδα -- FGFFGF

καικαι ασκόςασκός κοντάκοντά στονστον ασθενήασθενή χωρίςχωρίς

σπειροειδήσπειροειδή σωλήνασωλήνα

�� LackLack:: ΤροποποιηµένοΤροποποιηµένο ΑΑ µεµε κεντρικόκεντρικό

σωλήνασωλήνα απαγωγήςαπαγωγής εκπνεοµένωνεκπνεοµένων αερίωναερίων

καικαι βαλβίδαβαλβίδα µακριάµακριά απόαπό τοντον ασθενήασθενή



MAPLESON A (MAGILL)MAPLESON A (MAGILL)

ΑυτόµατηΑυτόµατη αναπνοήαναπνοή

�� ΤοΤο σύστηµασύστηµα περιέχειπεριέχει µόνοµόνο

φρέσκαφρέσκα αέριααέρια καικαι αέριααέρια τουτου

νεκρούνεκρού χώρουχώρου στηνστην έναρξηέναρξη τηςτης

επόµενηςεπόµενης εισπνοήςεισπνοής αναν FGF FGF ==

κυψελιδικόςκυψελιδικός αερισµόςαερισµός

�� ΜέγιστηΜέγιστη αποτελεσµατικότητααποτελεσµατικότητα

αναν FGF FGF = = κυψελιδικόςκυψελιδικός αερισµόςαερισµός

FGFFGF
ΑέριαΑέρια νεκρούνεκρού
χώρουχώρου

ΚυψελιδικάΚυψελιδικά
αέριααέρια

a = a = εισπνοήεισπνοή

b =b = αρχήαρχή εκπνοήςεκπνοής

c =c = τέλοςτέλος εκπνοήςεκπνοής

d =d = εκπνευστικήεκπνευστική παύσηπαύση



MAPLESON A (MAGILL)MAPLESON A (MAGILL)

ΑυτόµατηΑυτόµατη αναπνοήαναπνοή



MAPLESON AMAPLESON A



MAPLESON A (MAGILL)MAPLESON A (MAGILL)

ΑυτόµατηΑυτόµατη αναπνοήαναπνοή && καπνογραφίακαπνογραφία



MAPLESON A (MAGILL)MAPLESON A (MAGILL)

ΕλεγχόµενηΕλεγχόµενη αναπνοήαναπνοή

�� ΤοΤο σύστηµασύστηµα δενδεν είναιείναι

αποτελεσµατικόαποτελεσµατικό γιατίγιατί απαιτείαπαιτεί

�� FGF FGF = 3 = 3 xx κυψελιδικόςκυψελιδικός αερισµόςαερισµός

�� χαµηλήχαµηλή σχέσησχέση ΙΙ::ΕΕ

�� ΜεγάλοΜεγάλο VTVT

a = a = εισπνοήεισπνοή

b = b = τέλοςτέλος εκπνοήςεκπνοής

c =c = επόµενηεπόµενη εισπνοήεισπνοή

FGFFGF
ΑέριαΑέρια νεκρούνεκρού
χώρουχώρου

ΚυψελιδικάΚυψελιδικά
αέριααέρια



MAPLESON A (MAGILL)MAPLESON A (MAGILL)

ΕλεγχόµενηΕλεγχόµενη αναπνοήαναπνοή && καπνογραφίακαπνογραφία



MAPLESON B MAPLESON B καικαι CC

ΑυτόµατηΑυτόµατη αναπνοήαναπνοή

ΕλεγχόµενηΕλεγχόµενη αναπνοήαναπνοή

�� ΜηΜη αποτελεσµατικάαποτελεσµατικά στηνστην αυτόµατηαυτόµατη καικαι τηντην ελεγχόµενηελεγχόµενη αναπνοήαναπνοή

�� ΑπαιτείταιΑπαιτείται FGF 2,5 FGF 2,5 -- 3 x 3 x κυψελιδικόςκυψελιδικός αερισµόςαερισµός



ΣΥΣΤΗΜΑΣΥΣΤΗΜΑ LACKLACK

�� ΤροποποιηµένοΤροποποιηµένο MaplesonMapleson AA

�� ΠροσθήκηΠροσθήκη εσωτερικούεσωτερικού οµοαξονικούοµοαξονικού σωλήνασωλήνα απαγωγήςαπαγωγής

�� ΜετατόπισηΜετατόπιση τηςτης εκπνευστικήςεκπνευστικής βαλβίδαςβαλβίδας προςπρος τοτο µηχάνηµαµηχάνηµα

�� ∆ιευκολύνεται∆ιευκολύνεται ηη απαγωγήαπαγωγή τωντων αερίωναερίων

�� ΛειτουργικάΛειτουργικά ίδιοίδιο µεµε τοτο MaplesonMapleson AA



ΣΥΣΤΗΜΑΣΥΣΤΗΜΑ LACKLACK

ΑυτόµατηΑυτόµατη αναπνοήαναπνοή



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MAPLESONMAPLESON

D D -- E E -- F F καικαι BainBain

�� MaplesonMapleson DD--EE--FF:: ΑσκόςΑσκός στοστο απαγωγόαπαγωγό

σκέλοςσκέλος -- FGF FGF κοντάκοντά στονστον ασθενήασθενή

�� MaplesonMapleson D: D: ΕκπνευστικήΕκπνευστική βαλβίδαβαλβίδα

µακριάµακριά απόαπό τοντον ασθενήασθενή

�� MaplesonMapleson EE--FF:: ΧωρίςΧωρίς εκπνευστικήεκπνευστική βαλβίδαβαλβίδα

�� MaplesonMapleson ΕΕ:: ΧωρίςΧωρίς αποθεµατικόαποθεµατικό ασκόασκό

�� ΤροποποίησηΤροποποίηση τουτου AyreAyre’’ss TT--piecepiece

�� BainBain:: ΤροποποιηµένοΤροποποιηµένο DD µεµε κεντρικόκεντρικό

σωλήνασωλήνα FGFFGF κοντάκοντά στονστον ασθενήασθενή



AYREAYRE’’S TS T--PIECEPIECE

�� ΣωλήναςΣωλήνας διαµέτρουδιαµέτρου 1 1 cm cm καικαι µήκουςµήκους 55

cmcm µεµε είσοδοείσοδο FGFFGF

�� ΕκπνοήΕκπνοή απευθείαςαπευθείας στηνστην ατµόσφαιραατµόσφαιρα

�� ΜηδενικέςΜηδενικές αντιστάσειςαντιστάσεις

�� ΕλάχιστοςΕλάχιστος ωςως ανύπαρκτοςανύπαρκτος νεκρόςνεκρός χώροςχώρος

�� ΜηΜη επανεισπνοήεπανεισπνοή

�� ΓιαΓια πρόσληψηπρόσληψη αραίωσηςαραίωσης τουτου

εισπνεόµενουεισπνεόµενου µείγµατοςµείγµατος µεµε αέρααέρα πρέπειπρέπει

FGF = FGF = µέγιστηµέγιστη εισπνευστικήεισπνευστική ροήροή

�� ΤροποποίησηΤροποποίηση µεµε τηντην προσθήκηπροσθήκη αποθεµατικούαποθεµατικού ασκούασκού ήή

σωλήνασωλήνα στοστο απαγωγόαπαγωγό σκέλοςσκέλος γιαγια τηντην εξοικονόµησηεξοικονόµηση FGFFGF



MAPLESON E (AYREMAPLESON E (AYRE’’S TS T--PIECE)PIECE)

MAPLESON F (JACKSONMAPLESON F (JACKSON--REES)REES)

MaplesonMapleson EE MaplesonMapleson FF



MAPLESON E (AYREMAPLESON E (AYRE’’S TS T--PIECE)PIECE)

ΑυτόµατηΑυτόµατη αναπνοήαναπνοή



ΣΥΣΤΗΜΑΣΥΣΤΗΜΑ BAIN & MAPLESON D BAIN & MAPLESON D 

ΑυτόµατηΑυτόµατη αναπνοήαναπνοή

�� ΣτηνΣτην αυτόµατηαυτόµατη αναπνοήαναπνοή ηη

επανεισπνοήεπανεισπνοή περιορίζεταιπεριορίζεται

µόνοµόνο µεµε επαρκήεπαρκή FGFFGF

�� ΜέγιστηΜέγιστη αποτελεσµατικότητααποτελεσµατικότητα

FGF FGF = = 2,5 x 2,5 x κυψελιδικόςκυψελιδικός

αερισµόςαερισµός

a = a = εισπνοήεισπνοή

b =b = εκπνοήεκπνοή

c = c = εκπνευστικήεκπνευστική παύσηπαύση

d = d = επόµενηεπόµενη εισπνοήεισπνοή

FGFFGF
ΑέριαΑέρια νεκρούνεκρού
χώρουχώρου

ΚυψελιδικάΚυψελιδικά
αέριααέρια



ΣΥΣΤΗΜΑΣΥΣΤΗΜΑ BAIN BAIN 

ΑυτόµατηΑυτόµατη αναπνοήαναπνοή && καπνογραφίακαπνογραφία



ΣΥΣΤΗΜΑΣΥΣΤΗΜΑ BAIN & MAPLESON D BAIN & MAPLESON D 

ΕλεγχόµενηΕλεγχόµενη αναπνοήαναπνοή
�� ΣτηνΣτην ελεγχόµενηελεγχόµενη αναπνοήαναπνοή ηη

επανεισπνοήεπανεισπνοή είναιείναι συνάρτησησυνάρτηση

FGFFGF -- RR RR -- VT VT -- I:E I:E 

�� ΜέγιστηΜέγιστη αποτελεσµατικότητααποτελεσµατικότητα

FGF FGF = 1,5 = 1,5 -- 2,5 x 2,5 x κυψελιδικόςκυψελιδικός

αερισµόςαερισµός -- ↑↑↑↑↑↑↑↑ RR RR -- ↑↑↑↑↑↑↑↑ VTVT --

↑↑↑↑↑↑↑↑ εκπνευστικήεκπνευστική παύσηπαύση
a = a = εισπνοήεισπνοή

b =b = εκπνευστικήεκπνευστική παύσηπαύση

c =c = επόµενηεπόµενη εισπνοήεισπνοή

FGFFGF
ΑέριαΑέρια νεκρούνεκρού
χώρουχώρου

ΚυψελιδικάΚυψελιδικά
αέριααέρια



MAPLESON D & BAINMAPLESON D & BAIN

FGF FGF & & MV MV γιαγια διατήρησηδιατήρηση νορµοκαπνίαςνορµοκαπνίας

�� ΥψηλήΥψηλή FGF (140 ml/kg/min) + FGF (140 ml/kg/min) + φυσιολογικόςφυσιολογικός MV (70 ml/kg)MV (70 ml/kg)

�� ΧαµηλήΧαµηλή FGF (70 ml/kg/min) + FGF (70 ml/kg/min) + µεγάλοςµεγάλος MV (150 ml/kg)MV (150 ml/kg)

�� ΣυνδυασµοίΣυνδυασµοί τωντων δύοδύο συνθηκώνσυνθηκών



ΣΥΝΟΨΗΣΥΝΟΨΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ MAPLESONMAPLESON

ΑποµάκρυνσηΑποµάκρυνση COCO22

ΑυτόµατηΑυτόµατη αναπνοήαναπνοή

�� A > DA > D -- FF -- E > CE > C -- BB
�� A A →→→→→→→→ 1 x MV1 x MV

�� D D -- F F -- E E →→→→→→→→ 2,5 x MV2,5 x MV

�� C C -- B B →→→→→→→→ 2,5 2,5 -- 3 x MV3 x MV



ΣΥΝΟΨΗΣΥΝΟΨΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ MAPLESONMAPLESON

ΑποµάκρυνσηΑποµάκρυνση COCO22

ΕλεγχόµενηΕλεγχόµενη αναπνοήαναπνοή

�� DD -- FF -- EE >> BB -- CC >> AA
�� D D -- F F -- E E →→→→→→→→ 2,5 x MV2,5 x MV

�� C C -- BB →→→→→→→→ 2,5 2,5 -- 3 x MV3 x MV

�� A A →→→→→→→→ 33 x MVx MV



ΣΥΝΟΨΗΣΥΝΟΨΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ MAPLESONMAPLESON

ΠλεονεκτήµαταΠλεονεκτήµατα

�� ΑπλήΑπλή -- φτηνήφτηνή -- ανθεκτικήανθεκτική κατασκευήκατασκευή

�� ΕύκοληΕύκολη αποσυναρµολόγησηαποσυναρµολόγηση -- αποστείρωσηαποστείρωση

�� ΜικρόΜικρό βάροςβάρος -- εύχρησταεύχρηστα σεσε επείγουσεςεπείγουσες καταστάσειςκαταστάσεις

�� ΧαµηλέςΧαµηλές αντιστάσειςαντιστάσεις αναπνοήςαναπνοής

�� ΧρήσηΧρήση στηνστην παιδιατρικήπαιδιατρική αναισθησίααναισθησία
MaplesonMapleson E E καικαι FF

�� ΘέρµανσηΘέρµανση εισπνεοµένωνεισπνεοµένων αερίωναερίων Lack & BainLack & Bain

�� ΑναισθησίαΑναισθησία στονστον µαγνητικόµαγνητικό τοµογράφοτοµογράφο
MaplesonMapleson D D καικαι BainBain



ΣΥΝΟΨΗΣΥΝΟΨΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ MAPLESONMAPLESON

ΜειονεκτήµαταΜειονεκτήµατα

�� ΑπαιτούνΑπαιτούν υψηλήυψηλή ροήροή φρέσκωνφρέσκων αερίωναερίων

�� ΥπερκαπνίαΥπερκαπνία σεσε χαµηλήχαµηλή FGFFGF

�� ΕκπνευστικήΕκπνευστική βαλβίδαβαλβίδα κοντάκοντά στονστον ασθενήασθενή (A(A -- B B -- C)C)

�� ΠρόσµειξηΠρόσµειξη χορηγουµένωνχορηγουµένων αερίωναερίων µεµε αέρααέρα ((ΕΕ))

�� ∆υσχερής∆υσχερής λειτουργικήλειτουργική ανάλυσηανάλυση

�� ΑκατάλληλαΑκατάλληλα στηνστην κακοήθηκακοήθη υπερπυρεξίαυπερπυρεξία



ΚΥΚΛΩΜΑΤΑΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ

ΚυκλικόΚυκλικό σύστηµασύστηµα

�� ΠαροχήΠαροχή φρέσκωνφρέσκων αερίωναερίων

�� ΒαλβίδεςΒαλβίδες µονήςµονής κατεύθυνσηςκατεύθυνσης

εισπνευστικήεισπνευστική -- εκπνευστικήεκπνευστική

�� ΑναπνευστικοίΑναπνευστικοί σωλήνεςσωλήνες

εισπνευστικόςεισπνευστικός -- εκπνευστικόςεκπνευστικός

�� ΣυνδετικόΣυνδετικό ΥΥ

�� ΒαλβίδαΒαλβίδα APLAPL

�� ΑποθεµατικόςΑποθεµατικός ασκόςασκός

�� ΚάνιστροΚάνιστρο µεµε ουσίαουσία γιαγια τηντην

εξουδετέρωσηεξουδετέρωση COCO22



ΚΥΚΛΙΚΟΚΥΚΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΣΥΣΤΗΜΑ
ΠροϋποθέσειςΠροϋποθέσεις αποτελεσµατικήςαποτελεσµατικής λειτουργίαςλειτουργίας

�� ∆ύο∆ύο βαλβίδεςβαλβίδες µονήςµονής κατεύθυνσηςκατεύθυνσης µίαµία στοστο

εισπνευστικόεισπνευστικό καικαι µίαµία στοστο εκπνευστικόεκπνευστικό σκέλοςσκέλος

�� ΗΗ βαλβίδαβαλβίδα APLAPL πρέπειπρέπει νανα είναιείναι µόνοµόνο στοστο

εκπνευστικόεκπνευστικό σκέλοςσκέλος

�� ΗΗ είσοδοςείσοδος τωντων φρέσκωνφρέσκων αερίωναερίων νανα είναιείναι πλησίονπλησίον

τηςτης εισπνευστικήςεισπνευστικής βαλβίδαςβαλβίδας µονήςµονής κατεύθυνσηςκατεύθυνσης



ΚΥΚΛΙΚΟΚΥΚΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΣΥΣΤΗΜΑ

∆ιάταξη∆ιάταξη



ΚΥΚΛΙΚΟΚΥΚΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΣΥΣΤΗΜΑ

ΡοήΡοή τωντων αερίωναερίων



ΚΥΚΛΙΚΟΚΥΚΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΣΥΣΤΗΜΑ

ΤρόποιΤρόποι λειτουργίαςλειτουργίας

�� ΗΗ ροήροή τωντων αερίωναερίων είναιείναι πάντοτεπάντοτε µίαςµίας κατεύθυνσηςκατεύθυνσης

�� ΛειτουργείΛειτουργεί κυριολεκτικάκυριολεκτικά ωςως κύκλωµακύκλωµα αναισθησίαςαναισθησίας

�� ΜερικήΜερική επανεισπνοήεπανεισπνοή µεµε εξουδετέρωσηεξουδετέρωση COCO22

((ηµίκλειστοηµίκλειστο))

�� ΟλικήΟλική επανεισπνοήεπανεισπνοή µεµε πλήρηπλήρη εξουδετέρωσηεξουδετέρωση COCO22

((κλειστόκλειστό))

�� ΧωρίςΧωρίς επανεισπνοήεπανεισπνοή -- χωρίςχωρίς απορρόφησηαπορρόφηση COCO22

αναν FGFFGF > > MVMV →→→→→→→→ αντιοικονοµικόαντιοικονοµικό



ΚΥΚΛΙΚΟΚΥΚΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΣΥΣΤΗΜΑ

ΛειτουργικήΛειτουργική ανάλυσηανάλυση

ΜερικήΜερική επανεισπνοήεπανεισπνοή



ΚΥΚΛΙΚΟΚΥΚΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΣΥΣΤΗΜΑ

ΛειτουργικήΛειτουργική ανάλυσηανάλυση

ΠλήρηςΠλήρης επανεισπνοήεπανεισπνοή -- κλειστόκλειστό



ΚΥΚΛΙΚΟΚΥΚΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΣΥΣΤΗΜΑ

ΛειτουργικήΛειτουργική ανάλυσηανάλυση

ΜερικήΜερική επανεισπνοήεπανεισπνοή



ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ COCO22

�� ΝατράσβεστοςΝατράσβεστος

Ca(OH)Ca(OH)22 80% 80% -- NaOHNaOH 4% 4% -- KOH  1% KOH  1% -- HH22O  15% O  15% -- πυρίτιοπυρίτιο 0.2%0.2%

�� BaralymeBaralyme

Ba(OH)Ba(OH)22.8 H.8 H22O  20% O  20% -- Ca(OH)Ca(OH)22 80% 80% 

�� AMSORB PlusAMSORB Plus®®

Ca(OH)Ca(OH)22 83.2% 83.2% -- HH22O  13 O  13 -- 18%18%

�� ΙώδεςΙώδες τουτου αιθυλενίουαιθυλενίου

ΕυαίσθητοςΕυαίσθητος αλκαλικόςαλκαλικός δείκτηςδείκτης µεµε pH 10,3pH 10,3 -- ΛευκόΛευκό  → → → → → → → → µωβµωβ



ΧΗΜΙΚΗΧΗΜΙΚΗ ΕΞΟΥ∆ΕΤΕΡΩΣΗΕΞΟΥ∆ΕΤΕΡΩΣΗ COCO22

�� ΝατράσβεστοςΝατράσβεστος

COCO22 + H+ H22O O ↔↔ HH22COCO33

HH22COCO33 + 2NaOH (KOH) + 2NaOH (KOH) ↔↔ NaNa22COCO33 (K(K22COCO33) + 2H) + 2H22O + TO + T

NaNa22COCO33 (K(K22COCO33) + Ca(OH)) + Ca(OH)2 2 ↔↔ CaCa22COCO33 + 2NaOH (KOH) + 2NaOH (KOH) 

HH22COCO33 + Ca(OH)+ Ca(OH)2 2 ↔↔ CaCOCaCO33 + 2H+ 2H22O (O (βραδείαβραδεία))



ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΥΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΥ

ΜΕΜΕ ΤΑΤΑ ΠΤΗΤΙΚΑΠΤΗΤΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ

�� ΑποδόµησηΑποδόµηση τριχλωροαιθυλενίουτριχλωροαιθυλενίου

�� ∆ιχλωροακετυλένιο∆ιχλωροακετυλένιο  → → → → → → → → νευροτοξικόνευροτοξικό

�� ΦωσγένιοΦωσγένιο →→→→→→→→ ARDSARDS

�� ΑποδόµησηΑποδόµηση σεβοφλουρανίουσεβοφλουρανίου

�� ΟυσίαΟυσία ΑΑ φθοριοµεθυλφθοριοµεθυλ--2,22,2--διφθοριοδιφθοριο--11--τριφθοριοµεθυλτριφθοριοµεθυλ--
βινυλαιθέραςβινυλαιθέρας →→→→→→→→ νεφροτοξικότητανεφροτοξικότητα

�� ∆ιάσπαση∆ιάσπαση όλωνόλων τωντων πτητικώνπτητικών

�� ΠαραγωγήΠαραγωγή COCO

�� ∆εσφλουράνιο∆εσφλουράνιο ≥≥≥≥≥≥≥≥ ενφλουράνιοενφλουράνιο > > ισοφλουράνιοισοφλουράνιο > > > > 
αλοθάνιοαλοθάνιο = = σεβοφλουράνιοσεβοφλουράνιο



ΑΥΞΗΣΗΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΥΣΙΑΣΟΥΣΙΑΣ ΑΑ

�� ΧαµηλήΧαµηλή ήή ελάχιστηελάχιστη ροήροή φρέσκωνφρέσκων αερίωναερίων

�� BaralymeBaralyme > > νατράσβεστοςνατράσβεστος

�� ΥψηλήΥψηλή συγκέντρωσησυγκέντρωση σεβοφλουρανίουσεβοφλουρανίου

�� ΥψηλήΥψηλή θερµοκρασίαθερµοκρασία στοστο κάνιστροκάνιστρο

�� ΜηΜη αφυδατωµένηαφυδατωµένη ((φρέσκιαφρέσκια) ) νατράσβεστοςνατράσβεστος

�� ΑφυδατωµένηΑφυδατωµένη BaralymeBaralyme



ΑΥΞΗΣΗΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΠΑΡΑΓΩΓΗΣ COCO

�� ΕίδοςΕίδος πτητικούπτητικού αναισθητικούαναισθητικού

�� BaralymeBaralyme > > νατράσβεστοςνατράσβεστος

�� ΥψηλήΥψηλή συγκέντρωσησυγκέντρωση πτητικούπτητικού αναισθητικούαναισθητικού

�� ΥψηλήΥψηλή θερµοκρασίαθερµοκρασία στοστο κάνιστροκάνιστρο

�� ΑφυδατωµένηΑφυδατωµένη ((ξηρήξηρή) ) νατράσβεστοςνατράσβεστος

�� ΑφυδατωµένηΑφυδατωµένη BaralymeBaralyme



ΠΡΟΛΗΨΗΠΡΟΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣΕΚΘΕΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕΣΕ COCO

�� ΕνηµέρωσηΕνηµέρωση προσωπικούπροσωπικού

�� ΚλείσιµοΚλείσιµο ροοµέτρωνροοµέτρων στοστο τέλοςτέλος τηςτης επέµβασηςεπέµβασης

�� ΚλείσιµοΚλείσιµο µηχανηµάτωνµηχανηµάτων στοστο τέλοςτέλος τηςτης ηµέραςηµέρας

�� ΑλλαγήΑλλαγή νατρασβέστουνατρασβέστου

αναν βρεθούνβρεθούν τοτο πρωίπρωί ανοιχτάανοιχτά ροόµετραροόµετρα

�� ΠροσθήκηΠροσθήκη νερούνερού -- επανενυδάτωσηεπανενυδάτωση

αποξηραµένηςαποξηραµένης -- αφυδατωµένηςαφυδατωµένης νατρασβέστουνατρασβέστου



ΑΙΤΙΕΣΑΙΤΙΕΣ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ COCO22

ΚυκλικόΚυκλικό σύστηµασύστηµα

ΕξάντλησηΕξάντληση

νατρασβέστουνατρασβέστου

∆υσλειτουργία∆υσλειτουργία

εισπνευστικήςεισπνευστικής

βαλβίδαςβαλβίδας µόνιµαµόνιµα

ανοικτήανοικτή

∆υσλειτουργία∆υσλειτουργία

εκπνευστικήςεκπνευστικής

βαλβίδαςβαλβίδας µόνιµαµόνιµα

ανοικτήανοικτή



ΚΥΚΛΙΚΟΚΥΚΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΣΥΣΤΗΜΑ

ΠλεονεκτήµαταΠλεονεκτήµατα

�� ΧαµηλήΧαµηλή FGF FGF -- οικονοµίαοικονοµία αερίωναερίων -- µείωσηµείωση ρύπανσηςρύπανσης

�� ∆ιατήρηση∆ιατήρηση θερµοκρασίαςθερµοκρασίας -- ύγρανσηςύγρανσης αεραγωγώναεραγωγών

�� ΣταθερήΣταθερή σύνθεσησύνθεση εισπνεόµενουεισπνεόµενου µείγµατοςµείγµατος αερίωναερίων

�� ΗΗ PaCOPaCO22 εξαρτάταιεξαρτάται απόαπό τοντον MV MV -- όχιόχι τηντην FGFFGF

�� ∆υνατότητα∆υνατότητα λειτουργίαςλειτουργίας ωςως κλειστόκλειστό κύκλωµακύκλωµα

�� ΑπόστασηΑπόσταση µηχανήµατοςµηχανήµατος απόαπό τοτο χειρουργικόχειρουργικό πεδίοπεδίο

�� ΑπλήΑπλή τοποθέτησητοποθέτηση παιδικούπαιδικού κυκλώµατοςκυκλώµατος

�� ΚατάλληλοΚατάλληλο στηνστην κακοήθηκακοήθη υπερπυρεξίαυπερπυρεξία



ΚΥΚΛΙΚΟΚΥΚΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΣΥΣΤΗΜΑ

ΜειονεκτήµαταΜειονεκτήµατα

�� ΠερίπλοκοςΠερίπλοκος σχεδιασµόςσχεδιασµός

�� ΠολλάΠολλά εξαρτήµαταεξαρτήµατα

�� ΠολλέςΠολλές συνδέσειςσυνδέσεις →→→→→→→→ κίνδυνοςκίνδυνος λάθουςλάθους --

αποσύνδεσηςαποσύνδεσης -- απόφραξηςαπόφραξης -- διαφυγήςδιαφυγής

�� ∆ύσκολος∆ύσκολος καθαρισµόςκαθαρισµός καικαι αποστείρωσηαποστείρωση

�� ΟγκώδεςΟγκώδες →→→→→→→→ δενδεν µετακινείταιµετακινείται εύκολαεύκολα

�� ΕύκολαΕύκολα προκαλείταιπροκαλείται ιατρογενήςιατρογενής υποκαπνίαυποκαπνία

�� ΜΜonitoringonitoring πιέσεωνπιέσεων καικαι αναλυτήςαναλυτής ΟΟ22 στοστο κύκλωµακύκλωµα



ΚΛΕΙΣΤΟΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΙΚΟΚΥΚΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΣΥΣΤΗΜΑ

ΠλεονεκτήµαταΠλεονεκτήµατα

�� ΕξοικονόµησηΕξοικονόµηση αερίωναερίων

�� ΜείωσηΜείωση κόστουςκόστους αναισθησίαςαναισθησίας

�� ΜείωσηΜείωση ρύπανσηςρύπανσης

�� ∆ιατήρηση∆ιατήρηση θερµοκρασίαςθερµοκρασίας καικαι υγρασίαςυγρασίας



ΚΛΕΙΣΤΟΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΙΚΟΚΥΚΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΣΥΣΤΗΜΑ

ΜειονεκτήµαταΜειονεκτήµατα

�� ∆υσχερής∆υσχερής οο έλεγχοςέλεγχος τηςτης αναισθησίαςαναισθησίας

�� ΒραδείαΒραδεία µεταβολήµεταβολή εισπνεόµενηςεισπνεόµενης συγκέντρωσηςσυγκέντρωσης

�� ΚίνδυνοςΚίνδυνος δηµιουργίαςδηµιουργίας υποξικούυποξικού µείγµατοςµείγµατος

�� ΚίνδυνοςΚίνδυνος υπερκαπνίαςυπερκαπνίας ήή υπερδοσολογίαςυπερδοσολογίας

�� ΑύξησηΑύξηση συγκέντρωσηςσυγκέντρωσης καικαι επανεισπνοήεπανεισπνοή τοξικώντοξικών
προϊόντωνπροϊόντων αποδόµησηςαποδόµησης πτητικώνπτητικών καικαι COCO

�� ΤοΤο κύκλωµακύκλωµα δενδεν είναιείναι πλήρωςπλήρως κλειστόκλειστό →→→→→→→→ ηη
δειγµατοληψίαδειγµατοληψία γιαγια τηντην ανάλυσηανάλυση τωντων αναισθητικώναναισθητικών
αερίωναερίων καικαι τητη σπιροµετρίασπιροµετρία απαιτείαπαιτεί ωςως 200 200 ml / minml / min



ΕυχαριστώΕυχαριστώ


