
ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣ



ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣ

�� ΑρχέςΑρχές ΦυσικήςΦυσικής

�� ΙδιαίτεραΙδιαίτερα χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τωντων εξατµιστήρωνεξατµιστήρων

�� ΤύποιΤύποι εξατµιστήρωνεξατµιστήρων

�� ΑσφάλειαΑσφάλεια στηστη χρήσηχρήση τωντων εξατµιστήρωνεξατµιστήρων



ΤιΤι τουςτους θεθε’’ µεµε;;

•• αναισθητικοίαναισθητικοί παράγοντεςπαράγοντες = = υγράυγρά πτητικάπτητικά

•• σηµείοσηµείο εισόδουεισόδου = = πνεύµονεςπνεύµονες

•• χορήγησηχορήγηση = = συγκεκριµένησυγκεκριµένη δόσηδόση καικαι πυκνότηταπυκνότητα

•• πίεσηπίεση τωντων κεκορεσµένωνκεκορεσµένων ατµώνατµών τωντων πτητικώνπτητικών = = 
πολύπολύ µεγάληµεγάλη [[πρέπειπρέπει νανα αραιωθούναραιωθούν]]

•• διάλυσηδιάλυση ατµώνατµών [[ελεγχόµεναελεγχόµενα καικαι µεµε ακριβήακριβή τρόποτρόπο]]

•• ανεξάρτηταανεξάρτητα απόαπό µεταβολέςµεταβολές::
•• θερµοκρασίαςθερµοκρασίας

•• πίεσηςπίεσης

•• ροήςροής φρέσκωνφρέσκων αερίωναερίων..



ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΑΣΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΑΣ==

ΣΥΣΚΕΥΗΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑΓ∆ΗΝΣΤΑΓ∆ΗΝ ΕΓΧΥΣΗΣΕΓΧΥΣΗΣ

•• σύριγγασύριγγα -- φιαλίδιοφιαλίδιο

•• συσκευήσυσκευή ορούορού

•• φλεβικόςφλεβικός καθετήραςκαθετήρας

•• κυκλοφορίακυκλοφορία!. !. 

•• θάλαµοςθάλαµος εξάτµισηςεξάτµισης

•• αναπνευστικόαναπνευστικό

κύκλωµακύκλωµα

•• τραχειοσωλήναςτραχειοσωλήνας

•• κυκλοφορίακυκλοφορία!. !. 



ΝαρκωτήςΝαρκωτής # # ΑναισθησιολόγοςΑναισθησιολόγος

•• κατανόησηκατανόηση τουτου
τρόπουτρόπου λειτουργίαςλειτουργίας
τωντων εξατµιστήρωνεξατµιστήρων

•• κατανόησηκατανόηση τωντων επίεπί
µέρουςµέρους ιδιοτήτωνιδιοτήτων
πτητικώνπτητικών

•• θερµότηταθερµότητα

•• θερµοκρασίαθερµοκρασία

•• πίεσηπίεση

•• µηχανικήµηχανική ροήςροής αερίωναερίων

•• εξάτµισηεξάτµιση, , κλπκλπ



οο ΑναισθησιολόγοςΑναισθησιολόγος

•• γνωρίζειγνωρίζει

•• τιτι δίνειδίνει

•• πότεπότε τοτο δίνειδίνει

•• πωςπως δραδρα

•• τιτι παρενέργειεςπαρενέργειες έχειέχει

•• αλλάαλλά καικαι

•• πωςπως τοτο δίνειδίνει

•• πωςπως εξασφαλίζειεξασφαλίζει ότιότι τοτο δίνειδίνει

•• σωστάσωστά καικαι

•• θαθα αναγνωρίσειαναγνωρίσει κάτωκάτω απόαπό
ποιεςποιες συνθήκεςσυνθήκες προβλήµαταπροβλήµατα
στηστη µέθοδοµέθοδο



�� ΕξάτµισηΕξάτµιση
�� κινητικήκινητική θεωρίαθεωρία τηςτης ύληςύλης

��επίδρασηεπίδραση τηςτης θερµοκρασίαςθερµοκρασίας [[καικαι όχιόχι µόνοµόνο ...]...]

�� ΠίεσηΠίεση κεκορεσµένωνκεκορεσµένων ατµώνατµών
�� ΜΕΓΙΣΤΗΜΕΓΙΣΤΗ συγκέντρωσησυγκέντρωση µορίωνµορίων στηνστην αέριααέρια φάσηφάση

�� επίδρασηεπίδραση τηςτης θερµοκρασίαςθερµοκρασίας [[ΜΟΝΟΜΟΝΟ!]!]

�� ΘερµότηταΘερµότητα εξάτµισηςεξάτµισης
�� ενέργειαενέργεια πουπου αφαιρείταιαφαιρείται απόαπό τοτο υγρόυγρό

�� ηη θερµοκρασίαθερµοκρασία τουτου υγρούυγρού ⇓⇓

�� ηη πίεσηπίεση τωντων ατµώνατµών ⇓⇓

�� µηχανισµοίµηχανισµοί αντιρόπησηςαντιρόπησης

ΦΥΣΙΚΗΦΥΣΙΚΗ γιαγια τουςτους ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣ

•• όλαόλα τατα µόριαµόρια βρίσκονταιβρίσκονται σεσε συνεχήσυνεχή κίνησηκίνηση

•• ανάλογαανάλογα µεµε τιςτις δυνάµειςδυνάµεις έλξηςέλξης πουπου υφίστανταιυφίστανται = = 

στερεήστερεή, , υγρήυγρή ήή αέριααέρια φάσηφάση. . 

•• φαινόµενοφαινόµενο εξάτµισηςεξάτµισης = = µόριαµόρια ξεφεύγουνξεφεύγουν απόαπό τηντην

επιφάνειαεπιφάνεια τωντων υγρώνυγρών



ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣ
δοµήδοµή

�� ΒασικάΒασικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά

�� ΘάλαµοςΘάλαµος εξάτµισηςεξάτµισης

�� ΠαράπλευρηΠαράπλευρη -- ΚύριαΚύρια ροήροή

�� ΘερµοχωρητικότηταΘερµοχωρητικότητα

... ... θερµοστάτηςθερµοστάτης

... ... χαλκόςχαλκός, , αλουµίνοαλουµίνο

�� ΑγωγιµότηταΑγωγιµότητα θερµότηταςθερµότητας



ΗΗ αρχήαρχή τηςτης εµποτισµένηςεµποτισµένης γάζαςγάζας υπάρχειυπάρχει ακόµαακόµα

θρυαλλίδιαθρυαλλίδια

wick [wick [φυτίλιφυτίλι]. ]. 

ιστορίαιστορία



ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣ
αρχήαρχή λειτουργίαςλειτουργίας

Πτητικό αναισθητικό

Κορεσµένοι ατµοί
ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΑΕΡΙΑΦΡΕΣΚΑ ΑΕΡΙΑ



παραλλαγήπαραλλαγή τηςτης οµάδαςοµάδας τωντων

εξατµιστήρωνεξατµιστήρων

Goldman, McKeson, RowbothamGoldman, McKeson, Rowbotham

Γυάλινο δοχείο
απευθείας σύνδεση µε το

αναπνευστικό κύκλωµα

βαλβίδα

χονδρικής ... 



παραλλαγήπαραλλαγή τηςτης οµάδαςοµάδας τωντων

εξατµιστήρωνεξατµιστήρων

Goldman, McKeson, RowbothamGoldman, McKeson, Rowbotham

•• αδυναµίααδυναµία ρύθµισηςρύθµισης τηςτης θερµοκρασίαςθερµοκρασίας

•• µεµε τητη πάροδοπάροδο τουτου χρόνουχρόνου ηη απόδοσηαπόδοση µειώνεταιµειώνεται

•• ηη ροήροή φρέσκωνφρέσκων αερίωναερίων καθορίζεικαθορίζει τηντην
συγκέντρωσησυγκέντρωση

•• αρχήαρχή τωντων εξατµιστήρωνεξατµιστήρων επιφανείαςεπιφανείας (flow(flow--
over)over)

•• ηη ροήροή περνάπερνά πάνωπάνω απόαπό τοτο πτητικόπτητικό

•• δενδεν εξασφαλίζεταιεξασφαλίζεται οο κορεσµόςκορεσµός µεµε ατµούςατµούς



ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣ
αρχήαρχή λειτουργίαςλειτουργίας

Πτητικό αναισθητικό

ΚορεσµένοιΚορεσµένοι ατµοίατµοίΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΡΟΗ

ΚΥΡΙΑ ΡΟΗ

ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΑΕΡΙΑ



Halox Halox 

γυάλινηγυάλινη!!

µόνο για αλοθάνιο, που δεν έχει µεγάλη θερµότητα εξάτµισης και άρα δεν ψύχεται

εύκολα!



Cupper KettleCupper Kettle



καινούργιακαινούργια προβλήµαταπροβλήµατα ... !... !

•• απότοµηαπότοµη πτώσηπτώση τηςτης παροχήςπαροχής φρέσκωνφρέσκων αερίωναερίων

... [;]... [;]

•• χορήγησηχορήγηση υψηλώνυψηλών πυκνοτήτωνπυκνοτήτων αναισθητικούαναισθητικού

[[µπαµπα, , καικαι γιατίγιατί;];]

•• ηη παράπλευρηπαράπλευρη ροήροή

είναιείναι ανεξάρτητηανεξάρτητη

τηςτης κύριαςκύριας



ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣ
««άσκησιςάσκησις επίεπί χάρτουχάρτου»»

ΠρόβληµαΠρόβληµα: : χορήγησηχορήγηση ισοφλουρανίουισοφλουρανίου 1.5% / 1.5% / ροήροή αερίωναερίων 5 5 L/minL/min

∆εδοµένα∆εδοµένα: : ΤΤ= 20= 20οοC, C, PPatmatm=760 mmHg, P=760 mmHg, Pατµώνατµών ισοφλουρανίουισοφλουρανίου=239 =239 mmHgmmHg

239239//760760=0.314 =0.314 ήή 31.4% 31.4% ήή 31.4 31.4 mlml ισοφλισοφλ./ 100 ./ 100 mlml ροήςροής αερίωναερίων

1.5 % 1.5 % τωντων 50005000 mlml = 75= 75 ml ml ισοφλουράνιοισοφλουράνιο

31.4 31.4 ml             100 mlml             100 ml

75 ml                    x;75 ml                    x; �� x x = 239 = 239 mlml

ΕποµένωςΕποµένως:: 239 239 mlml παράπλευρηπαράπλευρη ροήροή

4761 4761 mlml κύριακύρια ροήροή

PP11/P/P22=V=V11/V/V22



ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣ
αλλαγέςαλλαγές!!!!!!

Πτητικό αναισθητικό

Κορεσµένοι ατµοί

ΚΥΡΙΑ ΡΟΗ

ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΑΕΡΙΑΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΡΟΗ

Π
Α
Ρ
Α
Π
Λ
Ε
Υ
Ρ
Η

ΡΟΗ

ΚΥΡΙΑ ΡΟΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ

5000 ml 239 ml 4.78%

4000 ml 191 ml 4.78%

3000 ml 143 ml 4.78%

2000 ml 96 ml 4.78%

ΑνΑν είναιείναι σταθεράσταθερά::

επιθυµητήεπιθυµητή πυκνότηταπυκνότητα

θερµοκρασίαθερµοκρασία

πίεσηπίεση περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος



ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣ
ρύθµισηρύθµιση παράπλευρηςπαράπλευρης ροήςροής



Vapor Vapor τηςτης Draeger Draeger 

ΘρυαλλίδιαΘρυαλλίδια!!



ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣ
ρύθµισηρύθµιση παράπλευρηςπαράπλευρης ροήςροής

ΚΥΡΙΑΚΥΡΙΑ ΡΟΗΡΟΗ



TEC2 της Ohmeda 



TEC3 της Ohmeda 



ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣ
ρύθµιση παράπλευρης ροής

ΚΥΡΙΑ ΡΟΗ

ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΡΟΗ



ΕΜΟΕΜΟ



ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣ
ρύθµισηρύθµιση παράπλευρηςπαράπλευρης ροήςροής

ΟΗΙΟΟΗΙΟ



ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣ

Πτητικό αναισθητικό

Κορεσµένοι ατµοί

Πτητικό αναισθητικό

Κορεσµένοι ατµοί

ΚΥΡΙΑ ΡΟΗ

ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΑΕΡΙΑΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΑΕΡΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΡΟΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ

200 C 239 ml

18o C 260 ml

Π
Α
Ρ
Α
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ΡΟΗ



ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣ
θερµοστάτεςθερµοστάτες

NiNi

CuCu

διµεταλλικόςδιµεταλλικός Ni/Cu Ni/Cu 



TEC 4 TEC 4 



ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣ
θερµοστάτεςθερµοστάτες



Vapor



ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣ
θερµοστάτεςθερµοστάτες

Α
ΙΘ

Ε
Ρ
Α
Σ



ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣ
θερµοστάτεςθερµοστάτες�

Πτητικό αναισθητικό

Simens Simens 



TEC 6TEC 6

•• PPατµώνατµών 669 mmHg 669 mmHg σεσε 2020οο CC

•• θάλαµοςθάλαµος εξάτµισηςεξάτµισης =  39=  39οο C. C. 

••→→PPατµώνατµών 1500 mmHg1500 mmHg

•• θερµοστάτηςθερµοστάτης

•• βαλβίδαβαλβίδα αποκλεισµούαποκλεισµού [[ΤΤ> 39> 39οο CC

•• βαλβίδαβαλβίδα σταθερήςσταθερής πίεσηςπίεσης

•• ηλεκτρονικήηλεκτρονική//µηχανικήµηχανική σύζευξησύζευξη

•• πίεσηπίεση στοστο κύκλωµακύκλωµα ροήςροής ατµώνατµών

~ ~ ροήροή στοστο κύκλωµακύκλωµα φρέσκωνφρέσκων

αερίωναερίων ... ... 



ΑυτόνΑυτόν καταλαβαίνετεκαταλαβαίνετε ήή εµέναεµένα;;



ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣ
ασφάλειαασφάλεια στηστη χρήσηχρήση

ΈλεγχοςΈλεγχος κατανάλωσηςκατανάλωσης [[3 * 3 * ροήροή * %* %]]

ΛάθοςΛάθος πτητικόπτητικό αναισθητικόαναισθητικό

∆ιαφορετική∆ιαφορετική πίεσηπίεση ατµώνατµών

∆ιαφορετικές∆ιαφορετικές αντιοξειδωτικέςαντιοξειδωτικές ουσίεςουσίες

∆ιαφορετικές∆ιαφορετικές συντηρητικέςσυντηρητικές ουσίεςουσίες

ΜεγάληΜεγάλη κλίσηκλίση, , ανατροπήανατροπή ήή υπερπλήρωσηυπερπλήρωση

ΣχηµατισµόςΣχηµατισµός αφρούαφρού

∆ιαρροές∆ιαρροές

ΦαινόµεναΦαινόµενα άντλησηςάντλησης & & συµπίεσηςσυµπίεσης



ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣ

µεταβλητήςµεταβλητής παράκαµψηςπαράκαµψης
φαινόµενοφαινόµενο άντλησηςάντλησης

Pumping effect

Α Β

Γ

εκπνοή



ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣ

µεταβλητήςµεταβλητής παράκαµψηςπαράκαµψης
φαινόµενοφαινόµενο άντλησηςάντλησης

Pumping effect

Α Β

Γ

εισπνοή



ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣ

µεταβλητήςµεταβλητής παράκαµψηςπαράκαµψης
φαινόµενοφαινόµενο άντλησηςάντλησης

Pumping effect

Α Β

Γ

αρχή εκπνοής



ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣ

µεταβλητήςµεταβλητής παράκαµψηςπαράκαµψης
φαινόµενοφαινόµενο άντλησηςάντλησης

Pumping effect

Α Β

Γ





Pumping effect

Α Β

Γ

ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣ

ελεγχόµενηςελεγχόµενης ροήςροής
φαινόµενοφαινόµενο άντλησηςάντλησης

εκπνοή



Pumping effect

Α Β

Γ

ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣ

ελεγχόµενηςελεγχόµενης ροήςροής
φαινόµενοφαινόµενο άντλησηςάντλησης

εισπνοή



Pumping effect

Α Β

Γ

ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣ

ελεγχόµενηςελεγχόµενης ροήςροής
φαινόµενοφαινόµενο άντλησηςάντλησης



•• µικρήµικρή ποσότηταποσότητα ΠτΠτ//ΑΑ στοστο θάλαµοθάλαµο

εξαέρωσηςεξαέρωσης

•• χαµηλήχαµηλή ροήροή φρέσκωνφρέσκων αερίωναερίων

•• οιοι µεταβολέςµεταβολές τωντων πιέσεωνπιέσεων είναιείναι συχνέςσυχνές καικαι

υψηλέςυψηλές

•• ηη χορηγούµενηχορηγούµενη συγκέντρωσησυγκέντρωση ΠτΠτ//ΑΑ είναιείναι

µικρήµικρή

ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣ

φαινόµενοφαινόµενο άντλησηςάντλησης





ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣ
φαινόµενοφαινόµενο συµπίεσηςσυµπίεσης

Pressuring effect

εκπνοή

πίεση



ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣ

φαινόµενοφαινόµενο συµπίεσηςσυµπίεσης

•• σεσε µεγάλεςµεγάλες αυξοµειώσειςαυξοµειώσεις τηςτης πίεσηςπίεσης

•• σεσε µικρέςµικρές πυκνότητεςπυκνότητες. . 

•• µεγάλεςµεγάλες ροέςροές φρέσκωνφρέσκων αερίωναερίων. . 



ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣ
ασφάλειαασφάλεια στηστη χρήσηχρήση

ΈλεγχοςΈλεγχος κατανάλωσηςκατανάλωσης [[3 * 3 * ροήροή * %* %]]

ΛάθοςΛάθος πτητικόπτητικό αναισθητικόαναισθητικό

ΜεγάληΜεγάλη κλίσηκλίση, , ανατροπήανατροπή ήή υπερπλήρωσηυπερπλήρωση

ΣχηµατισµόςΣχηµατισµός αφρούαφρού

∆ιαρροές∆ιαρροές

ΦαινόµεναΦαινόµενα άντλησηςάντλησης & & συµπίεσηςσυµπίεσης

ΑλλαγέςΑλλαγές στηνστην ατµοσφαιρικήατµοσφαιρική πίεσηπίεση



ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣ
µεταβολέςµεταβολές στηνστην ατµοσφαιρικήατµοσφαιρική πίεσηπίεση

ΠρόβληµαΠρόβληµα: : χορήγησηχορήγηση ισοφλουρανίουισοφλουρανίου 1.5% / 1.5% / ροήροή αερίωναερίων 5 5 L/minL/min

∆εδοµένα∆εδοµένα::ΤΤ= 20= 20οοC, C, PPatmatm=760 mmHg, P=760 mmHg, Pατµώνατµών ισοφλουρανίουισοφλουρανίου=239 =239 mmHgmmHg

239239//760760=0.314 =0.314 ήή 31.4% 31.4% ήή 31.4 31.4 mlml ισοφλισοφλ./ 100 ./ 100 mlml ροήςροής αερίωναερίων

σταστα 100 100 ml ml θέλωθέλω 1.5 1.5 ml ml ισοφλισοφλ ⇒⇒

σταστα 5 5 L L θέλωθέλω 1.5*50=751.5*50=75 ml ml ισοφλισοφλ

31.4 31.4 ml             100 mlml             100 ml

75 ml                    x;75 ml                    x; �� x x = 239 = 239 mlml

ΕποµένωςΕποµένως:: 239 239 mlml παράπλευρηπαράπλευρη ροήροή

4721 4721 mlml κύριακύρια ροήροή

ΠρόβληµαΠρόβληµα: : χορήγησηχορήγηση ισοφλουρανίουισοφλουρανίου 1.5% / 1.5% / ροήροή αερίωναερίων 5 5 L/minL/min

∆εδοµένα∆εδοµένα: : ΤΤ= 20= 20οοCC, , PPatmatm=1520 mmHg=1520 mmHg, , PPατµώνατµών ισοφλουρανίουισοφλουρανίου=239 =239 mmHgmmHg

ΕποµένωςΕποµένως:: 239 239 mlml παράπλευρηπαράπλευρη ροήροή

4721 4721 mlml κύριακύρια ροήροή
239239//15201520==0.1560.156 ήή 15.615.6% % ήή 15.615.6 mlml ισοφλισοφλ./ 100 ./ 100 mlml ροήςροής αερίωναερίων

15.6 15.6 ml             100 mlml             100 ml

x; x; 239 ml 239 ml �
� x x = 37.5 = 37.5 mlml

37.5 37.5 ml             5000 mlml             5000 ml

x; x; 100 ml 100 ml �
� x x = 0.75 = 0.75 ml ml ήτοιήτοι 0.75%0.75%



ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣ
µεταβολέςµεταβολές στηνστην ατµοσφαιρικήατµοσφαιρική πίεσηπίεση

ΠΡΟΣΟΧΗΠΡΟΣΟΧΗ
οο εγκέφαλοςεγκέφαλος δενδεν µετράµετρά τηντην % % συγκέντρωσησυγκέντρωση

αλλάαλλά

τηντην τάσητάση σεσε mmHgmmHg

1.5 % 1.5 % σεσε 760 mmHg = 11.4 mmHg760 mmHg = 11.4 mmHg

αλλάαλλά καικαι
0.75 % 0.75 % σεσε 1520 mmHg = 11.4 mmHg1520 mmHg = 11.4 mmHg



Ι∆ΑΝΙΚΟΣΙ∆ΑΝΙΚΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΑΣΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΑΣ

•• µικρόµικρό βάροςβάρος

•• µειωµένεςµειωµένες ανάγκεςανάγκες τεχνικούτεχνικού έλεγχουέλεγχου

•• ακρίβειαακρίβεια

•• χωρίςχωρίς απώλειεςαπώλειες στοστο περιβάλλονπεριβάλλον

•• µεµε µηχανισµούςµηχανισµούς ασφάλειαςασφάλειας, , πουπου

ελαχιστοποιούνελαχιστοποιούν δυσλειτουργίαςδυσλειτουργίας λόγωλόγω

µηχανικούµηχανικού ήή ανθρώπινουανθρώπινου λάθουςλάθους..



Ι∆ΑΝΙΚΟΣΙ∆ΑΝΙΚΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΑΣΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΑΣ

•• ΕιδικάΕιδικά γιαγια τοντον ανθρώπινοανθρώπινο παράγονταπαράγοντα
πρέπειπρέπει::

•• νανα είναιείναι πάνταπάντα σωστάσωστά τοποθετηµένοςτοποθετηµένος

•• σταθεροποιηµένοςσταθεροποιηµένος,,

•• νανα µεταφέρεταιµεταφέρεται σεσε οριζόντιαοριζόντια θέσηθέση,,

•• νανα γεµίζειγεµίζει µεµε τοτο κατάλληλοκατάλληλο πάνταπάντα ΠτΠτ//ΑΑ

•• ότανόταν είναιείναι εκτόςεκτός λειτουργίαςλειτουργίας νανα µηνµην
τοποθετείταιτοποθετείται σεσε καθαριστικάκαθαριστικά υγράυγρά , , ούτεούτε νανα
επιχειρηθείεπιχειρηθεί αποστείρωσήαποστείρωσή τουτου..



ΜεΜε ενοχλείενοχλεί, , ότανόταν τουςτους βλέπωβλέπω νανα τοτο

βάζουνβάζουν στοστο αυτίαυτί τουςτους

γιαγια νανα διαπιστώσούνδιαπιστώσούν

µήπωςµήπως έχειέχει σταµατήσεισταµατήσει!!

∆εν∆εν µεµε ενοχλείενοχλεί νανα βλέπωβλέπω τουςτους

ακροατέςακροατές µουµου νανα βλέπουνβλέπουν τοτο ρολόιρολόι

τουςτους..



ΣτοΣτο θάλαµοθάλαµο εξάτµισηςεξάτµισης ηη πίεσηπίεση τωντων

ατµώνατµών τουτου πτητικούπτητικού είναιείναι::

1.1. ΊσηΊση µεµε τηντην ατµοσφαιρικήατµοσφαιρική

2.2. ΊσηΊση µεµε τιςτις πνευµονικέςπνευµονικές αντιστάσειςαντιστάσεις

3.3. ΣυγκεκριµένηΣυγκεκριµένη ανάλογαανάλογα µεµε τοτο πτητικόπτητικό

αναισθητικόαναισθητικό

4.4. ΊσηΊση µεµε τηντην ατµοσφαιρικήατµοσφαιρική, , µείονµείον τητη µερικήµερική

τάσητάση τουτου πτητικούπτητικού αναισθητικούαναισθητικού..

1.1. ΊσηΊση µεµε τηντην ατµοσφαιρικήατµοσφαιρική

2.2. ΊσηΊση µεµε τιςτις πνευµονικέςπνευµονικές αντιστάσειςαντιστάσεις

3.3. ΣυγκεκριµένηΣυγκεκριµένη ανάλογαανάλογα µεµε τοτο πτητικόπτητικό

αναισθητικόαναισθητικό

4.4. ΊσηΊση µεµε τηντην ατµοσφαιρικήατµοσφαιρική, , µείονµείον τητη µερικήµερική

τάσητάση τουτου πτητικούπτητικού αναισθητικούαναισθητικού..



ΟΟ θερµοστάτηςθερµοστάτης είναιείναι απαραίτητοςαπαραίτητος σεσε

όλουςόλους τουςτους εξατµιστήρεςεξατµιστήρες

1.1. ΝαίΝαί, , εφόσονεφόσον βασίζεταιβασίζεται στιςστις αρχέςαρχές τηςτης παθητικήςπαθητικής

εξάτµισηςεξάτµισης

2.2. ΌχιΌχι, , εφόσονεφόσον χρησιµοποιείχρησιµοποιεί µηχανισµόµηχανισµό ψεκασµούψεκασµού

3.3. ΌχιΌχι, , εφόσονεφόσον είναιείναι εξατµιστήραςεξατµιστήρας δεσφλουρανίουδεσφλουρανίου

4.4. ΌλαΌλα τατα παραπάνωπαραπάνω

5.5. 1 & 21 & 2

1.1. ΝαίΝαί, , εφόσονεφόσον βασίζεταιβασίζεται στιςστις αρχέςαρχές τηςτης παθητικήςπαθητικής

εξάτµισηςεξάτµισης

2.2. ΌχιΌχι, , εφόσονεφόσον χρησιµοποιείχρησιµοποιεί µηχανισµόµηχανισµό ψεκασµούψεκασµού

3.3. ΌχιΌχι, , εφόσονεφόσον είναιείναι εξατµιστήραςεξατµιστήρας δεσφλουρανίουδεσφλουρανίου

4.4. ΌλαΌλα τατα παραπάνωπαραπάνω

5.5. 1 & 21 & 2



ΣεΣε ποιέςποιές περιπτώσειςπεριπτώσεις χορηγείταιχορηγείται αυξηµένηαυξηµένη

συγκέντρωσησυγκέντρωση πτητικούπτητικού αναισθητικούαναισθητικού σεσε

σχέσησχέση µεµε τηντην ένδειξηένδειξη τουτου εξατµιστήραεξατµιστήρα;;

1.1. ΣτοΣτο φαινόµενοφαινόµενο άντλησηςάντλησης

2.2. ΣτοΣτο φαινόµενοφαινόµενο συµπίεσηςσυµπίεσης

3.3. ΣεΣε αυξηµένηαυξηµένη ατµοσφαιρικήατµοσφαιρική πίεσηπίεση

4.4. ΌτανΌταν χρησιµοποιείταιχρησιµοποιείται ΝΝ22ΟΟ

5.5. ΌλαΌλα τατα παραπάνωπαραπάνω

1.1. ΣτοΣτο φαινόµενοφαινόµενο άντλησηςάντλησης

2.2. ΣτοΣτο φαινόµενοφαινόµενο συµπίεσηςσυµπίεσης

3.3. ΣεΣε αυξηµένηαυξηµένη ατµοσφαιρικήατµοσφαιρική πίεσηπίεση

4.4. ΌτανΌταν χρησιµοποιείταιχρησιµοποιείται ΝΝ22ΟΟ

5.5. ΌλαΌλα τατα παραπάνωπαραπάνω



ΑπόΑπό τίτί εξαρτάταιεξαρτάται ηη πίεσηπίεση ατµούατµού

στονστον εξατµιστήραεξατµιστήρα;;

1.1. ΑπόΑπό τηντην εξωτερικήεξωτερική ατµοσφαιρικήατµοσφαιρική πίεσηπίεση

2.2. ΑπόΑπό τητη θερµοχωρητικότηταθερµοχωρητικότητα τουτου εξατµιστήραεξατµιστήρα

3.3. ΑπόΑπό τητη θερµοκρασίαθερµοκρασία περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος

4.4. ΑπόΑπό τητη θερµοκρασίαθερµοκρασία εντόςεντός τουτου εξατµιστήραεξατµιστήρα

5.5. 1 & 41 & 4

1.1. ΑπόΑπό τηντην εξωτερικήεξωτερική ατµοσφαιρικήατµοσφαιρική πίεσηπίεση

2.2. ΑπόΑπό τητη θερµοχωρητικότηταθερµοχωρητικότητα τουτου εξατµιστήραεξατµιστήρα

3.3. ΑπόΑπό τητη θερµοκρασίαθερµοκρασία περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος

4.4. ΑπόΑπό τητη θερµοκρασίαθερµοκρασία εντόςεντός τουτου εξατµιστήραεξατµιστήρα

5.5. 1 & 41 & 4


