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 32/0  וראות עבודה מקוצרות.* מסמך זה הינו ה
 * אין מסמך זה בא להחליף כל ספרות מקורית של היצרן.

 * בכל מקרה של סתירה או חסר  יש לנהוג עפ"י הוראות היצרן המקוריות.
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 32/3  וראות עבודה מקוצרות.* מסמך זה הינו ה
 * אין מסמך זה בא להחליף כל ספרות מקורית של היצרן.

 * בכל מקרה של סתירה או חסר  יש לנהוג עפ"י הוראות היצרן המקוריות.

 )מסך( מנשםקדמת ה
 

 
  

 מגע מסך 0

נורת אזעקה צבעונית. צבע אדום = אזעקה ברמה גבוה. צבע צהוב = אזעקה ברמה נמוכה  3

 / בינונית. 

. לאחר לחיצה על הכפתור במצב הנשמה יש לאשר את המעבר Standbyכפתור הדלקה /  0

 במסך עצמו. לחיצה ארוכה נוספת תכבה את המנשם  standby –ל 

 נימית נטענת.דולקת כאשר הסוללה הפ –נורית טעינה  4

נעילת / פתיחת מסך. כשהנורית דולקת מסך הנגיעה נעול ולחיצה עליו תגרום להשמעת  5

 צליל. הנעילה היא למסך ולא לכפתורים שבצד ימין.

או עד  033%. נורית הכפתור תדלוק בצבע ירוק כל זמן מתן דקות 3 –חמצן ל  033% 6

  הדקות. 3ללחיצה נוספת לסיום לפני 

7 MANUAL –  הוספת נשימה אחת בהתאם לנתוני ההנשמה. לחיצה ארוכה תגרום

 להארכת שלב השאיפה עד שחרור הכפתור.

 דקות 03. ההפעלה היא למשך  לחץ הפעלה / הפסקה לנבולייזר 8

 .USBלצילום המסך אל כרטיס  Print Screenכפתור  2

 דקות 3השתקת אזעקה למשך  03

00 PT - knob – ל נתוני ההנשמה והמדידות.כפתור לשליטה ע 

 כיסוי קדמי ובית הסוללה 03

 
  פירוט נרחב על חלק מהאופציות המופעלות בכפתורים אלו ניתן לקבל בפרק פעולות מיוחדות

 בסוף ספרון זה. 
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 32/0  וראות עבודה מקוצרות.* מסמך זה הינו ה
 * אין מסמך זה בא להחליף כל ספרות מקורית של היצרן.

 * בכל מקרה של סתירה או חסר  יש לנהוג עפ"י הוראות היצרן המקוריות.

 

 צד המכשיר )שמאל( צד המכשיר )ימין(

 

 
 

 

 חיבור הצינור המגיע מהמטופל.

 Expiratory Valve –אל ה 

המורכב מכיסוי וממברנה  

מתחבר צינור ההנשמה המגיע 

 מהחולה

 למטרות טכניות. USBשקע  0

 

 יציאה אל החולה.

אל חיבור זה מתחבר הפילטר 

האינספירטורי וצינור ההנשמה 

 המגיע אל החולה. 

כניסת אוויר לקירור המכשיר ופילטר  3

 אבק.

 !אסור לחסום פתח זה

 פתח אוורור.  0

 !סום פתח זהלח אסור

 כבל חשמל עם תפס. 0

 מדבקה עם פרטי המכשיר. 4 חיבור אל הנבולייזר. 4

 Flow –חיבור צינורות ה  5

sensor בהתאם לצבע 

 שקע לכניסת כבל החשמל אל המכשיר. 5

 חיבור לחמצן בלחץ נמוך 6 רמקול 6

 חיבור לחמצן בלחץ גבוה. 7  
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 32/4  וראות עבודה מקוצרות.* מסמך זה הינו ה
 * אין מסמך זה בא להחליף כל ספרות מקורית של היצרן.

 * בכל מקרה של סתירה או חסר  יש לנהוג עפ"י הוראות היצרן המקוריות.

 

 

 

 מנשםהדלקת ה

 
 נמצא בחלקו הקדמי העליון בצד ימין. מנשםה / כיבוי של הכפתור הדלק

 

שניות לפני שנקבל את מסך  45 –יופעלו תוכניות בדיקה פנימיות למשך כ  מנשםלאחר הדלקת ה

 הפתיחה.

 

 

 

 
  

כפתור הדלקה 

 וכיבוי



  

 32/5  וראות עבודה מקוצרות.* מסמך זה הינו ה
 * אין מסמך זה בא להחליף כל ספרות מקורית של היצרן.

 * בכל מקרה של סתירה או חסר  יש לנהוג עפ"י הוראות היצרן המקוריות.

 מסך ההתחלה

  
 

  

1 3 

 הפעל את המנשם

New Patient 

 )ברירת המחדל(
Last patient 

לחץ על כפתור 

START  בתחתית

מסך הנגיעה 

 להתחלת הנשמה
 בחר את מין וגובה החולה

 בחר את שיטת ההנשמה ונתוני ההנשמה )כמתואר בהמשך(

לחץ על כפתור 

START  בתחתית

מסך הנגיעה 

 להתחלת הנשמה
  מסך זה מופיע גם כשנכנסים למצבStandby 

לאחר ניתוק החולה. ההבדל הוא שברירת  

)לחזור לנתוני החולה(   3המחדל לבחירה היא 

אזור הצהוב יופיע טיימר ובצידו הימני של ה

המראה את הזמן מאז הכניסה למצב זה 

 ומשמש לאינפורמציה בלבד.

 

3 

 בתמונה( 0נשמה )בחר את ברירת המחדל לה



  

 32/6  וראות עבודה מקוצרות.* מסמך זה הינו ה
 * אין מסמך זה בא להחליף כל ספרות מקורית של היצרן.

 * בכל מקרה של סתירה או חסר  יש לנהוג עפ"י הוראות היצרן המקוריות.

 ברירת המחדלסך מ
 

 

 

 

 
 

(, Dynamic Lung –לחיצה במרכז המסך )האזור המסומן בתמונה כ ניתן לשנות את התצוגה ע"י 

  לאישור. PT-Knob –בחירת התצוגה אשר תופיע במקום זה ולחיצה על ה 

 נתונים מספריים ראשיים

סימון 

לפעילות 

ספונטנית 

 של החולה

שינוי  פתיחת מסך

 נתוני הנשמה

פתיחת מסך שינוי 

 גבולות אזעקה

פתיחת מסך 

 נתוני ההנשמה
פתיחת מסך 

 ההיסטוריה

Pmax 
Pressure limitation: Pmax – 10cmH2O or 

Pasvlimit  



  

 32/7  וראות עבודה מקוצרות.* מסמך זה הינו ה
 * אין מסמך זה בא להחליף כל ספרות מקורית של היצרן.

 * בכל מקרה של סתירה או חסר  יש לנהוג עפ"י הוראות היצרן המקוריות.

 שיטות הנשמהמסך 

 
 

 

 שינוי שיטת ההנשמה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בחלקו הימני העליון של מסך  MODEלחץ על לשונית 

 הנגיעה

 ה הרצויהבחר את שיטת ההנשמ

 MODESבתחתית חלון  Confirmלחץ על כפתור 

נפתח באופן אוטומטי. סקור את  Controls –חלון ה 

 נתוני ההנשמה ובצע שינויים לפי הצורך.

 MODESבתחתית חלון  Confirmלחץ על כפתור 

 לאישור סופי של סוג ההנשמה שנבחר



  

 32/8  וראות עבודה מקוצרות.* מסמך זה הינו ה
 * אין מסמך זה בא להחליף כל ספרות מקורית של היצרן.

 * בכל מקרה של סתירה או חסר  יש לנהוג עפ"י הוראות היצרן המקוריות.

 

 

 

 פירוט שיטות ההנשמה:

 

Mode 

 SIMV+   
Volume Synchronized 

intermittent mandatory 

ventilation (Adaptive) 

(S)CMV+ 

Volume Assist/Control. 

synchronized controlled 

mandatory ventilation 

(Adaptive) 

SPONT – Pressure 

support mode 
PSIMV+   
Pressure-controlled 

synchronized 

intermittent mandatory 

ventilation 

PCV+  
Pressure controlled 

Assist/control. 

pressure-controlled 

mandatory ventilation 

 APRV – airway 

pressure release 

ventilation 

DuoPAP - dual positive 

airway pressure mode 

  ASV - Adaptive support 

Ventilation 

 NIV-ST – noninvasive 

ventilation synchronized 

timed 

NIV – noninvasive 

ventilation 

 

 

  



  

 32/2  וראות עבודה מקוצרות.* מסמך זה הינו ה
 * אין מסמך זה בא להחליף כל ספרות מקורית של היצרן.

 * בכל מקרה של סתירה או חסר  יש לנהוג עפ"י הוראות היצרן המקוריות.

 Controls - נתוני הנשמה
 

 שינוי נתוני הנשמה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .במצב שבו הנתון צבוע בכתום לא ניתן לבחור פרמטר אחר ללא אישור הקודם 

 

  
 

 

 תזמוני נשימה

 נתוני ההנשמה

בחלקו הימני תחתון של  Controlsלחץ על לשונית 

 מסך הנגיעה

ון שברצונך לשנות. צבעו הופך מכחול בחר את הנת

 לכתום.

עד להגעה לערך הרצוי. סיבוב  PT-knob -סובב את ה 

עם כיוון השעון יעלה את הערך ונגד כיוון השעון יוריד 

 את הערך.

 לאישור. PT-knob -לחץ על הנתון או על ה 

בחלקו  X –ניתן לצאת מממסך זה ע"י לחיצה על ה 

. אם לא Controls –ור ה השמאלי תחתון או על כפת

 בוצעה אחת מפעולות אלו, מסך זה ייסגר לאחר כדקה.

נתוני ההנשמה השימושיים ביותר בשיטה בה עובדים 

מוצגים תמיד בצדו הימני של המסך. אם ברצונך לשנות 

 אחד מנתונים אלו דלג על השלב הבא 



  

 32/03  וראות עבודה מקוצרות.* מסמך זה הינו ה
 * אין מסמך זה בא להחליף כל ספרות מקורית של היצרן.

 * בכל מקרה של סתירה או חסר  יש לנהוג עפ"י הוראות היצרן המקוריות.

 

 

 נתון הנשמה

 )יחידות(

 הגדרה

%MinVol 

(%) 

הוא הערך המתקבל  033%ז התמיכה בהנשמה. אחוז מהנפח נשימה בדקה, נחשב כאחו

ולכוון בהתאם להוראות  033% –שהוזן. ההמלצה היא להתחיל ב  מטופלממשקל ה

 המצוינות בספר. 

למבוגר ולילדים לפי  100ml/Kg/Minלפי  MV –מחשב את ה  מנשםה

200ml/Kg/min. 

Body Wt 

(kg) 

וגובהו שהוזנו  מטופלה כפי שחושב ממין מטופל( של הIBWמשקל הגוף האידיאלי )

בחלקו העליון של מסך המגע בזמן  Patient –במסך ההתחלה או דרך לשונית ה 

 ההנשמה.

 .ASVבנוסף ערך זה משמש לחישוב גבולות הבטחון לנפח ולקצב בשיטת 

 בלבד. ASVערך זה קיים בשיטת 

ETS 

(%) 

Expiratory trigger sensitivity –  אחוז מה– Peak inspiratory flow  שבו

 יעבור משאיפה לנשיפה. מנשםה

 פעיל בנשימות ספונטניות בלבד.

Flowtrigger 

(l/min) 

 / Triggerלתת נשימה ) מנשםיוצר וגורם ל מטופלקצב הזרימה האינספירטורי שה

Sensitivity. ) 

 פעיל בכל שיטות ההנשמה ובכל הנשימות, כאשר נבחר.

, צנרת מטופליש לבדוק תחילה את ה Autotriggeringחשוב: כאשר קיים מצב של 

 לפני שמעלים את הערך )מורידים את הרגישות(. מנשםהנשמה וה

I:E .היחס בין זמן השאיפה לזמן הנשיפה 

 מכוון לעבוד לפי ערך זה. מנשםקיים בנשימות מכניות בלבד כאשר ה

Oxygen 

(%) 

 אחוז החמצן הניתן בזמן ההנשמה.

Pcontrol 

(cmH2O) 

 בזמן השאיפה. מטופלהניתן ל PEEP/CPAP  -הלחץ מעל ה 

 קיים בנשימות מכניות בלבד בהנשמה בלחץ.

PEEP/CPAP 

(cmH2O) 

 הלחץ הבסיסי הקיים במערכת בשלב הנשיפה.

P high 

(cmH2O) 

וכולל  3 –גובה הלחץ החיובי הגבוה. ערך זה הוא אבסולוטי, כלומר זהו ערך הנמדד מ 

 .P lowבתוכו את 

 .APRV –ו  DuPAP –ות בשיטות הביפאזיות קיים בכל הנשימ

P low 

(cmH2O) 

 גובה הלחץ החיובי הנמוך.

 .APRV –קיים בכל הנשימות ב 

P-ramp 

(ms) 

 אל הלחץ המכוון. השיפוע נקבע לפי הזמן שכוון כדי להגיע ללחץ. השיפוע העליי

 קיים בכל הנשימות בלחץ.

והערך המכוון קצר, ניתן לעיתים חשוב: עם קיימת התנגדות גדולה של דרכי הנשימה 

לראות קפיצה בלחץ בתחילת השאיפה. במקרה זה מומלץ להגדיל את הערך )ליותר 

 זמן(.

Psupport 

(cmH2O) 

 . Triggerלאחר שביצע  מטופלשניתן ל PEPE / CPAP –הלחץ מעל ה 

ערכי ההנשמה  ASV –)ב  ASV –ו  CMV ,P-CMVקיים בכל השיטות מלבד 

 (.מנשםאוטומטי ע"י הנקבעים באופן 

Rate 

(b/min) 

 קצב הנשימות לדקה.

 .ASVקיים בכל שיטות ההנשמה מלבד 

Ti (s)* הזמן הדרוש להגיע לנפח או ללחץ שנקבעו(   מטופלהזמן הדרוש להעברת הגז אל ה(

 בשניות.

 קיים בכל הנשימות המכניות באם נבחר.

T high .משך הזמן בו יופעל הלחץ הגבוה 



  

 32/00  וראות עבודה מקוצרות.* מסמך זה הינו ה
 * אין מסמך זה בא להחליף כל ספרות מקורית של היצרן.

 * בכל מקרה של סתירה או חסר  יש לנהוג עפ"י הוראות היצרן המקוריות.

(s) קיים ב – APRV  ו– DuoPAP. 

Ti max 

(s)* 

 זמן שאיפה מקסימלי.

 .NIV –וכן ב  Infant & Pediatric –קיים בכל הנשימות הספונטניות ב 

T low 

(s) 

 משך הזמן בו יופעל הלחץ הנמוך.

 .APRV –קיים בכל הנשימות ב 

Vt 

(ml) 

 הנפח המועבר לריאות בזמן השאיפה.

 קיים בכל הנשימות המכניות בנפח.

 

 



  

 32/03  וראות עבודה מקוצרות.* מסמך זה הינו ה
 * אין מסמך זה בא להחליף כל ספרות מקורית של היצרן.

 * בכל מקרה של סתירה או חסר  יש לנהוג עפ"י הוראות היצרן המקוריות.

 כיוון האזעקות
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .במצב שבו הנתון צבוע בכתום לא ניתן לבחור פרמטר אחר ללא אישור הקודם 

 

 
 

 

בחלקו הימני תחתון של מסך  Alarmsלחץ על לשונית 

 הנגיעה

בחר את הנתון שברצונך לשנות. צבעו הופך מכחול 

 לכתום.

עד להגעה לערך הרצוי. סיבוב  PT-knob -סובב את ה 

עם כיוון השעון יעלה את הערך ונגד כיוון השעון יוריד 

 את הערך.

 לאישור. PT-knob -לחץ על הנתון או על ה 

בחלקו  X –ניתן לצאת מממסך זה ע"י לחיצה על ה 

. אם לא Alarms –השמאלי תחתון או על כפתור ה 

 בוצעה אחת מפעולות אלו, מסך זה ייסגר לאחר כדקה.
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 הגדרה שם האזעקה

Apnea time 

(s) 

 

הזמן המקסימלי המותר בין התחלת נשימה אחת לבין התחלת הנשימה השניה. אם 

זה, תושמע ותוצג אזעקה והנשמת הגיבוי תתחיל  לא התחיל נשימה בזמן מטופלה

 לפעול.

, CMV ,P-CMV ,APVcmv –אזעקה זו לא תפעלי כאשר המנשם בהמתנה או ב 

ASV .או בזמן בדיקת הסנסור 

ExpMinVol 

(low 

and high) 

(l/min) 

 .MV –קביעת הערך הגבוה והערך הנמוך המותרים במדידת הנפח לדקה 

 תופעל אזעקה ברמה גבוה. אם אחד מערכים אלו מופר,

Pressure 

(high) 

(cmH2O) 

 מופר, תופעל אזעקה ברמה גבוה. של הלחץ הנמדד המותר. אם ערך זההערך הגבוה 

יפסיק מיד את הזרמת הגז וישחרר את הלחץ  מנשםבמצב של חריגה מהערך הגבוה, ה

ני , שסתום מכ033 -. אם הלחץ ימשיך ויעלה מעל לPEEP/CPAP –חזרה לרמת ה 

 יופעל לשחרור הלחץ  לאוויר החדר.

, המנשם משתמש בערך הגבוה כגבול בטחון לכיוון לחץ ASVאו  APV –בהנשמה ב 

 השאיפה.

 Sigh  –מתחת לגבול העליון, מלבד ב  10cmH2Oבד"כ הלחץ לא יעבור  ASV –ב 

 .3cmH2Oבו הוא יכול לעבור את הגבול בעד 

  בזמן ניתוק תופעל אזעקתDiscconect. 

fTotal (low 

and 

high) 

(b/min) 

 גבול עליון ותחתון של מספר הנשימות. מתייחס לנשימות הספונטניות והמכניות.

 חריגה מהערכים תפעיל אזעקה ברמה גבוה.

Vt (low and 

high) 

(ml) 

נשימות חריגות.  3. האזעקה תופעל לאחר מטופלגבול עליון ותחתון של הנפח הנמדד מה

 ל אזעקה ברמה בינונית.חריגה מהערכים תפעי
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 פעולות מיוחדות
 

 

 
 

100%O2 

 דקות. 3למשך  מטופלחמצן אל ה 033%פונקצייה זו מעבירה 

 להתחיל בהעשרת החמצן. 033% –יש ללחוץ על כפתור ה 

 . 033% –הדקות ניתן ללחוץ שוב על כפתור ה  3חמצן לפני סיום  033%כדי להפסיק מתן 

 נורית הכפתור דולקת. בזמן הפעולה

 אספקת החמצן חייבת להיות פעילה.  – חשוב

 

Suctioning tool 

חמצן וניתוק הצנרת המערכת  033%פונקציה זו מסייעת בזמן שאיבת ההפרשות. בזמן שימוש בכפתור 

שניות ולאחר החיבור מחדש של המטופל לצנרת תמשך  63מפסיקה להנשים ואינה מזעיקה למשך 

 וך כדי הנשמה כפי שנקבע.העשרת החמצן ת

על מנת להתחיל בהעשרת החמצן ורק לאחר מכן ניתוק  033% –סדר הפעולות הוא: לחיצה על כפתור ה 

. לשם חזרה להנשמה והמשך העשרת החמצן יש לחבר את הצנרת אל המטופל ולוודא כי מטופלהצנרת מה

 המנשם חוזר להנשמה בהתאם לנתונים שנקבעו לו.

 

Nebulaizer הלציה()אינ 

 . דקות 03למשך אופציית הנבולייזר מאפשרת מתן תרופה ע"י סינכרון עם פעולת הנשימה 

. ניתן להפעיל את Nebulizer –על מנת להתחיל את פעולת מתן התרופה יש ללחוץ על כפתור ה 

ר הנבולייזר בכל שיטות ההנשמה. על מנת להפסיק את הפעולה לפני הזמן הנתון, יש ללחוץ שוב על כפתו

 .Nebulizer –ה 

 מתחשב בפעולת הנבולייזר כך שהנפח והלחץ המבוקשים לא משתנים. מנשםבזמן הפעולה ה

 אספקת החמצן חייבת להיות פעילה. – חשוב

 

033% O2 

 רנבולייז

Manual 

Print Screen 

On/Off & Standby 

 נעילת מסך
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Manual 

. הנשימה היא לפי הפרמטרים שנקבעו לנשימה המנדטורית מטופלכפתור זה מאפשר מתן נשימה נוספת ל

 מש(. ניתן לתת נשימה זו בכל שיטות ההנשמה.)סטנדרטית או שנקבעה ע"י המשת

מתן הנשימה יהיה ע"י לחיצה ועזיבת הכפתור, אין ללחוץ על הכפתור במהירות ולאורך זמן )במצב זה 

 Inspiratory –שניות  05פתור עד מקסימום של כהשלב האינספירטורי יימשך כל עוד לוחצים על ה

hold.) 

 הנשיפה בערכם המינימלי, לא תינתן נשימה. אם הלחיצה תתבצע כאשר זמן השאיפה או

 

Standby 

 !אזהרה

  בשל מצב של חוסר הנשמה ב– Standby יש לדאוג להנשמה חליפית על מנת למנוע פגיעה ,

 .מטופלב

  בכניסה למצב זה חשוב לכבותHumidifier  אם מחובר( כדי למנוע התחממות של הגז המגיע(

 עם חיבורו מחדש למנשם. מטופלל

הוא מצב המתנה השומר על נתוני ההנשמה בעוד המנשם אינו מנשים. להפסקות קצרות ניתן מצב זה 

 )בפרק זה(. suppression –להשתמש ב 

שמופיע  Activate Standbyלהפעלת מצב זה יש ללחוץ על הפתור ההדלקה לחיצה קצרה ולאשר את 

 במסך.

מר המראה את הזמן מתחילת הפעלת מצב מלווה בצליל ובימינו טיי  Standbyלאחר הלחיצה מופיע חלון 

 זה )לאינפורמציה בלבד(.

 במסך. Startכדי לצאת ממצב זה למצב הנשמה יש ללחוץ על 

  –חשוב 

 מחובר לחשמל במצב זה על מנת לדאוג לסוללות טעונות במלואן. מנשםיש וודא כי ה 

 חזרה, יש מחובר ב מטופלר השבמצב זה המנשם לא חוזר באופן אוטומטי למצב הנשמה כא

 להוציאו ממצב זה כמתואר לעיל.

 .כל האזעקות מושהות במצב זה מלבד האזעקות הטכניות 

 

 חישוב צריכת חמצן

כשלוש דקות לאחר תחילת ההנשמה בשימוש עם חמצן בלחץ גבוה, המכשיר מחשב ומציג את צריכת 

 .החמצן בדקה בהתאם לנתוני ההנשמה בפועל באותה נקודת זמן

 שוב כמות החמצן הדרוש בזמן הובלה / חיבור לצילינדר חמצן.נתון זה עוזר בחי
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 ניטור נתוני ההנשמה
 מסך נתוני ההנשמה

 
 

 

 נקבל את כל הנתונים המספריים הנמדדים. monitoring –בלחיצה על לשונית ה 

( נקבל את המסך הבא ודרכו נועל dynamic lung –בלחיצה על האזור המרכזי במסך )כדוגמת אזור ה 

 לבחור את התצוגה הרצויה באותו אזור )התצוגה הגרפית התחתונה(.

 

 

 

  

 Flowגרף 

 גרף נפחים

 ASVגרף 

 Dynamic lungתצוגת 

 Vent statusתצוגת 

 תצוגת ערכים מספריים
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 פירוט המדדים הנמדדים בזמן ההנשמה

 

AutoPEEP 

(cmH2O) 

 

 הנמדד לזה שנקבע.  PEEP –ההבדל בין ה 

מצב זה הוא הלחץ האנומלי שנוצר ע"י האוויר הכלוא בנאדיות בשל ריקון לא מספיק 

מחושב ע"י שיטת  AutoPEEP. 3לי ערך זה אמור להיות של הריאות. באופן אידיא

LSF .המתייחסת לכל הנשימה 

קיים, עלול להיווצר מצב של נזק בשל נפח או בשל לחץ גבוהים  AutoPEEPכאשר 

מדי. בחולים הנושמים באופן עצמאי מצב זה עלול להביא לתוספת על עבודת 

 הנשימה.

AutoPEEP  האקספירטורית קצרה מידי וזה או כליאת אוויר נגרמים כשהפאזה

 עלול להיגרם בשל:

 .נפח הנשמה גדול מדי 

 .זמן אקספירטורי קצר מדי או קצב הנשימות גבוה מדי 

 .התנגדות הצנרת גבוה מדי או חסימה בצד האקספירטורי 

 .זרימת האוויר נמוכה מדי 

מבצע מדידה זו באופן מדוייק רק כשאין קריסת בדרכי האוויר הקטנות.  מנשםה

 יש להשתמש בשיטת הרגילה של עצירת האקספיריום. COPDולי לח

Cstat 

(ml/cmH2O) 

Static Compliance  של מערכת הנשימה, הכולל את הריאות ואת היענות בית

יכול לעזור לאבחן  Cstatבזמן כל הנשימה.  LSFהחזה. הערך מחושב בעזרת שיטת 

 .מטופלשינויים באלסטיות של ריאות ה

ושמים באופן ספונטני עלולים ליצור "רעש רקע" שעלול להשפיע : חולים הנחשוב

על המדידה, ניתן להוריד  מטופלעל רמת דיוק המדידה. על מנת להפחית את השפעת ה

ולאחר קבלת הערך להחזיר מייד לערך  10cmH2O –ב  Psupport –את רמת ה 

 המתאים.

Exp Flow 

(l/min) 

Peak expiratory flow. 

ExpMinVol 

l/min)) 

 נשימות אחרונות. 8הנפח הננשף בדקה. זהו ממוצע נע של הנפח בדקה למשך 

fSpont 

b/min)) 

קצב הנשימות העצמוניות. הערך הוא ממוצע נע של הנשימות העצמוניות בדקה 

 הנשימות העצמוניות האחרונות. 8לאורך 

דבר זה מנסה לפצות על היענות נמוכה של הריאות.  מטופלערך גבוה יכול להציע שה

 בשל עליה בעבודת הנשימה שלו. מטופליכול להצביע על עייפות ה

fTotal 

b/min)) 

הנשימות  8סה"כ הנשימות בדקה. הערך הוא ממוצע נע של סה"כ הנשימות לאורך 

מתחיל נשימות משלו או  מטופלהאחרונות כולל העצמוניות והמכניות. כאשר ה

 ה גבוה מהערך הנקבע.המשתמש מוסיף באופן ידני נשימות, הערך יהי

I:E  היחס בין זמן השאיפה לנשיפה. ערך זה מייצג בהתאם גם את הנשימות המכניות וגם

 מטופלאת הנשימות העצמוניות. הערך יכול להיות שונה מהערך המכוון כאשר ה

 נושם באופן עצמאי.

Insp Flow 

(l/min) 

Peak inspiratory flow.בנשימות מכניות או עצמוניות . 

Oxygen 

)%( 

. הערך נמדד ע"י סנסור חמצן בצד מטופלריכוז החמצן בגז המגיע אל ה

האינספירטורי. הערך אינו מוצג כאשר אין אספקת חמצן, הסנסור לא מחובר או פגום 

 או בכיבוי אפשרות המדידה.

PEEP/CPAP 

(cmH2O) 

 לחץ האוויר בסוף הנשימה. – CPAP –או ה  PEEP –מדידת ה 

 ושם באופן אקטיבי יתכנו סטיות קלות מהערך שכוון.נ מטופלכאשר ה

Pmean 

(cmH2O) 

ממוצע הנמדד במשך  Δ (Ppeak - PEEP/CPAP)לחץ האוויר הממוצע במערכת. 

 נשימות אחרונות. 8מחזור הנשימה. הערך המוצג הוא ממוצע נע של 

Pmean  מהווה מדד חשוב להשפעה אפשרית של הלחץ שניתן בזמן הנשימה על

 נמיקה והאיברים מסביב לריאות.ההמודי
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 * אין מסמך זה בא להחליף כל ספרות מקורית של היצרן.

 * בכל מקרה של סתירה או חסר  יש לנהוג עפ"י הוראות היצרן המקוריות.

Ppeak 

(cmH2O) 

הלחץ הגבוה הנמדד במערכת. זהו הלחץ שנמדד בנשימה הקודמת. הערך מושפע 

מהיענות הריאות והתנגדות דרכי הנשימה. הערך יכול להיות גבוה מהצפוי בשל 

הפיצוי שהמנשם מבצע לצנרת ההנשמה. בנוסף הערך יכול להיות שונה באופן מובהק 

 בנאדיות כאשר זרימת האוויר מהירה. מהלחץ

Pplateau 

(cmH2O) 

 

Plateau   או הלחץ בסוף השאיפה. זהו הלחץ הנמדד בסוף השאיפה כאשר הזרימה

 . 3 –או קרובה ל  3היא 

 הערך יוצג במצבים הנ"ל:

  בהנשמת נפח כאשר ה– Pause (Tip גדול מ )– 3. 

 3.0 –יב. )השינוי ב בהנשמה שלא לפי נפח, כאשר הלחץ בסוף השאיפה יצ 

 (.1cmH2O –שניה קטן מ 

 הערך משקף את היענות הריאות בסוף השאיפה. זהו מדד גס ללחץ בנאדיות.

RCexp 

(s) 

 

 קבוע זמן הנשיפה. המהירות בה הריאות מתרוקנות: 

Actual TE % emptying 

1 x RCexp 63% 

2 x RCexp 86.5% 

3 x RCexp 95% 

4 x RCexp 98% 

 –מערכת השליטה ב  .Vt75% –וזרימת האוויר ב  VTE 75% – הערך מחושב מ

ASV  משתמשת בערך זה על מנת לקבוע את הקצב האופטימלי ואת זמן הנשיפה

 המינימלי.

 –מסמן חסימה בדרכי הנשימה וערך מתחת ל  1.2secבמבוגרים, ערך של מעל 

0.5sec .מסמן מחלה רסטריקטיבית קשה 

)המטרה :          TEלקביעת זמן הנשיפה האופטימלי  RCexp –רצוי להשתמש ב 

TE  3 x RCexp:) 

 יחס  –פסיבי רצוי לקבוע קצב ו  מטופלבI:E. 

 פעיל יש להעלות  מטופלבPsupport  ו/אוETS  על מנת להגיע ל– TE 

 ארוך.

 .AutoPEEPפעולות אלו עשויות להוריד את המצבים בהם יהיה 

Rexp 

(cmH2O/(l/s)) 

 

לזרם האוויר הננשף שנוצרת בשל הטובוס ודרכי האוויר הגדולים בזמן  ההתנגדות

 בזמן שלב הנשיפה. LSFהנשיפה. הערך מחושב בעזרת 

: חולים הנושמים באופן ספונטני עלולים ליצור "רעש רקע" שעלול להשפיע חשוב

על המדידה, ניתן להוריד  מטופלעל רמת דיוק המדידה. על מנת להפחית את השפעת ה

ולאחר קבלת הערך להחזיר מייד לערך  10cmH2O –ב  Psupport –מת ה את ר

 המתאים.

TE 

(s) 

 

נמדד מתחילת הנשיפה ועד לזמן שבו השאיפה  TEזמן נשיפה. בנשימות מנדטוריות 

 –נמדד מתחילת הנשיפה כפי שהוכתב ע"י ערך ה   TEמתחילה. בנשימות ספונטניות 

ETS הבאה. הערך יכול להיות שונה מהערך  מתחיל את הנשימה מטופלעד לזמן שה

 נושם עצמאית. מטופלשנקבע כאשר ה

TI 

(s) 

 

נמדד מתחילת הנשימה ועד סוף הזמן שנקבע  TIזמן שאיפה. בנשימות מנדטוריות. 

ועד  מטופלנמדד מתחילת הנשימה ע"י ה TIלמעבר לנשיפה. בנשימות ספונטניות 

יכול להיות שונה מהערך שנקבע . הערך ETSשזרם האוויר יורד לערך שנקבע ע"י 

 נושם עצמאית. מטופלכאשר ה

VLeak 

(%) 

 

( כפי VTE( לבין הנפח היוצא )VTIנפח דליפת האוויר. ההפרש בין הנפח הנכנס )

 הנשימות האחרונות. 8שנמדד בגלאי הזרימה ומוצג כממוצע נע של 

שם לגלאי ואינו כולל דליפה אפשרית בין המנ מטופלהערך מציג את הדליפה בצד ה

 הזרימה.

VTE 

(ml) 

 

נפח ננשף. הערך נמדד ע"י גלאי הזרימה ולכן לא מוצגים נפחים שהוספו בשל דליפה. 

 .מטופל, ערך זה יהיה נמוך מהנפח שמגיע אל המטופלאם יש דליפה בצד ה
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 טיפול באזעקות 
 

 LED מצב

אזעקה 

בגוף 

 המנשם

שורת הודעה )פינה 

 שמאלית עליונה במסך(

ה פעול צליל

 נדרשת

אזעקה 

ברמת 

דחיפות 

 גבוה

 אדום 

 

 5רצף של 

צפצופים 

הנמשכים 

עד לתיקון 

 המצב

קיים חשש 

למצב 

. מטופלה

נדרשת פעולה 

 מיידית.

אזעקה 

ברמת 

דחיפות 

 בינונית

 צהוב --

 

 0רצף של 

צפצופים 

הנשמעים 

כל מספר 

 שניות

נדרשת 

תשומת לב 

מיידית 

 .מטופלל

אזעקה 

ברמת 

דחיפות 

 נמוכה

 צהוב --

 

צפצופים  3

 פעמיים-חד

מצב זה יכול 

להצביע על 

פרוצדורה 

בפעולה, 

קונפליקט 

בנתוני 

ההנשמה 

שנקבע או 

כשל בפעולה 

שהמפעיל 

 ביקש לעשות.

 כחול -- הודעה

 

יש לעקוב  --

אחר ההוראות 

 על המסך.

תקלה 

 טכנית

 אדום 

 

 5רצף של 

צפצופים 

הנמשכים 

עד לתיקון 

המצב או 

אזעקה 

ציפה שלא ר

ניתנת 

 להפסקה.

יש לדאוג 

למקור הנשמה 

חליפי ולכבות 

לאחר מכן את 

המנשם. על 

המנשם 

להיבדק על 

ידי איש 

 שירות.

 

 

 

 האזעקה תאור

 האזעקה תאור

 תאור האזעקה

 תאור האזעקה

 הודעה
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 כיצד להגיב לאזעקות

 יש לבדוק כי הוא מונשם באופן תקין ולאחר מכן  בזמן אזעקה מטופלעל מנת למנוע פגיעה ב

שינוי ערכי האזעקה יהיה רק באם הם אינם מכוונים לזהות את מקור הבעיה ולפעול לתיקונה. 

 כראוי.

 בשל פעולה לא תקינה של המנשם בזמן הופעת תקלה  מטופלעל מנת למנוע פגיעה אפשרית ב

 ( יש להחליף את המנשם בהקדם האפשרי ולהעבירו לבדיקה טכניתTFטכנית )

 .יש לבדוק האם הבעיה נובעת ממצב קליני או טכני 

  הגורם המקורי לאזעקה כאשר קיימות מספר אזעקות אשר כולן עלולות חשוב לשים לב מה

 לפעול בשל מצב בודד.

 

 תגובה לאזעקות:

 ולבדוק כי הוא מונשם כראוי. ניתן להשתיק את האזעקה. מטופליש לגשת מייד אל ה .0

לאחר תיקון המצב, בודקים האם יש עוד אזעקות פעילות בשורת ההודעה )האזעקות הקיימות  .3

בתצוגה(. כאשר מצב האזעקה/ות מתוקן/ות ההודעה והאזעקה נפסקים באופן מתחלפות 

 אוטומטי.

 

Event Log 
  .בתחתית המסך Eventsקודמות, ניתן לבדוק זאת ע"י כניסה למסך ופעולות רוצים לבדוק אזעקות כאשר 

 קודם(.אירועים אחרונים של אותו מטופל )הסידור הוא לפי זמן מהאחרון ל 0333המערכת שומרת עד 

 בראש המסך. i –כדי לראות רק את רשימת האזעקות האחרונות בלבד ניתן ללחוץ על כפתור ה  -

 

 

 

 

 שורת הודעה

כפתור השתקת 

 אזעקה
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 טבלת אזעקות נפוצות

 אזעקה הגדרה פעולה נדרשת

ולשקול  מטופליש לבדוק את ה

החלפת שיטת הנשמה או העלאת 

 מספר הנשימות המכניות.

המנשם לא הרגיש  – רמה גבוהה

ילת לתח מטופלמאמץ של ה

שאיפה לאחר שהמשתמש כיוון 

את זמן האפנה בשיטות: 

SPONT, SIMV, P-SIMV, 

APVsimv, APRV, 

DuoPAP 

Apnea 

המנשם פועל לפי נתוני ההנשמה 

לזמן אפנאה. יש לבדוק כי נתוני 

בזמן  מטופלההנשמה מתאימים ל

 הנתון.

לא התחיל  מטופלה – רמה נמוכה

נשימה בתוך תקופת האפנה 

לכן המנשם שהמשתמש קבע ו

הפעיל את מערכת ההנשמה 

 לגיבוי בזמן אפנאה.

Apnea Ventilation 

מצב האפנאה  – רמה נמוכה אין צורך בכל פעולה.

הסתיים והמנשם חזר להנשמה 

 שנקבעה לפי מצב זה.

Apnea Ventilation Ended 

, לשקול מטופליש לבדוק את ה

לבצע סקשיין, לבדוק את ערכי 

ינוי נתוני ההנשמה ולשקול ש

 ערך האזעקה ללחץ גבוה.

רמת אזעקת הלחץ  – רמה נמוכה

הגבוה נמוכה מדי והמנשם אינו 

 יכול לספק את הנפח שנקבע.

Check high pressure limit  

, לבדוק מטופליש לבדוק את ה

את נתוני ההנשמה, לשקול 

או  MinVolume%להוריד את 

להעלות את ערך אזעקת הלחץ 

או הגבוה. יש לשקול סקשיין 

 תרפיה אחרת.

מומלץ להציג את טבלת  -

 ASV Target –ה 

 לעזרה בפתרון המצב.

לא ניתן לתת  – רמה נמוכה

 -את ערך ה  מטופלל

%MinVolume  שנקבע ע"י

המשתמש, כנראה בשל 

 קונפליקט בנתוני ההנשמה.

ASV: Cannot meet target 

יש לאשר את הערך שהוצע 

ולכוון את נתוני ההנשמה 

אפשר את השינוי האחרים כדי ל

 הרצוי.

יישם את לא ניתן ל – רמה נמוכה

השינוי המבוקש בשל קונפליקט 

 בין נתוני ההנשמה.

Check 

Flow Pattern 

יש לבדוק את סנסור הזרימה 

והצינוריות שלו, לאשר את נתוני 

 Pressure Trigger –ה 

החדשים ולהחליף את הסנסור 

 אם יש צורך ואפשרות לכך.

וריות סנסור צינ –רמה גבוהה 

הזרימה חסומות או מנותקות. אם 

 Flow –נקבע שימוש ב 

Trigger  המנשם יעבור אל

Pressure Trigger חזרה  יחזור

למצב ההתחלתי לאחר תיקון 

 המצב.

Check Flow Sensor tubing 

יש לפעול לפי הפעולה הנדרשת 

למצב שבו הניתוק הוא בצד 

 .מטופלהמנשם וגם בצד ה

ה ניתוק ,אך זוה –רמה גבוהה 

מ"ל,  333 –בשל נפח נמוך מ 

בוע האם הוא בצד קלא ניתן ל

 .או המנשם מטופלה

Disconnection 

, לבדוק מטופליש לבדוק את ה

לסנסור  מטופללניתוק בין ה

הזרימה או לדליפה גדולה בין 

לסנסור הזרימה או אצל  מטופלה

 .מטופלה

 VTE   <0/8 –רמה גבוהה 

 3 במשך מטופלמהנפח שניתן ל

 נשימות רצופות.

Disconnection Pat. side 
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יש לבדוק לניתוק או לדליפה 

גדולה בין המנשם לסנסור 

הזרימה, לחבר מחדש את 

 בסנסור הזרימה ולכיילו מחדש.

 VTI < 1/2 VTE –רמה גבוהה 

  נשימות רצופות. 3למשך 

Disconnection Vent. side 

, את הצד מטופליש לבדוק את ה

ל צנרת ההנשמה האקספירטורי ש

לחסימה, את הממברנה והכיסוי 

לחסימה, את צינוריות סנסור 

הזרימה לחסימה, לכוון את זמני 

הנשיפה והשאיפה אם יש צורך 

ולקורא לאיש שירות באם המצב 

 נמשך.

הלחץ הנמדד קרוב  –רמה גבוהה 

 אינו יורד בזמן הנשיפה. מטופלל

Exhalation Obstructed 

רימה. אם יש לכייל את סנסור הז

לאחר פעמיים הוא נכשל בכיול 

 יש להחליפו.

למנשם אין יכולת  – רמה נמוכה

לבצע כיול אוטומטי או לקבל 

נתוני נכונים מסנסור הזרימה 

 .Pressure Trigולכן פועל לפי 

Flow Sensor cal. needed 

מונשם  מטופליש לבדוק כי ה

(, לבדוק את ערכי VTEכראוי )

ונשם מ מטופלהאזעקה. כאשר ה

יש לנהוג לפי  ASVבשיטת 

 כללי השיטה.

מספר הנשימות  – רמה בינונית

הנמדדות גבוה מערך האזעקה 

 שנקבע.

High frequency 

, את נתוני מטופליש לבדוק את ה

ההנשמה ואת ערכי האזעקה 

 שנקבעו.

 MV –ערך ה  – רמה גבוה

הנמדד גבוה מערך האזעקה 

 שנקבע.

High minute volume 

יול לסנסור, להחליפו יש לבצע כ

באם יש צורך ולבדוק את אספקת 

האוויר כאשר מופיעה גם אזעקת 

Air supply failed 

ערך החמצן שנמדד  –רמה גבוה 

 מהערך שנקבע. 5% –גבוהה ב 

High oxygen 

, לכוון את מטופליש לבדוק את ה

האזעקה באם יש תורך, לבדוק 

את מערכת ההנשמה ולספק 

ם המנשם מקור הנשמה חלופי בא

 רפותח את השסתומים לאווי

החדר לאחר ששחרר את הלחץ 

 המקסימלי.

הלחץ הנמדד בזמן  - רמה גבוה 

השאיפה גבוה מערך האזעקה 

שנקבע. במצב זה המנשם מפסיק 

את מתן הנשימה ומשחרר את 

. אם PEEP –הלחץ לרמת ה 

הלחץ ממשיך לעלות הוא 

 –ישוחרר אוטומטית ב 

120cmH2O ויעבור למץ שבו 

יכול לנשום את אויר  מטופלה

החדר ובמצב זה האזעקה אינה 

 ניתנת להשתקה.

High Pressure 

 –יש להוריד את ערך ה 

Psupport  או לשנות את ערך

 האזעקה.

הנפח הנמדד גבוה  – רמה בינונית

 3מערך האזעקה שנקבע למשך 

 נשימות רצופות.

High tidal volume 

השתקת האזעקה מביאה גם 

ודעה מהמסך. יש למחיקת הה

לבדוק את החיבורים לחשמל ואת 

מצב הסוללה ולדאוג לחזור 

למתח רשת מהר ככל האפשר. 

במצב שבו לא ניתן לחזור למתח 

רשת יש לדאוג לאמצעי הנשמה 

חלופי לפני שהסוללה הפנימית 

המנשם פועל  – רמה בינונית

 בעזרת הסוללה הפנימית בלבד

Loss of power 
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 תתרוקן.

ואת צנרת  מטופלת היש לבדוק א

ההנשמה לדליפות ולהחליפה אם 

 יש צורך.

הלחץ הנמדד נמוך  – רמה בינונית

 –מערך ה  3cmH2O –ב 

PEEP  לפרק שמן של מעל ל– 

 שניות. 03

Loss of PEEP 

המנשם פועל  - רמה גבוהה  יש לחבר מייד למקור מתח.

בעזרת הסוללה הפנימית שלו 

דקות  03 –ונותרה לה פחות מ 

 לות.פעי

Low battery power 

, צנרת מטופליש לבדוק את ה

ההנשמה, נתוני ההנשמה 

יש לבדוק  ASV –והאזעקה. ב 

וההנשמה  מטופלאת נתוני ה

או מצב חמור  ETT–קיפול ב 

 של אסטמה.

הערך הנמדד נמוך  – רמה גבוהה

 מערך האזעקה שנקבע.

Low minute volume 

, את מטופליש לבדוק את ה

למנשם ולאפשר אספקת החמצן 

אספקה חלופית באם יש צורך. 

יש לכייל את הסנסור ולהחליפו 

 אם יש צורך.

אחוז החמצן הנמדד  – רמה גבוה

 מהמכוון. 5% –נמוך ב 

Low oxygen 

ואת ערכי  מטופליש לבדוק את ה

ההנשמה והאזעקה ולכוונם באם 

 יש צורך

נמוך  Ppeakערך  – רמה גבוה

נשימות  3מהערך שנקבע למשך 

 צופות.ר

Low Pressure 

ואת ערכי  מטופליש לבדוק את ה

ההנשמה והאזעקה ולכוונם באם 

יש צורך, לבדוק את צנרת 

 ההנשמה לדליפות או לניתוקים.

קטן  VTE –ערך ה  – רמה גבוה

 3מערך האזעקה שנקבע למשך 

 נשימות רצופות.

Low Tidal volume 

ואת  מטופליש לבדוק את ה

ספקה אספקת החמצן ולדאוג לא

 חלופית באם יש צורך.

לחץ החמצן הנכנס  - רמה גבוהה 

או  1.9bar –אל מנשם קטן מ 

. 40lpm –שקצב הזרימה קטן מ 

 30%המנשם ממשיך לעבוד עם 

 חמצן.

Oxygen supply failed 

יש להפוך את סנסור הזרימה כך 

פונה לכיון  מטופלשהצינורית הכ

ובנוסף לבדוק כי  מטופלה

וריות אל החיבורים של הצינ

 המנשם נכונים בהתאם לצבע.

צינוריות סנסור  – רמה בינונית

הזרימה מחוברת במהופך 

 P. trigger –והמנשם עובר ל 

Turn flow sensor 

ניתן לחזור להנשמה עם חיבור 

 Manualולחיצה על  מטופלה

Breath 

בהתאם  – הודעה למשתמש

לבקשת המשתמש ההנשמה 

דקות )ראו  3מופסקת למשך 

 לות מיוחדות(בפעו

Ventilation suppressed 
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 * אין מסמך זה בא להחליף כל ספרות מקורית של היצרן.
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Intelligent Panels 
 

Dynamic Lung 

 הצגה גרפית של:

 הריאה מתנפחת בהתאם לנפח הנכנס. – נפח הנשימה  

 היענות הראות 

  התנגדות דרכי הנשימה 

  Trigger – .מוצג כדיאפרגמה 

 פריים של ההיענות, ההתנגדות.סבנוסף מוצגים הנתונים המ 

 

 
 

 הגרפיקה תשנה בהתאם להיענות ולהתנגדות לפי המפתח הנ"ל:

 

 Compliance –היענות 

 
 

 

 

 Resistance -התנגדות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 היענות גבוה היענות תקינה היענות נמוכה

 

 

 התנגדות גבוה מאוד התנגדות גבוה התנגדות תקינה
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Vent Status 

 פרמטרים לאורך זמן יחד עם המדידה העדכנית. 6תצוגה מאפשר לסכם 

 

 
 

הגמילה, מופיע טיימר ירוק במרכז התצוגה המראה את  אזור –כאשר כל המדדים נמצאים בטווח הרצוי 

 הזמן שעבר מאז שהמדד האחרון נכנס לטווח הגמילה.

 

 

  

 כותרת הקבוצה

הערך הנמדד מוצג 

 ע"י הסמן הכסוף

האזור הבהיר מסמן את טווח 

 הנתונים הרצוי לגמילה  

 ערך נמדד  שם הפרמטר  

משך הזמן בו הנתון הנמדד 

 נמצא בטווח הרצוי  
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 הוראות ניקוי וחיטוי
 

מאחר ולכל מוסד רפואי נהלי ניקוי וחיטוי משלו, אין פרק זה בא להחליף הוראות אלו  חשוב -

ונה היא כי ניתן לבחור אחת אלא לתת הנחיות כלליות בלבד. כאשר מוזכרות מספר שיטות הכו

 מהן.

 הערות כיצד לחטא חלק

גוף המנשם )כל החלקים מתחת 

 למסך(

לנגב את המנשם במטלית עם 

 חומר חיטוי בין חולים.

לא מומלץ להשתמש באלכוהול 

מאחר ויכולת החיטוי שלו אינה 

 מוכחת. 

אין לחטא את פנים המנשם 

 מחשש לפגיעה במרכיביו.

מטלית ספוגה לנגב בעזרת  מסך מגע

באלכוהול או כל חומר אחר 

 לניקוי חלונות שאינו שורט.

יש להימנע מחומרי ניקוי שאינם 

מיועדים לזכוכיות. אין להשתמש 

בתכשירים מבוססי חומץ או 

 במטליות גסות.

נעית מומלץ ללחוץ על כפתור 

כאשר מנקים בזמן  המסך

 הנשמה.

כימי  ניתן להשתמש בחומר חיטוי פעמי-סנסור זרימה רב

 .ETO –או ב 

אין להשתמש במברשות קשות, 

מכשירים חדים או קשים על מנת 

להימנע מפגיעה בממברנה 

 הפנימית.

יש לבצע פעולה זו רק במצב  חיטוי כימי בלבד פעמי-סנסור זרימה חד

סנסור  מטופלשבו יש לחבר ל

שעבר חיטוי. אין לבצע פעולה זו 

 .מטופללאחר ניתוק מה

ת קשות, אין להשתמש במברשו

מכשירים חדים או קשים על מנת 

להימנע מפגיעה בממברנה 

 הפנימית.

, ETO –אוטוקלב, עיקור ב  (Expiratory Valveממברנה )

 חיטוי כימי.

יש לבדוק שאין כל פגע 

בממברנה ואם כן להחליף לפי 

 03הצורך. יש להחליף כל 

 מחזורי עיקור.

 כיסוי ממברנה

 

, ETO –אוטוקלב, עיקור ב 

 וי כימי.חיט

 , Medizymeתמיסות כגון: 

Pyroneg, Control 3, Solution 

2 
נבדקו ונמצאו מתאימות לחיטוי. 

תמיסות אחרות בעלות אותן 

 תכונות יכולות להתאים לחיטוי.

אין להעביר את חלק זה 

 –באוטוקלב באם היה שימוש ב 
chlorinated or aromatic 

hydrocarbons 
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 קויהוראות כלליות לני
 

 מפרקים ומפרידים בין החלקים. .0

 (.mild detergentשוטפים את החלקים במים חמים וסבון או בחומר ניקוי ) .3

 שוטפים באופן יסודי את החלקים במים חמים. .0

 מייבשים באויר החדר. .4

 יש לבדוק את החלקים לנזק ולהחליפם אם יש צורך. .5

 לחיטוי או עיקור יש לעבור לשלבים הבאים. .6

 

 ת לחיטוי כימיהוראות כלליו
 

החומרים שצויינו בטבלה הקודמת מתאימים לשימוש בחלקים שבשימוש עם המנשם. על מנת  -

 לשמור על אורך חיי החלקים יש לוודא כי כל חומר אחר מתאים לחומר שממנו עשוי החלק.

 

 מפרקים את החלקים ומפרידים ביניהם. .0

 מנקים בהתאם לסעיף הקודם. .3

 ון: מחטאים בעזרת תמיסת חיטוי כג .0

Schülke & Mayr Lysetol  ®AF and Gigasept ® FF, Henkel-Ecolab Incidur ,®

Sekusept ®PLUS 

 מרכיבים את החלקים על המנשם ומבצעים את הבדיקות כנדרש. .4

 

 הוראות כלליות לעיקור החלקים באוטוקלב
 

 מנקים לפי הוראות הניקוי. .0

 מעקרים. .3

 בודקים לשלמות. .0

 ומבצעים בדיקות כנדרש.מרכיבים את החלק על המנשם  .4
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 בדיקה וכיול המכשיר טרם תחילת העבודה
System -> Tests&calib 

 
 

Tightness 

בדיקת אטימות הצנרת. לאחר תחילת הבדיקה המשמש בתבקש )במרכז המסך( לסגור את פתח הצנרת. 

באיטום המערכת שיש לתקנה. לא לבעיה  Xלתוצאה תקינה או  הביקה תארך מספר שניות ובו יוצג 

ניתן לבצע את הבדיקה בזמן הנשמה. המכשיר מבקש ובודק שעם תחילת התהליך לא יהיה מחובר מטופל 

 או שהמערכת סגורה בכל צורה. 

 
 Flow sensor – כיול הסנסור

 לאחר תחילת הכיול יש לפעול בהתאם  להוראות המופיעות על המסך.

 פעמי סנסור חד
 

 ירב פעמסנסור 
 

 בתחילה יש למקם את הסנסור בכיוון ההפוך לזה של ההנשמה

 
 פעמי מסופק עם כל סנסור-מתאם כיול חד

 

 בשלב שני יש להפוך את הסנסור למצב הנשמה

  
 

        

 אין צורך במתאם הכיול בשלב זה

 

  למטופלחיבור הסנסור בין צנרת ההנשמה 

 


