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Ten biuletyn kliniczny dostarcza klinicystom leczącym pacjentów z COVID-19 informacji, które należy 

wziąć pod uwagę przy opracowaniu metod zmniejszających dyspersję wirusa w aerozolu i wyższych FiO2 

w opiece zdrowotnej.   

Obwód niskiego rozproszenia nie jest dedykowany do stosowania w tych urządzeniach, ale pojawiająca 

się praktyka kliniczna w leczeniu COVID-19 pokazuje, że istnieją potrzeby takie zastosowania, biorąc pod 

uwagę niedobór respiratorów i obawę o ryzyko zakażenia pracowników służby zdrowia podczas pandemii 

COVID-19.  

Ta konfiguracja obwodu odnosi się do trybu ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych 

(CPAP), spontanicznego (S), spontanicznego czasowego (ST), trybu z kontrolą ciśnienia wsparcia (PAC) 

i czasowego (T) w platformach Lumis, AirCurve, AirSense i S9. Urządzenia te są różnie określane w 

różnych regionach świata. W sekcji 6 opisano odpowiednią nazwę urządzenia dla danego regionu. 

Oprócz informacji podanych w niniejszym biuletynie należy nadal stosować się do instrukcji dla pacjentów 

i instrukcji dla tych urządzeń. Streszczenie ostrzeżeń i uwag znajduje się w sekcji 5 niniejszego 

biuletynu.  

1. Konfiguracja Obwodu  
Poniżej przedstawiono obwód niskiego rozproszenia: 

 
 

Rysunek 1: Konfiguracja obwodu niskiego rozproszenia 
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Obwód niskiego rozproszenia zawiera kolejno: maskę niewentylowaną, port tlenu, filtr 

antybakteryjny/antywirusowy lub filtr wymiany ciepła i wilgoci, port przeciekowy z zastawką 

ResMed i standardowy obwód. 

 

Element obwodu Opis akcesoriów Nr kat. asortymentu 

Filtr antybakteryjny / 

Antywirusowy 

Filtr Antybakteryjny - 

dla dorosłych op. 50 szt. 
24966 

Wymiennik ciepła i wilgoci 

(HMEF) 

Filtr HME –  

dla dorosłych, 50 szt.  
24967 

Port tlenu Łącznik boczny tlenu 14915 

Port przeciekowy z 

zastawką 

Port przeciekowy z 

zastawką ResMed 
24988 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. ResMed Circuit Ancillary Materials 

*Port tlenu nr kat. 26960 jest również kompatybilny z tą konfiguracją obwodu 

 

 

Port przeciekowy z 
zastawką ResMed  

Quattro FX NV Quattro Air NV AcuCare F1-0 

14915 Port tlenu boczny 26960 Port tlenu* 
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2. Zastosowanie obwodu niskiego rozproszenia i suplementacja tlenu z 

urządzeniami CPAP i dwupoziomowymi 

Firma ResMed przeanalizowała zagrożenia związane z użyciem tej konfiguracji obwodów (z 

suplementacją tlenu i bez) i uważa te zagrożenia za klinicznie akceptowalne wraz z ostrzeżeniami i 

uwagami wymienionymi w sekcji 5. 

Ocenę przeprowadzono dla trybów CPAP, S, ST, PAC i T w następujących urządzeniach: S9 VPAP 

ST/ST-A, Lumis ST/ST-A, AirCurve 10 ST, S9 Elite (tylko tryb CPAP), S9 AutoSet (tylko tryb CPAP) i 

AirSense 10 Elite (tylko tryb CPAP) oraz AirSense 10 AutoSet (tylko tryb CPAP).  

Tryb terapii iVAPS – inteligentne wsparcie ciśnieniowe z zapewnieniem objętości, nie został poddany 

ocenie i nie jest zalecany dla tej konfiguracji układu. 

Żadne z wymienionych urządzeń nie jest zgodne z podstawowymi wymogami specyfikacji technicznej 

dla respiratora typu life suport - podtrzymującego życie. Kluczowe różnice pomiędzy tymi urządzeniami 

a respiratorem inwazyjnym są następujące: 

- Brak alarmów terapeutycznych 

- Brak wewnętrznej baterii 

- Brak blendera tlenu. 

 

2.1 Retencja CO2  

Akcesoria obwodów (np. filtr AB/AV, port tlenowy, maska niewentylowana) umieszczone pomiędzy 

portem przecieku a pacjentem, przyczyniają się do zwiększenia przestrzeni martwej, która może 

prowadzić do zwrotnego wdychania powietrza z układu. 

Aby to zminimalizować, klinicyści mogą rozważyć przejście na tryb dwupoziomowy zamiast CPAP i/lub 

zwiększenie wsparcia ciśnienia w przypadku wzrostu poziomu CO2 u pacjenta. Patrz ostrzeżenia i 

uwagi w sekcji 5. 

 

2.2 Ustawienia związane ze stosowaną maską  

Podczas korzystania z tej konfiguracji obwodu zaleca się, aby użytkownik wybrał opcję maski 

"nosowej" lub "pełnotwarzowej".  
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3. Wpływ na wydajność respiratora 

Testy i ocena kliniczna przeprowadzone przez ResMed wykazały, że działanie respiratora jest 

zadowalające, ale może wystąpić kilka zagrożeń w przypadku stosowania urządzeń Lumis, AirCurve, 

AirSense i S9 z obwodem niskiego rozpraszania i przepływem tlenu większym niż 15L/min. Patrz 

również ostrzeżenia i uwagi w sekcji 5 niniejszego biuletynu. 

 

 

 

   

Urządzenie 
Lumis ST and 
AirCurve ST 

Lumis ST-A,  
AirCurve ST-A, S9 

VPAP ST-A 

AirSense 10 Elite 
and AirSense 10 

AutoSet 

S9 Elite, 29 AutoSet, 
S9 VPAP ST 

Lokalizacja Wyłączenie w szpitalu 

Tlen 
 Wskazane do maks. 15L/min 

 Może mieć wpływ na działanie urządzenia przy rosnącym poziomie O2 

 Ograniczanie ryzyka poprzez zewnętrzny monitoring 

Nadzór Zdecydowanie rekomendowane monitorowanie z aktywowanymi alarmami 

Zasilanie 
 Utrata zasilania spowoduje zatrzymanie wentylacji 

 Brak wewnętrznej baterii 

Nawilżanie lub 

podgrzewane 
obwody 

 Nie należy używać zintegrowanego nawilżacza ani podgrzewanych obwodów. 

 Można stosować wymiennik ciepła/wilgoci (HME) 

Alarmy 

Brak zintegrowanych 
alarmów, brak 
alarmu w przypadku 
przerwania 
wentylacji. 
Powiadomienie na 
ekranie informuje o 
dużym przecieku i 
zablokowanym 
obwodzie. 

 Całkowita awaria 
zasilania 

 Zablokowany 
obwód 

 Rozłączenie 

 Niskie ciśnienie 

 Niska wentylacja 
minutowa 

Brak zintegrowanych 
alarmów, brak alarmu 
w przypadku 
przerwania wentylacji. 
Powiadomienie na 
ekranie informuje o 
dużym przecieku i 
zablokowanym 
obwodzie. 

Brak zintegrowanych 
alarmów, brak alarmu 
w przypadku 
przerwania wentylacji. 
Powiadomienie na 
ekranie informuje o 
dużym przecieku i 
zablokowanym 
obwodzie. 

Przestrzeń 
martwa 

Filtr AB, port tlenowy, maska NV przyczyniają się do powstania przestrzeni martwej, należy 
dostosować wsparcie ciśnieniowe w celu kompensacji. 

iVAPS 
Nie należy używać trybu iVAPS, ponieważ 
dokładność objętości docelowej zostanie 
obniżona. 

Tryb iVAPS nie jest 
dostępny 

Tryb iVAPS nie jest 
dostępny 
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4. Suplementacja tlenu  

Wraz ze wzrostem poziomu przepływu O2, wyzwalacz może być mniej wrażliwy na wysiłek pacjenta i 

może zwiększyć się opóźnienie wyzwalania wdechu. Może to prowadzić do asynchronii w przypadku 

bardzo niskich przepływów pacjenta, ale może być skompensowane poprzez zwiększenie czułości 

wyzwalania. 

Wzrost przepływu O2 może mieć wpływ na dostarczanie ciśnienia i wartości przedstawiane przez 

urządzenie, ale nie w stopniu wpływającym na bezpieczeństwo pacjenta lub znacząco zmniejszającym 

dokładność. 

 

4.1 FiO2 

ResMed przeprowadził badania testowe, aby dostarczyć użytkownikom wskazówek dotyczących 

oczekiwanego FiO2 podczas używania proponowanego układu. Model płuc zgodny z normami 

(Opór = 5 cmH2O, Podatność = 50 ml/cmH2O1) został zastosowany w celu uzyskania krzywych 

ciśnienia i wentylacji minutowej reprezentatywnej dla pacjentów COVID-19. Częstość oddechu 

wynosiła 20 bpm. CPAP: model pacjenta aktywnego (z własnym oddechem) 20 bpm. Urządzenia 

dwupoziomowe: model pacjenta pasywnego (bez własnego oddechu) z częstotliwością zapasową 

urządzenia nastawioną na 20 bpm.  

                                                
1 COVID-19 Does Not Lead to a “Typical” Acute Respiratory Distress Syndrome. Am J Respir Crit Care Med. 2020 Mar 30 
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Stężenie wyjściowe FiO2 przy danym przepływie O2 
Maska pełnotwarzowa NV, Przeciek niezamierzony = 0 L/min 

Tryb CPAP Bilevel Bilevel Bilevel 

Ciśnienie 10 cmH2O 15/5 cmH2O 16/8 cmH2O 20/10 cmH2O 

Wentylacja 
minutowa 

~7 L/min ~9 L/min ~7 L/min ~9 L/min 

Przepływ O2  FiO2 

5 L/min 54% 59% 45% 41% 

10 L/min 78% 74% 68% 61% 

15 L/min 94% 96% 94% 85% 
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Stężenie wyjściowe FiO2 przy przepływie O2 
Maska pełnotwarzowa NV, Przeciek niezamierzony = 20 L/min 

Tryb CPAP Bilevel Bilevel Bilevel 

Ciśnienie 10 cmH2O 15/5 cmH2O 16/8 cmH2O 20/10 cmH2O 

Wentylacja 
minutowa 

~7 L/min ~9 L/min ~7 L/min ~9 L/min 

Przepływ O2  FiO2 

5 L/min 47% 45% 45% 41% 

10 L/min 70% 60% 66% 58% 

15 L/min 85% 71% 79% 72% 

 
Interpretując wartości FiO2, należy pamiętać, że różne czynniki mogą mieć wpływ na wyniki 

końcowe, zarówno w testach stołowych, jak i w zastosowaniach klinicznych. 

Jak widać na wykresach, zarówno ustawienia ciśnienia, jak i wynikająca z nich minutowa 

wentylacja powodują zmianę wartości FiO2 o co najmniej 20%. Dodatkowe odchylenia mogą być 

być spowodowane przez inne złożone czynniki, w tym między innymi: częstość oddechu pacjenta, 

szczytowe przepływy wdechowe, niezamierzony2 przeciek i zamierzony przeciek portu 

przeciekowego z zastawką ResMed. 

 

 

 

 

                                                
2   Przeciek niezamierzony odnosi się do przecieku powietrza na styku twarzy i maski, w przeciwieństwie do przecieku 

zamierzonego przez port przeciekowy z zaworem 
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Zazwyczaj wartości FiO2 wahają się od 50% do 80% przy 10 l/min podaży O2 i od 70% do 95% przy 15 
l/min podaży O2, przy 20 l/min niezamierzonego przecieku z maski. 
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4.2 Alarm zablokowanego obwodu 

Wszystkie urządzenia są wyposażone w alarm/ograniczenie, które mogą być fałszywie wyzwalane 

przy podaży >15 l/min O2. Urządzenia zatrzymają terapię, jeśli taka sytuacja wystąpi. Jeśli 

dodatkowy tlen zostanie podany do obwodu z przepływem wyższym niż 15 l/min, może to 

prowadzić do fałszywej aktywacji alarmu "zablokowany obwód", co prowadzi do zatrzymania 

wentylacji. Tylko urządzenia Lumis ST-A, AirCurve ST-A i S9 VPAP ST-A będą sygnalizować ten 

alarm sygnałem dźwiękowym. Pozostałe wymienione urządzenia nie posiadają alarmów 

dźwiękowych, jednak powiadomienie na ekranie zasygnalizuje alarm zablokowanego obwodu i 

spowoduje przerwanie wentylacji. 

W przypadku stosowania wysokich przepływów tlenu zaleca się zewnętrzny monitoring i nadzór. 

W przypadku wystąpienia alarmu zablokowania obwodu i zatrzymania wentylacji lekarz może 

zdecydować o zwiększeniu wsparcia ciśnienia lub zmniejszeniu przepływu tlenu. 

Przy dodawaniu dużej ilości tlenu należy obserwować co najmniej pięć minut pracy urządzenia i 

wyzwalania oddechu pacjenta. Patrz ostrzeżenia i uwagi w sekcji 5. 

 

4.3 Alarm maski niewentylowanej 

Wyższy przepływ tlenu zwiększa prawdopodobieństwo fałszywego wywołania alarmu maski 

niewentylowanej w Lumis ST-A, AirCurve ST-A i S9 VPAP ST-A. Klinicyści powinni ocenić, czy 

decyzja o wyłączeniu alarmu w tej konfiguracji obwodu byłaby właściwa i odpowiadała potrzebom 

pacjenta. 
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5. Ostrzeżenia i uwagi  

W przypadku korzystania z konfiguracji obwodu niskiego rozproszenia, należy wziąć dodatkowo pod 

uwagę następujące warunki: 

 

Ostrzeżenie: Taka konfiguracja obwodu lub zastosowanie dodatkowego tlenu podawanego do maski, 

może mieć wpływ na działanie urządzenia i skuteczność alarmów. W przypadku stosowania tej 

konfiguracji u pacjentów, których stan może ulec pogorszeniu bez odpowiedniej wentylacji, 

zdecydowanie zaleca się monitorowanie stanu pacjenta za pomocą niezależnych urządzeń 

monitorujących z alarmami.  

 

Ostrzeżenie: Zastosowanie urządzenia z taką konfiguracją obwodów jest ograniczone do użycia w 

nagłych wypadkach ze względu na ograniczenie zasobów w szpitalu. 

 

Ostrzeżenie: Użycie dodatkowego tlenu o przepływie przekraczającym 15 l/min z wentylowanym 

obwodem z portem przeciekowym z zastawką ResMed (ResMed Leak Valve) może spowodować 

fałszywe wyzwolenie ograniczenia "zablokowany obwód", prowadząc do zatrzymania wentylacji. 

Alarm dźwiękowy jest obecny tylko w urządzeniach Lumis ST-A, S9 VPAP ST-A i AirCurve 10 ST-A 

(tylko w USA). Wysokie przepływy tlenu należy zweryfikować jako zgodne, obserwując pacjenta 

początkowo przez co najmniej pięć minut, aby sprawdzić, czy nie zostało wyzwolone ograniczenie 

"zablokowany obwód".  

Jeśli wystąpi ograniczenie "zablokowany obwód" i wentylacja zostanie przerwana, należy:  

 Zapewnić opiekę nad pacjentem.  

 Sprawdzić obwody wentylacyjne, usunąć wszelkie zatory i/lub zmniejszyć przepływ tlenu i/lub 

zwiększyć ustawienie ciśnienia.  

 Nacisnąć pokrętło, aby skasować komunikat, a następnie nacisnąć przycisk Start/Stop, aby 

ponownie uruchomić urządzenie.  

 Kontynuować monitorowanie pacjenta.  

 Jeśli problem nie zniknie, należy przerwać korzystanie z urządzenia i skontaktować się z 

lokalnym sprzedawcą lub biurem ResMed. 

 

Ostrożnie: Akcesoria układu (np. filtr AB/AV, port tlenowy, maska niewentylowana) umieszczone 

pomiędzy portem przecieku a pacjentem przyczyniają się do zwiększenia przestrzeni martwej, co 

może prowadzić do wdychania zwrotnego powietrza z układu. Klinicyści powinni rozważyć 

zminimalizowanie tej przestrzeni martwej i dostosowanie ustawień urządzenia (np. zwiększenie 

wsparcia ciśnienia/wentylacji), aby skompensować zwiększoną przestrzeń martwą w przypadku 

wykrycia wzrostu poziomu CO2 u pacjenta. 
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Uwaga: Tryb iVAPS nie jest zalecany w tej konfiguracji obwodu, szczególnie w przypadku, gdy 

przepływ tlenu jest wyższy niż 4 L/min. Podczas gdy terapia nadal zapewnia ciśnienie w ustalonych 

przez lekarza granicach (PSmin i PSmax), dokładność kontroli objętości (Target Va dla iVAPS) może 

ulec pogorszeniu, potencjalnie wpływając na skuteczność leczenia.  

 

Uwaga: Jak podano w aktualnych instrukcjach klinicznych Lumis ST-A, AirCurve ST-A i S9 VPAP 

ST-A, zastosowanie suplementacji tlenu z obwodem wentylowanym może spowodować fałszywe 

wyzwolenie alarmu dla maski niewentylowanej - przy zwiększonym przepływie tlenu do 20 l/min 

zwiększa się prawdopodobieństwo fałszywego wyzwolenia alarmu dla maski niewentylowanej, 

dlatego lekarz powinien ocenić, czy najlepiej jest pozostawić alarm włączony czy wyłączony. 
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6. Oznaczenie lokalne urządzeń 

Opisana konfiguracja obwodów dotyczy platform Lumis, AirCurve, AirSense i S9. Poniższa tabela 

podaje odpowiednią nazwę handlową urządzenia i funkcje określone dla poszczególnych regionów. 

Należy pamiętać, że nie dotyczy to trybów adaptacyjnej serwo-wentylacji (ASV), Autoset (APAP), 

iVAPS. 

 

 Dostępność lokalna Dostępne tryby  

Nazwa urządzenia AMR EMEA AGM CPAP S T ST PAC 
Zakres 

ciśnień* 
(cmH2O) 

S9 Elite  • • •     4-20 

S9 Autoset  • • •     4-20 

S9 VPAP ST • • • • • • • • 
ROW 2-25 

AMR 3-25 

S9 VPAP ST-A • • • • • • • • 
ROW 2-30 

AMR 3-30 

AirSense 10 Autoset  • • • •     4-20 

AirSense 10 Elite • • • •     4-20 

AirCurve 10 ST • •  • • • •  
ROW 2-25 

AMR 3-25 

AirCurve 10 ST-A •   • • • • • 3-30 

Lumis 100/150 ST  • • • • • • • 2-25 

Lumis 100/150 ST-A  • • • • • • • 2-30 

 

Legenda: 

AMR: Ameryki 

EMEA: Europa, Bliski Wschód, Afryka 

AGM: Azja 

ROW: Reszta świata 

*CPAP: ciśnienie zawsze w zakresie 4-20 
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7. Multipatient use 

Szczegółowe informacje na temat stosowania u wielu pacjentów można znaleźć w odpowiednim 

poradniku klinicznym. 

 

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z najbliższym biurem ResMed. Szczegółowe informacje można znaleźć na 

stronie ResMed.com.  
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