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Ten biuletyn kliniczny dostarcza klinicystom leczącym pacjentów z COVID-19 

informacje, które należy wziąć pod uwagę podczas obsługi urządzeń Stellar 100 i Stellar 150 ResMed w 

celu redukcji rozprzestrzeniania się aerozolu z wirusem. 

Obwód niskiego rozproszenia nie jest przeznaczony do stosowania w wymienionych urządzeniach, ale 

coraz powszechniejsza praktyka kliniczna w leczeniu COVID-19 pokazuje, że jest prawdopodobnie 

potrzebny, biorąc pod uwagę niewystarczającą ilość respiratorów i obawy związane z ryzykiem infekcji 

personelu medycznego podczas pandemii COVID-19. 

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

i instrukcji klinicznej dla aparatu. Podsumowanie ostrzeżeń i uwag znajduje się w sekcji 5 niniejszego 

biuletynu.  

 

1. Konfiguracja obwodu 
Poniżej przedstawiono obwód niskiego rozpraszania: 

 

 

 

 
 

 

Rysunek 1. Konfiguracja Obwodu Niskiego Rozpraszania 
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Układ niskiego rozproszenia zawiera następujące elementy, kolejno: Maska bez otworów 

wentylacyjnych (niewentylowana), filtr antybakteryjny/antywirusowy, port przeciekowy z zastawką 

ResMed i standardowy obwód.  

* HMEF może być stosowany jako alternatywa dla filtra AB/AV w tej konfiguracji obwodu. 

 

Tabela 1. Numery katalogowe akcesoriów do obwodu 

 

 

Rysunek 2. Akcesoria do obwodów  

 

2. Zastosowanie obwodu niskiego rozpraszania ze Stellarem 

W firmie ResMed przeanalizowano ryzyko związane z użyciem tej konfiguracji obwodów (z i bez 

suplementacji tlenu) i uznano zagrożenia za akceptowalne z klinicznego punktu widzenia wraz z 

ostrzeżeniami i uwagami wymienionymi w sekcji 5. 

Konfiguracja obwodu niskiego rozproszenia odbiega od wskazań Stellar dotyczących lokalizacji 

zastosowanych filtrów AB, portu przeciekowego z zastawką w konfiguracjach nieinwazyjnych oraz 

zastosowania maski niewentylowanej. Stosowanie tlenu pozostaje niezmienione w stosunku do 

wskazań do użycia. 

 

 

Element obwodu Opis elementu Nr kat. 

Filtr antybakteryjny (AB)/ 

antywirusowy (AV) 
Filtr antybakteryjny - Dla dorosłych,   50 szt. 24966 

Filtr z wymiennikiem ciepła i wilgoci 

(HMEF)* 
Filtr HME – Dla dorosłych, 50 pk 24967 

Port przeciekowy z zastawką 
Port przeciekowy z zastawką ResMed USA 

Port przeciekowy z zastawką ResMed ROW 

24991 

24988 

Port przeciekowy ResMed  Filtr AB/AV  
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2.1 Wybór maski 

ResMed zaleca wybranie typ interfejsu "Trach" w urządzeniach Stellar podczas korzystania z tej 

konfiguracji obwodu.  

 

2.2 Adaptacja Obwodu 

Filtr AB (lub HMEF) i maska niewentylowana NIE powinny być zakładane podczas testu adaptacji 

obwodu. Nieprawidłowa konfiguracja adaptacji obwodu może spowodować spadek dokładności 

kontroli i monitorowania ciśnienia, przepływu oraz działania alarmów. 

 

2.3  Retencja CO2  

Wybranie opcji "Trach" w ustawieniach typu maski, zakłada inwazyjną konfigurację urządzenia, 

obliczona przestrzeń martwa jest automatycznie redukowana o 50mLpodczas używania trybu 

iVAPS. W ten sposób konfiguracja obwodu niskiego rozproszenia może przyczynić się do 

niedostatecznej kompensacji funkcjonalnej przestrzeni martwej przy zastosowaniu iVAPS.. 

 

Akcesoria obowdu (np. filtr AB/AV, HMEF, maska niewentylowana) umieszczone pomiędzy portem 

przeciekowym z zastawką a pacjentem przyczyniają się do zwiększenia przestrzeni martwej, co 

może prowadzić do zwrotnego wdychania CO2. Klinicyści mogą rozważyć zwiększenie wsparcia 

ciśnieniowego w przypadku wzrostu poziomu CO2 u pacjenta. Patrz ostrzeżenia i uwagi w sekcji 

5. 

 

Ta konfiguracja obwodu wymaga portu przeciekowego z zastawką. Niepodłączenie zaworu 

przeciekowego może prowadzić do zwiększenia wdychania zwrotnego CO2. Ryzyko to jest jednak 

ograniczane przez alarm maski bez wentylacji.  

 

2.4 Proksymalna odporność filtra AB/AV lub HMEF  

Opór filtra lub zwiększenie oporu filtra może spowodować spadek dostarczanego ciśnienia w 

drogach oddechowych i zwiększyć pracę oddechową pacjenta. Lekarze powinni w razie potrzeby 

ocenić konieczność skompensowania oporu filtra poprzez zwiększenie ustawionego poziomu 

ciśnienia lub wsparcia ciśnienia w celu wyeliminowania zwiększonej pracy oddechowej.  

Filtry AB/AV i HMEF powinny być wymieniane zgodnie z instrukcjami producenta, również w 

przypadku kontaktu z wilgocią lub wydzieliną. 

 

2.4.1Alarmy Związane z Ciśnieniami 

Umieszczenie filtra AB proksymalnie do portu przeciekowego z zastawką może zmniejszyć 

dokładność monitorowania ciśnienia w drogach oddechowych. To z kolei może wpływać na 

czułość alarmów związanych z ciśnieniem, ponieważ są one oparte na przybliżonym ciśnieniu 

w masce. 
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2.4.2 Niezgodność pomiaru ciśnienia 

Umieszczenie filtra AB proksymalnie do portu przeciekowego z zastawką może spowodować 

obniżenie dostarczanego ciśnienia w masce nawet o 2 cmH2O, ponieważ oporność filtra AB 

nie jest kompensowana przez urządzenie. Można to zminimalizować, miareczkując pacjenta i 

sprawdzając akceptację ustawień. 

 

3. Ryzyko związane z wyborem rodzaju maski ustno-nosowej 

 

3.1 Monitorowanie urządzenia 

Wybranie opcji "Pełnotwarzowa" w ustawieniach typu maski prowadzi do zmniejszenia dokładności 

monitorowania przez urządzenie objętości oddechowej, wentylacji minutowej i szczelności maski. 

Może to prowadzić do nieprawidłowego działania alarmu wysokiego przecieku, alarmu maski 

niewentylowanej, niskiego MV i alarmu obwodu rozłączenia obwodu. Może to mieć również wpływ 

na synchronizację wyzwalacza. Zalecany jest zewnętrzny monitoring. Patrz ostrzeżenia i uwagi w 

sekcji 5. 

 

3.2 iVAPS 

Wybór "pełnotwarzowa" w ustawieniach typu maski w tej konfiguracji układu może prowadzić do 

tego, że algorytm iVAPS dążył do uzyskania nieprawidłowej objętości z powodu niedopasowania 

przepływu rzeczywistego i modelowanego przepływu oddechowego. W związku z tym tryb iVAPS 

może nie dostarczać oczekiwanej objętości przy wyborze maski "pełnotwarzowa". Klinicysta musi 

zapewnić odpowiednie ustawienie terapii dla każdego pacjenta. Tryb iVAPS nie jest zalecany przy 

tej konfiguracji obwodu. Patrz ostrzeżenia w rozdziale 5.  

 

3.3. Alarm maski niewentylowanej 

Selection of “full face” mask type with the use of this circuit in the Stellar device may increase the 

Non-Vented mask alarm sensitivity. Clinicians should assess if opting to turn off the alarm in this 

circuit configuration would be appropriate and suit patient needs. See warnings and cautions in 

section 5.  

 

4. Suplementacja tlenu 

Dodatkowy tlen może być porywany przez specjalne złącze tlenu, znajdujące się w tylnej części 

urządzenia. Dopływ tlenu powinien być ograniczony do maksymalnie 30 l/min. Instrukcje 

dotyczące dodawania tlenu uzupełniającego można znaleźć w przewodniku klinicznym Stellar. 
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Biuletyn Kliniczny 

 

ResMed zdecydowanie zaleca dostarczanie tlenu przez złącze tlenowe Stellar z tyłu urządzenia. 

Wprowadzenie tlenu w innym miejscu, tj. do układu oddechowego przez łącznik lub do maski, ma 

potencjalnie możliwość:  

 Nieprawidłowe działanie wyzwalacza i dokładności terapii/monitorowania oraz alarmów (np. 

alarm wysokiego przecieku, alarm maski niewentylowanej). Terapia i działanie alarmów 

muszą być weryfikowane za każdym razem, gdy regulowany jest przepływ tlenu, jeśli tlen nie 

jest podawany przez złącze z tyłu urządzenia. 

 Możliwość wyzwolenia fałszywego alarmu zablokowanego obwodu, prowadzącego do 

zatrzymania wentylacji. Terapia i działanie alarmów muszą być weryfikowane za każdym 

razem, gdy regulowany jest przepływ tlenu, jeśli tlen nie jest podawany przez złącze z tyłu 

urządzenia. 

 

 

 

5. Ostrzeżenia i przestrogi 

W przypadku korzystania z konfiguracji obwodu niskiego rozpraszania, należy wziąć pod uwagę  

następujące informacje.  

 

Ostrzeżenie: Użytkowanie respiratora w tej konfiguracji obwodów powinno być ograniczone do 

użytkowania w sytuacjach awaryjnych z powodu ograniczenia zasobów tylko w szpitalu. 

 

Ostrzeżenie: ResMed zdecydowanie zaleca podanie tlenu do złącza tlenu Stellar znajdującego 

się z tyłu urządzenia. Podanie tlenu w inne miejsce, tj. do układu oddechowego przez łącznik lub 

do maski, może mieć wpływ na działanie urządzenia i skuteczność alarmów, w tym na fałszywe 

wyzwolenie alarmu "zablokowany obwód" który prowadzi do zatrzymania wentylacji. 
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Przestroga: Akcesoria obwodu umieszczone pomiędzy portem przeciekowym z zastawką a 

pacjentem (filtr AB lub HMEF i maska NV) przyczyniają się do zwiększenia oporu, który nie jest 

kompensowany przez urządzenie. Może to prowadzić do zmniejszenia ciśnienia w masce 

pacjenta. 

 

Przestroga: Akcesoria obwodu umieszczone pomiędzy portem przeciekowym z zastawką a 

pacjentem (filtr AB lub HMEF i maska NV) przyczyniają się do zwiększenia przestrzeni martwej, 

która może prowadzić do zwrotnego wdychania CO2 - klinicyści powinni rozważyć 

zminimalizowanie przestrzeni martwej i rozważyć dostosowanie ustawień respiratora (np. 

zwiększenie wsparcia ciśnienia/wentylacji), aby skompensować zwiększoną przestrzeń martwą, 

jeśli wykryją wzrost poziomu CO2 u pacjenta. 

 

Przestroga: Tryb iVAPS nie jest zalecany w tej konfiguracji układu ze względu na potencjalne 

błędy w oszacowaniu fizjologicznej przestrzeni martwej. Podczas terapii będzie nadal 

dostarczane ciśnienia w ustalonych przez lekarza granicach (PSmin i PSmax), dokładność 

kontroli objętości (docelowe Va dla iVAPS) może ulec pogorszeniu, co potencjalnie może mieć 

wpływ na skuteczność leczenia. 

 

Przestroga: Podczas Adaptacji obwodu w tym obwodzie pacjenta, nie należy podłączać 

akcesoriów pomiędzy portem przeciekowym z zastawką a pacjentem (tj. filtra AB lub HMEF i 

maski NV). Może to prowadzić do nieprawidłowego rejestrowania przez urządzenie oporu 

obwodu (ze względu na zawór anty-asfiksja) i wpływać na dokładność podawania i 

monitorowania ciśnienia/przepływu. 

 

Zaleca się, aby wybierać interfejs „Trach” przy konfiguracji tego proponowanego układu. Jeśli ten 

typ maski nie jest wybrany, poniżej znajdują się odpowiednie ostrzeżenia i uwagi, które mogą 

mieć zastosowanie: 

 

Przestroga: Może występować zwiększona czułość alarmu niewentylowanej maski, jeśli w 

urządzeniu Stellar zostanie wybrany interfejs maski pełnotwarzowej z obwodem o niskim 

rozpraszaniu. Obowiązkiem lekarza klinicysty jest ocena pacjenta i ustalenie, czy utrzymać ten 

alarm w stanie włączonym, czy też go wyłączyć. 

 

Warning: This circuit in combination with a “full face” mask type selection, may impact ventilator 

performance, including the monitoring and delivery of volume. The effectiveness of triggering and 

flow related alarms may also be impacted. When using this configuration with patients whose 

condition may deteriorate without adequate ventilation, external monitoring of the patient shall be 

used. 
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Ostrzeżenie: Ta konfiguracja w połączeniu z wyborem typu maski "pełnotwarzowej" może mieć 

wpływ na działanie respiratora, w tym na monitorowanie i dostarczanie objętości. Może to mieć 

również wpływ na skuteczność wyzwalacza i alarmów związanych z przepływem. W przypadku 

stosowania tej konfiguracji u pacjentów, których stan może ulec pogorszeniu bez odpowiedniej 

wentylacji, należy stosować zewnętrzne monitorowanie pacjenta. 

 

6. Stosowanie w leczeniu wielu pacjentów 

Szczegółowe informacje na temat korzystania z urządzenia przez wielu pacjentów można znaleźć 

w przewodniku klinicznym. 

 

 

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

można znaleźć na stronie ResMed.com.  
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