Bağlantı Kesildi Alarmı Kılavuzu
Türkçe

Astral Ayrılma Alarmı
Astral Ayrılma Alarmı, ayrılma derecesini hesaplamak için (yüzde olarak gösterilir)
sürekli olarak devre direncini ölçer. Ölçülen ayrılma değerinin alarm Aktivasyon
Süresi için ayarlanan toleranstan büyük olması durumunda yüksek öncelikli Ayrılma
Alarmı aktive olur.
Alarm ancak ölçülen ayrılma değerinin alarm Aktivasyon Süresi boyunca sürekli
olarak Ayrılma Toleransının üzerinde olması durumunda aktive olur. İzlenen değer bu
süre içinde ayarlanan Ayrılma Toleransının altına düşerse alarm aktivasyonu için süre
sıfırlanır.
Hastanın ekspiratuar çabası tespit edilirse (ölçülen Ayrılma değerinin altında kalan
sembolle belirtilir) alarm aktive edilmez.

İzlenen değer ayarlanan Ayrılma Toleransının altına düşünce tüm aktif alarmlar
sıfırlanır.

Bağlantı Kesildi Alarmının Ayarlanması
Hasta gerekliliklerine uymak üzere Ayrılma Alarmında ayarlanabilecek üç ayar vardır:
1.

Ayrılma Toleransı – Ayrılma Alarmını etkinleştirmek için daha yüksek veya daha
düşük bir tolerans ayarlamak için

2.

Alarm Aktivasyon Süresi – bağlantının kesilmesinden sonra alarmın devreye
girmesi için geçecek süre (saniye olarak)

3.

Ayrılma Alarmı Açık/ Kapalı (sadece belirli arayüzler).
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DİKKAT
Hasta ayrılmasının, hasta arayüzünün (örn. trakeostomi tüpü /
endotrakeal tüp / maske / ağızlık devreye bağlı kalırsa) hastadan
yanlışlıkla ayrılması dahil olmak üzere saptanabildiğinden emin olun.
Örneğin trakeostomili bir hastanın yanlışlıkla dekanülasyonunun
saptanabileceğini kontrol etmek için bağlantı kesilmesini hastanın
tüpünden bir boy küçük bir trakeostomi tüpü kullanarak simüle edin.

Ayrılma Toleransını Ayarlama ve Test Etme
Ayrılma Toleransı eşiği Ayrılma Alarmının çalışmasından önce bir devrede ne derece
kaçak olabileceğini veya ayrılma derecesini temsil eder. Ayrılma Toleransı %5'ten
(alarmdan önce çok az ayrılma tolere edilecektir) %95'e (alarm oluşmadan çok
büyük derecede ayrılma tolere edilir) ayarlanabilir.
Alarm ayarlamaya yardımcı olması için devreden kaçak sürekli olarak ölçülür ve her
nefesten sonra gösterilir. Ölçülen değer Ayrılma Toleransı ayarlama aralığıyla
doğrudan karşılaştırmayı mümkün kılmak üzere ölçeklenir. Konfigüre edilmiş Ayrılma
Toleransına eşit ya da daha büyük bir ölçülen değer, bir 'ayrılmış' devreyi gösteren
bir simgeyle birlikte kırmızı olarak gösterilecektir. Devreden bu düzeyde kaçak
Aktivasyon Süresi boyunca devam ederse alarm oluşacaktır.
Bu nedenle ayrılma simülasyonu sırasında ölçülen ayrılma, ayrılma toleransını tutarlı
olarak geçmelidir (ayrılma simgesi). Aksine hastanın ventilasyonu sırasında ölçülen
ayrılma yüzdesi genel olarak konfigüre edilmiş ayrılma toleransının altında olmalıdır.
Bazı arayüz tipleri (ventilli maske ve ağızlık) alarmın kapatılmasını mümkün kılar.
Varsayılan Ayrılma Toleransı, Pediatrik/Yetişkin ayarına ve seçilen Arayüz tipine göre
değişecektir. Çok yüksek direnç oluşturan arayüzler (örn. küçük çaplı trakeal tüpler)
varsayılan değere göre daha düşük Ayrılma Toleransı ayarı gerektirebilir.
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Ayrılma Alarmına erişmek için:
1.
2.
3.

Klinik moda erişin. Ayarlar ekranı görüntülenir.
öğesini seçin. Alarmlar ekranı görüntülenir.
Ayrılma Alarmı sekmesini seçin.

Not: Ayrılma Alarmı varsayılan ayarı AÇIK'tır.

Ayrılma Toleransını ayarlamak için:
Bu adımlar, hasta üzerinde ventilasyonu başlatmadan önce gerçekleştirilmelidir.
1.

Devrenin tüm bileşenlerini, arayüz de dahil bağlayın (trakeostomi durumunda bir
test kanülü kullanılmalıdır).

2.

Uygun tedavi ayarlarında, devre konfigürasyonunda ve ek oksijenle (gerekirse)
ventilasyonu başlatın.

3.

Gerekirse, ölçülen ayrılma değeri, Ayrılma Toleransı değerini geçene kadar (bu
durumda kırmızıya döner) Ayrılma Toleransı değerini ayarlayın.
Not: Ayrılma Toleransı değeri, ölçülen ayrılma değerinin üzerinde olacak şekilde
ayarlanmamalıdır, aksi halde ayrılma veya dekanülasyon fark edilmez.

3

4.

Hastayı ventilasyona bağlayın ve solumanın stabilize olmasını bekleyin.

5.

Ölçülen ayrılma değerinin Ayrılma Toleransı değerinin altında olduğunu kontrol
edin.

6.

Hastanın bağımlılığını esas alarak Ayrılma Toleransı değerini ayarlayın.

7.

Ayarları doğrulamak için Uygula'ya basın.

Not: Ayrılma toleransının çok düşük olarak ayarlanması, rahatsız edici alarmlara yol
açabilir ve alarmı etkisiz hale getirebilir.

Ayrılma Toleransını test etmek için:
1.

Hastanın uygun tedavi ayarları, devre konfigürasyonu, hasta arayüzü ve ek
oksijen (gerekirse) ile ventilasyon almasını sağlayın.

2.

Ayrılma değerinin Ayrılma Toleransı ayarını geçtiğinden emin olmak için ayrılma
simülasyonu yapın. Değer ve simge kırmızıya dönecektir.

Aktivasyon Süresini Ayarlama
Ayrılma Alarmı ancak ölçülen ayrılma değeri alarm aktivasyon süresi boyunca
Ayrılma Toleransına sürekli olarak eşit veya yüksekse aktive olacaktır. Bu süre içinde
izlenen değer ayarlı Ayrılma Toleransının altına düşerse alarm aktivasyonuna süre
sıfırlanır.

Alarm Aktivasyon Süresini ayarlamak için:
1.

Alarm Aktivasyon Süresi kısmına basın.

2.

Süreyi hastanın bağımlılığını ve konuşma gibi aktiviteleri dikkate alacak şekilde
arttırın veya azaltın.

3.

Değişikliklerinizi doğrulamak için Uygula kısmına basın.
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Kesinti Alarmını devre dışı bırakma (veya
etkinleştirme)
Kesinti Alarmı varsayılan ayarı AÇIK şeklindedir. Kesinti Alarmını devre dışı bırakmak
için hasta arayüz ayarı şu şekilde ayarlanmalıdır:
•

Ağızlık (valfli devreler için), veya

•

Maske veya Ağızlık (kaçak devreleri için).

Arayüz

İnvaziv

Maske

Ağızlık

Ayrılma alarmı
aktivasyon süresi (varsayılan)

Ayrılma alarmı KAPALI

Yetişkin: 5-60 sn (9)

Hayır

Ped: 5-30 sn (8)

Hayır

Yetişkin: 5-60 sn (15)

Hayır (valf) / Evet (kaçak)

Ped: 5-30 sn (13)

Hayır (valf) / Evet (kaçak)

Yetişkin: 5-900 sn (15)

Evet

Ped: 5-30 sn (13)

Evet

Ayrılma Alarmı işlevini devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için:
1.

Ayrılma Alarmı sekmesini seçin.

2.

AÇMAK/KAPATMAK için kaydırma çubuğuna basın. Bir uyarı mesajı
görüntülenir. İnvazif arayüzler veya valf devreli maskeler için kaydırma çubuğu
gösterilmez.

3.

Alt çubuktan Uygula'yı seçerek devam edin. Bir uyarı mesajı görüntülenir.
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4.

Alt çubuktan Doğrula'yı seçerek devam edin.

5.

Doğrulandıktan sonra Ayrılma Alarmı devre dışı bırakılır ve Bilgi çubuğunda
Bekleme öğesinin yanında Ayrılma Alarmı KAPALI simgesi görüntülenir.

Ayrılma Alarmını test etmek için:
Bu adımlar, hastayı ventilasyona bağlamadan önce gerçekleştirilmelidir.
1.

Devrenin tüm bileşenlerini, arayüz de dahil bağlayın (trakeostomi durumunda bir
test kanülü kullanılmalıdır).

2.

Uygun tedavi ayarlarında, devre konfigürasyonunda ve ek oksijenle (gerekirse)
ventilasyonu başlatın.

3.

Alarm aktivasyon süresinin sonunda ölçülen ayrılma değerinin kırmızıya
döndüğünü ve Ayrılma Alarmının aktive olduğunu kontrol edin.

Astral kurulmasının ve kullanılmasının tam ayrıntıları için Astral Klinik Kılavuzu
okuyun.

6

ResMed Ltd
Distribütör
ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA
Bella Vista NSW 2153 Avustralya
ResMed (UK) (Ltd adına) Ltd 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon Oxfordshire
OX14 4RW İngiltere

Tüm dünyadaki diğer merkezler için ResMed.com sitesine bakın. Astral, ResMed şirketler grubunun ticari markası ve/veya tescilli
ticari markasıdır. Patent ve diğer fikri mülkiyet bilgisi için bakınız www.resmed.com/ip. © 2017 ResMed Ltd. 278485/3 2017-05

ResMed.com

