
המנשםהכרת 

1



.קצת מצגת-הרבה חומר

חזרה קצרה על ערכי הנשמה

שיטות הנשמה

המנשםהכרת תפעול בסיסי ותכונות 

תרגול
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מכונות הנשמה מאפשרות שליטה מלאה על ערכי  
:הנשימה של המטופלים

BPM(RR)–שליטה בקצב הנשמה 

Tidal Volume(VT)–שליטה בנפחי ההנשמה 

Fio2–שליטה בהרכב הגזים 

PEEP /PIP–שליטה בלחצים 

1:3פזיולוגיE:I–נשיפה/ יחס שאיפה
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Fraction of inspired O2

.ניתן לשינוי בתפריט-במנשם
.95%ל21%נע בין 

•PEEP-יותר נאדיות בזמן " פותח", ערך גבוה
.חמצון יעיל יותר, האקספיריום
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נוסחה לחישוב נפח הנשמה
TV =KG *6cc-8cc

KG = Ideal Body Weight
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•CONTROL- המנשםשליטה מוחלטת של.

•ASSIST- בעקבות טריגר נשימתי, המנשםשליטה של  ,
.מסונכרן

•SUPPORT-נותן  , סיוע נשימתי לנשימות ספונטניות
.אך לא השתלטות מלאה, תמיכה מסוימת

מכאניבמנשםסוגי נשימות 
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•VC-ההנשמות ניתנות על פי הגדרת נפח.
.הלחץ הוא המשתנה

•PC-ההנשמות ניתנות על פי הגדרת לחץ.
.הנפח הוא המשתנה

מכאניבמנשםסוגי נשימות 
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•ASSIST /CONTROL-שליטה מוחלטת או מסייעת.

•CMV- (שיטה ישנה)הנשמה מנדטורית מלאה
Continuous mandatory ventilation.

•IMV-החולה יכול לנשום  + הנשמות מנדטוריות
.ספונטנית בין לבין

•SIMV- עם המאמץ  מסונכרנותהנשמות מנדטוריות
.נשימה ספונטנית+ הנשימתי של החולה

שיטות הנשמה
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•PS- תמיכת לחץ(cmH2O )  במאמץ הנשימתי
החולה מחליט מתי  . הספונטני של החולה

.מנגנון יותר פיזיולוגי-מסתיימת הנשימה
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(  ג"ק1כ)קל משקל 

שעות עבודה  4/ שעות טעינה4–סוללה 
(מסילות)

אחת למבוגרים  –פ"חדבעל שתי צנרות חולה 
(ג"ק5-15)ואחת לילדים ( ג"ק15מעל )

אפשרות ניטור ערכי נשימה ולחצים

הערך מופיע על  , ג צינור ההנשמה"עPEEPקביעת 
.הצג
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CPAP–ניתן לבצע הנשמה לא פולשנית 

חיבור ישיר  )חיבור חמצן בלחץ גבוה וגם בלחץ נמוך 
(.כמו מסיכת חמצן, לווסת

חמצן יש לפתוח את 95%להעשרה מקסימלית של 
.12LPM-ל7ווסת החמצן בין 

.יש להגדיר את אחוזי החמצן בתפריט המכשיר
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יש חיבור לשקע )בסיום שימוש יש להטעין לפי הצורך 
(ובהמשך גם תחנת עגינה בניידות220Vשקע , מצת

עם רצועת כתפיים ורצועות לתלייה  –תיק נשיאה נוח 
למיטת המטופל

בתחילת משמרת יש לבדוק מצב סוללה



18

לחיצה קצרה על כפתור  –להדלקת המכשיר 
ההדלקה בחלקו האחורי  

יש ללחוץ על כפתור ההדלקה  –לכיבוי המכשיר 
שניות רצופות ולאחר מכן לאשר את הכיבוי  3במשך 

.פעמיים-בתפריט הראשי
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תתבצע בדיקה  , בעת הדלקת המכשיר
.עצמית

הבדיקה נדרשת לקראת הנשמת חולה  
.ולא בכל תחילת משמרת

צנרת  " )מעגל החולה"יש לחבר את 
ולוודא כי אביזר החמצן מנותק  ( ההנשמה
.מהמנשם

במידה והבדיקה נכשלת תופיע הודעה  
.  על כישלון
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:הסיבות לכישלון

המנשםמעגל החולה לא מחובר אל 

(מסנן ויראלי/ פקק)חסימה במעגל החולה 

דליפה משמעותית מהצנרת

נזק פיזי לצנרת

המנשםמקור חמצן המחובר אל 

פילטר מלוכלך

למנשםחולה מחובר 
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בהתאם  )תופיע על המסך בחירת משקל החולה , לאחר סיום הבדיקה
(לסוג מעגל חולה המחובר

יש לבחור את שיטת ההנשמה הרצויה

(?פולשניתLMA)לבחור האם ההנשמה פולשנית או לא פולשנית 

.ערכי ההנשמה מופיעים על המסך, מתחיל להנשיםהמנשם

.STOP VENTיש להיכנס לתפריט ולבחור -להפסקת ההנשמה 
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נלחץ על כפתור  , כאשר טרם חיברנו את המטופל
<  -נאשר את ההתראה< -שניות4החוגה במשך 

.מבוגר/ נבחר ילד

!!!המנשםלוודא חיבור חמצן אל 
-יפעיל מצב גיבויהמנשם

SIMV VC PS.
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SIMV VC PS

IMV VC (CPR)

SIMV PC

CPAP PS

CPR MODE
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SIMV VC PS-  מצב ברירת
. המנשםהמחדל של 

.שליטה על ידי נפח

SIMV PC-  מצב נוסף לחולה
,נושם

.שליטה על ידי לחץ

שני המצבים תומכים  
בנשימות ספונטניות על ידי  

PS.
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In general, volume control favours
the control of ventilation, and 

pressure control favours the control 
of oxygenation.
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PC-
הגנה מוגברת בפני , טוב יותרחימצון: יתרונות

יתכן ומשפר את עבודת הנשימה של , בארוטראומה
.החולה

נפח לא מנוטר  , תלוי בהיענות הריאותTV: חסרונות
.עלול לגרום נזק

VC-
.אוורור יעיל יותר, קבועTV: יתרונות

עלול לגרום  , פחות טובחימצון: חסרונות
.בארוטראומה
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IMV VC (CPR)-
.אפשרות להחייאה לא מסונכרנת

כיבוי הטריגר הנשימתי מצד המטופל וכיבוי התראות  
HIGH BPM/ MV ויחסE:Iלא הולם.

CPR MODE-
.30:2מצב החייאה 

.מספק לחץ חיובי קבוע בין הנשמות מנדטוריות
.וחיווי קולי לקראת הנשמותכולל מטרונום
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7-12LPMצורך VENTWAYה, הנוכחיCPAPבניגוד ל
חמצן בזמן  " מבזבז"לא , בנוסף.י חיבור חמצן רגיל"ע

.אקספיריום

.אין אפשרות אינהלציה, מתחבר ישירות למסכה

.אפניאהתכנית גיבוי למצב 

cmH2018=(mbar)לחץ ברירת מחדל 

PEEPבצנרת מוגדר מראש לcmH205.

מהערך2.5גבוה בPEEPהתראה על 
.שקבעתם
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החולה מחובר אך  , המנשםכאשר הפעלנו את 
.לא יעבוד ללא אישור-טרם הגדרנו ערכים

שניות ללא זיהוי טריגר  25עברו -CPAPמצב 
.נשימתי

".STOP VENT"המטפל לחץ 

?מתי יופעל גיבוי
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כבה עקב סוללה חלשה אך הודלק המנשםאם 
ימשיך אוטומטית את תכנית -דקות2תוך 

.ההנשמה שנקבעה קודם לכן

תופיע , דקות מהכיבוי2אם הודלק שוב אחרי 
לאישור המטפל בקשה להמשך ההנשמה  

.בתוכנית הקודמת
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ניתן להגדיר התראות על ערכים בהתאם לרצון  
.המטפל

בכל פעם שתישמע התראה על המסך תהיה כתובה  
.הסיבה

:קבוצות3-ההתראות מחולקות ל

שניות2פעמים בכל 5המכשיר יצפצף –חשיבות גבוהה 

שניות2פעמים בכל 3יצפצף –חשיבות בינונית 

פעם אחת, צפצוף אחד–חשיבות נמוכה 
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Inspiratory pressure
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