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Sunum Planı 
 Ventilatörlerin sınıflandırması 
 Basınç kontrollü ventilasyon 
 Volüm kontrollü ventilasyon 
 Avantaj/Dezavantajları 
 Hibrit ventilasyon ve yöntemleri 

 Volüm garanti (VG) ventilasyon /Hacim hedefli ventilasyon 
(TTV)  

 Basınç ayarlı volüm kontrollü (PRVC) ventilasyon 
 Volüm garantili basınç destekli (VAPS) ventilasyon 
 Orantılı yardımlı ventilasyon (PAV)  

 
 
 



Akciğeri koruyan ventilasyon nasıl olmalı?  

 Akciğerleri açık tutmalı 
 Soluklar arasında alveollerin kollabe olmasını 

engellemeli 
 Olabildiğince nazik, spontan solunum ile uyumlu 

olmalı  



Unutmayın! 
 En ideal ventilatör; 

 Hastanın spontan solunum çabasıyla senkronize, 
 Düşük havayolu basıncı ile yeterli ve sabit düzeyde 

tidal hacim, dakika hacmi sağlayan,   
 Akciğer mekaniğindeki yada hastanın 

gereksinimindeki değişime hızlı yanıt veren   
 Mümkün olan en düşük solunum işiyle (WOB) 

solunum desteği gerçekleştirendir 



Ventilatörlerin Sınıflandırılması 

Fiziksel özelliklere göre 

Güç kaynağı 
• Pnömatik 
• Kombine  

Basınc uygulama şekli  
• Negatif basınçlı 
• Pozitif basınçlı  
• Kombine  

Döngü sistemi 
• Açık döngü kontrolü 
• Kapalı döngü kontrolü 

Ventilasyon özelliklerine göre 

İnspirasyon oluşturma şekline 
göre 
• Basınç kontrollü 
• Volüm kontrollü 
• Akım kontrollü 
• Zaman kontrollü 

Faz değişkenlerine göre  
• Tetikleme değişkeni 
• Limit değişkeni 
• Döngü değişkeni 
• Bazal değişkeler 



Fiziksel Özelliklere Göre Sınıflandırılma 

 Sınıflandırma evrensel olarak cihazın nasıl 
çalıştığını tanımlamalıdır 

Komut verilir Sonuc  beklenirken  
müdahale (+) 

KAPALI DÖNGÜ 
KONTROLÜ 



Ventilatörlerin Sınıflandırılması 
Fiziksel özelliklere göre 

Güç kaynağı 
• Pnömatik 
• Kombine  

Basınc uygulama şekli  
• Negatif basınçlı 
• Pozitif basınçlı  
• Kombine  

Döngü sistemi 
• Açık döngü kontrolü 
• Kapalı döngü kontrolü 

Ventilasyon özelliklerine göre 
İnspirasyonu kontrol şekline göre 
• Basınç kontrollü 
• Volüm kontrollü 
• Akım kontrollü 
• Zaman kontrollü* 

Faz değişkenlerine göre  
• Tetikleme değişkeni (1) 
• Limit değişkeni (2) 
• Döngü değişkeni (3) 

• Ventilatör, inspirasyonu kontrol 
etmek için geri bildirim sinyali 
olarak hangisini kullanıyorsa o 
kontrol değişkenidir.  

• Her solukta inspirasyon 
süresince sabit kalır. 

• Temel mod kontrol değişkene 
göre belirlenir 
 

 



Basınç Kontrollü Ventilasyon 
 Kontrol değişkeni BASINÇ 
 Her solukta PIP sabit kalır 
 Soluk hacmi sol. sistemi mekaniklerine bağlı olarak değişir 
 Akım şekli YAVAŞLAYAN AKIM 
 Akım hızını ventilatör belirler 
 Kullanıcı tarafından ayarlananlar 

 PIP 
 Soluk sayısı 
 IT (veya I/E oranı) 

 avantaj !! 



Hacim Kontrollü Ventilasyon 
 Kullanıcı tarafından 

ayarlananlar 
 PEEP 
 Soluk hacmi (VT) 
 Soluk sayısı 
 Akım hızı  
 Tetikleme duyarlığı 
 Tepe basınç limiti !! 

 
  

 Akım şekli KARE DALGA 
AKIM 
 Bazı ventilatörlerde akım 

dalga şekli ayarlanabilir 
(Hibrit yöntemler) 

 Akım hızı kullanıcı tarafından 
ayarlanır 
 



Hacim hedefli/hacim garantili ventilasyon yapacağınız zaman 
bilinmesi gerekenler; 

• Referans alacağınız hacim nereden ölçülmektedir?  
– Ventilatör devresinden mi? (Babylog 8000, Leoni +)  
– Makinadan mı? (Servo i) 
– Endotrakeal tüp (Stephanie, Sophie, SLE 5000)  

• Hacim için referans hangisi kabul edilmektedir?  
– Ekshalasyondaki tidal hacim: PIP daha çok fluktuasyon gösterir 
– İnhalasyondaki tidal hacim: İnspirasyondaki kaçaklar tidal hacmin 

daha fazla zannedilmesine yol açar   
• Hacim ölçümlerinin doğruluğu nedir?  ( <1kg bebekler için 

önemli)  
 



 AC/ PTV + VG 
 SIMV + VG 
 PSV + VG 
 CMV + VG  
 

• VG; AC yada PSV ile 
SIMV’den 
 daha iyi çalışır! 

• Ekspirasyondaki V T 
daha stabil,  

• Takipne ↓ 
• Kan basıncı 

dalgalanmaları ↓   
• Solunum işi  ↓   
• Zorunlu ventilasyondan 

daha çabuk ayrılma   
 



İpucu 

 CMV+VG yada SIMV+VG kullanırken destek 
verilmeyen soluklar hacim hedefli değildir !  

 VG+AC yada VG+PSV  modlarında tüm 
spontan solunumlar desteklenir 
 
 



Hacim  Kontrollü ve Basınç Kontrollü Ventilasyon Yöntemlerin Farklılıkları 
Özellikler Hacim ventilasyon Basınç ventilasyon 
Kontrol Değişkeni Hacim Basınç 
Faz Değişkeni  
 İnsp. tetikleme Hasta yada ventilatör Hasta yada ventilatör 
 İnsp. sınırlama Akım Basınç 
 İnsp. döngü Hacim yada  akım Zaman yada akım 
 Verilen tidal hacim Sabit Değişken 
 Tepe basınç Değişken Sabit 
İnsp. Basınç dalga şekli Köpek balığı dişi Sinozoidal (yavaşlayan) 
 
 
 
 
 

  
İnsp. Akım dalga şekli Kare Deselere 
 



Ventilatörlerin Sınıflandırılması 
Fiziksel özelliklere göre 

Güç kaynağı 
• Pnömatik 
• Kombine  

Basınc uygulama şekli  
• Negatif basınçlı 
• Pozitif basınçlı  
• Kombine  

Döngü sistemi 
• Açık döngü kontrolü 
• Kapalı döngü kontrolü 

Ventilasyon özelliklerine göre 
İnspirasyonu kontrol şekline göre 
• Basınç kontrollü 
• Volüm kontrollü 
• Akım kontrollü 
• Zaman kontrollü* 

Faz değişkenlerine göre  
• Tetikleme değişkeni (1) 
• Limit değişkeni (2) 
• Döngü değişkeni (3) 



Ventilasyon Özelliklerine Göre Sınıflandırma 

İnspirasyondan 
ekspirasyona geçişi 

belirleyen 
değişkenlerdir 

• Hacim 
• Havayolu basınçı 
• Akım 
• Zaman  

 



Hacim  Kontrollü  ile Basınç Kontrollü Ventilasyonların  
Avantaj /Dezavantajları 

  Hacim  Kontrollü Basınç Kontrollü 
Avantaj VT ile Dakika Hacim arasında doğrusal 

artış 
İnspirasyon süresinde gaz dağılılmında 
iyileşme 

CA ‘e göre ort. Hava basıncında 
değişiklik 

Yüksek akım sağlayarak solunum iş 
yükünde azalma 

Sabit VT  ile  volütravmayı engelleme Tepe veaya havayolu basıncı sınırlaması 
ile barotravmayı engelleme 

Dezavantaj Aşırı havayolu basıncı, barotravma Değişken VT , volütravma veya 
atelektotravma (eğer ayarlama 
yapılmaz ise) riski 

Sabit inspiratuar akım nedeniyle hasta –
ventilatör çakışması, akım  

PIP ve PEEP değişiklikleri ile tutarsız VT 
değişiklikleri 



Cochrane 2010 
 12 çalışma  

 693 bebek 
 1966-2010 

 Ölüm ve BPD ↓  
   ( RR 0.73, NNT 8) 
 Hava kaçağı sendromunda ↓ (RR 

0.46, NNT 17) 
 Ciddi IVK  veya PVL↓  
   (RR 0.48, NNT 11) 
 Tek başına BPD  sınırda azalma 

(p=.05) 



Hibrid Ventilasyon Yöntemleri 

  
Hacim ve basınç kontrollü ventilasyon 

yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlarını  
gözeterek iki yöntemin iyi yanlarını birleştiren 

kombine yöntemlerdir. 



Hacim ″Hedefli″ Ventilasyon 

 
 

 Hacim kontrollü ventilasyon 
 Hibrit ventilasyon yöntemleri 
 Geleneksel yöntemler ile birlikte tidal hacmin izlenmesi 

 
 
 

 



Hacim ″Hedefli″ Ventilasyon 

 
 
Erişkinde hacim kontrollü 
ventilasyon sık kullanılmakta 



Yd’da Hacim Ventilasyona ait Kısıtlılıklar 



Hacim "Hedefli" Hibrid Ventilasyon 
Yöntemleri 

 Yenidoğan bebekler için 
planlanmış ventilatörler ile  

 Temel mod basınç kontrollü 
ventilasyonlardır 

 AC’e gönderilen (VTi)  ve 
ekspiryumda (VTE) dönen  
hacimler devamlı ölçülür 

 Hibrid ventilasyon 
yöntemleri 
 VG (hacim garantili)  ve TTV 

(Hacim Hedefli Ventilasyon) 
 VAPS  (hacim garantili-

basınç destekli) 
 PRVC  (basınç ayarlı-hacim 

kontrollü) 
 PAV (orantılı destekleyici ) 

 



VG Ventilasyon 
 Basınç-sınırlı zaman-döngülü soluklar 
 Ventilatör 

 Draeger Babylog® 8000  
 Avea  

 Mikroişlemci basıncın ayarlanmasını sağlar 
 Tetiklemeli modlar ile (A/C, SIMV, PSV) 

kullanılır 
  A/C+VG daha başarılı 
Abubakar et al J Perinatol  2005 

  Kullanıcı  
 VT ve PIP mak. basıncını ayarlar 

 Volüm için referans değer önceki soluğa ait 
VTE 

  VTE ETT kaçağı önlenebilir 



VG Ventilasyon 
 Algoritma basınç ayarlama da hızlı artışa izin vermez 

 Aşırı hava hapsini önler 
 Daha kontrollü  basınç değişimleri sağlar 

 Basınç  ayarlanmasında geçmiş belli sayıdaki soluğa ait veriler 
kullanılır 
 PIP değerlerinde aşırı dalgalanma olmaz 

 Kompliyans düşük ise ve  Pmax  ulaşılmış ama VT sağlanamaz 
ise inspiratuar plato yapar 

 Oluşan VT> %130 HH ise ekspiratuar kapak açılır (hacim limit)  
 Otomatik hava kaçağı kompanzasyonu (+) 



Pinsp 
P 

PEEP 

THset = 10ml 
TH= 17ml TH= 13ml TH= 11ml TH= 10ml 

V 

VGV 



VG Ventilasyonun Dezavantajları 
 Ventilatör PIP değerini ayarlanan PIP mak. üzerine 

çıkaramaz  

 Son 8 solunumun ekspiryumda ölçülen  VT dikkate 
alındığından, sabit VT vermekle birlikte bu her zaman 
ayarlanan hedef hacim olmayabilir 

 ET tüp kaçağı % 40 üzerinde ise başarılı olunamaz 

 Parametreler dikkatli bir şekilde seçilmezse hipokapni 
gelişebilir 



VG Ventilasyon 

  Parametreler iyi 
seçilmeli 
 Kısa İT 
 Kısa ET 
 Yetersiz tepe ins. basınç limiti  
 Tetik duyarlılığı  
 Uygun soluk hacmi 
 Seçilen moda uygun hız 



TTV Ventilasyon 



TTV Ventilasyon 

 
 PIP, önceki soluk sırasında sağlanan VTE göre ayarlanır 
 Önceki solukta VTE ölçülür ve  ayarlanan VT ile karşılaştırır.  
 Ölçülen hacim istenenden  

 Az  PIP artırılır  
 Fazla  PIP azaltılır 

 A/C, SIMV ya da PSV ile birlikte kullanılır 
 Dual sıcak tel anemometresi  
 Sabit gaz akışı (5L/dk) 

 
 

 



TTV Ventilasyon 
 ET kaçağı 

 VTİ ve VTE ölçülmeli  
 Otomatik kaçak telafi;  

 Kaçak hacmi %20’ye kadar 
 PTV, PSV ve SIMV için bu değer akım hızı 5 L/dk veya tepe akımın %50 

 Basınç dalga formu seçilebilir 
 RISE  TIME 
 Mekanik soluklar için 

 Kare dalgakompliyansı azalmış akciğer 
 Sinozoidal dalga  sağlıklı kompliyansı normal akciğer 
 

 



Basınç Ayarlı Volüm Kontrollü (PRVC) 
Ventilasyon 

 Akım döngülü 
 Hedef VT ayarlanır 
 En yüksek basınç ayarlanır 
 İlk solunum hacim kontrol solunumudur (test solunumu) 
 Diğer solunumlar değişken akımlıdır 
 Basınç kontrol gibi basınç ve akım paternleri oluşturur, ancak 

hedeflenen TH hesaba katarak bir sonraki solunumda PIP değerini 
ayarlar 



Basınç Ayarlı Volüm Kontrollü (PRVC) 
Ventilasyon 

 Ayırma dönemini için uygun değil 
 TH proksimal havayolundan değil makineden 

ölçülür  
 Yeni modelde geliştirilmiştir 

 Sağlanan basınç son soluktaki TH’e bağlıdır 
 Bebek yeterli inspiratuar çabayı aralıklı yapabiliyorsa 

çok değişken TH sağlanacaktır! 



Basınç Ayarlı Volüm Kontrollü (PRVC) 
Ventilasyon Dezavantajları 
 Mak. PIP ayarı uygun 

yapılmazsa HH’ye ulaşılamaz 
 Sadece A/C mod ile kullanılır 

(Servo I ventilatorde SIMV 
seçenek olabilir) 

 Oto-PEEP  
 Değişken Paw 
 ↓ TV uygulamalarında hasta 

uyumu azalır 



Volüm Garantili Basınç Destekli 
(VAPS) Ventilasyon 

 Ventilatör 
 V.I.P Bird Gold 

 Sensor yeri; ETT 
 Solunum  PSV olarak başlar , 

hacim soluğa dönüşür 
 Akım yada hacim döngülü 
 Ayarlanabilir artma zamanı 

(rise time) 
 İnspiratuar duraklama (+) 



Volüm Garantili Basınç Destekli 
(VAPS) Ventilasyon 

 Azalan akım şeklinde değişken akım 
(+) 

 Tek bir soluk tipinde hacim (hedefli) 
ve basınç (hedefli) ventilasyonun en 
iyi özelliklerini kombine eder  

 A/C, SIMV ve PSV ile 
 HH, THi’e göre ayarlanır 
 ETT kaçak oluşmasına yatkın 
 Yenidoğanlarda VAPS deneyimi 

sınırlı  
 Paug yöntemine benzer 

 

 



Volüm yetersizliğinde 
PIP arttırımı 

Volüm 
yetersizliğinde 
IT uzatımı 

Volüm Garantili Basınç Destekli 
(VAPS) Ventilasyon 



Volüm Garantili Basınç Destekli 
(VAPS) Ventilasyon 
 Uygun basınç ve akım ayarları şart 

 Tepe akım çok yüksek ise tüm soluklar  basınç 
döngüden hacim döngüye cevrilir. 

 Tepe akım çok düşük ise IT uzayabilir 
 Basınç desteği çok yüksek ayarlanırsa hacim döngüye  

gereksinim azalabilir 
 Basınç yada TH düşük ayarlanırsa hipoventilasyon 
 

 Değişken Paw 
 
 
 



Orantılı Yardımlı (PAV) Ventilasyon 
 Hastanın solunum eforuna göre basınç desteği 
 Temel mod basınç kontrol 
 Bütün soluklar PSV gibi spontandır 
 Soluma işine verilecek desteğin oranı ayarlanır 
 Önceden belirlenen basınç, akım, hacim  hedefleri φ 
 Hacim ve basınç güvenlik sınırları (+) 
 Mükemmele yakın senkronizasyon sağlar 

 Hastalığa bağlı solunum iş yükünün artmasını önler 



Orantılı Yardımlı (PAV) Ventilasyon 
 Ventilatör ayarları 

 Havayolu tipi 
 Havayolu iç çapı 
 Soluma işine destek % 
 Basınç limiti 
 Ekspirasyon tetiği 

 Uygulanan basınç ise hastanın eforuna göre belirlenir 
 Aralıklı CL ve R ölçülür 
 Soluma çabasına uygun basınç belirlenir 
 



Akılda Tutulması Faydalı Öneriler 
 Volutravma ve atelektotravmadan SAKINILMALI 
 Aşırı veya Düşük hacimden Sakınılmalı (Volüm limit alarmı AÇIK 

OLMALI) 
 Volüm hedefli hibrit yöntemler kullanılacaksa MUTLAKA 

 Hibrit yöntem uygulaması ile ilgili Üretici firma’nin önerilerine DİKKAT 
EDİLMELİ 

 Akım sensoru kullanılmalı 
 ETT’ün yeri uygun olmalı 
 Kaçak >%40 ise uygun volüm VERİLEMEZ 
 Değişen akciğer mekanikleri nedeniyle alarmlar sık düzenlenmeli 
 Uygulamanın sonuçlarını göre ek parametreler takip edilmeli 
 

 



Akılda Tutulması Faydalı Öneriler 
Önerilen ayarlar 
 Hedef Hacim 

 RDS tanısı ve > 2 hafta HH:5 ml/kg 
 Aşırı küçük bebekler HH:6 ml/kg 
 > 2 hafta HH:6ml/kg 
 BPD 6-8 ml/kg 
 MAS da yüksek HH gerekebilir 
 Pulmoner hipoplazide HH düşük tutulmalı 

 Inspirasyon zamanı (mak) 
 0.3-0.4  saniye 

  PIP limiti 
 HH için gereken basıncın 5 cmH20 ↑ veya % 20’i olarak ayarlanmalı 

• Kaçaklar 
• Anatomik ve fizyolojik 

ölü boşluk hacimleri 



YÜKSEK FREKANSLI OSILASYONLU 
VENTİLASYON 
(HFV) 



HFV tanımı 

 Fizyolojik solunum sayısının üstünde solunum 
sayısı ile gerçekleşen ventilasyon yöntemleri 

• 60-150 sol/dk 
• TH>ÖB 
• Ekspiryum pasif 

HFPPV 
• 2-10 Hz 
• TH> ÖB 
• Ekspiryum pasif 

HFJV 
• 5-15 Hz 
• TH<ÖB 
• Ekspiryum aktif 

HFOV 



HFV Fizyolojisi 
 Oksijenizasyonu MAP belirler. 

 Akciğerin havalanması 
 Ventilasyon / Perfüzyon 

dengesi 
 
 Alveoler Ventilasyon = Frekans 

x (TV)2 

 TV’deki küçük değişiklikler 
ventilasyonu önemli 
derecede etkiler. 
 
 



HFV çalışma prensipleri 
 Titreşim frekans fenomeni 

 Akciğerde gaz dağılımı için  
 Havayolu direnci 
 Akciğer kompliyansı 

 Gaz momentumu akciğer kompliyansını yener ve enerji tasarrufu sağlar 
 HFOV de asimetrik gaz akışı ile  

 Anatomik ölü boşluk bir kısmı kullanılır (TH<ÖB  bile gaz alveollere ulaşır) 
 İnspiryumda daha hızlı gaz momentumu 
 Pandelluft 
 Alveoller arası gaz geçişi 

 
 
 

 



HFV Uygulamalarının Gelişimi 

 İlk Uygulamalar (1970-1980’lerin Başı) 
 PİE ve BPF tedavisinde uygulama başlamış 
 Büyük VT ve yüksek MAP’dan kaçınma üzerinde 

durulmuş 



HFV Uygulamalarının Gelişimi 

 Geçiş Dönemi (1980 sonu-1990 başları) 
 Çalışmalar  “atelektazi” de “aşırı hava hapsi” 

kadar zararlı 
 AC koruyucu stratejiler geliştirilmeye başlamış 
 Hangi cihaz ile ventilasyon ??? 
 Hangi tip yardımcı ventilasyon ??? 
 İlk klinik çalışmalar yapılmış 



HFV Uygulamalarının Gelişimi 

 Sürfaktan Sonrası Dönem 
 Akciğeri koruma ve optimal volüm stratejileri 
 Uygulamalar hava kaçağı önlenmesi/tedavisinden, 

BPD’nin önlenmesine odaklanmış 
 Daha geniş çalışmalar yapılmış 



HFV uygulamaları ile ilgili 
 HFV güvenli 
 Gaz değişiminde etkili 
 Farklı cihazlar önemli 

farklılıklar gösterir 
 İmmatür AC’de kısmen 

koruyucudur 
 Akciğer hasarını önlemede ve 

hasarın tedavisinde ETKİLİ 

 Üst havayolu kaçakları 
 TÖF, bronkoplevral 

fistül 
 Kurtarıcı tedavi 

seçeneği 
 ↑ MAP ihtiyacı 
 CV yanıt alınamayan 
↑PaCO2 

 Başlangıç tedavisi 
 KDH, PPHT, MAS 



HFOV Parametreleri (SensorMedics) 

 F : 6-10 Hz 
 Küçük bebeklerde 10 Hz 
 Büyük bebeklerde 6-8 Hz 

 I:E oranı = 1:2 
 MAP  

 Konvansiyoneldeki MAP %20 
fazlası 

 Amplitüd (∆P) 
 Göğüs vibrasyonuna göre 

 PA AC gr (8-9.5 kosta) 
 SaO2 
 PCO2 
  pH 

 

Parametreler Hedefler 



Hedef Değerlere Ulaşılamaması 

 PaCO2 yüksek ise 
 Göğüs duvarı yeterli 

titreşiyor mu? 
 Tüp yerinde mi ve 

uygun çapta mı? 
 Sekresyonu var mı? 
 Re-entubasyon 
 

PaCO2↓ 

Frekans ↑ 

∆P 
(amplitüd)↑ 

  
Ort havayolu 

basıncı↑ 
  



Hedef Değerlere Ulaşılamaması 
 PaCO2 yüksek ise 

 PaCO2 < 30 ; ∆P’yi %20 azalt 
 PaCO2 30-39; ∆P’yi %10 

azalt 
 PaCO2 40-55; değişiklik φ 
 PaCO2 55-65; ∆P’yi %10 

arttır 
 PaCO2 > 65; ∆P’yi %20 

arttır 
 
 

 Kabul edilebilir akciğer 
havalanması varsa 
 FiO2 > 0.40 MAP 1 cmH2O 

arttır 
 FiO2 0.40-0.30 arası 

değişikliğe gerek yok yada 1 
cmH2O arttır 

 FiO2 < 0.30 MAP 1 cmH2O 
azalt 

 Eğer FiO2 ihtiyacı 0.20 
arttarsa akciğer tekrar 
değerlendir 
 



Hedef Değerlere Ulaşılamaması 

 PaO2 düşükse 
 Akciğer havalanmasını 

kontrol et !! 
 Aşırı havalanma 

 Önce MAP sonra f 
azalt 

 Yetersiz havalanma 
 MAP arttır  
 Düzelme olmazsa FiO2  
 Diğer nedenler 

 

 Akciğer havalanması 
 > 11 kosta MAP %20 ↓ 
 10-11 kosta MAP %10 

↓ 
 8-10 kosta değişiklik φ 
 7-8 kosta MAP %10 ↑ 
 < 7 kosta MAP %20 ↑ 

 



Hedef Değerlere Ulaşılamaması 

 
 PA akciğer Grafisi 



HFV Riskler 

 Hangi cihaz daha iyi ?  
 Aşırı distansiyon ?? Sıklıkla gözden kaçırılıyor 
 Atelektazi 
 Hiperventilasyon 

 



HFV veya Tidal Ventilasyon? 
 En iyi tip ventilatör hangisi? 
 HFV Avantajları 

 Hava kaçağı sendromları, 
kardiyak cerrahi 

 Akciğeri korumada güvenli 
bir strateji 

 Restriktif akciğer 
hastalıklarında etkili 

 Atelektazik akciğer 
hastalıklarında etkili 
 

 HFV Dezavantajları 
 Grafik yok 
 Venöz dönüşü engellemesi 
 Gerilme hasarı 
 Hipokarbi 
 Akciğer hacmini belirleme 

zor  
 Sekresyonlarda artış 
 



Ayırma  

 Ayırmaya erken başla 
 SaO2 ve Havalanma 12 saatten uzun süre hedef değerde ise,  

 MAP 1cm azaltarak başla 
 PaCO2 12 saatten uzun süre hedef değerde ise, 

 Delta P %10 azalt 
 FiO2 ihtiyacı artarsa  AC grafisini tekrarla 

Duncan  



Ekstübasyon Kriterleri 

 Ekstübasyon değerlerine ulaşıldıktan sonraki 12 saat 
içinde ekstübe edilmelidir. 

 CV’de;        - MAP<8,    FiO2<0.35 
 HFOV’de;   -MAP<9,     FiO2<0.35 



Son Söz  

 Etkin ve doğru ventilasyon sağlamak için 
kullandığınız cihazların 
  çalışma prensiplerine 
 Avantaj/dezavantajlarına 
 Altta yatan hastalıkların özelliklerine  

Hakimseniz mücizeye ihtiyacınız azalır  



 
 

TEŞEKKÜRLER 
 

TEŞEKKÜR EDERİM 


	Hibrid Mekanik Ventilasyon Yöntemleri
	Sunum Planı
	Akciğeri koruyan ventilasyon nasıl olmalı? 
	Unutmayın!
	Ventilatörlerin Sınıflandırılması
	Fiziksel Özelliklere Göre Sınıflandırılma
	Ventilatörlerin Sınıflandırılması
	Basınç Kontrollü Ventilasyon
	Hacim Kontrollü Ventilasyon
	Hacim hedefli/hacim garantili ventilasyon yapacağınız zaman bilinmesi gerekenler;
	Slayt Numarası 15
	İpucu
	Slayt Numarası 17
	Ventilatörlerin Sınıflandırılması
	Ventilasyon Özelliklerine Göre Sınıflandırma
	Slayt Numarası 20
	Cochrane 2010
	Hibrid Ventilasyon Yöntemleri
	Hacim Hedefli Ventilasyon
	Hacim Hedefli Ventilasyon
	Yd’da Hacim Ventilasyona ait Kısıtlılıklar
	Hacim "Hedefli" Hibrid Ventilasyon Yöntemleri
	VG Ventilasyon
	VG Ventilasyon
	Slayt Numarası 36
	VG Ventilasyonun Dezavantajları
	VG Ventilasyon
	TTV Ventilasyon
	TTV Ventilasyon
	TTV Ventilasyon
	Basınç Ayarlı Volüm Kontrollü (PRVC) Ventilasyon
	Basınç Ayarlı Volüm Kontrollü (PRVC) Ventilasyon
	Basınç Ayarlı Volüm Kontrollü (PRVC) Ventilasyon Dezavantajları
	Volüm Garantili Basınç Destekli�(VAPS) Ventilasyon
	Volüm Garantili Basınç Destekli�(VAPS) Ventilasyon
	Slayt Numarası 54
	Volüm Garantili Basınç Destekli�(VAPS) Ventilasyon
	Orantılı Yardımlı (PAV) Ventilasyon
	Orantılı Yardımlı (PAV) Ventilasyon
	Akılda Tutulması Faydalı Öneriler
	Akılda Tutulması Faydalı Öneriler
	YÜKSEK FREKANSLI osilasyonlu VENTİLASYON�(HFV)
	HFV tanımı
	HFV Fizyolojisi
	HFV çalışma prensipleri
	HFV Uygulamalarının Gelişimi
	HFV Uygulamalarının Gelişimi
	HFV Uygulamalarının Gelişimi
	HFV uygulamaları ile ilgili
	HFOV Parametreleri (SensorMedics)
	Hedef Değerlere Ulaşılamaması
	Hedef Değerlere Ulaşılamaması
	Hedef Değerlere Ulaşılamaması
	Hedef Değerlere Ulaşılamaması
	HFV Riskler
	HFV veya Tidal Ventilasyon?
	Ayırma 
	Ekstübasyon Kriterleri
	Son Söz 
	TEŞEKKÜRLER�

