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Дефиниция и грижа 

a. Дефиниции 
 

 Трябва да информира потребителя за възможността за нараняване, смърт или 
друга сериозна нежелана реакция, свързана с използването или неправилната 
употреба на оборудването.

 

 
 
 

Внимание 
 Трябва да информира потребителя за възможността да настъпи повреда в оборудването, свързана с 

употребата или неправилната употреба, като например неизправност на оборудването, повреда на 
оборудването или повреда на имуществото на трета страна, и непряко нараняване на пациента.

 
 

Забележка 

 Важна информация.

 
 

b. Внимание 
 

 

 Когато има символ , прочетете 
ръководството за употреба за повече 
подробности, то трябва да бъде прочетено 
изцяло, внимателно, за правилна и безопасна 
употреба на оборудването и за осигуряване на 
максимална безопасност и най-добри ресурси за 
пациентите. Проверете всички предупреждения 
и предпазни мерки в това ръководство и на 
етикета на оборудването. 

 Това оборудване трябва да се използва само за 
предназначението, посочено в точка                                
1.1   Предназначение, заедно с подходящо 
наблюдение; 

 Това оборудване трябва да се използва 
само от квалифициран специалист в 
областта на здравеопазването, 
притежаващ експертен опит в областта 
на механичната вентилация, 
квалифициран и обучен за неговата 
употреба, който трябва да следи внимателно 

по време на употребата му. Включително ограничена по 
обем вентилация. 

 Това оборудване и частите трябва да преминават 
през почистване всеки път, когато се използват, 
включително първата употреба, както е посочено в 
глава 11 Почистване и стерилизация. 

 Това оборудване трябва да премине „Основни 
настройки и процедури за проверка”, за да се 
гарантира ефективността му и безопасността на 
оператора и пациента, както е посочено в глава 6 
Проверки преди употреба. 

 Това оборудване трябва винаги да е свързано към 
електрическата мрежа, така че да има достатъчно 
заряд при прекъсване на електрозахранването. 

 Това оборудване трябва да издава три звукови 
сигнала при стартиране, демонстрирайки 
правилната работа на звуковата сигнализация. 

 Това оборудване, частите и принадлежностите 
му трябва да се изхвърлят съгласно глава 13 
Изхвърляне; 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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 Това оборудване трябва да се изключи, от ключа за 
включване/изключване, когато пациентът е 
изключен. 

 Това оборудване не трябва да се използва с 
излъчватели в близост до апарата за изкуствена 
вентилация при транспортиране, като например 
мобилни телефони, подвижни радиостанции, 
безжични телефони, пейджъри, високочестотно 
хирургическо оборудване, дефибрилатори, 
късовълнови терапии, които биха спрели работата 
на апарата за изкуствена вентилация. 

 Това оборудване не трябва да се използва по време 
на магнитно резонансно образно изследване (ЯМР, 
МРТ, сцинтиграфия), тъй като това може да 
причини смущения и неблагоприятни ефекти на 
пациента. 

 Това оборудване не трябва да се използва в зони, 
съдържащи вредни вещества, тъй като то 
засмуква въздух от околната среда, за да обдишва 
пациента, ако се настрои на концентрация под 
100% O2. 

 Това оборудване не трябва да се използва със 
запалими анестетици, тъй като съществува риск 
от експлозия. 

 Оборудването не трябва да се използва в 
хипербарни камери, тъй като това може да повлияе 
на работата му и да причини неблагоприятни 
ефекти на пациента. 

 След продължителна употреба на оборудването в 
среда с частици в суспензия, сменете филтъра, 
както е указано в глава 12.5 Смяна на филтъра за 
външен въздух. 

 Части, използвани в апарата за изкуствена 
вентилация при транспортиране поддържат 
дефибрилацията. 

 Алармите и сигналите трябва да бъдат 
обработени незабавно, за да се поддържа 
правилната работа на оборудването и 
безопасността на пациента, както е показано в 
глава Налични аларми. 

 Не използвайте маркучи или антистатични или 
електропроводими тръби. 

 След като започнете вентилацията, проверете 
дали параметрите на вентилацията, посочени на 
контролния дисплей, са подходящи. 

 Използвайте само части, елементи и 
принадлежности, посочени от MAGNAMED, 
изброени в това ръководство, които са 
тествани и одобрени за употреба с това 

оборудване. В противен случай може да застраши 
функционирането на апарата, което да изложи на 
опасност пациента или потребителя. 

 В случай на продължителното използване на 
оборудването при пациенти с прекомерна секреция 
или дихателни вериги, използващи отопляем 
овлажнител, чистотата на датчиците за потока 
трябва да се проверява често. 

 От съществено значение за контрола на 
вентилацията е датчикът за потока да е 
правилно свързан и деблокиран; затова този 
датчик трябва често да се проверява по време на 
работа. 

 При включване на апарата за изкуствена 
вентилация, въведете типа на пациента и това 
ще осигури подходяща вентилация. Свържете 
подходящ датчик за потока за съобщения тип на 
пациента, за да се контролира правилно 
вентилацията. 

 Всички части, приложени в Oxymag, са изработени 
от нетоксичен материал, без латекс, не 
причиняват дразнене или алергия на пациента. 

 Използвайте МАСКИ, посочени от MAGNAMED с 
местна регистрация; 

 Използвайте МАСКА подходяща за типа пациент. 
 Винаги използвайте официално одобрени 

кислородни цилиндри и вентили за намаляване на 
налягането, които отговарят на местните 
държавни изисквания. 

 Вземете предвид мъртвото пространство на 
дихателната верига, за да направите настройка в 
апарата за изкуствена вентилация, особено при 
малките дихателни обеми. 

 Осигурете на разположение ръчно вентилационно 
оборудване, в случай на пълно изтощаване на 
акумулаторната батерия, липса на газове за 
функционирането на устройството или обща 
повреда на транспортната вентилация. 

 Тестовата последователност трябва да се 
извърши, когато пациентът е изключен.  

 Не излагайте продукта на екстремни 
температури, надвишаващи посочените в точка 
15.3.3 Физически и екологични спецификации
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 по време на неговата
 употреба. Ефективността на 
оборудването може да се влоши, 

ако работната температура е извън 
определените граници. 

 
 

 

 

c. Внимание 
 
 

 

Внимание 
 

 Oxymag не излъчва електромагнитни вълни, 
които пречат на работата на околното 
оборудване. 

 Oxymag трябва да преминава ежегодна 
периодична профилактика или след 
определените часове на употреба, в зависимост 
от това кое от двете настъпи първо. 

 

 На всеки 500 часа употреба или на по-кратки 
интервали, филтърът за засмукване на въздух 
от околната среда на Oxymag трябва да сменя, 
ако средата, в която се използва, съдържа 
прекалено много частици в суспензия. 

 Профилактиката на Oxymag трябва да се 
извършва само от квалифициран, обучен 
техник, надлежно упълномощен от MAGNAMED. 

 
 

 

d. Бележки 
 
 

 

Бележки 

 Съществуват допълнителни 
противопоказания, в допълнение към 
тези, посочени в предупрежденията на 
страницата    от това ръководство. 
Отговорност на обучения оператор е 
изборът и подборът на подходящ 
респираторен режим за всеки пациент.

 Единици за налягане:

 

 Техническите характеристики на 
продуктите MAGNAMED подлежат на 
промяна без предизвестие 

 Всички части, изделия и принадлежности 
на апарата за изкуствена вентилация, 
които подлежат на унищожаване, трябва 
да отговарят на препоръките на глава 13 
Изхвърляне. 
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1 mbar (millibar) = 1 hPa (hectoPascal) = 1.016 cmH2O (сантиметър вода) 
На практика тези единици не са диференцирани и могат да се 

използват като:  

1. Описание 

1,1 Предназначение 
 

Електронният апарат за изкуствена вентилация при 

транспортиране и спешна помощ Oxymag MAGNAMED - 

принадлежи към семейството на оборудването за дихателна 

помощ на новородени, педиатрични и възрастни пациенти с 

респираторна недостатъчност, с контролиран обем, с цикъл 

на налягане и време. Предназначен е за употреба при  

новородени, педиатрични и възрастни пациенти, и възрастни 

с морбидно затлъстяване. 

 
Oxymag осигурява смес от околния въздух и кислород при 

концентрации, регулирани от оператора, с помощта на 

прецизна система за концентрация на кислород, като се 

използва принципът на Вентури. Освен това контролира 

потоците и налягането в респираторната верига, за да 

осигури подходящи вентилационни режими според 

състоянието на пациента. 

Възможните режими на вентилация на този апарат за 
изкуствена вентилация са: 

 
 VCV - Вентилация с контролиран обем (може да се 

подпомага); 
 

 PCV - Вентилация с контролирано налягане (може 
да се подпомага); 

 PLV - Вентилация с ограничено налягане (може да се 

подпомага) - Налично тегло ≤ 6,0 Kg (неонатално); 

 P-SIMV - Синхронизирана интермитентна 

задължителна вентилация с цикъл с контролирано 

налягане; 

 V-SIMV - Синхронизирана интермитентна 

задължителна вентилация с цикъл с контролиран 

обем; 

 CPAP / PSV - Непрекъсната вентилация под 

налягане с поддръжащо налягане; 

 DualPAP - Вентилация на две нива на CPAP (със или 

без поддръжащо налягане). Настройки могат да се 

извършат по този начин, за да се получи APRV 

режим (Вентилация с освобождаване на налягането 

в дихателните пътища); 

 Неинвазивната вентилация (NIV) с маска може да се 

активира във всички режими на вентилация с 

компенсация на течове.

При вентилация в режим CPAP/PSV може да бъде установена резервна вентилация в случай на апнея; тази вентилация 
може да бъде избрана между VCV, PCV, PLV или OFF. 

 

1 mbar = 1 hPa ≈ 1 cmH2O 

ВНИМАНИЕ 
 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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 Това устройство трябва да се 
използва само от медицински 
специалист с опит в механичната 
вентилация и квалифициран, и обучен 
за неговата употреба.

 В режимите CPAP/PSV и DUALPAP, ΔPS 
= OFF трябва да се настрои да 
деактивира поддръжащото

 налягане, а BACKUP(резервно) трябва 
да се настрои на OFF(Изкл.), за да 
деактивира резервната вентилация. 
Имайте предвид, че когато 
настройвате параметъра 
BACKUP(резервно) на OFF (Изкл.), 
резервната вентилация ще бъде 
НЕАКТИВНА по време на апнея. 
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Белодробната вентилация може да се извършва при следните условия: 

 В спешната медицина за манипулация на място, първична 

помощ, спасяване, при което пациентът може да бъде 

транспортиран по суша или въздух, включително 

хеликоптери; 

 Постоперативно, в стаята за възстановяване след 

анестезия (PACU); 

 Вътрешно-болничен транспорт: Пациентът може да бъде

 транспортиран вътрешно, от едно отделение до друго; 

 Междуболничен транспорт: Пациентът може да бъде 

транспортиран по шосе или въздух. 

 

1.2 Допълнителни изделия, съвместими с продуктите 
 

 
Това оборудване е съвместимо със следните изделия: 

 Носна канюла за неонатална CPAP и дихателната 

й верига, като и двете трябва да отговарят на 

местните законови изисквания на държавата;

 Дихателни вериги с трахея, чието съпротивление е 

по-малко от 0,3 mbar/(Ls-1), които отговарят на 

местните законови изисквания;

 Блендер с поток 120ml/min и налягане на изхода 60psi, 

който отговаря на местните законови изисквания;

 Обикновени маски за лице за възрастни, деца и 

новородени, които отговарят на местните законови 

изисквания;

 HME филтър, който отговаря на местните 

законови изисквания (да се използва според 

пациента, който се вентилира); 

 Алуминиев цилиндър за кислород M9 за калъф 

за транспортиране, който отговаря на местните 

законови изисквания, а именно: 

o Диаметър = 11,13 cm; 
o Височина = 27.20 cm; 
o Обем = 1.7 L; 
o Капацитет на О2 = 255L. 
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2. Разопаковане на 
продукта 

2.1 Първоначални проверки 

 
 Уверете се, че опаковката е ненарушена, като 

проверите за вдлъбнатини, дупки или други 

повреди; 

 Ако опаковката е повредена, моля незабавно да 

съобщите на отговорния превозвач и на 

MAGNAMED и да НЕ отваряте опаковката. 

 
 
 
 
 

 Отворете опаковката внимателно, като спазвате 

знаците в кутията; 

 Проверете съдържанието в съответствие със 

следния списък с компоненти. 

Таблица 1: Списък на компонентите за Oxymag 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Списък на стандартните аксесоари за Oxymag 

 
 

O2 УДЪЛЖЕНИЕ DISS X2 
2 М 

Кат. номер 3902647 
Количество: 1 брой 

 
 

ВЕНТИЛ ЗА ИЗДИШВАНЕ 
Със стабилизиращ пръстен 

Кат. номер 3804865 
Количество: 1 брой 

 
 

OXYMAG 
Апарат за изкуствена вентилация при 
транспортиране и спешна помощ 

Кат. номер 1600185 
Количество: 1 брой  

 

AC КАБЕЛ 
3‐пътен 1,5 м 

Кат. номер 2802612 
Количество: 1 брой 

ИЗХ.НАПРЕЖЕНИЕ 
12V 
с 4‐пътен конектор 

Кат. номер 2402568 

ДИХАТЕЛНА ВЕРИГА ЗА 
ВЪЗРАСТНИ 
1,2 м подлежи на автоклав 

Кат. номер 1703218 
Количество: 1 брой
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РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА 

Кат.номер 1600185‐NE‐22‐RR 
Количество 1 брой 

 

 
 
 
 

2.2 Части и аксесоари 
 
 

Внимание 

 Винаги използвайте оригинални части и аксесоари, за да гарантирате безопасността и ефективността на 
оборудването. 

 

КРАТКО 
РЪКОВОДСТВО 
СЕМЕЙСТВОТО НА OXYMAG 
 
Кат. номер 7006467 

КОМПЛЕКТ ДАТЧИЦИ ЗА ПОТОКА 
ADU PED NEO ПОДЛ. НА 
СТЕРИЛИЗ. 
03 Силиконова линия, 03 датчици за поток (1 
Възрастен; Педиатричен, 1 неонатален) 

Кат. номер 5001748 
Количество: 1 брой

ОПАКОВКА С 3 
ФИЛТРИ ЗА ОКОЛНАТА 
СРЕДА 

Кат. номер 1702656 

ДИАФРАГМА НА ИЗДИШВАНЕ 
ВЕНТИЛ MAGNAMED 

Кат. номер 3800248 
Количество: 1 брой 
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2.3 Допълнителни аксесоари, които могат да бъдат закупени за Oxymag 

Таблица 2: Списък на допълнителните компоненти за Oxymag. 
 

Списък на допълнителните аксесоари за Oxymag 
 
 
 

СТОЙКА С КОЛЕЛЦА ЗА 
OXYMAG 

 
 

Кат. номер 3802668 

ЧУПЕЩО СЕ РАМО С 
ПОСТАВКА ЗА 
ДИХАТЕЛНИТЕ ЛИНИИ 

Кат. номер 1704414 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕДИАТРИЧНА ДИХАТЕЛНА 
ЛИНИЯ 1.2М 
АВТОКЛАВИРУЕМА 

 
 

Кат. номер 1702654 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ DC 12V 
4‐ПЪТЕН С ЩЕПСЕЛ ЗА 
АВТОМОБИЛ 

Кат. номер 2802671 

 
НЕОНАТАЛНА ДИХАТЕЛНА 
ЛИНИЯ 1.2м АВТОКЛАВИРУЕМА 

 
 

Кат. номер 1702655 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЕРТИКАЛНА СТОЙКА ЗА 
ЛИНЕЙКИ ИЛИ ХЕЛИКОПТЪР 
С ПРЕДПАЗНА БЛОКИРОВКА  

Кат. номер 1702496 

 
 
 
 
 
 
 

ТРАНСПОРТНА ЧАНТА ЗА 
OXYMAG 

Кат. номер 1702875 

 
ТРАНСПОРТНА ЧАНТА ЗА 
OXYMAG БЕЗ ЦИЛИНДЪР 

Кат. номер 1704784 
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IRMA CO2 ГАЗОВ 
АНАЛИЗАТОР (EtCO2) 

Кат. номер 1704388 

 
 

ДАТЧИК ЗА ДИХ.ПЪТ IRMA 
CO2 С 5‐ПЪТЕН КОНЕКТОР 

Кат. номер 1704396 

 
 
 

НЕОНАТ. ДАТЧИЦИ ЗА ПОТОКА 
АВТОКЛАВ. 

 05 Силиконова линия 
 05 Ненонат. дтчици за 

потока автоклавируеми 
 

Кат. номер 5001493 

 
 
 

ПЕДИАТР. ДАТЧИЦИ ЗА ПОТОКА 
АВТОКЛАВ. 

 05 Силиконова линия 
 05 Педиатр. датчици за 

потока автоклавируеми 
 

Кат. номер 5001494 

 
 
 

ДАТЧИЦИ ЗА ПОТОКА 
ВЪЗРАСТНИ АВТОКЛАВ.  

 05 Силиконови линии 

 05 Датчици за потока за 
възрастни 
Автоклавируеми 

 

Кат. номер 5001495 

 
 
 

К-Т НЕОНАТ. ДАТЧИЦИ ЗА 
ПОТОКА АВТОКЛАВ. 

 03 Силиконова линия 
 03 Ненонат. дтчици за 

потока автоклавируеми 
 

Кат. номер 5001745 

К-Т ПЕДИАТР. ДАТЧИЦИ ЗА 
ПОТОКА АВТОКЛАВ. 




03 Силиконова 

03 Деца Поток за потока 
автоклавируеми: 

 

Кат. номер 5001746 

 
 
 

К-Т ДАТЧИЦИ ЗА ПОТОКА 
ВЪЗРАСТНИ АВТОКЛАВ.  

 03 Силиконова линия 
 03 Датчици за потока за възрастни 

Автоклавируеми 

 
Кат. номер 5001747 
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IRMA АДАПТЕР 
ДИХ.ПЪТ., БЕБЕШКИ 

Кат. номер 1704394 

IRMA АДАПТЕР 
ДИХ.ПЪТ., 
ВЪЗР./ПЕДИАТР. 

Кат. номер 1704395 
 
 
 
 
 
 

SPO2 –сензор за пулсов 
оксиметър за възрастни и 
деца и кабелен адаптер 

Кат. номер 1704409 

 

SPO2 –NEO пулсов 
оксиметър и кабелен 
адаптер 

Кат. номер 1704410 
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3. Наименование на компонентите 

3.1 Компоненти на апарата  за изкуствена вентилация при транспортиране 
 
 

 
Фигура 1: Фронтален панел на апарата за изкуствена вентилация при транспортиране            Фигура 2: Странична клавиатура 

 

 
Таблица 3: Описание на предния панел и компонентите на страничната клавиатура на апарата за изкуствена вентилация при 
транспортиране 

Компоненти от Фигури 1 и 2 

1. ТЕЧНОКРИСТАЛЕН ДИСПЛЕЙ СЪС СЕНЗОРЕН ЕКРАН 
Визуално и графично представяне на параметрите за настройка на сензорен екран. 

2. ВЪРТЯЩ СЕ БУТОН 
Този бутон се използва за повечето настройки, които трябва да се направят в апарата за изкуствена вентилация при транспортиране Oxymag. 

 Изберете параметрите, които да се задават на дисплея, като докоснете съответния бутон; 
 Избраният бутон ще промени цвета си в ЖЪЛТО, което ще позволи промяната на стойностите или корекциите; 
 Задайте желаната стойност, като завъртите копчето по посока на часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка; 
 За потвърждение натиснете бутона 

Когато бутонът се върне в оригиналния си цвят, зададеният параметър ще се задейства. 

3. КЛАВИАТУРА 
Бутоните на клавиатурата позволяват бърз достъп до функциите на апарата за изкуствена вентилация. 

4. ДРЪЖКА 
Тази дръжка позволява апаратът за изкуствена вентилация да се носи по време на спасителни и спешни операции. В задната част на апарата за 
изкуствена вентилация има поставка, която лесно може да се адаптира към носилката на пациента. 

5. СВЕТЛИНА НА АЛАРМЕНИЯ ИНДИКАТОР - ЧЕРВЕНА 
Аларменият индикатор мига, когато възникне алармено състояние с висок приоритет. Когато е в безшумен режим, той остава активиран, като 
показва състоянието на алармата. 

6. ЗАКЛЮЧВАНЕ НА СЕНЗОРНИЯ ЕКРАН 
Този клавиш позволява да заключите или отключите сензорния екран. Когато командите на дисплея са заключени, натиснете този бутон за 
2 секунди, за да ги освободите. За да заключите отново, просто натиснете този бутон веднъж или изчакайте 30 секунди, без да докосвате 
екрана. 

7. ЗЕЛЕН СВЕТОДИОДЕН ИНДИКАТОР – ВРЪЗКА С ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО 
ЗЕЛЕНИЯТ СВЕТОДИОДЕН ИНДИКАТОР ще се задейства, когато входът за постоянен ток или електрозахранването с вход 12VDC са свързани 
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Компоненти от Фигури 1 и 2 

8. КЛЮЧ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ (ПАУЗА) 
Този клавиш позволява спиране на маневрите на вдишване, които често се използват в случаите на рентгеново изследване на гръдния 
кош и маневри, за да се удължи времето на издишане (удължаване на времето за издишване). 
При натискане по време на фазата на вдишване от дихателния цикъл, вдишването ще бъде удължено за 5 секунди; след този период ще 
се покаже параметър Cest в зоната за контрол горе в центъра на екрана. Ако този бутон бъде натиснат по време на издишането, то ще 
бъде удължено с 5 секунди; след този период параметърът PEEPi ще се покаже в зоната за контрол горе в центъра на екрана. 
Показваните параметри след активирането на този бутон ще се виждат за 5 секунди; след този период зоната за контрол в горната част 
ще изобрази отново показания преди това параметър. 

9. РЪЧЕН БУТОН 
Този бутон задейства цикъл на вдишване с поддръжащо налягане. Активен е в режимите VCV, PCV, V-SIMV, CPAP / PSV, P-SIMV, 
DUALPAP и PLV. 

10. БУТОН O2 100% 
С натискането на бутон „O2 100%” концентрацията на кислород ще остане 100% през следващите 90 секунди. Тази характеристика може 
да се използва за процедури преди аспирация и след аспирация на секрети от дихателните пътища. 
Когато апаратът за изкуствена вентилация е в режим STAND-BY (Готовност), след натискане на този бутон за 2 секунди, на екрана на 
вентилатора ще се покаже кислороден дебитомер. В горната част на екрана се показва зададената стойност на дебитомера, а в долната 
част се показва измерената стойност на подадения поток. Използвайте бутона „Set and Confirm” (Настрой и потвърди) за да промените 
стойността на желания поток. 

11. БУТОН ЗА ФИКСИРАНЕ 
Фиксира графичното оформление, за да позволи анализ на кривите. 

 

Фигура 3: Изглед отдясно Фигура 4: Изглед отзад 

Таблица 4: Описание на компонентите на дясната и задната страна на апарата за изкуствена вентилация при транспортиране. 

Описание на елементите във фигури  3  и 4 

12. СВЪРЗВАНЕ НА ДАТЧИКА ЗА ПОТОКА 
Тези конектори се използват за свързване на датчика за потока. 

16. ЩЕПСЕЛ НА ЗАХРАНВАЩИЯ КАБЕЛ - ОСНОВА 
Този щепсел се използва заедно с носещата основа на Oxymag и 
системата за електрозахранване. Входът е 12VDC. Обърнете внимание 
на индикацията на полярността и на записаното DC напрежение. 

13. КОНЕКТОР 22M/15F НА ПОТОКА НА ВДИШВАНЕ 
Стандартно свързване на потока на вдишване към дихателната верига 
на пациента 

 

17. ТАБЕЛКА С ЕТИКЕТА 
Табелката с етикета съдържа информация за MAGNAMED, за 
европейския упълномощен представител, регистрационен номер в 
ANVISA, месец и година на производство, и сериен номер. 14 ВЕНТИЛ ЗА ИЗДИШВАНЕ 

Свързване на линията за издишване към дихателната верига на 
пациента. 

15. КОНЕКТОР НА ДАТЧИКА ЗА СО2 или SpO2 ДАТЧИК 
Свързване към датчика за CO2 на ВХОДНА ФАЗА или датчик MASIMO 
SpO2 (тези датчици са по избор) 

 
18. СТИКЕТ на INMETRO 

Това е стикер на INMETRO(бразилски институт по метрология) за 
съответствие и безопасност. 

16 

17 

 
18 



17  Ръководство Oxymag_Rev20 

 

 

Параметрите се наблюдават въз основа на налягането и измерванията на FiO2, извършвани от кислородния монитор. 
 

Таблица 5: Описание на компонентите, намиращи се в лявата страна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура 5: Страничен изглед отляво 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Използвайте само електрозахранване, части, елементи и принадлежности, посочени от 
MAGNAMED, изброени в това ръководство, които са тествани и одобрени за употреба с 
това оборудване. В противен случай може да се застраши функционирането на апарата, 
което да изложи на опасност пациента или потребителя. 

 
 
 
 

 

Внимание 

 Ако няма потвърждение чрез натискане на бутона, след 10 секунди стойността на параметъра и 
бутонът ще се върнат към предишното състояние. 

 
 
 

Бележки 
 

 За изключване на веригите на апарата за изкуствена вентилация от външния източник, просто 
изключете електрозахранването от входа +12VDC на оборудването. 

 

Описание на елементите във Фигура  5 

19. ВХОД ЗА КИСЛОРОД 
Свързва кислорода. Входящото налягане трябва да бъде в диапазона от 
39 до 87 psi (270 до 600 kPa). Стандартна връзка DISS (ABNT NBR-
11906: 1992). 

20. СЕРИЙННО СВЪРЗВАНЕ 
Серийна комуникация - RS-232 - Женски конектор DB-9 за актуализация 
на софтуера. 

21. ВХОД+12VDC - Външен AC / DC източник 
Вход захранване + 12VDC - Връзка към външен източник на променлив 
ток / постоянен ток през щепсела 

22. Превключвател за включване / изключване 
Превключвател за включване / изключване 

23. Филтър за входящ въздух 
Филтър за засмуквания от околната среда въздух, който се смесва с 
кислород, за да осигури концентрация на кислород по-малка от 100%. 
Филтърът трябва да се сменя съгласно описанието в ръководство (12. 
Смяна на филтъра за въздух от околната среда). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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4. Описание на дисплея 

4.1 Режими 

В горния ляв ъгъл има означение: 

 Избран тип пациент: ADU  Възрастен; PED  

Педиатричен; NEO  Неонатален; 

 Активен режим; 

 Индикация за активиране на NIV, ще има 

компенсиране на течове. 

 
4.2 Аларми, Монитор и Състояние 

 В горната част на екрана до индикацията за 

режима се намира бутон за заглушаване на 

алармата за 2 минути, изобразен със символа: 

 

 
 Когато аларменото заглушаване е активирано, 

се показва лента, посочваща времето за 

заглушаване 

 В центъра горе на дисплея винаги има видима 

зона за изобразяване параметър; там може да 

се показва един от параметрите: MV – 

Наблюдаван обем в минута, VEXP 

– Издишан обем или PMAX – Максимално 

налягане. За да промените показания 

параметър, докоснете тази позиция на екрана. 

 В центърa горе има бутон STAND-BY 

(Готовност). С натискането на този бутон за 

поне 2 секунди апаратът за изкуствена 

вентилация влиза в режим на готовност и спира 

механичната вентилация. Думата „STAND-BY” 

ще остане да мига, докато устройството е в 

това състояние. Ако продължите да натискате 

бутона, 

 
 
 

страничната лента ще се запълни до завършване 

на 2 секунди. Бутон Stand-by е изобразен със 

символа по-долу: 

 
 
 

 В горния десен край на екрана се изобразява 

заряда на батерията. Както е показано по-

долу: 
 

 
 

 В горния десен ъгъл на екрана е разположена 

зоната за алармени и предупредителни 

съобщения; 

 В горния десен ъгъл на екрана ще се появи 

катинар, който показва, че сензорният екран е 

деактивиран. Натиснете бутона LOCK за поне 2 

секунди и сензорният екран ще се активира. 

 
4.3 Монитор, менюта и графики 

 
 От дясната страна е разположена скала за 

налягане, показваща графично моментното 

налягане в дихателната верига и стойността на 

максималното налягане на вдишване в горната 

част на скалата в жълто. 

 В центъра на екрана се изобразяват менютата 

на екрана, цифровите параметри на 

вентилацията и графиките 

 
4.4 Настройване на параметрите на вентилацията 

 В долната част е разположена лента за 
настройка на параметрите на вентилацията 
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5. Подготовка за употреба 

5.1 Сглобяване на Oxymag - апарат за вентилация при транспортиране 

Таблица 6 описва стъпките, които трябва да бъдат следвани от оператора (здравен специалист, надлежно обучен и 

упълномощен да използва оборудването), за да сглоби и подготви апарата за изкуствена вентилация при транспортиране. 

Таблица 6: Последователност на монтажа на Oxymag 
 

 
Последователност на 
монтажа 

OK Фигура 

 
 

1. Поставете филтъра за околния въздух  
в подходящия слот от лявата страна на                  □ 
апарата за изкуствена вентилация. 
Вж. глава 12.5 Подмяна на филтъра 
за въздух от околната среда 

2. Поставете диафрагма във вентила за 
издишване, след това поставете тази сглобка 
в основата, както е показано на фигурата, и я 
натиснете здраво и завъртете по посока на 
часовниковата стрелка, за да фиксирате. 

 
 

Внимание 
□ 

 За да отключите клапана, 
натиснете заключващия 
механизъм и завъртете 
вентила обратно на 
часовниковата стрелка. 

 
 

 

3. Подгответе дихателната верига на 
пациента, като здраво свържете линията за 
вдишването със захранването с поток от 
газовата смес. 

 
 

 
 

4. Линията за издишването на дихателната 
веригата трябва да бъде здраво свързана с 
вентила за издишването. 

 

 

□ 

□ 
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Последователност на 
монтажа 

OK Фигура 

 
 

5. Свържете захранването AC / DC към 
оборудването, след това към електрическата 
мрежа. □ 

 
 

 

 
6. Свържете кислородния маркуч към апарата за 
изкуствена вентилация при транспортиране. □ 

 
 
 

 
7. Свържете подходящия датчик за потока 
към пациента съгласно фигурата. 

 
 

 
 

 
 

Бележки 

 Налице е означение с по-голям кръг и по-малък кръг в апарата за изкуствена вентилация, показващо 
монтажната позиция на конектора на линията за налягане в апарата. 

 Няма специфична позиция за разположението между оператора и пациента, при условие че 
дихателната верига е монтирана правилно. 

 За изключване на веригите на апарата за изкуствена вентилация от външния източник, просто 
изключете електрозахранването от входа +12VDC на оборудването. 

8. Свържете линията на датчика за потока, 
както е показано на фигурата отдясно. □ 

□ 
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5.2 Неинвазивна маска за вентилация 

Употреба на дихателната верига за НЕИНВАЗИВНА ВЕНТИЛАЦИЯ (VNI или NIV - Неинвазивна вентилация). 
 

A. Без филтър HME; 
 

Фигура 6: Монтаж на неинвазивната маска без филтър HME 
 

B. С маска и HME филтър 

Фигура 7: Монтаж на неинвазивната маска с филтър HME 
 
 
 

 Използвайте посочени от MAGNAMED HME 
филтър и маска, използвайте подходящи маски за 
всеки тип пациент. 

 Поставете правилно диафрагмата и клапана за 
издишването, за да предотвратите запушването 
на линията за издишването; 

 Правилното свързване на тръбите за изпускане 
на налягането и липсата на запушване са 
изключително важни за правилното 
функциониране на проследяването на 
вентилацията на пациента и поради това трябва 
да се проверяват често по време на 
вентилацията на пациентите. 

 Никога не запушвайте порта за налягането. 
Измереното налягане в тези точки се използва 
от системата за наблюдение на вентилацията на 
пациента. 

 
 Всички съединения трябва да бъдат ЗДРАВО 

затегнати, за да се предотврати изтичането. 

 Използвайте само части, елементи и 
принадлежности, посочени от MAGNAMED, 
изброени в това ръководство, които са 
тествани и одобрени за употреба с това 
оборудване. В противен случай може да 
застраши функционирането на апарата, което 
да изложи на опасност пациента или 
потребителя. 

 ПРАВИЛНОТО свързване на тези тръби за 
налягане е изключително важно за 
наблюдението на вентилацията на пациента. 

 Ако при продължителна работа на Oxymag на 
акумулаторната батерия се появи аларма, 
чието съобщение е LOW BATTERY (изтощена 
батерия). Свържете НЕЗАБАВНО  към 
електрозахранването, ако това не е 
възможно,  

Стъпка Стъпка 

Стъпка Стъпка Стъпка 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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ИЗКЛЮЧЕТЕ  пациента от апарата и 
осигурете адекватни средства за 
вентилация на пациента.  

 Използвайте подходящата дихателна 
верига за пациента. 

 Когато използвате кислороден 
цилиндър, проверете дали 

вентилът за намаляване на 
налягането е настроен да доставя 
кислородния поток с налягане в 
съответствие с 15.3.2 Свързване към 
кислородното захранване. Налягания, 
по-големи от посочените, могат да 
повредят оборудването. 

 
 

5.3 Свързване на захранването 

Оборудването трябва да бъде свързано към трижилен 

заземен електрически контакт, отговарящ на стандарта 

ABNT NBR 13534 – Електрически инсталации в здравни 

заведения - изисквания за безопасност. 

 
Вътрешната батерия на апарата трябва винаги да бъде 

заредена и готова за употреба при прекъсване на 

електрозахранването или при външни операции; затова 

захранващият блок на апарата трябва да бъде включен 

електрическата мрежата, за да се зарежда батерията, 

дори ако апаратът 

 
 

не е включен. 
 
 

След продължителна употреба на апарата само на 

захранване от вътрешната батерия, е необходимо пълно 

зареждане, за да се подготви апаратът за следваща 

употреба. 

 
Ако апаратът остане изключен от електрозахранването 

за повече от месец, батерията трябва да се презареди 

напълно. 

 
 

Внимание 
 

 Не разполагайте апарата по начин, който затруднява манипулациите с устройството за 
изключване от захранването. 

 
 

5.4 Монтаж на  вертикална поставка 

Поставката (1702496) е допълнително изделие по 

желание и може да се използва в линейки, хеликоптери 

или стени на болнични заведения (спешни отделения, 

реанимационни зали за възстановяване, ОИЛ и др.). 

По-долу е предоставена последователността за 

монтиране на поставката на стената. 

 

1. Монтирайте фиксираната поставка със захранване 

+12V DC (3803835) на стената (на стая, линейка, 

хеликоптер и др.), като използвате 4 винта (3003446), 

елемент 1 на фигурата отстрани и 4 фиксиращи болта 

(3003447), ако е нужно (елемент 2 от фигурата). 

Фигура 8: Монтиране на фиксираната поставка 
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2. За да поставите апарата за изкуствена вентилация 
върху поставката, следвайте последователността по-
долу: 

a. Облегнете опората на дръжката о стената, 
точно над фиксираната поставка;  

b. Плъзнете Oxymag надолу, докато щракне на 
място; 

c. Натиснете предпазната блокировка на апарата за 

изкуствена вентилация, като завъртите двата 

ексцентрични бутона отгоре, докато червените 

точки спрат да се виждат; 

d. Уверете се, че Oxymag фиксиран на място; 

e. За да свалите Oxymag, изпълнете процедурата в обратен ред. 
 

 
 

Фигура 9: Монтаж на апарата за изкуствена вентилация към фиксираната поставка 
 

 
По-долу е предоставена последователността за монтиране 

на поставката на хоризонтална повърхност. 

1. Монтирайте фиксираната поставка със захранване + 

12V DC (3803835) на хоризонтална повърхност, като 

използвате 2 винта (3003446), елемент 2 на фигурата 

отстрани. 
 

 

Фигура 10: Монтаж на неподвижната опора върху  
хоризонтална повърхност 

 
2. За да поставите апарата за изкуствена вентилация 

върху поставката, следвайте последователността по-

долу: 

 
a. Вкарайте поставката на дръжката в поставката 

над фиксираната поставка; 

b. Плъзнете Oxymag надолу, докато щракне на място; 

c. Задействайте предпазната блокировка на апарата 

за изкуствена вентилация, като завъртите двата 

ексцентрични бутона отгоре, докато червените 

точки спрат да се виждат; 

d. Уверете се, че Oxymag фиксиран на място; 

e. За да свалите Oxymag, изпълнете процедурата в обратен ред. 

 
 
 

 

Фигура 11: Свързване на апарата за изкуствена вентилация към поставката 
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6. Проверки преди употреба 
 

Целта на тази рутинна проверка е да насочва 

потребителя при извършването на проста и бърза 

процедура за тестване на 

апарата преди всяка употреба или най-малко в 

началото на всеки работен период. 

 
 

 

 Това оборудване трябва да премине „Процедури за проверка и основни настройки", за да се 
гарантира ефективността на оборудването и безопасността на оператора и пациента. 

 

 
 

6.1 Първоначални процедури 
 

Това оборудване трябва да премине „Процедури за 

проверка и основни настройки", за да се гарантира 

ефективността на оборудването и безопасността на 

оператора и пациента в следната последователност: 

 
 Уверете се, че апаратът е изключен; 

 Извършване на визуална проверка на апарата и 

неговите компоненти, с цел да се потвърди пълната 

им цялост; 

 Проверете дали всички компоненти на оборудването 

са свързани и поставени правилно; 

 Проверете наличието на филтъра за засмукване на 
въздух от околната среда; 

 Уверете се, че свързването на вентила за 

издишването е затегнато. Важно е да проверите 

наличието на диафрагмата; 

 Проверете дали свързването на дихателния кръг е 

затегнато и дали датчикът за потока е подходящ за 

пациента, който трябва да се вентилира; 

 Проверете плътното свързване на маркуча за 
кислород; 

 Проверете налягането в манометъра на цилиндъра, 

където е приложимо, то трябва да съответства на точка 

15.3.2 Свързване към кислородното захранване. 

 Проверете за надеждно свързване на 

електрозахранването, където е приложимо. Апаратът 

за изкуствена вентилация може да се захранва с 

батерия, с продължителност според посоченото; 

 Включете апарата за изкуствена вентилация и се 
уверете, че са излъчени три звукови сигнала и е бил 
задействан индикаторът за аларма. Тази проверка 
гарантира функционирането на индикаторите за 
звукова и визуална аларма; 

 Изберете типа на пациента със съответните цифри, 
показани на дисплея. Апаратът за изкуствена 
вентилация веднага ще започне вентилацията. Ако 
искате да включите в режим на готовност, натиснете 
бутона STAND-BY(режим готовност). 

 

 
 
 
 
 

 

 Ако не чуете трите сигнала или не виждате алармата да мига, не използвайте апарата, 
защото няма да има звукови или визуални индикации за аларми. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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6.2 Настройки на апарата за изкуствена вентилация 
 

Идеалното тегло на пациента се използва за изчисляване 

на параметрите за настройка на апарата за изкуствена 

вентилация, за да се осигури най-подходящата вентилация 

на пациента. Тази стойност се изчислява от височината на 

пациента, като се отчита индексът на телесна маса (ИТМ) 

от 22. Според теглото се изчисляват: 

 Обемът – изчислен на базата на 7 mL/kg; 

 Честотата – функция на вътрешно изчисление 

на системата; 

 Съотношението I: E - 1: 2; 

 Поток на вдишване – изчислен в зависимост 

от получения TINS 

 
Другите параметри ще имат стойност по подразбиране за: 

 
 Максимално налягане - 30 hPa (cmH2O) 

 PEEP – 5 hPa (cmH2O) 

 Налягане на плато - 30% от TINS 

 Поток - квадрат 

Таблицата по-долу показва наличните режими за всеки тип 

пациент: 

Таблица 7: Налични режими за типовете пациенти 
 

Тип 
пациент 

 
Датчик за потока 

 
Налични режими (1) 

НОВОРОДЕНИ NEO PLV, CPAP/PSV, P-SIMV, DualPAP 

 
ДЕЦА 

 
INF VCV, V-SIMV, PCV, CPAP/PSV, P-SIMV, 

DualPAP 

 
ВЪЗРАСТНИ 

 
ADU 

VCV, V-SIMV, PCV, CPAP/ PSV, P- 
SIMV, DualPAP 

(1) NVI (Non Invasive Ventilation/неинваизвна вентилация) може да бъде активирана във всички режими на вентилация и когато е активирана, тя ще 
компенсира течове 

 
 
 

 
Под бутона за избор на пациент има индикация за датчика, който да се използва за всеки пациент. 

 
 
 

 За да получите всички наблюдавани параметри, налични на апарата, е важно да свържете 
правилния датчик за потока в дихателната верига. 

 Ако е необходимо да използвате дихателна верига, различна от посочената, използвайте указания 
датчик на потока. 

 
 

 

При избора на типа пациент при стартиране на апарата, стойностите на идеалната височина и тегло са поети от апарата. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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Таблица 8: Списък на стойностите, приети от оборудването при избора на пациент 
 

Бутон за 
стартиране 

 
Тип 

пациент 

 
Височина 

[m] 

 
Идеално тегло P 

[kg] 
 

 

 

 
НОВОРОДЕНИ 

 

 
0,36 

 

 
2,8 

 

 

 

 
ДЕЦА 

 

 
0,95 

 

 
19,8 

 

 

 

 
ВЪЗРАСТНИ 

 

 
1,50 

 

 
49,5 

 

След стартиране е възможно да промените стойността на височината в диапазона за настройка за зададения тип 
пациент, като кликнете върху диаграмата и менюто и изберете бутона Настройки (раздел Общи). Настройката е съгласно 
таблицата по-долу: 

 
Таблица 9: Списък на обхвата на настройката за височина и тегло 

Настройка на височината [m] Идеално тегло 
Тип пациент 

Тип пациент 
Min. Mаx. P [Kg] 

НОВОРОДЕНИ 
 

0,16 
 

0,52 ≤ 6,0 

ДЕЦА 
 

0,53 
 

1,08 6,0 < P ≤ 25 

ВЪЗРАСТНИ 
 

1,09 
 

2,5 > 25 

 
Задаването на височината на пациента не се запазва след изключване на апарата. Възможно е да се промени височината 

само в диапазона от стойности, съответстващи на избрания тип пациент. 

 
 

 ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПОСОЧЕНИЯ ДАТЧИК ЗА ПОТОКА. Правилното проследяване на 
вентилацията зависи от датчика за потока, използван в дихателната верига. 

 Дори ако се наложи да се използват дихателни вериги, различни от тези за пациентите, 
които трябва да бъдат вентилирани, ДАТЧИКЪТ ЗА ПОТОКА ТРЯБВА ДА БЪДЕ 
ПОСОЧЕНИЯТ. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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Бележки 
 

 Изборът на тип пациент при стартиране ще извърши първоначалната настройка на апарата за 
изкуствена вентилация при транспортиране и ще активира определени режими на вентилация. 

 
 Има три вида датчици за потока 

 NEO - неонатален - обхват от -20 до 20 L/min -1 

 PED - педиатричен - обхват от -50 до 50 L/min -1 

 ADU - за възрастни - обхват от -150 до 150 L/min -1 

 
 Изчисление на индекса на телесна маса: 

 
Тегло [kg] 

ИТМ = ------------------------ 
(Височина [m])2 

 
 

Нормална последователност при стартиране 
 

1. Първоначален екран на Oxymag - Включете апарата за изкуствена вентилация от ключа за включване и изключване 

от лявата страна на уреда. Като включите, обърнете внимание, че се чува троен сигнал, а заедно с него светва 

индикаторът за аларма, което означава, че звуковата и визуалната аларма са работят. 
 
 

 Ако не чуете тройния сигнал сигнала или не виждате светлинния индикатор на алармата 
да мига, не използвайте апарата, защото няма да има звукови или визуални индикации за 
аларми. 

 
 

2. Натиснете бутона, съответстващ на вида на пациента, който ще се вентилира, и свържете сензора за потока, указан 

в дихателната верига на пациента. Апаратът за изкуствена вентилация ще се активира в режим, посочен в Таблица 

7: Налични режими за типовете пациенти 

 
3. Бутон на последно задаване – Този бутон връща последните параметри, настроени и запаметени, когато апаратът е 

изключен последния път. Това запазване е автоматично (по избор). 

 
4. С натискане на бутона NEONATAL апаратът за изкуствена вентилация ще започне вентилация със следните параметри: 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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Таблица 10: Списък на параметрите в неонатален 
режим 

 
PLV По подразбиране 

Pinsp 15 cmH2O 

Скорост 40 min-1 

Tinsp 0,5s 

PEEP 5 cmH2O 

Поток 6 L/min-1 

FiO2 40% 

Спусък на потока Изкл. 

Спусък на налягането Изкл. 

 
5. С натискане на бутона PEDIATRIC апаратът за 

изкуствена вентилация ще започне вентилация 
със следните параметри: 

 
Таблица 11: Списък на параметрите в педиатричен 
режим 

 
PCV По подразбиране 

Pinsp 15 cmH2O 

Скорост 22 min-1 

Съотношение I: E 1:2 

PEEP 5 cmH2O 

FiO2 50% 

Спусък на потока Изкл. 

Спусък на налягането Изкл. 

Време на покачване 0,1s 

 
6. С натискане на бутона ADULT апаратът за 

изкуствена вентилация ще започне вентилация 
със следните параметри: 

Таблица 12: Списък на параметрите в режим за възрастни 
 

VCV По подразбиране 

Vt 350 mL 

Скорост 17 min-1 

Съотношение I: E 1:2 

PEEP 5 cmH2O 

Pmax 35 cmH2O 

Пауза 30% 

FiO2 50% 

Спусък на потока Изкл. 

Спусък на налягането Изкл. 

Вид на потока Квадратен 

 
7. След стъпките при стартиране, на екрана на вентилатора 

се показват изображенията. Звуковата аларма ще бъде 

деактивирана през първите 2 минути. Обърнете 

внимание, че бялата лента до символа за заглушаване на 

алармата намалява с течение на времето. След 2 минути 

звуковата аларма ще се активира. 

 
 
 

8. Натиснете бутона за режим на вентилация              

за да изведете следващия екран за избор на режима. 

9. Натиснете бутона за желания режим и след 

потвърждаване на параметъра за настройка, необходим 

за този вентилационен режим, вентилацията веднага ще 

започне. 

10. За да промените даден параметър, натиснете съответния 

бутон. Параметърът ще стане ЖЪЛТ, показваки, че е 

избран, в потвърждение на промяната. Завъртете бутона 

по посока на часовниковата стрелка, за да увеличите 

стойността и обратно на часовниковата стрелка, за да я 

намалите. За да потвърдите промяната, натиснете бутона 

и потвърдете или докоснете бутона за параметъра, който 

ще се настройва на екрана, за да активирате новата 

стойност. 
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11. Натиснете бутона 

ALARM 

 

 
                                            
и ще се появи екранът за 
настройката за аларма 

 

цифрите по-долу следват реда на условията, описани в 

предходната точка. Докоснете алармата, която искате да 

настроите, използвайте въртящия се бутон, за да 

зададете стойността. Натиснете отново за потвърждение 

За да се върнете на екрана с бутона за избор на 

графики, данни, настройки и аларми, натиснете бутон

. За да регулирате автоматично стойностите на 

алармата, изберете параметъра "Automatic" и 

изберете границата по подразбиране: OFF, 10%, 20% 

или 30%. Алармените граници на параметрите на 

апарата за изкуствена вентилация (налягане, PEEP, 

MV, обем, FiO2 и честота) автоматично ще бъдат 

регулирани: 

a) В долната граница: за стойността на параметъра, 

който в момента се измерва минус процента, избран 

в автоматичното; 

b) В горната граница: за стойността на параметъра, 

който в момента се измерва плюс процента, избран в 

автоматичното; 

c) Ако е избрано OFF(изкл.), тези аларми се връщат 

към стойностите по подразбиране за алармата за 

типа на пациента, зададен при стартиране; 

За да активирате автоматичното регулиране, се 

изисква апаратът за изкуствена вентилация да не е в 

в STAND-BY(готовност). 

 
12. С натискането на бутона SETTING можете: 

 Да роменяте височината на пациента, като по този 

начин дефинирате идеалното тегло (IMC 22), като 

преизчислите стандартните параметри за вентилация 

за този пациент; 

 Включвате или изключвате NIV (Неинвазивна 

вентилация) с помощта на маска. Когато се активира 

NIV, ще има компенсация за течове приблизително 

40L/min-1, в зависимост от настройките на апарата за 

изкуствена вентилация; 

 Включване или изключване на компенсацията на външния 

смесител. В това състояние апаратът не разрешава 

настройката на FiO 2. Настройката на FiO 2 ще се извърши 

директно в смесителя; 

 Включете или изключете функцията за въздъхване. 

При това състояние ще има въздъхване на всеки 100 

цикъла в режимите на контрол. 

 Изберете езика на апарата; 

 Натиснете бутон O2 / CO2, за да извършите 

калибриране на O2 и CO2 измервателите. Натиснете 

бутона "Calibrate FiO2", за да калибрирате сензора за 

кислород. Натиснете бутона"Калибриране на CO2", 

за да калибрирате сензора за CO2. 

 Натиснете раздела за апарата за изкуствена вентилация, за да: 

 Зададете: 

o Силата на звука - за да зададете силата на 

звука на алармата. Използвайте  въртящия 

се бутон, за да извършите тази настройка. 

Този параметър винаги започва на 

максимално ниво 5. 

o Единица за налягане - Натиснете желаната единица; 

 Изобразите: 

o Данни от последния тест: изтичане на 

дихателната система, пластичност и 

съпротивление при първоначалните 

тестове; 

o Отработени часове на апарата; 

o Отработени часове от последната профилактика; 
 

13. Натиснете върху диаграмите и менюто на  

екрана. Ще се покаже панел с бутони за избор на 

диаграми, данни, настройки и аларми. Ако към 

апарата не е свързан външен датчик 

(капнометър или оксиметър), съответният бутон 

няма да се появи. 

 

АЛАРМА 
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Тестова последователност 
 

Тестовете са от съществено значение, за да се провери дали оборудването функционира според очакванията 

и да се направят корекции за възможно най-доброто функциониране. Не забравяйте да проведете 

първоначални тестове преди да започнете вентилацията. 
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 Тестовата последователност трябва да се извърши, когато пациентът е изключен  
 

 
1. Начален екран - Натиснете бутона Test(Тест) и последователността от вътрешни тестове ще бъде активирана. 

Следвайте инструкциите на екрана. 

2. След като влезете в началния екран на тестовата последователност, трябва да чуете поредица от звукови 

сигнали заедно със светване на алармения индикатор. Ако не чуете звуков сигнал или не виждате светлинния 

сигнал над дисплея от течни кристали, натиснете бутона NO/Не; в противен случай натиснете YES(Да), за да 

преминете към следващия тест. 

3. С натискането на бутона NO(Не), ще се появи съобщението: "Inoperative Device"(Повреден апарат) - Contact 

Technical assistance (Свържете се с техническа помощ). Оборудването изисква прочистване на y-конектора и 

свързване на сензора, съответстващ на последния вентилиран пациент. Натиснете OK, когато се изпълни това 

условие. 

 
 

 

 След вентилация, за да смените вида на пациента в тестовата последователност, 
рестартирайте апарата, изберете желания тип пациент и отново рестартирайте 
апарата, като едва след това преминете към тестовата последователност. 

 
 

4. Тестовете ще се провеждат последователно; след всеки елемент има съобщение за успешно (съобщение OK)                            
или за неуспешно (съобщение за неизправност) преминаване на теста. 

 
 
 

 Ако някой от тестовете покаже Failure (неуспешен), извършете необходимия ремонт                         
(вж. таблица 20) 

 
 

5. След тестовата фаза на проксималния датчик, натиснете NEXT, за да продължите. 

6. Нужно е запушване на дихателната верига в "Y" след сензора за потока. Натиснете OK, за да потвърдите, че 

веригата е правилно запушена. 

Уверете се, че всички тестови елементи са ПОТВЪРДЕНИ и проверете дали данните за съответствие, 

устойчивост на дихателната верига и стойност на изтичане са подходящи за използване с апарата за 

изкуствена вентилация. 

 
7. Натиснете бутона END(край), за да завършите. 

8. Системата автоматично ще се върне към началния екран на апарата за изкуствена вентилация. От този 

момент продължете нормалното стартиране на апарата. 
 

Диагностика на неизправностите 
 

Таблица 13: Описание на неизправностите показва действията, които могат да бъдат предприети за отстраняване на 
неизправностите, отчетени по време на тестовете. В колоната за последствията е посочено какво може да възникне, ако 
апаратът се използва с повреда. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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 Ако се изписва "Inoperative Device(повреден апарат)”, употребата на апарата при 
наличието на тази неизправност е строго забранена и трябва да се свържете с 
техническия сервиз, за да решите проблема. 

 
 
 
 

 
Забележка 

 

 След извършване на ремонтите, трябва да рестартирате апарата и отново да извършите 
последователността от тестове; ако повредата продължава се свържете с техническия сервиз. 

 

 
Таблица 13: Описание на неизправностите 

Грешка Действие Следствие 

 
О 2 поток 

Уверете се, че налягането на захранването с 
кислород е съгласно спецификацията 15.3.2 
Свързване към кислородното захранване 

 
Липса на поток, употребата е забранена 

Вътрешен 
сензор 

 
Свържете се с техническия сервиз 

 
Повреда при контрола на потока, употребата 
е забранена 

                            Уверете се, че налягането на захранване с  
Поток Ar+O2  кислород съответства на спецификацията 15.3.2  
                        Свързване към кислородното снабдяване Липса на поток, употребата е забранена  

 

Клетка за 
O2 

Свържете се с техническия сервиз 
Измерването на О2 не е гарантирано, 
употребата е забранена 

Вентил за 
издишване 

Проверете позиционирането на мембраната във 
вентила за издишването 

Повреда в следенето и контрола на 
налягането, употребата е забранена 

Сензор за 
налягане 

Проверете позиционирането на мембраната във 
вентила за издишването, проверете изтичането в 
дихателната система 

Повреда в следенето и контрола на 
налягането, употребата е забранена 

  - Съобщението “Sensor OFF (изкключен 
сензор)”  ще се 

  изобрази, когато свързването на този 
  сензор не се открива;  

Проксимален 
сензор 

Проверете свързването на дихателната верига и 
сензора за потока 

- Ще има колебания от до 10% в 
измерването на доставения обем; 
- Ще се следят само параметрите: Pmax, 

  PEEP, Pplat., Pmean и графиката за 
  налягане х време 
  Параметърът спусък за потока ще бъде 

неактивен; 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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7. Сензор за капнография(EtCO2) 
 

Основният сензор IRMA™ MASIMO е предназначен да наблюдава респираторните газове на възрастни, деца и бебета по 

време на анестезия на места като отделния за интензивно лечение (UCI), операционни зали и спешни отделения. Сензорът 

за CO2 е създаден по модерна технология и се сътои от модул, съставен от еднопътен сензор с технология на до 9 

недисперсни инфрачервени (NDIR) канали за идентифициране на газ, датчик за барометрично налягане, регулатор на 

напрежението и микропроцесор. Модулът тежи по-малко от 25 грама. Концентрациите на въглероден диоксид (СО2) се 

наблюдават заедно с други параметри, като дихателната честота (ДЧ), формата на вълната на газовете и концентрацията 

на всеки газ при вдишване и издишване. 

 
IRMA адаптерът за дихателните пътища приляга идеално в газовия сензор IRMA. Апаратът използва технология с прозорци 

XTP™. Адаптерът за дихателните пътища трябва да бъде поставено между ендотрахеалната тръба и дихателната верига, 

позволявайки XTP прозорците, разположени отстрани на сензора, да измерват концентрацията на газовете. 

 
При работа на стандартно непрекъснато напрежение с ниска интензивност, сензорът за CO2 е проектиран да отговаря на 

изискванията за преносимост и ниска консумация на енергия, обикновено под 1 ват. Той е проектиран да бъде 

изключително лесен за интегриране с всяко устройство за наблюдение, което позволява изобразяване в реално време на 

информация за газовете. 

 

7.1 Инструкции за употреба 
 

Основният датчик IRMA е проектиран за свързане към апарата за изкуствена вентилация Oxymag и всяко друго устройство 

за наблюдение, съвместимо с този датчик. Той има функцията да наблюдава в реално време сигнала и концентрацията на 

газовете. 

 
Датчикът трябва да бъде свързан към дихателната верига на пациента, за да се следи вдишването и издишването на 

газове по време на анестезия и когато пациентът е в реанимация и на обдишване. Той трябва да се използва в операционни 

зали, отделения за интензивно лечение (ICU), спешни отделения и стаи за пациенти. Той е показан за възрастни, деца и 

бебета. 

 
Той не трябва да се използва като единствено средство за наблюдение на пациентите. Винаги трябва да се използва 

заедно с друго оборудване за наблюдение на жизнените показатели и това наблюдение трябва да се провежда в 

присъствието на експерт, способен да анализира състоянието на пациента. Датчикът за CO2 е предназначен за използване 

от обучени и оторизирани медицински специалисти. 

 

7.2 Сглобяване на датчика 
 

Следващите стъпки показват как да монтирате датчика за наблюдение на газовете: 

 
a) Свържете кабела на датчика за CO2 към апарата за изкуствена вентилация Oxymag и включете апарата; 
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Фигура 12: Поставяне на капнометъра в Oxymag 

b) Прикрепете адаптера за дихателните пътища към датчика IRMA. Можете да чуете щракване, когато адаптерът на дихателните 
пътища прилегне правилно към датчика; 

 

 
Фигура 13: Поставяне на датчика за дихателните пътища 

 
c) зеленият светодиод показва, че датчикът за CO2 е готов за употреба. 

 

Фигура 14: Светодиодът показва дали датчикът е готов за употреба 
 
 
 

d) Свържете IRMA 15-милиметровия адаптер за дихателни пътища за възрастни  към Y-образната част на дихателната верига; 
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Фигура 15: Свързване на адаптера за дихателните пътища към Y-образната част на дихателната верига 
 
 
 

e) Свържете IRMA 15-милиметровия адаптер за дихателните пътища за възрастни към ендотрахеалната тръба на пациента; 
 

 
Фигура 16: Свързване на адаптера за дихателните пътища за дихателните пътища към Y-образната на 
ендотрахеалната тръба  

 
f) Ако е необходимо да свържете влаго и топлообменник (HME), поставете го между датчика за CO2 и 

ендотрахеалната тръба. Поставянето на влаго и топлообменника пред датчика ще предпази адаптера на 

дихателните пътища от секрети и ефектите на парата, което премахва необходимостта от смяна на използвания 

адаптер. 

 

 
Фигура 17: Схема за сглобяване на филтъра за овлажнителя 
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7.3 Разположение на сензора 
 

При свързване на датчика за CO2 към дихателната верига на педиатричен пациент е изключително важно да се избегне 

директен контакт между датчика за CO2 и тялото на пациента. 

 
Ако по някаква причина не е възможно прекият контакт на датчика с която и да е част от тялото на детето да се избегне, 

между датчика за CO2 и тялото трябва да се постави изолационен материал. 

 
 

 Датчикът за CO2 не трябва да влиза в директен контакт с пациента по време на употреба. 
 
 

 

7.4 Процедура за нулиране на датчика 
 
 

 Неправилното нулиране на датчика ще доведе до неправилно извеждане на измерените стойности. 
 
 

За да се осигури висока точност в стойностите, измерени от IRMA датчиците, следва да се спазват следните препоръки за нулиране. 
 
 

Нулирането трябва да се извърши чрез свързване на адаптер за дихателни пътища към датчика IRMA, без да се свързват 

към дихателната верига. Когато сигналите за следене на газовете установят стабилни стойности, натиснете бутона, за да 

започнете нулиране. 

 
Трябва да се обърне специално внимание, за да се избегне дишането в близост до сензора преди или по време на 

нулиране. Наличието на атмосферен въздух (21% О2 и 0% CO2) в адаптера на дихателните пътища е от изключително 

значение за успешното нулиране. Ако  веднага след края на нулирането се появи съобщението за грешка “Recalibration 

required” (Необходимо е прекалибриране), тази процедура трябва да се повтори. 

 
Нулирането трябва да се извършва всеки път, когато се сменя адаптерът на дихателните пътища.  То трябва да се 

извършва и когато има разместване на базовата линия (отместване) при което и да е от имерванията на газовете или когато 

на екрана се появи съобщение за грешка “Accuracy of gas measures not determined” (Точността на измерванията на газовете 

не е определена). 

 
След като включите датчика или смените адаптера за дихателните пътища, изчакайте поне една минута, преди да 

започнете процедурата по нулиране, за да оставите IRMA датчикът да загрее. Зеленият светодиод на датчика ще мига 5 

секунди, докато процесът на нулиране е в ход. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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7.5 Информация относно светодиода 
 

Следващата таблица показва възможните цветове, появяващи се на светодиода, намиращ се върху датчика, и техните значения: 

 
Таблица 14: Цветовете на светодиода и техните значения 

Цвят (Състояние) Значение 

Зелено (свети постоянно ) Системата е добре 

Зелено (мига) Нулирането е в ход 

Синьо (свети постоянно) Открива се анестезиращо 
средство 

Червено (свети постоянно ) Грешка в датчика 

Червено (мига) Проверете адаптера 

 
 

7.6 Профилактика на EtCO2   датчика 

Калибрирането на газа трябва да се проверява на редовни интервали от референтния инструмент. 
 
 

 Датчикът за CO2 е предназначен за употреба 
единствено от обучен и оторизиран медицински 
персонал; 

 Датчикът за CO2 не трябва да се използва със 
запалими анестетици; 

 Адаптерите за дихателните пътища за CO2 не 
трябва да се използват повторно. Повторното 
използване на адаптер за дихателните пътища 
за еднократна употреба може да причини 
кръстосана инфекция; 

 Не използвайте адаптер за дихателните 
пътища за възрастни/деца при бебета, тъй като 
адаптерът добавя 6-ml мъртво пространство в 
дихателната верига на пациента; 

 Не използвайте адаптера за дихателни пътища 
за бебета  при възрастни пациенти, тъй като 
този адаптер може да добави прекомерно 
съпротивление; 

 Измерванията могат да бъдат повлияни от 
радиочестотно комуникационно оборудване или 
от мобилни устройства. Потребителят трябва 
да се увери, че датчикът се използва в среда 
отговаряща на спецификациите за 
електромагнитната среда, посочени в 
настоящото ръководство. 

� Не свързвайте адаптера за дихателните 
пътища между ендотрахеалната тръба и 
извивката на дихателната верига, тъй като 
това може да доведе до блокиране на 
прозорците на адаптера от секрецията на 
пациента, причинявайки неправилна работа на 
датчика;





Фигура 18: Неправилно и правилно позициониране на адаптера за 
дихателните пътища 

 

 Не използвайте адаптера за дихателните пътища 
с инхалатор с дозиметри или небулизирани 
лекарства, защото те могат да повлияят на 
светлинното предаване в сензорния прозорец; 

 Датчикът за CO2 е проектиран да бъде 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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допълнително устройство за 
мониторинг на пациента. Неговата 
информация трябва да се анализира 
заедно с други измервания и симптоми;

 Неправилното нулиране може да доведе до 
грешни измервания;

o Сменете адаптера за 
дихателните пътища, ако в него 
има конденз;

o Използвайте само адаптери за 
дихателни пътища, произведени 
от PHASEIN;

 Датчикът за CO2 не трябва да влиза в 
директен контакт с пациента по време на 
употреба.




�  
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Внимание 
 

 Никога не стерилизирайте и не потапяйте датчика за CO2 в течност; 
 Не пускайте напрежение в кабела на датчика; 
 Не използвайте сензора за СО2 в среди, чиито спецификации са извън границите, установени в 

Техническите спецификации (температура, влажност и др.). 
 Адаптерите за дихателните пътища на датчика за CO2 са нестерилни принадлежности. Процедура 

за автоклавиране може да повреди тези принадлежности. 
 Никога не стерилизирайте и не потапяйте датчика за CO2 в течност. 

 
 

7.7 Технически спецификации на капнометъра 

Таблица 15: Технически спецификации на капнометъра 

Атрибут Спецификация 

ОБЩО 

 
Описание 

 
Основен датчик за наблюдение с инфрачервена технология. 

 
Размери (Ш x Д x В) 

 
IRMA CO 2: 38 x 37 x 34mm (1.49” x 1.45” x 1.34”) 

 
Дължина на кабела 

 
2.50m (± 0.02m) 

 

Тегло 

 
< 25g (без кабел); 

< 38g (с кабел). 

 
Работна температура 

 
IRMA CO 2: 0 - 40°C / 32 - 104°F 

 
Температура на съхранение и транспорт 

 
IRMA CO 2: -40 - 75°C / -40 - 167°F 
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Атрибут Спецификация 

 
Работна влажност 

 
10 - 95% относителна влажност, без конденз. 

 
 

Влажност на съхранение и транспорт  

 
5 - 100% относителна влажност, с конденз. (1) 

(1) Ако сте били в среда с кондензация, модулът трябва 
да се съхранява в продължение на повече от 24 часа в 
среда с влажност, еквивалентна на работната влажност. 

 
Работно атмосферно налягане 

 
IRMA CO 2: 525 - 1200hPa (525hPa съответства на надморска 

височина от 4572 m или 15000 фута). 

 
Атмосферно налягане на съхранение и 
транспортиране  

 
500 - 1200hPa. 

 
 

Механична устойчивост 

 
Издържа на многократно падане от 1 m върху твърда 
повърхност. 

Съгласно стандартните изисквания за линейки (EN 1789: 
2004 - точка 6.4) и изисквания при удари и вибрации (EN ISO 
21647: 2004 - клауза 21.102, транспорт). 

 
Електрозахранване 

 
IRMA CO 2: 4.5 - 5.5 VDC, Макс 1.0W (мощност, измерена с 

5V и по-малка от 350mA за 200ms). 

 
IRMA CO 2: 

Повърхностна температура (стайна температура 23°C) 
Макс: 41°C / 106°F. 

 
 
 
 

Адаптер за дихателните пътища 

За възрастни/Педиатричен (за еднократна употреба): 

Добавя по-малко от 6 ml мъртво пространство; 

Спад на налягането, по-ниско от 0,3cmH 2 0 при 30LPM. 

Педиатричен (за еднократна употреба): 

Добавя по-малко от 1 ml мъртво пространство; 

Спад на налягането, по-малко от 1,3 cmH 2 0 при 10LPM. 

 
ИЗХОДИ 

 
Откриване на дишането 

 
Адаптивен праг, минимум 1% промяна в обема на 

концентрацията на CO 2. 

 
Дихателна честота 

 
0 - 150bpm. Респираторната честота се показва на всеки 3 

вдишвания и средната стойност се актуализира на всяко 
вдишване. 
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Атрибут Спецификация 

 
 

Fi и ЕТ 

 
Fi и ET се показват след дишане и техните средни 

стойности непрекъснато се актуализират. 

IRMA CO 2: CO2. 

 
Форма на вълната 

 
IRMA CO 2: CO2. 

 
Диагностични параметри 

 
Атмосферно налягане, преглед на софтуер и хардуер, 

сериен номер. 

 
Информация 

 
Откриване на ново дишане, апнея, проверка на адаптер, 

непосочена точност и грешка на сензора. 

 
СО2 газов анализатор: 

 
 

Датчик 

 
Газов анализатор с 2 - 9 NDIR (недисперсни инфрачервени) 

канали, които измерват в диапазона от 4 - 10μm. Прави корекция 
на налягането, температурата и интерференцията в спектралния 
диапазон. 

 
Кaлибрриране 

 
Нулирането се препоръчва при всяка подмяна на адаптeра за 
дихателните пътища. 

Няма нужда от конкретно инфрачервено калибриране. 
 
 

Загряване 

 
Информацията за концентрацията се анализира и изпраща 

на всеки 10 секунди. 

Цялостна точност при измерванията: 1 минута. 

 
Време на нарастване (при 10 l/min) 

 
CO 2 ≤ 90ms. 

 
Общо време за реакция на системата 

 
< 1s. 

 
 

Таблица 16: Спецификации за точност на капнометъра 
 

Прецизност/точност на измерванията (при стандартни условия): 

Вид газ Вид газ Вид газ 

 

CO2 

 
0 - 15 

15 - 25 

 
± (0,2 об.% 2% отчитане) 

Не е посочено 

 
Забележка: Концентрация на газа, изразена в процентни единици обем. 
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Прецизност/точност на измерванията (при стандартни условия): 

Вид газ Прецизност/точност 

 
CO2 

 
± (0.3 vol% 4% отчитане) 

 
Забележка 1: Спецификацията за прецизност е валидна за всяко посочено състояние на околната среда, с изключение на 
случаите, посочени в таблицата по-долу с "Ефекти на интерференция на газове и пара" 

Таблица 17: Спецификации на интерференцията при капнометъра 

Ефекти на интерференция на газове и пара 

Газове или пара Ниво на газа CO2 

 
N2O 

 
60 vol% 

 
--- (1 и 2) 

 
HAL 

 
4 vol% 

 
--- (1) 

 
ENF, ISO, SEV 

 
5 vol% 

 
8% отчетено измерване  (3) 

 
DES 

 
15 vol% 

 
+12% отчетено измерване. (3) 

 
Xe (Xenon) 

 
80 vol% 

 
-10% отчетено измерване. (3) 

 
He (Helium) 

 
50 vol% 

 
-6% отчетено измерване. (3) 

 
Инхалатор за пропелент с дозиметър 

 
Не е предназначен за използване с инхалатор за пропелент с дозиметър. 

 
C2H5OH (Етанол) 

 
0,3 vol% 

 
--- (1) 

 
C3H7OH (Изопропанол) 

 
0,5 vol% 

 
--- (1) 

 
CH3COCH3 (Ацетон) 

 
1 vol% 

 
--- (1) 

 
CH4 (Метан) 

 
3 vol% 

 
--- (1) 

 
CO (Въглероден окис) 

 
1 vol% 

 
--- (1) 

 
NO (Nitrogen Monoxide) 

 
0,02 vol% 

 
--- (1) 

  
21 vol% 

 
0% отчетено измерването. 

 
5.0 vol%(2) 

  
50 vol% 

 
-2,76% отчетено измерване. 

 
4.9 vol%(2) 

O2  
70 vol% 

 
-4,67% отчетено измерване. 

 
4.8 vol%(2) 

  
95 vol% 

 
-7,05% отчетено измерване. 4.7 vol%(2) 
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ЗАБЕЛЕЖКА 1: НЕЗНАЧИТЕЛНА ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ. ЕФЕКТИТЕ НА ИНТЕРФЕРЕНЦИЯТА НЕ ИЗМЕНЯТ СТОЙНОСТИТЕ В ТАБЛИЦА 
"ПРЕЦИЗНОСТ/ТОЧНОСТ НА ИЗМЕРВАНИЯТА (ПО ВСИЧКИ УСЛОВИЯ) по-горе. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА 2: ИЗОБРАЗЕНА СТОЙНОСТ ЗА ТЕКУЩА КОНЦЕНТРАЦИЯ ОТ 5,0% СО2 

 
ЗАБЕЛЕЖКА 3: ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ПРИ ПОСОЧЕНОТО НИВО НА ГАЗ. НАПРИМЕР, 50 VOL.% ХЕЛИЙ ОБИКНОВЕНО ПОНИЖАВАТ ОТЧЕТЕНИТЕ 
СТОЙНОСТИ НА CO2 С 6%. Това означава, че ако сместа съдържа 5,0 обемни процента въглероден диоксид и 50 обемни процента хелий, 
концентрацията на CO2 ще бъде нормално изчислена като: (1 – 0.06) * 5.0 VOL% = 4.7 VOL% CO2. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА 4: В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СТАНДАРТ EN ISO 21647: 2004 
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8. Оксиметър (Masimo) 
 

Капсулираният импулсен оксиметър Masimo MS-2040 е самостоятелно изделие, което позволява сигурно измерване дори 

при движение и ниска перфузия, за измерване на: SpO2, сърдечен ритъм, индекс на перфузия и PVI. Този оксиметър е 

съвместим с всички сензори Masimo LNCS®. 
 

8.1 Принцип на работа 
 

MS панелът на пулсовия оксиметър Masimo SET® се 

основава на три принципа: 

 
1 Диференциална абсорбция на червена и инфрачервена 

светлина (спектрофотометрия) от оксимемоглобин и 

деоксихемоглобин. 

2 Обемът на артериалната кръв в тъканта и светлината, 

абсорбирана в кръвта при промените 

(плетизмография). 

3 Артериовенозният шунт е силно променлив и 

колебанието на абсорбцията от венозната кръв е най-

шумовият компонент по време на импулса. 

4 MS панелът на пулсовия оксиметър Masimo SET, както 

и традиционния пулсов оксиметър определя SpO2, чрез 

преминаване на червена и инфрачервена светлина в 

капилярното легло и променя измерването по време на 

пулсиращия цикъл. Червените и инфрачервените 

светодиоди (LED) в сензорите за оксиметрия служат 

като светлинен източник. Фотодиодът служи като 

фотодетектор. 

Традиционно пулсовата оксиметрия предполага, че 

всички пулсации в светлинния абсорбционен сигнал са 

причинени от колебания в обема на артериалната кръв. 

Като се приема, че кръвният поток в зоната на сензора 

преминава изцяло през капилярното легло, а не през 

някое артериовенозно разклонение. Традиционната 

пулсова оксиметрия изчислява съотношението на 

пулсиращата абсорбция (AC) спрямо средната 

абсорбция (DC) във всяка от двете дължини на вълната, 

660 nm и 905 nm: 

 
S(660)=AC(660)/DC(660)  

 

S(905)=AC(905)/DC(905) 

След това оксиметърът изчислява съотношението между 

тези два сигнала на пулса на абсорбцията на артериите: 

 
R=S(660)/S(905) 

Тази стойност R се използва за намиране на SpO2 

насищането в таблица за проверка, предоставена от 

софтуера на оксиметъра. Стойностите в тази таблица се 

основават на проучвания с човешка кръв спрямо тези от 

ко-оксиметрична лаборатория при здрави възрастни 

доброволци при проучване на индуцирана хипоксия. 

 
MS платката на пулсовия оксиметър Masimo SET приема, 

че артериовенозното разклонение е силно променливо в 

плаващата абсорбция поради това, че венозна кръв е 

част от шумовия компонент по време на импулса. MS 

платката разгражда S (660) и S (905) на артериален 

сигнал плюс шумов компонент и изчислява 

съотношението на артериалния сигнал без шум: 

 
S(660)=S1+N1 3S(905)=S2+N2 R= S1/S2 

И отново R е съотношението между два сигнала на 

пулсираща артериална абсорбция и неговата стойност се 

използва за намиране на SpO2 насищането в емпирично 

получено уравнение в софтуера на оксиметъра. 

Стойностите в уравнението, получени емпирично, се 

основават на изследвания върху човешка кръв спрямо 

тези от ко-оксиметрична лаборатория при здрави 

възрастни доброволци в проучване на индуцирана 

хипоксия. 

Горните уравнения се комбинират и се определя 

референтен шум (N'): 
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N’=S(660)-S(950)xR 

 
Ако няма шум N'= 0: тогава S (660) = S (905) x R, което е 

същото съотношение като традиционния пулсов 

оксиметър. 

 
MS платката сканира чрез всички възможни стойности на 

R, съответстващи на стойности на SpO2 между 1% и 

100% и 

генерира N' стойност за всяка от тези R стойности. 

Сигналите S (660) и S (905) се обработват за всеки 

възможен референтен шум N' за адаптивна корелация на 

анулирането (ACC), която произвежда изходна мощност 

спрямо възможната стойност на SpO2, както е показано 

на следващата фигура, където R съответства на Sp02 = 

97%. 
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Фигура 19: Крива на дискретно насищане (DST) 

 
Кривата на DST има два пика: един пик, съответстващ на по-високо насищане, се избира като стойност на SpO2. Цялата 

последователност се повтаря на всеки две секунди през последните четири секунди от получените данни. Завършването на 

SpO2 на MS  платката съответства на анализа, използван за наситеността с артериален хемоглобин, актуализиран на всеки 

две секунди. 

 
 

 Риск от експлозия. Не използвайте MS пулсовия оксиметър в присъствието на запалими 
анестетици или други запалими вещества в контакт въздух,  в среди богати на кислород 
или азотен оксид. 

 Пулсовият оксиметър не трябва да се използва като сензор за апнея. 
 Отчитането на сърдечния ритъм се основава на оптично откриване на периферния 

пулсов поток и следователно може да не открива определени аритмии. Пулсовият 
оксиметър не трябва да се използва като подмяна или заместител на анализа на 
аритмията въз основа на ЕКГ 

 Пулсовият оксиметър може да се счита за предшестващо предупредително устройство. 
Като показател за тенденцията на деоксигениране на пациента, кръвните проби могат 
да бъдат анализирани от лаборатория за съвместно оксиметрично изследване, като 
допълнение към картината на състоянието на пациента. 

 С MS панелът на пулсовия оксиметър трябва да работи само квалифицирано лице. 
Настоящото ръководство, инструкциите за употреба, цялата информация за 
предпазните мерки и спецификациите трябва да бъдат прочетени преди употреба. 

 Риск от токов удар. Не сваляйте капака на монитора, освен за замяна на батерията. 
Операторът може да изпълнява процедурите за профилактика, описани в това 
ръководство. Свържете се с техническия сервиз на MAGNAMED за ремонт на този 
оксиметър. 

 Както и при останалото медицинско оборудване, поставете кабела на пациента, за да 
намалите възможността за заплитане или удушаване. 

 Интерфериращи вещества: Карбоксихемоглобинът може погрешно да увеличи показанията. Нивото 
на увеличение 

е приблизително равно на количеството наличен карбоксихемоглобин. Оцветителите или 
вещества, съдържащи багрило, променящо обичайната пигментация на артериите, могат 
да причинят грешки при отчитането. 

 Не използвайте сензора Masimo по време на образно изследване с магнитен резонанс (MRI). 

Дискретно насищане (DST) 
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Индуцираният ток може да причини изгаряния. Оксиметърът може да повлияе на 
резонансното изображение, а резонансният модул може да повлияе на измерванията на 
оксиметъра. 

 Ако дадено измерване не изглежда правдоподобно, първо проверете жизнените 
показатели на пациента чрез алтернативни методи и проверете дали оксиметърът 
работи правилно. 

 Оксиметърът може да се използва по време на дефибрилация, но показанията може да не 
са точни за кратък период от време. 

 Преди употреба внимателно прочетете инструкциите за работа на сензорите LNOP®/LNCS®. 
 Използвайте само сензори Masimo за оскиметрия за измервания на SpO2. 
 Тъканта може да се увреди поради неправилно приложение или използване на сензора 

LNOP®/LNCS®; например чрез прекалено стегнато закрепване на сензорите LNOP®/LNCS®. 
Проверете мястото на сензора, както е указано в инструкциите за употреба, за да се 
осигурите целостта на кожата и правилното позициониране и прикрепване на сензора. 

 Не използвайте повредени сензори LNOP®/LNCS®. Не използвайте сензори LNOP®/LNCS® с 
открити оптични компоненти. 

 Не потапяйте сензора във вода, разтворител или почистващ разтвор (сензорите и 
съединителите не са водоустойчиви). Не използвайте облъчване, парова или оксидна 
стерилизация. Вижте указанията за почистване в инструкциите за употреба на сензори 
Masimo LNOP®/LNCS® за многократна употреба. 

 Не използвайте повредени кабели за пациента. Не потапяйте кабела за пациента във 
вода, разтворител или почистващ разтвор (кабелите за пациента не са водоустойчиви). 
Не използвайте облъчване, парова или оксидна стерилизация. Вижте инструкциите за 
почистване на кабели за пациента Masimo LNOP®/LNCS® за многократна употреба. 

 

 

Внимание 

 Почистване 

o Не стерилизрайте в автоклав, не стерилизирайте чрез налягане или газ 
o Не мокрете и не потапяйте монитора в никаква течност. 
o Използвайте пестеливо разтвора за почистване. Прекомерно количество разтвор 

може да проникне вътре в монитора и да причини вътрешни повреди на 
компонентите. 

o Не използвайте разтвори на основата на петрол или ацетон или други силни 
разтворители за почистване на оксиметъра. Тези вещества атакуват материалите 
на устройството и дори могат да доведат до повреда. 

 Неточността при измерванията може да е била причинена от: 
 

o Неправилно приложение или неправилна употреба на сензора 
o Значителна дисфункция на хемоглобинова (напр. карбоксихемоглобин или метхемоглобин). 
o Интраваскуларни багрила, като зелен индоцианин или метиленово синьо. 
o Излагането на прекомерна светлина, както и хирургическите лампи (особено тези с 

ксенонов светлинен източник), лампа за билирубин, флуоресцентна светлина, 
инфрачервени нагревателни лампи или директна слънчева светлина (излагането на 
прекомерна светлина може да бъде коригирано чрез покриване на сензора с тъмен или 
непрозрачен материал). 
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o Прекомерно движение на пациента. 
o Венозно пулсиране 

o Позициониране на датчика в единия край с маншет за кръвно налягане, артериален 
катетър или интраваскуларна линия. 

 Може да възникне загуба на импулсен сигнал поради някоя от следните причини: 

o Сензорът е твърде стегнат 
o Налице е прекомерно осветяване от източници на светлина, като хирургическа 

лампа, бирирубинова лампа или слънчева светлина. 
o Маншета за кръвно налягане е напомпен в същия край, където се намира SpO2 сензора. 
o Пациентът има хипотония, тежка вазоконстрикция, тежка анемия или хипотермия. 
o В близост до сензора има артериална оклузия. 
o Пациентът е в състояние на сърдечен арест или шок 

 

 
 

8.2 Сглобяване на сензора 

Свържете сензора за оксиметрия към Oxymag, както е показано на фигурата: 
 

 
Фигура 20: Сглобяване на сензора за оксиметрия 
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9. Описание на режимите 
 

9.1 VCV - вентилация с контролиран 
обем  

Описание: 
В този режим апаратът за изкуствена вентилация контролира обема 
на потока и времето на цикъла, т.е. при всеки дихателен цикъл 
апаратът доставя точен обем на пациента, при условие че 
налягането не е ограничено. Формата на вълната на потока може да 
има квадратни, низходящи, синуидални и възходящи форми 

 

Забележка 
 

� Този режим на вентилация не е наличен за 
новородени пациенти (тегло < 6,0 kg).

 
 
 

Задаване на параметри: 
 

 ОБЕМ;
 СКОРОСТ; 
 СЪОТНОШЕНИЕ I: E
 PEEP;
 МАКСИМАЛНО НАЛЯГАНЕ;
 PAUSE INSP (%);
 FiO2;
 ЗАДЕЙСТВАНЕ С ПОТОК;
 ЗАДЕЙСТВАНЕ С НАЛЯГАНЕ;
 ФОРМА НА ВЪЛНАТА НА ПОТОКА

 
 
 

 

Фигура 21: VCV криви 
 
 

След като всички вентилационни параметри са приети от апарата, той изчислява TINS, TEXP, TPAUSE, FINS на базата 

на съотношение I: E, пауза и честота, като по този начин се получават всички времена за контрол на вентилацията. 

 
1. Вентилация без инспираторна пауза, след TINS вентилаторът преминава към издишване. Постигнатото 

налягане при вдишване е следствие от доставения обем и съпротивлението и пластичността на дихателната 

верига на пациента. 
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2. Вентилация с инспираторна пауза, след подаване на зададения обем, апаратът за изкуствена вентилация 

поддържа пауза на издишането до завършване на TINS, след което вентилаторът превключва на издишване, 

характеристиката е формирането на платото на налягане (разликата между пика и платото зависи от 

съпротивлението на дихателните пътища). 

 
3. Ако Задействането с налягането или с потока са активирани, апаратът се опитва да синхронизира началото на 

следващото вдишване с усилието на пациента, в зависимост от установените нива. Информацията за вида на 

тригера активирал цикъла на вдишване се отчита в зоната за състоянието и съобщенията. Откриването на 

инспираторното усилие на пациента за синхронизиране се извършва във всеки момент от времето на 

издишване. 

 
 
 

 

Забележка 

 Когато пациентът започне да показва 
инспираторното усилие, а задействането с 
налягането и с потока са активирани, апаратът 
започва да "подпомага" пациента. Този режим 
често се нарича асистирана контролирана 
вентилация.

 
 

 При асистирана контролирана вентилация, 
проследяваната дихателна скорост може да бъде 
по-висока от зададената дихателна скорост.

 
 

 

4. ПОВИШАВАЩА СЕ (или ускорена) форма на вълната на потока. 
5. ПОНИЖАВАЩА СЕ (или забавена) форма на вълната на потока. 
6. СИНУИДАЛНА форма на вълната на потока. 

7. Представяне на ограничението на налягането. В тази ситуация апаратът за изкуствена вентилация 

ограничава налягането до зададената стойност и в резултат на фактори като белодробната пластичност на 

пациента и наложеното ограничение на налягането, зададеният обем НЕ СЕ ДОСТАВЯ и това състояние се 

отчита в зоната за състоянието и екранните съобщения (съобщение LIMITED PRESSURE (ОГРАНИЧЕНО 

НАЛЯГАНЕ)). 

 
 
 
 

 При достигане на лимита на налягането, 
зададено в настройката за максимално 
налягане (съобщение LIMITED 
PRESSURE (ОГРАНИЧЕНО НАЛЯГАНЕ)), 
зададеният обем НЕ Е ДОСТАВЕН.

 Стойностите по подразбиране са само 
начална референция. Задайте отново

 
параметрите на вентилацията според нуждите 
на пациента. 

 Апаратите за изкуствена вентилация с 
ограничени обеми не трябва да се 
използват при пациенти без надзор.

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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9.2 PCV - Вентилация с контролирано налягане 
 

Описание: 
В този режим апаратът за изкуствена вентилация контролира 
налягането и циклите във времето, т.е. при всеки цикъл на вдишване, 
апаратът достига зададеното налягане и остава на това ниво, докато 
изтече зададеното време за вдишване, така обемът е резултат от 
физиологията на белите дробове на пациента (пластичност и 
съпротивление). Обикновено при анализа на кривата на потока се 
наблюдава пик на потока, който намалява с течение на времето. 

 
 

Забележка 
 Този режим на вентилация не е предназначен за 

новородени пациенти (със съобщено тегло ≤ 6,0 kg).

Зададени параметри: 
 

 НАЛЯГАНЕ НА ИЗД.
 СКОРОСТ; 
 СЪОТНОШЕНИЕ I: E
 PEEP;
 FiO2
 ЗАДЕЙСТВАНЕ С ПОТОК;
 ЗАДЕЙСТВАНЕ С НАЛЯГАНЕ;
 ВРЕМЕ НА ПОКАЧВАНЕ;

 
 

 
 
 
 

Фигура 22: PCV криви 
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След като всички вентилационни параметри са зададени в апарата, той изчислява TINS, TEXP, на базата на скоростта и 

съотношение I: E, като по този начин се получават всички времена за контрол на вентилацията. 

1 и 2 Вентилация с контролирано налягане - Вентилаторът постига настроеното налягане на вдишване в най-кратки 

срокове и това се постига чрез контролиране на потока на вдишване. Обемът, доставен на пациента, е резултат от 

съпротивлението и пластичността на дихателната му верига. Апаратът за изкуствена вентилация остава на ниво на 

инспираторното налягане, зададено по време на TINS, след което превключва на издишване, поддържайки 

зададеното налягане на PPE. 

 
3 Ако задействането с налягането или с потока са активирани, апаратът се опитва да синхронизира началото на 

следващото вдишване с усилието на пациента, в зависимост от установените нива. Информацията за вида на 

тригера активирал цикъла на вдишване се отчита в зоната за състоянието и съобщенията на екрана. Откриването 

на инспираторното усилие на пациента за синхронизиране се извършва във всеки момент от времето на 

издишване. 

 
 

Забележка 
 

 Когато пациентът започне да показва инспираторното усилие, а задействането на налягането и на 
потока са активирани, апаратът започва да „подпомага” пациента. Този режим често се нарича 
асистирана-контролирана вентилация.

 При асистирана контролирана вентилация, проследяваната дихателна скорост може да бъде по-висока от 
зададената дихателна скорост.

 
 
 

4 Времето за повишаване на налягането може да се регулира с TRISE TIME, първоначалният пиков поток 

обикновено е по-малък от този в TRISE TIME = 0 (в зависимост от съпротивлението и пластичността на дихателната 

верига на пациента). 

 
 
 
 

 Стойностите по подразбиране са само за начална референция. Задайте отново араметрите на 
вентилацията според нуждите на пациента. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 



53  Ръководство Oxymag_Rev20 

 

 

 

9.3 PLV– Вентилация с ограничено налягане  
 

Описание 
 

В този режим на непрекъснат поток апаратът за изкуствена вентилация 
ограничава налягането и циклите във времето, т.е. при всеки цикъл на вдишване, 
апаратът достига зададеното налягане и остава на това ниво, докато изтече 
зададеното време за вдишване, така обемът е резултат от физиологията на 
белите дробове на пациента (пластичност и съпротивление). Обикновено при 
анализа на кривата на потока се наблюдава пик на потока, който намалява с 
течение на времето. 

 
 

Забележка 
 

 Този режим на вентилация се предлага само за новородени 
пациенти (съобщено тегло ≤ 6,0 kg).

 
Зададени параметри: 

 
 НАЛЯГАНЕ НА ИЗД.
 СКОРОСТ; 
 ИНСПИРАТОРНО ВРЕМЕ
 PEEP;
 ПОТОК (); 
 FiO2
 ЗАДЕЙСТВАНЕ С ПОТОК;
 ЗАДЕЙСТВАНЕ С НАЛЯГАНЕ

 
 

 
 
 

 

Фигура 23: PLV криви 
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След като всички вентилационни параметри са зададени в апарата, той изчислява, TEXP, на базата на скоростта и TINS, 

като по този начин се получават всички времена за контрол на вентилацията. 

 
1 e 2 Вентилация с ограничено налягане - апаратът за изкуствена вентилация се стреми да постигне зададеното 

налягане на вдишване и това се постига чрез запушване на вентила на издишването. Важно е да се отбележи, че 

времето за повишаване на налягането зависи от зададения непрекъснат поток. Обемът, доставен на пациента, е 

резултат от съпротивлението и пластичността на дихателната му верига. Апаратът за изкуствена вентилация остава на 

ниво на инспираторното налягане, зададено по време на TINS, след което превключва на издишване, поддържайки 

зададеното налягане на PPE. 

 
3Ако тригерът на налягането или на потока са активирани, апаратът се опитва да синхронизира началото на 

следващото вдишване с усилието на пациента, в зависимост от установените нива. Информацията за вида на тригера 

активирал цикъла на вдишване се отчита в зоната за състоянието и съобщенията на екрана. Откриването на 

инспираторното усилие на пациента за синхронизиране се извършва във всеки момент от времето на издишване. 

 
 
 

 Стойностите по подразбиране са само за начална референция. Задайте отново параметрите на 
вентилацията според нуждите на пациента. 

 

Забележка 
 

 Когато пациентът започне да показва инспираторното усилие, а тригерите на налягането и на потока 
са активирани, апаратът започва да "подпомага" пациента. Този режим често се нарича асистирана-
контролирана вентилация. 

 При асистирана контролирана вентилация, проследяваната дихателна скорост може да бъде по-висока от 
зададената дихателна скорост. 

 БАЗОВ ПОТОК е съществуващ поток през фазата на издишване, за да се елиминира CO2 от 
дихателната верига  и амаляване на нежелания PEEP. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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9.4 V-SIMV - Синхронизирана интермитентна задължителна 

вентилация – цикъл с контролиран обем; 

Описание: 
 

В този режим пациентът може да диша спонтанно между 
контролираните цикли, със или без помощта на поддържащо 
налягане. Контролираните цикли са VCV (контролиран обем). 

 
Забележка 

 Този режим на вентилация не е наличен за 
новородени пациенти (съобщено тегло ≤ 6,0 kg).

Зададени параметри: 
 

 ОБЕМ;
 СКОРОСТ; 
 ИНСПИРАТОРНО ВРЕМЕ
 PEEP;
 МАКСИМАЛНО НАЛЯГАНЕ;
 ПАУЗА (%);
 FiO2
 ΔPS (Поддържащо налягане – PEEP);
 ЗАДЕЙСТВАНЕ С ПОТОК; 
 ЗАДЕЙСТВАНЕ С НАЛЯГАНЕ;
 ФОРМА НА ВЪЛНАТА НА ПОТОКА;
 ЦИКЛИ НА ПОТОКА (%ПОТОК);
 ВРЕМЕ НА ПОКАЧВАНЕ;
 ПОТОК (само за новородени);

 

 
 

Фигура 24: Криви V-SIMV 
 
 

След като всички вентилационни параметри са зададени в апарата, той изчислява, TEXP и FINS, на базата на инспираторното 

време, пауза и скорост, като по този начин се получават всички времена за контрол на вентилацията. 

1 Представлява цикъл VCV (контролиран обем) с инспираторна пауза; 

2 Представлява спонтанен цикъл на дишане на пациента БЕЗ ПОДДЪРЖАЩО НАЛЯГАНЕ; 
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3 Представлява цикъл VCV (контролиран обем) с изминал SIMV период, ; 
 
 

4 e 5 Представлява спонтанен цикъл на дишане на пациента С ПОДДЪРЖАЩО НАЛЯГАНЕ, с цикличност на потока, 

когато достигне стойност между 5% и 80% от отчетената пикова стойност. Процентът на пиковия поток, при който 

настъпва превключване от цикъл на фазата на вдишване към фазата на издишване, е програмируем. Времето на 

покачване (T-RISE TIME) важи и за поддържащото налягане (вж. PCV). 

 
6 Ако пациентът изпълни инспираторно усилие в края на периода SIMV (TSIMV), има прозорец за синхронизиране на 

контролирания вентилационен цикъл, който е "отворен" от 0,75 x TSIMV, т.е. в последната четвърт на периода SIMV се 

отваря прозорец за синхронизиране на задължителния вентилационен цикъл. Информацията за вида на задействането 

активирало цикъла на вдишване се отчита в зоната за състоянието и съобщенията на екрана. 

 

Забележка 
 

 Наблюдаваната респираторна скорост може да бъде по-висока от зададената респираторна скорост, тъй като 
пациентът може да диша спонтанно по време на задължителните цикли на вентилация;

 Поддържащото налягане (ΔPS) е стойност над PEEP и може да се регулира между 5 cmH2O и PMAX-PEEP.
 
 

 

 Стойностите по подразбиране са само за начална референция. Задайте отново параметрите на 
вентилацията според нуждите на пациента.

 Апаратите за изкуствена вентилация с ограничени обеми не трябва да се използват при пациенти 
без надзор.

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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9.5 P-SIMV - Синхронизирана интермитентна задължителна 

вентилация – цикъл с контролирано налягане 

Описание: 

 
В този режим пациентът може да диша спонтанно между 
контролираните цикли, със или без помощта на поддържащо 
налягане. Контролираните цикли ще бъдат PCV (контролирано 
налягане). 

Зададени параметри: 

 
 НАЛЯГАНЕ НА ИЗД.
 СКОРОСТ; 
 ИНСПИРАТОРНО ВРЕМЕ
 PEEP;
 FiO2
 ΔPS (Поддържащо налягане - PEEP);
 ЗАДЕЙСТВАНЕ С ПОТОК; 
 ЗАДЕЙСТВАНЕ С НАЛЯГАНЕ;
 ЦИКЛИ НА ПОТОКА (%ПОТОК);
 ВРЕМЕ НА ПОКАЧВАНЕ;
 ПОТОК (само за новородени);

 

 
Фигура 25 - P-SIMV криви 
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След като всички вентилационни параметри са зададени на апарата, той изчислява TEXP въз основа на TINS и скоростта, 

като по този начин се получават всички времена за контрол на вентилацията. 

 
1 Представлява цикъл PCV (контролирано налягане) по време на TINS; 

 
2 Представлява спонтанен цикъл на дишане на пациента БЕЗ ПОДДЪРЖАЩО НАЛЯГАНЕ; 

 
3 Представлява цикъл PCV (контролираот налягане), когато изтече периодът SIMV; 

 
4 e 5  Представлява спонтанен цикъл на дишане на пациента С ПОДДЪРЖАЩО НАЛЯГАНЕ, с цикличност на 

потока, когато достигне стойност между 5% и 80% от отчетената пикова стойност. Процентът на пиковия поток, в 

който се извършва цикъл от вдишваща фаза към издишваща фаза, е програмируем. Времето на покачване (TRISE 

TIME) важи и за поддържащото налягане (вж. PCV). 

 
6 Ако пациентът изпълни инспираторно усилие в края на периода SIMV (TSIMV), има прозорец за синхронизиране на 

контролирания вентилационен цикъл, който е "отворен" от 0,75 x TSIMV, т.е. в последната четвърт на периода SIMV 

се отваря прозорец за синхронизиране на задължителния вентилационен цикъл. Информацията за вида на 

задействането активирало цикъла на вдишване се отчита в зоната за състоянието и съобщенията на екрана. 

 
 

 

 Стойностите по подразбиране са само за начална референция. Задайте отново параметрите на 
вентилацията според нуждите на пациента. 

 
 
 

Забележка 
 

 Наблюдаваната респираторна скорост може да бъде по-висока от зададената респираторна 
скорост, тъй като пациентът може да диша спонтанно по време на задължителните цикли на 
вентилация; 

 Поддържащото налягане (ΔPS) е стойност над PEEP и може да се регулира между + 5 cmH2O и  
PINSP - PEEP. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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9.6 CPAP / PSV - Непрекъсната вентилация под налягане с поддържащо 
налягане 

 

Описание: 

 
В този режим пациентът диша спонтанно на непрекъснато 
положително налягане и дишането се подпомага от поддържащо 
налягане (ΔPS). Обикновено при анализа на кривата на потока се 
наблюдава пик на потока, който намалява с течение на времето. 

 
Превключването на цикъла става от потока и може да се 
регулира между 5% и 80% от измерения пиков поток на 
вдишване. 

 
Ако стойността на поддържащото налягане (ΔPS) е настроена на 
0 (нула) или са изключени двата начина на задействане на 
цикъла (налягане или поток), ще се активира чист режим CPAP, 
т.е. без поддържащо налягане. В това състояние параметърът 
PEEP ще се изобрази като CPAP. 

Зададени параметри: 
 

 PEEP или CPAP;
 ΔPS (Поддържащо налягане - PEEP);
 ТРИГЕР ОТ ПОТОК;
 ТРИГЕР ОТ НАЛЯГАНЕ;
 FiO2
 ЦИКЛИ НА ПОТОКА (%ПОТОК);
 ВРЕМЕ НА ПОКАЧВАНЕ
 РЕЗЕРВЕН РЕЖИМ (VCV, PCV, PLV-

NEONATAL или БЕЗ РЕЗЕРВЕН)
 СКОРОСТ (резервна VCV, PCV и PLV);
 СЪОТНОШЕНИЕ I: E (резервна VCV и PCV);
 МАКСИМАЛНО НАЛЯГАНЕ (резервна VCV);
 ОБЕМ (резервна VCV);
 ПАУЗА (резервна VCV);
 ФОРМА НА ВЪЛНАТА НА ПОТОКА (резервна VCV);
 НАЛЯГАНЕ НА ИЗДИШ. (резервна PCV и PLV);
 ИНСПИРАТОРНО ВРЕМЕ (резервна PLV);
 ПОТОК (- резервна PLV)

 

 
Фигура 26: Криви на PSV (CPAP + ΔASB) 
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1 и 2 Представляват спонтанни цикли с поддържащо налягане на НУЛА. 

3,    4   и   5 Представляват спонтанни цикли на дишане на пациента с различно от нулата поддържащо налягане. ВРЕМЕ TRISE 

на поддържащото налягане може да се регулира така, че първоначалният поток да се успокои. 

 
6 Ако пациентът навлезе в апнея, след TAPNEA (а), апаратът за изкуствена вентилация ще покаже това състояние с аларма в 

зоната за съобщения и аларми на екрана и ще започне избраната резервна вентилация съгласно програмираните настройки и 

параметри. 

 
 

 

 Алармата за апнея трябва да бъде настроена на безопасна стойност за пациента. Въпреки това 
алармата за апнея може да бъде НУЛИРАНА, като при това състояние няма да има информация 
или аларма за състояние на апнея и няма да се поддържа резервна вентилация. Операторът на 
апарата трябва да е запознат,че алармата за апнеа е ИЗКЛЮЧЕНА (ИЗКЛЮЧЕНО ОТБЕЛЯЗАНО НА 
ДИСПЛЕЯ). 

 Ако избраната резервна вентилация е БЕЗ РЕЗЕРВА, операторът на апарата трябва да е наясно 
с тази ситуация (ИЗОБРАЗЕНО НА ДИСПЛЕЯ). 

 Стойностите по подразбиране са само за начална референция. Задайте отново араметрите на 
вентилацията според нуждите на пациента. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Забележка 
 

 Поддържащото налягане (ΔPS) е стойност над PEEP и може да се регулира между +5 cmH2O и PMAX - PEEP. 
 За да получите режим CPAP с резервна вентилация, изберете опция CPAP/PSV, задайте ΔPS = OFF 

и изберете резервна вентилация. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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9.7 DualPAP - двустепенна непрекъсната  вентилация с положително 
налягане в  дихателните пътища 

 
Описание: 

В този режим пациентът диша спонтанно при непрекъснати 
положителни налягания, а дишането се подпомага от поддържащо 
налягане (ΔPS). Обикновено при анализа на кривата на потока се 
наблюдава пик на потока, който намалява с течение на времето. 
Ако стойността на поддържащото налягане (ΔPS) е настроена на 0 
(нула) или са изключени двата начина на задействане на цикъла 
(налягане или поток), ще се активира чист режим DualPAP, т.е. без 
поддържащо налягане. 

Превключването на цикъла става от потока и може да се 
регулира между 5% и 80% от измерения пиков поток на вдишване. 
В зависимост от това може да се получи APRV - Вентилация с 
намаляване на налягане в дихателните пътища. 

Зададени параметри: 

 
 Н. ВИСОКО;
 В. ВИСОКО;
 Н. НИСКО;
 В. НИСКО;
 FiO2;
 ΔPS (Поддържащо налягане - PEEP);
 ЗАДЕЙСТВАНЕ С ПОТОК; 
 ЗАДЕЙСТВАНЕ С НАЛЯГАНЕ;
 ЦИКЛИ НА ПОТОКА (%ПОТОК);
 ВРЕМЕ НА ПОКАЧВАНЕ
 МАКСИМАЛНО НАЛЯГАНЕ

 ПОТОК (само за новородени);
 РЕЗЕРВЕН РЕЖИМ (VCV, PCV, PLV-

NEONATAL или БЕЗ РЕЗЕРВЕН)
 СКОРОСТ (резервна VCV, PCV и PLV);
 СЪОТНОШЕНИЕ I: E (резервна VCV и PCV);
 ОБЕМ (резервна VCV);
 ПАУЗА (резервна VCV);
 ФОРМА НА ВЪЛНАТА НА ПОТОКА (резервна VCV);
 НАЛЯГАНЕ НА ИЗДИШ. (резервна PCV и PLV);
 ИНСПИРАТОРНО ВРЕМЕ (резервна PLV);
 ПОТОК (- резервна PLV);
 PEEP (резервна VCV и PCV)

 
 

 

Фигура 27 - Криви DualPAP 
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След като всички вентилационни параметри са зададени в апарата, пациентът диша спонтанно, определяйки времето за контрол на 
вентилацията. 

 
1 Представлява спонтанен цикъл без поддържащо налягане при P.Low (ниско непрекъснато налягане в дихателните пътища); 

 
2 Представлява цикъл на дишане с помощта за поддържащо налягане (над P.Low); 

 
3 и 4 Представлява синхронизиран преход към P.High (високо непрекъснато налягане в дихателните пътища); 

 
5 Представлява преход от P. High към P. Ниско синхронизирано; 

 
Преходи на нива от P.Low・P.High или P.High -P.Low се появяват в последната четвърт на съответно T.Low и T.High, чрез 
синхронизиране с усилието на пациента. Информацията за вида на тригера активирал цикъла на вдишване се отчита в 
зоната за състоянието и съобщенията на екрана. 

 

 

 Стойностите по подразбиране са само за начална референция. Задайте отново араметрите на 
вентилацията според нуждите на пациента. 

 
 
 

Забележка 
 

 Следената дихателна скорост е резултат от спонтанното дишане на пациента 
 Поддържащото налягане (ΔPS) е стойност над P.High или P.Low и може да се регулира между 5 cmH2O и PMAX 

- PHigh. 
 Промените в нивата на налягане са синхронизирани. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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9.8 APRV – Вентилация с намаляване налягането в дихателните 
пътища (режим, получен с инвертирано съотношение в 
DUALPAP) 

Описание: 
 

Този режим позволява спонтанни цикли на 2 нива 
на изходното налягане и може да се постигне 
чрез подходящи настройки в режим DualPAP; 

 
За този режим се избира преобърнато 
съотношение в DUALPAP. С тази настройка се 
извършва намаляване на налягането в 
дихателните пътища, като се постига APRV - 
Вентилация за намаляване на налягането в 
дихателните пътища 

Зададени параметри: 

 Н. ВИСОКО;
 В. ВИСОКО;
 Н. НИСКО;
 В. НИСКО;
 FiO2;
 ΔPS (Поддържащо налягане - PEEP);
 ЗАДЕЙСТВАНЕ С ПОТОК;
 ЗАДЕЙСТВАНЕ С НАЛЯГАНЕ;
 ЦИКЛИ НА ПОТОКА (%ПОТОК);
 ВРЕМЕ НА ПОКАЧВАНЕ;
 МАКСИМАЛНО НАЛЯГАНЕ;

 ПОТОК (само за новородени)
 РЕЗЕРВЕН РЕЖИМ
 (VCV, PCV, PLV-NEONATAL или БЕЗ РЕЗЕРВНА)
 СКОРОСТ (резервна VCV, PCV и PLV);
 СЪОТНОШЕНИЕ I: E (резервна VCV и PCV);
 ОБЕМ (резервна VCV);
 ПАУЗА (резервна VCV);
 ФОРМА НА ВЪЛНАТА НА ПОТОКА (резервна VCV);
 НАЛЯГАНЕ НА ИЗДИШ. (резервна PCV и PLV);
 ИНСПИРАТОРНО ВРЕМЕ (резервна PLV);
 ПОТОК (- резервна PLV);
 PEEP (резервна VCV и PCV);

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фигура 28: APRV криви 
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След като всички вентилационни параметри са зададени в апарата, пациентът диша спонтанно, определяйки 

времето за контрол на вентилацията. 

 
1 и 2 Представляват спонтанни цикли без поддържащо налягане при P. High (високо непрекъснато налягане в дихателните 
пътища); 

 
3 Представлява синхронно преминаване от P.High към P.Low ( ниско непрекъснато налягане в дихателните пътища); 

 
3 до 4 Представя времето T.Low, за което се извършва намаляване на налягането в дихателните пътища; 

 
4 Представлява преход от P.Low към P. High по синхронизиран начин. 

 
Преходи на нива от P. High  ‐‐‐‐‐‐P.Low или P.Low ・P.High се появяват в последната четвърт на съответно T.High и 

T.Low, чрез синхронизиране с усилието на пациента. Информацията за вида на задействането активирало цикъла 

на вдишване се отчита в зоната за състоянието и съобщенията на екрана. 
 

 

 

 Стойностите по подразбиране са само за начална референция. Задайте отново 
араметрите на вентилацията според нуждите на пациента.

 За да получите режим DUALPAP с резервна вентилация, изберете резервна 
вентилация в резервния параметър.

 
 
 
 
 

Забележка 

 
 Следената дихателна скорост е резултат от спонтанното дишане на пациента 
 Поддържащото налягане (ΔPS) е стойност над P.High или P.Low и може да се регулира 

между PMax- P.High + 5 cmH2O и PMAX-  P.High. 
 Промените в нивата на налягане са синхронизирани. 

 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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10. Налични аларми 
 

Всички референти данни за настройка на алармата се намират в раздела с техническите спецификации. 
 

 

 Алармите и предупрежденията следва да бъдат незабавно разгледани, за да се поддържа 
правилната работата на оборудването и безопасността на пациента. 

 Ако силата на звука е настроена под максималното ниво (5), ако има аларма, силата на 
звука ще се увеличава постепенно на всеки 15 секунди, докато достигне максималното си 
ниво. 

 След като ситуацията, която е довела до пауза на звуковата аларма се прекрати, трябва 
да я активирате отново за безопасност на пациента. 

 
 

10.1 Описание на алармения контрол 

Алармената система на апаратите за изкуствена вентилация от семейство на Oxymag се класифицира според степента на 

приоритет (нисък, среден и висок приоритет), както е показано в таблица. 

Таблица 18: Класификация на алармите според нивото на приоритет 
 

ВИСОК ПРИОРИТЕТ 
 

Време на 
забавяне 

 
Описание 

 
Изтощена батерия 

 
< 1 секунда 

 
Тя се задейства, когато зарядът на вътрешната батерия привършва. 
Осигурете подходящи средства за вентилационна поддръжка на 
пациента 

 
Апнея 

 

< 1 секунда 

 
Задейства се, когато времето, изминало от последното вдишване, е по-
голямо от стойността, зададена на алармата за апнея 

 
Ниско налягане на O2 

 

< 1 секунда 

 
Задейства се, когато налягането в кислородната система е 
недостатъчно за работата на апарата. 

 
Запушване 

 

< 2 цикъла 

 
Задейства се, когато има запушване в дихателната верига, което 
възпрепятства пълното издишване на пациента 

 
Прекъсване 

 

< 5 цикъла 

 
Задейства се, когато има прекъсване на дихателната верига, което 
възпрепятства правилното вентилиране на пациента 

 
Високо максимално 
налягане 

 

< 2 цикъла 

 
Задейства се, когато налягането на вентилацията надхвърли стойността 
на алармата, зададена като горна граница на налягането 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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ВИСОК ПРИОРИТЕТ 

 
Време на 
забавяне 

 
Описание 

 
Ниско максимално 
налягане 

 

< 2 цикъла 

 
Задейства се, когато налягането на вентилацията е под стойността на 
алармата, зададена като долна граница на налягането 

 
Високо налягане 

 

< 3 цикъла 

 
Задейства се, когато измереният обем превиши стойността на 
алармата, зададена като горна граница на обема 

 

Нисък обем 

 

< 3 цикъла 

 
Задейства се, когато измереният обем превиши стойността на 
алармата, зададена като долна граница на обема 

 

Висок FiO2 ( 1) 

 

< 3 цикъла 

 
Задейства се, когато измереният FiO2 е надвишил стойността на 
алармата, зададена като горна граница на FiO2 

 

Нисък FiO2  (1) 

 

< 3 цикъла 

 
Задейства се, когато измереният FiO 2 е надвишил стойността на 
алармата, зададена като долна граница на FiO 2 

 
Висок ЕТСО 2 

 

< 3 секунди 

 
Задейства се, когато издишаният СO2 е надвишил стойността на 
алармата, зададена като горна граница на EtCO2 

 
Нисък ЕtСО 2 

 

< 3 секунди 

 
Задейства се, когато издишаният CO2 е под стойността на алармата, 
зададена като долна граница на  EtCO2 

 
CO2i 

 

< 3 секунди 

 
Задейства се, когато вдишаният СO 2 е надвишил стойността на 
алармата, зададена като горна граница на CO2i 

 
Висок FC 

 

< 3 секунди 

 
Задейства се, когато сърдечният пулс е надвишил стойността на 
алармата, зададена като горна граница на сърдечния пулс 

 
Нисък FC 

 

< 3 секунди 

 
Задейства се, когато сърдечният пулс е под стойността на алармата, 
зададена като долна граница на сърдечния пулс 

 
Нисък SpO 2 

 

< 3 секунди 

 
Задейства се, когато кислородната сатурация е под стойността на 
алармата, зададена като долна граница на  SpO2 

 
 
 
 
 
 

 

1 Тази аларма е активна само когато е активирана опцията за смесване 
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СРЕДЕН 
ПРИОРИТЕТ 

 
Време на 
забавяне 

 
Описание 

 
Висок обем в минута 

 

< 3 цикъла 

 
Задейства се, когато обемът в минута  на пациента надхвърли стойността 
на алармата, зададена като горна граница на обема в минута 

 
Нисък обем в минута 

 

< 3 цикъла 

 
Задейства се, когато обемът в минута  на пациента е под стойността на 
алармата, зададена като долна граница на обема в минута 

 
Висока честота 

 

< 3 цикъла 

 
Задейства се, когато дихателната честота на пациента надвиши 
стойността на алармата, зададена като горна граница на дихателната 
честота 

 
Ниска честота 

 

< 3 цикъла 

 
Задейства се, когато дихателната честота на пациента е под стойността 
на алармата, зададена като долна граница на дихателната честота 

 
Високо PEEP 

 

< 3 цикъла 

 
Задейства се, когато налягането в края на издишането (PEEP) надвиши 
стойността на алармата, зададена като горна граница на PEEP 

 
Ниско PEEP 

 

< 3 цикъла 

 
Задейства се, когато налягането в края на издишането (PEEP) е под 
стойността на алармата, зададена като долна граница на PEEP 

 

IRMA адаптер 

 

< 3 секунди 

 
Задейства се, когато е налице едно от условията: IRMA адаптерът на CO2 
датчика не е свързан или трябва да се подмени 

 
Рестартирайте IRMA 

 
< 3 секунди 

 
Задейства се, когато датчикът IRMA CO2 трябва да се изключи и да се 
свърже отново 

 
Подменете IRMA 

 
< 3 секунди 

 
Задейства се, когато сензорът IRMA CO2 трябва да се смени. 

 
CO 2 извън обхвата 

 
< 3 секунди 

 
Задейства се, когато отчитането от IRMA CO 2 е неправилно 

 
 

IRMA Грешка в 
отичтането 

 

 
< 3 секунди 

 
Задейства се в една от ситуациите със сензора за CO2 : 

 Вътрешната температура на работа е извън обхвата или 
 Околното налягане на работа е извън обхвата 

 
Калибрирайте IRMA 

 
< 3 секунди 

 
Задейства се, когато е нужна калибровка с нулиране на сензора IRMA CO2 

 
Висока температура 

 
< 3 секунди 

 
Задейства се, когато температурата на околната среда е над 50°C. 

 
Ниска температура 

 
< 3 секунди 

 
Задейства се, когато температурата на околната среда е под -18°C. 
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НИСЪК 
ПРИОРИТЕТ 

 
Време на 
забавяне 

 
Описание 

 
Входът за променлив 
ток е повреден 

 
< 1 секунда 

 
Задейства се, когато няма електрическа енергия от мрежата 

 

SpO2 сензор 

 

< 3 секунди 

 
Задейства се, когато SpO2 сензорът е свързан към апарата, но е извън 
палеца 

 
 
 

Проверете SpO2 

 
 
 
 

< 3 секунди 

 
Задейства се, когато: 

 В оксиметъра няма свързан сензор; 
 Свързаният сензор е дефектен; 
 Открито е смущение; 
 Прекомерна околна светлина; 
 Неизвестен сензор; 

 
Проверете кабела 

 
< 3 секунди 

 
Задейства се, когато кабелът е изключен 

 
Ниска перфузия 

 
< 3 секунди 

 
Задейства се, когато има ниска перфузия 

 
Търсене на пулс 

 
< 3 секунди 

 
Задейства се, когато оксиметърът търси импулс 

 
Активиране на SpO2 

 
< 3 секунди 

 
Задейства се, когато се активира оксиметърът 

 
SpO2 демо 

 
< 3 секунди 

 
Задейства се, когато оксиметърът генерира демо крива 

 
 

 
Забележка 

 

 Когато режимът CPAP/PSV е конфигуриран с поддържащо налягане и възникне състояние на апнея, се 
задейства звукова и визуална аларма; звуковата аларма ще звучи само две последователни аларми с висок 
приоритет; визуалната аларма обаче ще продължи да идентифицира това състояние, докато е налице. 

 
 

Сред съществуващите алармени състояния има аларми с нерегулируеми параметри; те имат уникални характеристики за 

тяхното активиране, които ще бъдат описани в следните точки. 

a) Аларма за батерията 

Тази аларма се задейства, когато зарядът на вътрешната батерия привършва. В това състояние стойността на 

напрежението, установена във вътрешната батерия, е под границата, определена като съществена за правилната 

работа на оборудването. В този случай, трябва да 
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се осигури незабавно алтернативен енергиен източник.  Алармата спира, когато апаратът се свърже към източник на 

променлив ток или външен прав ток. 

 
 

Забележка 

 
 Действителното оставащо време ще зависи от състоянието на батерията и параметрите, използвани в апарата за изкуствена 

вентилация.
 
 

b) Аларма за прекъсване 

Алармата за изключване се задейства, когато възникне някакво прекъсване в дихателната верига, което възпрепятства 

подходящата вентилация на пациента. В този случай има два критерия за проверка на прексъването. Първият критерий 

се основава на измерените стойности на положителното налягане в края на издишването (PEEP). Когато налягането в 

дихателните пътища по време на издишването е под стойността, зададена за PEEP, апаратът за изкуствена 

вентилация регистрира измерените стойности и при достигане на прагова стойност задейства алармата за изключване. 

Вторият критерий за тази аларма се основава на измерените стойности за пластичност. В този случай алармата 

изгасва, когато се регистрира стойност на пластичност над максимално разрешената (200 mL/cmH20) или не се 

идентифицира промяна в естественото вътрешно налягане, когато се подаде определен обем въздух към дихателната 

верига. 

c) Аларма за запушване 

Алармата на запушване се задейства, когато има някаква форма на препятствие в дихателната верига, което пречи на 

пълното издишване на пациента. При режимите PEDIATRIC и ADULT, критерият за задействане на тази аларма се 

основава на съотношението на средните стойности от PEEP и границата на налягането (Pmax). Когато стойността на 

налягането е над средната стойност на референтните параметри (PEEP и Pmax), алармата се задейства. 

В НЕОНАТАЛЕН режим, алармата за запушване се задейства, когато налягането в дихателните пътища е над 

ЗАДАДЕНОТО НАЛЯГАНЕ + 5cmH2O. Когато възникне запушване в дихателната верига, апаратът за изкуствена 

вентилация задейства клапанна система от свръхналягане, която освобождава налягането във веригата, за да се 

запази целостта на белите дробове на пациента. 

d) O2 аларма налягане 

Алармата за налягането на O2 се задейства, когато налягането в мрежата на кислорода е по-ниско от 30 PSI (207 кРа). 

Таблица 19: Съобщения и предуреждения 
 

Предупрежден
ие 

Време на 
забавяне 

Описание 

 
LIMITED PRESSURE 
/ограничено 
налягане 

 
< 1 секунда 

Показва се, когато наблюдаваното налягане достигне зададеното максимално 
налягане. В този случай обемът, доставен от апарата за изкуствена 
вентилация, няма да достигне зададения обем 
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SENSOR 
OFF/сензорът е 
изключен 

 
 

< 3 цикъла 

На екрана се изобразява, когато сензорът на проксималния поток е изключен. 
В този случай, всяко проследяване, което се извършва с помощта на този 
датчик (T, MV, Rate, Vins, Tinsp, I:E, T exp, Cest, Cdin, Res,  , iT, Volume 
Leakage, VxTime Chart), няма да се извършва. При режимите на вентилация с 
контролиран обема, обемът, доставен от апарата, ще варира до ± 10% 

Assist. Fl. Trig < 1 секунда Показва се в случай на подпомогнато задействане, генерирано от задействащ 
поток 

 
Предупреждение Време на 

забавяне 
Описание 

Assist. Pr. Trig < 1 секунда Показва се в случай на подпомогнато задействане, генерирано от 
задействащо налягане 

Assist. Man. Trig < 1 секунда Показва се в случай на подпомогнато задействане, генерирано от ръчно 
задействане 

Spont. Fl. Trig < 1 секунда Показва се в случай на спонтанно задействане, генерирано от задействащ 
поток 

Spont. Pr. Trig < 1 секунда Показва се в случай на спонтанно задействане, генерирано от задействащо 
налягане 

Spont. Man. Trig < 1 секунда Показва се в случай на спонтанно задействане, генерирано от ръчно 
задействане 

 

 

 Времето за апнея може да бъде НУЛИРАНО, като при това състояние няма да има 
информация за състояние на апнея и няма да се поддържа резервна вентилация. 
Операторът на апарата трябва да е запознат,че алармата за апнеа е ИЗКЛЮЧЕНА ( 
ОТБЕЛЯЗАНО НА ДИСПЛЕЯ).

 Стойностите по подразбиране на алармите са само за начална референция. Задайте 
отново алармените граници според нуждите на пациента.

 Автоматична настройка на алармените граници настройва алармите на процент, 
изчислен въз основа на стойността, наблюдавана по време на вентилацията. По този 
начин може да се регулира само когато апаратът за изкуствена вентилация НЕ е в режим 
на готовност.

 Не използвайте апарата, ако даден проблем не може да бъде разрешен.
 

Таблица 20: Отстраняване на проблеми 
 

Проблем Възможни 
причини 

Решения 

 

Аларма за повреда 
в апарата 

Електронна повреда Свържете се с техническия сервиз/Магнамед 

 

  
1. Прекъсване в дихателната верига; 

1. Открийте прекъсването и свържете 
надеждно; 

  
2. Липса на поток на вдишване; 

2. Проверете дали има поток на вдишване и 
увеличете, ако е необходимо; 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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Аларма за 
прекъсване 3. Промяна в дихателната механика на пациента; 3. Задайте нови параметри за 

вентилационното подпомагане; 
 

4. Мембраната на клапана на издишването е 
монтирана неправилно или повредена; 

4. Заменете мембраната в правилната 
позиция или я сменете с нова; 

 
5. Повреда в електронната система за контрол на 
налягането; 

5. Свържете се с техническия 
сервиз/Магнамед 

: 
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Проблем Възможни 

причини 
Решения 

 

Аларма за ниско налягане 1. Промяна в дихателната механика на пациента; 1. Задайте нови параметри за вент. подпом. 

 2. Прекомерно изтичане от дихателната верига 2. Открийте теча и го коригирайте; 
 

 
1. Промяна в дихателната механика на пациента; 1. Задайте нови параметри за 

вентилационното подпомагане; 
 
 

Аларма за високо 
налягане 

 
2. Запушване на края на издишването на 
дихателната верига или вентила на издишването; 

 
2. Прочистете го; 

  
3. Запушване на дихателните пътища на пациента; 

 
3. Прочистване или аспириране на 
дихателните пътища на пациента; 

 

 
 
 

Аларма за 
изтощена 
батерия 

 
1. Изчерпан заряд на вътрешната батерия след 
употреба без захранване; 

 

 
2. Повреда в зареждащата система на вътрешната 
батерия, дори при наличие на електрическа 
енергия; 

1. Незабавно включете апарата в 
електрическата мрежа или го изключете и 
осигурете средства за вентилационна 
поддръжка на пациента. 

 
 

2. Свържете се с техническия сервиз/Магнамед; 

 
 

 
Сигнал за липса на 

електрическа 
енергия 

 
1. Прекъсване на захранващия кабел; 

1. Включете апарата в електрическата 
мрежа или използвайте апарата с вътрешна 
батерия за транспортиране; 

 
2. Неизправност в електрическата мрежа; 2. Възстановете електрическата мрежа; 

 

 

10.2 Настройване на аларми 
 

 
За да влезете в екрана за настройка на алармата, 

натиснете бутон ALARM 

      на екрана. Ще се покаже един от екраните на следващата таблица 

 
 

1. Настройки за позициониране на долните и горните граници на екрана на алармата: 
 
 
 

Настройване на 
долна граница на 

Настройване на горна 
граница 

АЛАРМА 
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2. Регулируемите аларми за капнографа ще бъдат видими, ако капнографът е свързан с апарата за изкуствена 

вентилация, както и регулируемите оксиметрични аларми ще бъдат видими, когато оксиметърът е свързан. 

За да промените стойностите на алармите, докоснете зоната, съответстваща на граница на алармата за задаване. 

Докоснатият параметър ще бъде избран, което показва, че е възможно да се промени; в този случай използвайте 

въртящият бутон за потвърждение, за да зададете желаната стойност и потвърдете с натискане на този бутон или 

докоснете отново настроения параметър. 

10.3 Ръчна вентилация на пациента 

За да извършите ръчна вентилация на пациента, апаратът за изкуствена вентилация трябва да е в положение STAND-
BY/готовност. При това положение, ако сензорът за потока е свързан към дихателната верига на пациента, проследяването 
на вентилацията ще бъде напълно изправно, включително и неговата алармена система. 

 
 

 

 При ръчна вентилация наблюдавайте максималното налягане 

 По време на ръчна вентилация поддържайте алармената система активна 
 
 
 

10.4 Тест за алармата 

За да тествате алармата, използвайте кръг за възрастни. Свържете накъсо сегментите на вдишването и издишването Изберете новороден 
пациент с настройка по подразбиране. 

 

 
Аларма за високо налягане: 

 

Регулирайте алармата за високо налягане, за да бъде по-ниска от налягането на вдишването, зададено в апарата. 
 

 
Аларма за входен променлив ток: 

 

Изключете захранването на апарата. 
 

 
Аларма за инспираторната кислородна фракция 2 : 

 

Алармата за инспираторната кислородна фракция (FiO2) ще бъде активна само при външен смесител. 

Регулирайте желаната FiO2 в смесителя. В менюто за конфигуриране проверете опцията за смесване. В менюто за 
конфигуриране на аларми, в горната част на алармата за FiO2 задайте стойност по-ниска от тази в смесителя. 

 
 
 
 

 
2 Предлага се при наличие на външен смесител 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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 Алармената система трябва да се тества без пациентът да е свързан. 
 В случай на отказ вижте описанието на алармата. 
 Не използвайте апарата, ако тестът не бъде преминат успешно. 

 
 
 
 
 

Забележка 

 
 Използвайте входа за газ с препоръчано налягане. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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11. Почистване и стерилизация 

11.1 Почистване на апарата 

КОНЦЕПЦИЯ на почистването: премахване на наличната видима мръсотия, която може да бъде органична и неорганична, 

намаляване на микробиалния товар, присъстващ в медицинските изделия, използване на вода, детергенти, почистващи 

продукти и аксесоари чрез механично действие (ръчно или автоматизирано) върху вътрешни (лумен) и външни 

повърхности, за да се направи продуктът безопасен за работа и подготвен за дезинфекция или стерилизация; (Източник: 

RDC 15:2012) 
 

Външни повърхности на апарата за изкуствена вентилация 
 

Външните повърхности на апарата за изкуствена вентилация Oxymag трябва да се почистват с антимикробен 

дезинфектант (разтвор на полихексаметилен бигуанид с концентрация 0,096% и дидецилдиметиламониев хлорид с 

концентрация 0,14%). Дезинфектантът трябва да се приложи директно върху повърхността на апарата за изкуствена 

вентилация или за предпочитане върху нетъкана кърпа, да се нанесе по цялата външна повърхност на апарата за 

изкуствена вентилация и трябва да се изчака 15 минути, за да изсъхне повърхността. Няма нужда да изплаквате. 

 

Внимание 
 

 Уверете се, че не се натрупват остатъци в конекторите на апарата.
 За почистване не използвайте продукти, които са несъвместими с полимери

 

Сензорен дисплей 
 

Сензорният екран на апарата за изкуствена вентилация трябва да бъде почистван с помощта на мека кърпа и изопропилов 
алкохол или неабразивен почистващ препарат за стъкла. 

 
 

Внимание 
 

 За почистване на сензорния екран:
o Използвайте препарати за почистване на стъкла и не използвайте разтвори на оцетна основа. 
o Използвайте чисти кърпи и внимателно боравете с дисплея. 

 За почистване или дезинфекция да не се използва фенол (> 5%) кетон, формалдехид, хипохлорит, хлорирани 
въглеводороди, ароматни въглеводороди, неорганични киселини и кватернерни амониеви съединения.

 

 

Дихателна верига, сензор за проксимален поток и клапан за издишването 
 

Линиите и частите от силикон трябва да се почистват с подходящ бактерициден разтвор. Външните части на линиите и 

частите от силикон трябва да се почистват с чиста, мека кърпа, напоена с бактерициден разтвор. Вътрешните части 

трябва да се почистват чрез потапяне в бактерициден разтвор. Препоръчва се разтвор на ортофталдехид за химическа 

дезинфекция чрез потапяне с концентрация 0,55% (препоръчват се максимум 50 цикъла). 
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След почистване, подсушаването на външните части трябва да се извършва с чиста, мека, суха кърпа, а подсушаването 

на вътрешните части трябва да се направи така, че разтворът да се отцеди чрез гравитацията. 

 
 

Внимание 
 

 За почистване или дезинфекция да не се използва фенол (> 5%) кетон, формалдехид, хипохлорит, хлорирани 
въглеводороди, ароматни въглеводороди, неорганични киселини и кватернерни амониеви съединения. 

 
 

 

11.2 Стерилизация 

 
 Компонентите, които влизат в контакт с дихателните газове, трябва да бъдат демонтирани за почистване и стерилизация;

 Не използвайте абразивни средства за почистване;

 Не използвайте алкохол за почистване на пластмасовите части;

 Не потапяйте Oxymag в никаква течност;
 
 

 
 

 При изпращане на Oxymag за 
профилактика или ремонт стриктно 
спазвайте процеса на дезинфекция.

 Оборудването, видимо замърсено от 
течности от пациенти, ще бъде 
върнато без извършване

 
на профилактика или ремонт. 

 Апаратът и частите трябва да 
преминават през процес на почистване 
всеки път, когато той се използва, 
дори при първата употреба.

 

 
 
 
 

Внимание 
 

 Аксесоарите и компонентите, които могат да се свалят от Oxymag, и които се подлагат на 
многократни операции по стерилизация и почистване, могат да бъдат с влошено състояние и трябва 
да бъдат заменени с нови.

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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11.3 Методи за обработка 
 

 

Компонент 

Методи за 
обработка 

Парен автоклав 
134°C за 4 
минути 

Парен автоклав 
121°C за 15 
минути 

Антимикробен 
дезинфектант 

Изопропил 
алкохол 

Повърхност на апарата x x 
 

 x 

Сензорен дисплей x x 
 

 
 

 

Силиконова дихателна 
верига 

 

 
 

 
 

 
 

 

Силиконова линия на 
сензора  

 

 
 

 
 

 
 

 

Клапан на издишването 
 

 
 

 
 

 
 

 

Мембрана 
 

 
 

 
 

 x 

Сензор за проксимален поток 
(Adu, Ped и Neo) 

 
 

 
 

 
 

 
 

SpO2 сензор x x 
 

 x 

EtCO2 сензор x x 
 

 x 
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12. Профилактика 
 
 

Внимание 
 

 Профилактиката на Oxymag трябва да се извършва само от квалифициран, обучен техник, надлежно 
упълномощен от MAGNAMED.

 

 

12.1 Посочване на необходимостта от периодична профилактика 

Апаратът показва на началния екран символа за профилактика,  когато са минали 5000 часа или повече от последната 
профилактика. 

 
 

12.2 Ежедневни проверки и/или проверки преди употреба 
 

 Почистване на апарата; 

 Цялост на захранващия кабел на AC/DC 
конвертора; 

 Правилна работа на визуалната и звукова 

алармена система; 

 Инсталиране и почистване на филтри; 

 Правилно показване на екрана; 

 Правилно използване на сензорния екран; 

 Заредена батерия 

 Правилна работа на клавишите на панела на оборудването; 

 Правилната работа на въртящия се бутон за потвърждение; 

 Правилната инсталация на дихателната верига 

(включително наличието на диафрагмата на 

вентила за издишването). 

 
 

 
 

 Ежедневната проверка трябва да се извършва при изключен пациент. 
 
 

12.3 Вградена литиева батерия 

Тази батерия отговоря за захранването на апарата при липса на електричество и нейната продължителност при нормална работа е 
определена в 

15.3.1 Електрически характеристики. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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 Това оборудване трябва ВИНАГИ да е свързано към електрозахранването, така че да има 
достатъчно заряд на батерията при прекъсване на електрозахранването. 

 
 

 
Внимание 

 

 Батерията трябва да се подменя, както е посочено в техническите спецификации, така че 
капацитетът при нормална работа да е точно определен. 

 Замяната на вътрешната батерия трябва да се извършва само от квалифициран техник, обучен и 
упълномощен от MAGNAMED. 

 Батерията винаги трябва да се проверява при профилактиката. 
 

 

12.4 Вътрешен сензор за концентрацията на О2 

Сензорът за концентрация на кислород е клетка, която генерира електрически сигнал, пропорционален на концентрацията 

на кислород в газовата смес, приложена на пациента, и интензивността на този електрически сигнал се дължи на 

химическата реакция. Животът на клетката, както е определен от оригиналния производител, е 10 000 часа при 100% O2, 

т.е. повече от една година непрекъсната употреба. 

 
 

 

Внимание 

 Клетката за измерване на 
концентрацията на кислород трябва да 
се заменя, както е посочено в 
Техническата спецификация (глава 15). 

 

 Замяната на клетката за измерване на 
концентрацията на кислород трябва да 
се извършва само от квалифициран 
техник, обучен и упълномощен от 
MAGNAMED. 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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12.5 Смяна на филтъра за въздух от околната среда 

За да замените филтъра за въздух от околната среда, следвайте процедурата по-долу: 
 
 
 

 

Фигура 29: Пример за подмяна на 
въздушния филтър 

 
(1) Отстранете капака на филтъра от лявата 

страна на апарата за изкуствена 
вентилация - точка 2 на фигурата. 

(2) Премахнете стария филтър, точка 1 на фигурата. 
(3) Почистете гнездото на филтъра с памучен 

тампон, напоен с вода и сапунен разтвор. 

 

Внимание 
 

 Не използвайте сгъстен въздух за 
почистване, тъй като това може да вкара 
прах и мръсотия в системата за смесване 
на газ.

 
 

(4) След подсушаване поставете нов филтър. 
(5) Поставете капака на филтъра и проверете 

дали комплектът е здраво затворен. 

 

 
 
 

 Използвайте само филтри, части, 
елементи и принадлежности, посочени 
от MAGNAMED, изброени в това 
ръководство, които са тествани и 
одобрени за употреба с това 
оборудване. В противен случай това 
може да застраши функционирането на 
апарата, което да изложи на опасност 
пациента или

 
потребителя; 

 Когато филтърът е запълнен, 
генерира увеличение на 
съпротивлението на притока на 
околния въздух и това може да попречи 
на достигането на минималните 
концентрации (35% О2). В този случай 
подменете филтъра. 

 
 

 
 
 

Внимание 

 Не използвайте апарата без този филтър, тъй като това може да повреди системата, управляваща 
сместа въздух/кислород. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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12.6 Препращане на продукта до сервиза за ремонт 

Продуктите, преди да бъдат изпратени в сервиза за ремонт, трябва да бъдат почистени и дезинфекцирани, както е указано 

в рубриката Почистване и стерилизация в настоящото ръководство (Глава 11). Продукти, показващи признаци на 

потенциални болнични замърсявания, ще бъдат върнати без ремонт, за да бъдат дезинфекцирани преди извършването на 

услугата. 

 Когато изпращате Oxymag за услуги по профилактика или ремонт: спазвайте внимателно
процеса на дезинфекция.

 Апарат, който, видимо е замърсен от течности от пациентите, ще бъде върнат без
извършване на профилактика или ремонт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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13. Обезвреждане 
 

Изхвърлете отстранените части на оборудването съгласно протокола за изхвърляне на части и елементи на вашата 

институция и следвайте местните нормативни препоръки относно опазването на околната среда, особено в случай на 

електронни отпадъци или електронни части (например батерии). 

 
Внимание 

 

 Когато е необходимо изхвърляне на части от апарата за изкуствена вентилация, които може да са 
потенциално замърсени, ги обозначете като потенциално заразени болнични отпадъци.
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14. Изключване на апарата 
 

Апаратът за изкуствена вентилация на белите дробове Oxymag е оборудване за поддържане на живота и трябва да бъде 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО изключено от пациента, преди да се изключи. Оборудването трябва да се изключи от ключа за включване / 

изключване, посочен на фигура 5. 
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15. Техническа спецификация 

15.1 Класификация 
 NBR – IEC – 60601 

Оборудване Клас II, захранвано вътрешно, тип BF за непрекъсната работа. Устройство със защита срещу пръски IPX4 

 Приложение IX Директива 93/42/ЕИО, Правило 11 
 

Клас IIB - Всички активни устройства, предназначени за прилагане и/или отстраняване на лекарства, телесни течности 

или други вещества към или от човешкото тяло, са от Клас IIа, освен ако това не се прави по потенциално опасен 

начин, предвид характера на веществата и частта от тялото и начина на прилагане, като в този случай те са от клас 

IIb. 

 
 RDC 185/01 - Класификация Правило 11 

 
Клас III - Всички активни медицински изделия, предназначени за прилагане на лекарства, телесни течности или други 

вещества от тялото или за извличането им от него, попадат в клас II, освен ако това не се прави по потенциално 

опасен начин, като се има предвид естеството на веществата, засегната част от тялото и начина на приложение, като 

в този случай те попадат в клас III. 

 
15.2 Стандарти 

 
 DIN EN 794-3- Апарати за изкуствена вентилация - Част 3 - Специфични изисквания за апарати за изкуствена вентилация при

спешна помощ и транспортиране 

 ISO 10651-3 - Апарати за изкуствена вентилация за медицинска употреба Част 3: Специфични изисквания за апарати за
вентилация при спешна помощ и транспортиране. 

 ISO 5356-1 - Анестезиращо и респираторно оборудване - Конични конектори- Част 1: Конуси и контакти 

 ABNT NBR 11906 Фитинги с резба и бързо свързване за централизирани газови системи за медицинска употреба 

при ниско налягане 

 ISO 5359 Комплекти маркучи за ниско налягане за използване с медицински газове 

 ABNT NBR IEC 60601-1-2 Електромедицинско оборудване - Част 1-2: Общи изисквания за безопасност - 

Допълнителен стандарт: Електромагнитна съвместимост - Предписания и тестове 

 ABNT NBR IEC 60601-1- Електромедицинско оборудване – Част 1 – Общи изисквания за безопасност 
 
 

15.3 Спецификации 

Апаратът за изкуствена вентилация при транспортиране се състои от следните компоненти: 

 Сензорен, цветен LCD екран с 320 x 240 пиксела, с размер 5.7 инча; 

 Панел за управление с: 

o Представяне на данни на дисплея; 

o Сериен интерфейс RS-232C за актуализиране на софтуера; 

o Дистанционна диагностика и отдалечена помощ от Magnamed  (ARM); 
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o Бързи клавиши за достъп за: 

 HOLD/задържане; 

 O2 100%; 

 CONGELA; 

 MANUAL (Ръчно задействане на дихателен цикъл); 

 LOCK (клавиши за заключване); 
 

o Отчитане на налягането в дихателната верига; 

o Регулирано отчитане на налягането; 

o Интелигентно зарядно устройство; 

 Високоговорител за аларми и сигнали; 

 ЧЕРВЕН светодиод с висока яркост за бързо идентифициране на аларми; 

 ЗЕЛЕН светодиоден индикатор за свързване към електрическата мрежа; 

 Връзка към външен източник AC/DC (100-240 VAC - 50 - 60 Hz ・ 12 VDC); 

 Превключвател за включване / изключване 

 Дихателна система за възрастни 

 Детска и неонатална дихателна схема, по избор; 

 Вътрешна галванична клетка за О2; 

 Външен източник AC/DC конвертор AC / DC 100 - 240 VAC до 12 VDC; 

 Пластмасов шкаф от подсилен ABS устойчив на удари; 

 Калъф за пренасяне с кислороден цилиндър, по избор. 

 Калъф за пренасяне без кислороден цилиндър, по избор. 

 Стойка за Oxymag, по избор. 

 Комплект смесител, по избор. 
 
 

Електрически характеристики 
 

Таблица 21: Източник на преобразувател AC/DC - външен (2402568 - ЗАХРАНВАНЕ 12V С 4-ПЪТЕН КОНЕКТОР) 
 

Точка Параметър Спецификация Толеранс Единица 

1 Мрежа (50/60Hz) * 100 – 240  10% VAC 

2 Максимална консумирана мощност 50  10% W 

3 Изход 12V DC - 4 пътен 12  10% VDC 

4 Ток 2,5 --- А 

* 3 (три)-пинов конектор, NBR-14136: 2002, при който централният пин е заземяването 
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Таблица 22: Вградена литиево-йонна батерия 

Точка Параметър Спецификация Толеранс Единица 

1 Вградена литиево-йонна батерия 11.8V DC 4000  15% mAh 

 
2 

Автономност на вградената батерия (при пълно 
зареждане и нормална употреба) 

 
390 

 
 15% 

 
Min 

3 Време за пълно презареждане (при работана модула) 
(1) 

4,0  15% Н 

(1) Батерията трябва да се зарежда при стайна температура, 5 - 35 ° C 

 Електромагнитна съвместимост:

 Защита: IEC 60601-1-2 

 Емисия: CISPR11 

 Одобрения: OS/IEC 60601-1 

 Клас IIb Съгласно стандарт ЕС/93/42/ЕИО, приложение IX;

 Клас на защита на дихателните аксесоари (за еднократна или многократна употреба): Тип BF  (Изолираната от заземяване 
част, влизаща в контакт с тялото на пациента).

 

Свързване към захранването с кислород 
 

 Вход за кислород - мъжка резба DISS 9/16” 18 жилен, съгласно ABNT NBR 11906

 ПО ИЗБОР – резба NIST  
 

 Налягане на газа: 39 - 87 psi (270 - 600 kPa) (3)

 Маркучи и удължения: Съгласно EN ISO 5359: 2008 / A1: 2011

 Алуминиевият цилиндър за кислород (1,7 литра) има автономност от 40 минути с конфигурация на оборудването, както следва:

o Възрастен 
пациент; 

o VCV mode; 

o Обем 500ml; 

o Скорост 12 
rpm; 

o Съотношение 
1: 2; 

o PEEP 5 cmH2O; 

o Пауза 30%; 

o FiO2 100%; 

o Квадратна вълна на потока. 

 
 

Забележка 

 Всички материали, съставляващи продукта, са съвместими с кислород, въздух и медицински сгъстен въздух.
 
 
 
 
 
 
 
 

3 При входящо налягане до 39 psi (270 kPa), максималният поток е 100 L/min 
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Физически и екологични спецификации 
 

Таблица 23: Физически и екологични спецификации 
 

Точка 
 

Параметър 
 

Спецификация 
 

Толеранс 
 

Единица 

  
Височина (с дръжката) 

 
176 (231) 

 
2 

 
mm 

1 
Размери (основния 
модул) Широчина 254 2 

 
mm 

 

  Дълбочина (с дръжката) 134 (185) 2 mm 

2 Тегло 3,25  0,1 kg 

 
Температура -18 - 50 --- °С 

3 Работа Барометрично налягане 600 - 1100 --- hPa 
 

  Относителна влажност (без 
кондензация) 

15 - 95 --- % 

 
Температура -25 - 75 --- °С 

4 Съхранение Барометрично налягане 500 - 1200 --- hPa 
 

  Относителна влажност (без 
кондензация) 

5 - 95 --- % 

 
 

5 

Консумация на кислород на цилиндъра при следните 
условия: 

 Обем дишане = 500 mL 
 Честота = 12 min -1 

 О 2 Концентрация = 40% 

  
 

 10% 

 

min / L O2- 
ЦИЛИНДЪР 

 
 

Екстремни условия 
 

 Не излагайте на екстремни температури и налягания, различни от посочените в т. 15.3.3. 

Физически и екологични спецификации по време на употреба. Работните качества на 

апарата може да се повлияят неблагоприятно, ако температурата и/или работното 

налягане са извън определените граници.
 
 

 

Внимание 
 Алармата за температура ще се задейства, ако околната температура е под -10°C или над 50°C 

(аларма за ниска/висока температура – среден приоритет).
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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Режими на вентилация 
 

Таблица 24: Режими на вентилация 
 
Режими (1) (2) (3) 

 
Описание 

Режим при апнея 
(BACKUP) (4) 

VCV Вентилация с контрол на обема AUTO 

PCV Вентилация с контрол на налягането AUTO 

 
PLV 

Вентилация с ограничено налягане, с цикли според времето при 
апарат за изкуствена вентилация с настройки за новородени 
(възможно е да има подпомогнати цикли) 

AUTO 

 
V-SIMV + PS 

Задължителна синхронизирана интермитентна обемно-
контролирана вентилация с поддържащо налягане 

IMV – Обемно-  
интермитентна  вентилация с 
контролирано налягане 

 
P-SIMV + PS 

Задължителна синхронизирана интермитентна вентилация 
с контролирано налягане с поддържащо налягане 

IMV – налягане  
интермитентна  вентилация с 
контролирано налягане 

 

DualPAP(5) 

 
Двустъпално положително непрекъснато налягане в 
дихателните пътища с поддържащо налягане 

VCV, PCV (възрастни и деца)/PLV 
(новородени), Изкл. Програмируеми 
от оператора 

 

CPAP/PSV 

 
Вентилация с положително непрекъснато налягане в 
дихателните пътища с поддържащо налягане 

VCV, PCV (възрастни и деца)/PLV 
(новородени), Изкл. Програмируеми 
от оператора 

(1) Неинвазивна вентилация с маска може да се активира във всички режими на вентилация и в този случай има компенсация за течове. 
(2) Автоматична компенсация за пластичност и малки течове в дихателната верига. 
(3) Когато апаратът влиза в неонатален режим (ИТМ ≤ 6.0 Kg), ще са налице само режими PLV, P-SIMV, CPAP / PSV, DualPAP 
(4) За режимите, при които резервният апарат е определен като "Auto", винаги когато се достигне зададеното време за апнея, апаратът започва един цикъл на 
апарата, чиято конфигурация е въз основа на текущия режим на апарата. 
(5) Режимът APRV (Вентилация с освобождаване на налягането на дихателните пътища) може да бъде получен чрез режим DualPAP с подходящо регулиране на 
времето и налягането. 

Спецификации за настройка на параметрите на вентилацията 
Таблица 25: Спецификации за настройка на параметрите 

 
Точка 

 
Параметър 

 
Спецификация 

 
Резолюция 

 
Единица 

 
100 до 2500: 10 

1 Дихателен обем 20 до 2500 mL 

   
20 до 100 : 5 

 

 
2 

 
Дихателна честота 

 
0 до 150 (2) 

 
1 

 
min- 1 

 
3 

 
Време на покачване 

 
0 до 2,0 

 
0,1 

 
s 

4 Пауза 0 до 70 10 % 

5 Макс. граница на 
налягане 

0 до 60 1 cmH2O 



89  Ръководство Oxymag_Rev20 

 

 

 

 
Точка 

 
Параметър 

 
Спецификация 

 
Резолюция 

 
Единица 

6 Налягане на вдишване 1 до 60 1 cmH2O 

7 Делта на поддържащото 
налягане (ΔPS) 

Изкл.; 5 до 60 1 cmH2O 

8 PEEP 0 до 40 1 cmH2O 

 

9 

 

Асистирана чувствителност 
(налягане) 

 

Изкл.; -0,2 до -10 

-0,2 до -2,0: - 0,2  

 
cmH2O 

   
-2 до -10: - 1 

 

10 Асистирана чувствителност 
(поток) 

Изкл.; 0,5 до 30,0 0,5 L.min-1 

11 Автоматичен поток на 
вдишване (3) 

0 до 150 1 L.min-1 

12 Поток на вдишване 
(новородени) 

4 до 20 1 L.min-1 

 
13 

Превключване на цикъла 
според потока 
при поддържащо 
налягане 

 
От 5 до 80 

 
5 

 
% 

 
14 

 
О 2 Концентрация 

 
35 до 100 

 
1 

 
% 

 

 
15 

 

 
Време на вдишване 

 

 
0,1 до 10 

0,1 до 0,7: 0,01 

 
0,7 до 1: 0,05 

 

 
 

s 

   
1 до 10: 0,1 

 

 
 

16 

 
 

Форма вълната на потока на 
вдишване 

Квадратна, 
забавена, 
ускорена, 
синуидна 

 
 

--- 

 
 

--- 

17 CPAP(4) 1 до 40 1 cmH2O 

18 Високо налягане 5 до 55 1 cmH2O 

19 Ниско налягане 0 до 40 1 cmH2O 

  
 

0,20 до 0,70: 
0,01 

 

 

   0,70 до 1,00: 
0,05 

 

20 Горно 
време 

0,20 до 60,0  s 

  1,00 до 10,0: 
0,10  

   10,00 до 60,0: 
1,0 

 

  
 

0,20 до 0,70: 
0,01 
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   0,70 до 1,00: 
0,05 

 

21 Долно време 0,20 до 60,0  s 
   1,00 до 10,0: 

0,10 
 

   10,00 до 60,0: 
1,0 
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Точка 

 
Параметър 

 
Спецификация 

 
Резолюция 

 
Единица 

22 Съотношение 1: 4 до 4: 1 (5) 1:0,1 - 

23 Резерва OFF;PLV; PCV; VCV (6) --- - 

24 Време на аларма при 
апнея 

Изкл.; 5 до 60 1 s 

25 Поток (дебитомер) 0 и 15 1 L.min-1 

26 Компенсация на теч на 
поток 

Налягане от 150 
обема на 40L.min - (7) 

1 L.min-1 

 
0,16 а 0,52: 0,01 

 
27 Височина (8) 0,16 и 2,50 0,53 и 1,08: 0,01 m 

   
1,09 и 2,50: 0,01 

 

(1) Дихателният обем при стойности по-малки от 20 ml се регулира чрез регулиране на налягането, като дихателният обемът се 
наблюдава на дисплея на апарата за изкуствена вентилация. Това количество е обемът, доставен в изхода на апарата за изкуствена 
вентилация, а потребителят трябва да провери липсата на течове. 

(2) При режима CPAP/PSV, регулиран без поддържащо налягане и без резерва, дихателната скорост ще бъде нула. 

(3) Потокът на вдишване се получава автоматично с коригиране на обема, скоростта, 

съотношението I: E / времето на вдишване и паузата Пример (1): Обем = 70 mL; Скорост = 

20 мин-1; Съотношение = 1: 2; Пауза = 30% 

70 х 20 х (1+1/0,5) 

Поток на вдишване = ----------------------------------------- = 6.00 L/min 

1000 x (1-30/100) 

Пример (2): Обем = 2000 mL; Скорост = 12 min-1; Съотношение 1: 2; Пауза = 30% 
 
 

2000 x 12 x (1+1/0.5) 

Поток на вдишване = ----------------------------------------- = 102.86 L/min 

1000 x (1-30/100) 

Пример (3): Обем = 2200 mL; Скорост = 12 min-1; Съотношение 1: 3; Пауза = 40% 

2200 x 12 x (1+1/0.333) 

Поток на вдишване = ----------------------------------------- = 176.00 L/min 

1000 x (1-40/100) 

(4) В режим CPAP/PSV, ако поддържащото на налягане (ΔPS = нула или чувствителността на налягането и потока = нула) е 

деактивирано, параметрите CPAP ще бъдат коригирани. 

(5) При VCV разрешената настройка е в диапазона между 1: 4 и 4: 1 

(6) Резервни опции за режим CPAP/PSV; за режим DUALPAP, резервните опциите са: PLV за новородени, PCV за възрастни или 
изключено При задаване на OFF(изкл.), режимът няма да влезе в резерва при достигане на време за аларма за апнея. 

(7) За режими с контролиран обем, максималната компенсация е 100% автоматично регулиран поток 

(8) В зависимост от вида на пациента, зададен в началото при включването, апаратът ще се конфигурира за 

работа съгласно следната таблица: (Пациенти по-малки от 0,16 m или по-големи от 2,5 m могат да бъдат 

вентилирани с това оборудване) 
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Таблица 26: Връзка между режима и типа пациент 
 

Тип пациент 
 

Сензор за 
потока (1) 

 
Първонача
лен режим 

 
Идеално тегло 

(IBW) 

 
Височина 

[m] 

НОВОРОДЕНИ NEO PLV 2,8Kg 
 

0,36 

ДЕЦА INF PCV 19,8Kg 
 

0,95 

ВЪЗРАСТНИ ADU VCV 49,5Kg 
 

1,50 

 

 
Идеалното тегло се изчислява, като се използва ИТМ = 22 и височината на пациента, която може да бъде променена 

според вида на пациента, зададен при стартиране, както е показано на таблицата по-долу: 
 

Таблица 27: Изчисляване на идеалното тегло x височината на пациента 
 

Тип пациент Регулиране на височината [m] Идеално тегло 

 
Min. Mаx. 

 
P [Kg] 

НОВОРОДЕНИ 
 

0,16 
 

0,52 ≤ 6,0 

ДЕЦА 
 

0,53 
 

1,08 6,0 < P ≤ 25 

ВЪЗРАСТНИ 
 

1,09 
 

2,5 > 25 

 

Внимание 
 

 Минимално ограничение на налягането: 5 cmH2O
 Настроеното максимално налягане служи за ограничаване на налягането в дихателната верига.
 При VCV това ще бъде границата на налягането, изпускателният вентил се отваря към околната среда, за да 

поддържа този максимум по време на инспираторния цикъл, при надхвърляне на тази граница с 5 cmH2O, 
апаратът за изкуствена вентилация превключва във фаза на издишване (превключване по налягане).

 При PCV това ще бъде границата за контрол на налягането.
 Този апарат за изкуствена вентилация НЕ ГЕНЕРИРА НЕГАТИВНО НАЛЯГАНЕ ПРИ ИЗДИШВАНЕТО НА ПАЦИЕНТА.

 

 
 
 

Спецификации на параметрите за наблюдение на вентилацията 
 

Таблица 28: Параметри на вентилацията 
 
Точка 

 
Параметър 

 
Диапазон 

 
Резолюция 

 
Толеранс 

 
Единица 

 
1 Измерено 

моментно 
налягане 

 
-20 до 100 

 
1  (1 cmH2O или 

2% отчитане) 

 
cmH2O(2) 

 
2 

Максимално 
налягане на 
вдишване 

 
0 до 90 

 
1  (1 cmH2O или 

2% отчитане) 

 
cmH2O 
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Точка 

 
Параметър 

 
Диапазон 

 
Резолюция 

 
Толеранс 

 
Единица 

 
3 

 
Измерено налягане 

 
0 до 90 

 
1  (1 cmH2O или 

2% отчитане) 

 
cmH2O 

 
4 

 
Налягане на плато 

 
0 до 90 

 
1  (1 cmH2O или 

2% отчитане) 

 
cmH2O 

 
5 

PEEP 
- Налягане в края 
на издишването 

 
-20 до 90 

 
1  (1 cmH2O или 

2% отчитане) 

 
cmH2O 

 
6 

Присъщо PEEP в 
края на 
издишването 

 
-20 до 90 

 
1 

 (1 cmH2O или 
2% отчитане) 

 
cmH2O 

 
7 

Измерван поток 
(сензор за 
възрастни) 

 
-150 до 150 

 
1 

± (2.0L.min-1 
или 5% 
отчитане) 

 
L.min-1 

 
8 

Измерван поток 
(сензор за деца) 

 
-50 до 50 

 
0,5 

± (0,5 l.min-1 
или 5% 
отчитане) 

 
L.min-1 

 
9 

Измерван поток 
(сензор за 
новородени) 

 
-20 до 20 

 
0,2 

± (0,2 l.min-1 
или 5% 
отчитане) 

 
L.min-1 

 
 

10 
Измерван обем 

(сензор за 
възрастни - ADU) 

 
 

100 до 3000 
100 до 995: 5  

 (20ml или 5% 

 
 

mL 

 (3)  1000 до 
3000:10 

измерена 
стойност)  

 
11 

Измерван обем 
(сензор за деца - 

INF) (3) 

 
10 до 400 

 
2 

 

 (10 ml или 
5% измерена 
стойност) 

 
mL 

 
12 

Измерван обем 
(сензор за 

новородени - NEO) 
(3) 

 
1 до 100 

 
1 

 

 (3 ml или 
5% измерена 
стойност) 

 
mL 

 
13 

Обем в минута 
(сензор за 
възрастни - ADU)  

 
0,1 до 99,0 

 
0,001 

 (0.18L или 3% 
измерена 
стойност) (4) 

 
L 

 
14 

Обем в минута 
(сензор за деца –

PED) 

 
0,01 до 50,0 

 
0,001 

 (0,10L или 3% 
измерена 
стойност) (4) 

 
L 

 
15 

Обем в минута 
(сензор за 

новородедни – 
NEO) 

 
0,001 до 

20,0 

 
0,001 

 (0,06L или 3% 
измерена 
стойност) (4) 

 
L 

 
16 

Вдишан дихателен 
обем 

(3) 

 
0,001 до 

3000 

 
0,01 до 

3000:10 
 (5% измерена 
стойност) 

 
mL 
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18 Време на вдишване 0,05 до 60,0 0,01  0,01s s 
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Точка 

 
Параметър 

 
Диапазон 

 
Резолюция 

 
Толеранс 

 
Единица 

19 Време на издишване 0,05 до 60,0 0,01  0,01s s 

20 Съотношение I: E 1: 100,0 до 
100,0:1 

1:0,1  2% --- 

 
21 

 
Дихателна честота 

 
От 0 до 200 

 
1 

 ( измерена 
стойност 1min -1 
или 1%) 

 
min- 1 

 
22 

Съпротивление 
на дихателните 
пътища - R AW 

 
От 0 до 200 

 
1 

 
1 cmH2O/L/ 

s 

 
23 

 
Динамична 
пластичност (C.Dyn) 

 
От 0 до 200 

 
0,1 

 1 mL.cmH2O -1 

или 10% 
измерена 
стойност 

 
mL.cmH2 

O -1 

 
24 

 
Статична 

пластичност 
(C.Stat) 

 
От 0 до 200 

 
0,1 

 1 mL.cmH2O -1 

или 10% 
измерена 
стойност 

 
mL.cmH 

2 О -1 

 
25 

FiO 2 
(Концентрация на 
кислорода) 

 
12 до 110 

 
0,1 

± (1% от обема 
или 2% 
отчитане) 

 
%O2 

 
26 

 
Поток (измервател 

на потока) 

 
0 до 20 

 
0,1 

± (0,2 l.min-1 
или 5% 
отчитане) 

 
L.min-1 

27 Регулирано 
налягане 

0 до 150 1  3,75 psi psi 

 
28 

Консумация на 
кислород (Cos. 
O2) 

 
0 до 160 

 
0,1 

± (1 L/min или 
10% 
отчитане) 

 
L/min 

29 SpO2 1 до 100 1 ±2% % 

30 FC 25 до 240 1 ±2% bpm 

  

 
CO2(8) 

 

 
0 до 25 

 
0 до 15: 1 

± (0,2% по обем 
2% отчитане) 

 

 
%vol 

31   15 до 25: Не е 
определено 

Не е 
определено 

 

(1) Когато са посочени две допустимости, вземете предвид най-високата стойност. 
(2) 1 mbar (милибар) = 1 hPa (хектопаскалl) = 1.016 cmH2O (сантиметър вода). На практика тези единици не са диференцирани и могат да бъдат 

използвани като: 1 mbar = 1 hPa ≈ 1 cmH2O 
(3) При съпротивление на дихателните пътища, надвишаваща 150 cmH2O/L /s, наблюдаваният обем на издишване ще има толеранс, променен на ・ 10%. В това състояние 
измереният вдишан обем остава непроменен. 
(4) Толеранс, изчислен за честота от 12, 20 и 30 rpm, съответно за сензорите за възрастни, деца и новородени. Толерансът е функция на неопределеността на 

обема, умножена по честота. 
(5) 700 hPa съответства на надморска височина 3048 m 
(6) Всички данни от мониторинга се разглеждат при ATPD (температура и налягане на околната среда при сух въздух). 
(7) Апаратът за изкуствена вентилация не генерира отрицателно налягане по време на фазата на издишване. 
(8) СО2 (mmHg) = СО2 (%) х Patm (mmHg) х 0.75 
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Спецификации на системата за аларми и безопасност 
 

 Вентил  срещу задушаване за предпазване от повреда при подаването на газ;
 Изпускателен вентил за безопасност 100 cmH2O – Основен стандарт на апаратите за изкуствена вентилация за избягване на 

свръхналягане в дихателната верига;
 АКТИВЕН вентил за свръхналягане – при откриване на запушване, той се активира за намаляване на налягането в системата на 

пациента.
 

 
 Когато апаратът за изкуствена 

вентилация се рестартира или се 
промени типът на пациента, алармите 
ще приемат стойностите по 
подразбиране в таблица 30 в зависимост 
от типа на пациента. 

 Стойностите по подразбиране на 
алармите са само за начална референция. 
Задайте отново алармените граници 
според нуждите на пациента. 

 Времето на апнея може да бъде 
НУЛИРАНО; в това състояние няма да 
има информация за състоянието на апнея 
и няма резервна  

 
вентилация в действие. Операторът на 
апарата трябва да е запознат,че 
алармата за апнеа е ИЗКЛЮЧЕНА ( 
ОТБЕЛЯЗАНО НА ДИСПЛЕЯ). 

 Автоматична настройка на алармените 
граници (таблица 30) настройва алармите 
на процент, изчислен въз основа на 
стойността, наблюдавана по време на 
вентилацията. По този начин може да се 
регулира само когато апаратът за 
изкуствена вентилация НЕ е в режим на 
готовност. 

 
 

 

Приоритетът на аларменото състояние се определя от процеса на управление на риска на оборудването и следва 
описанието в Таблица 29: Приоритет на аларменото състояние. 

 
Таблица 29: Приоритет на аларменото състояние 

 
Потенциален резултат от 
липсата на реакция за 

причината за аларменото 
състояние 

 

Смърт или непоправима 
травма 

 
Начало на потенциална 

травма(1) 

Незабавно (2) Своевре
менно (3) 

Забавено (4) 

ВИСОК 
ПРИОРИТЕТ 

ВИСОК ПРИОРИТЕТ СРЕДЕН ПРИОРИТЕТ 

Лечима травма ВИСОК 
ПРИОРИТЕТ 

СРЕДЕН ПРИОРИТЕТ - 

Натъртване или 
дискомфорт 

СРЕДЕН 
ПРИОРИТЕТ 

- - 

(1) За началото на потенциална травма се счита настъпването на нараняването, а не неговата проява 
(2) Възможно е събитието да се развие за период от време, който обикновено не е достатъчен за ръчни коригиращи действия. 
(3) Възможно е събитието да се развие за период от време, обикновено достатъчен за ръчни коригиращи действия. 
(4) Възможно е събитието да се развие в неопределен период, не по-голям от този, предвиден в "Своевременно" 

В тази алармена система няма промяна в приоритета на аларменото състояние и в случай на повече от една аларма едновременно: 

 Алармените съобщения с висок приоритет ще се показват алтернативно, следвайки приоритета, описан в Таблица 31. 
 При липса на аларми с висок приоритет, алармите със среден приоритет ще се показват алтернативно. 

Алармените съобщения се показват веднага щом се установи състоянието на алармата; така че няма да има забавяне в тяхното показване 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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Стандартна 
Точка Аларма Настройка Лимит Единица 

NEO PED ADU 

1 
Максима
лно Изкл.; 0 до cmH2O 

Нис Изк Изк Изк

2 PEEP Изкл.; 0 до cmH2O 
Нисък Изкл. Изкл.

3 Общ обем Изкл.; 0 до mL 
Нисък Изкл. Изкл.

Вис 5,0 10 20 

4 Обем в  Изкл.; 0 до Нис Изк Изк Изк L 

Вис Изк Изк Изк

5 
Време за 
апнея Изкл.; 5 до 

Нис
10 10 15 s 

6 Дихателна честота Изкл.; 0 до min- 
Висок Изкл. Изкл.

7 FiO2 Изкл.; 35 до Нис 80 80 80 % 

Таблица 30: Алармени характеристики 

Аларма Характеристика ВИСОК 
ПРИОРИТЕТ 

СРЕДЕН 
ПРИОРИТЕТ 

 
Ви

зу
ал
на

 
Цвят Червен Жълт 

Честота на прекъсване 1.42 hz 0.71 hz 

 
Зв
ук
ов
а 

Брой звукови сигнали 10 сигнала 3 сигнала 

Интервал между 
сигналите 

5.0 сек. 5.1 сек. 

Диапазон на звуковото 
налягане 

63,5 dBA 62 dBA 

Честота на звука на 
сигналите 

688 hz 687 hz 

 
 

Забележка 

 Препоръчва се операторът да спазва разстояние не по-голямо от 1 m за правилната визуализация и 
идентификация на визуалните аларми; алармените сигнали обаче се възприемат на разстояние 4 m 
от оборудването. 

 
 

Таблица 31: Настройка на алармите 
 
 
 
 
 

Висок 30 30 40 

 
 

Висок 10 15 20 

 
 

Висок 50 mL 500 mL 1.0 L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Висок 60 60 60 
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Стандартна 
Точка Аларма Настройка Лимит Единица 

NEO PED ADU 

8 Автоматична 
настройка 

Изкл. 10, 20 и 
30 

Вис

Изк % 

9 Сърдечен ритъм² Изкл.; 25 до 
Вис

bpm 
80 40 40 

10 SpO2 ² OFF; до 100 
Вис

% 
Изк Изк Изк

11 ЕТСО 2 Изкл.; 0 до 
Вис

mmHg 
Изк Изк Изк

12 Вдишан CO2 Изкл.; 0 до --- 4 4 4 mmHg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нисък 
180 120 120 

 
 
 

Нисък 
85 85 85 

 
 
 

Нисък 
45 45 45 

 
 
 

 
¹ При всяко стартиране на апарата или промяна на типа пациент или изтощаване на батерията, без 

включване на апарата към електрозахранването, алармите ще приемат стойностите по подразбиране, посочени 
за всеки тип пациент. 

2 Аларми, които са активни само при употреба на допълнителни външни сензори. 

3 Може да се прилага само при аларми, свързани с основните параметри на вентилацията (максимално налягане, 
PEEP, обем в мин. и дихателна честота). 

 
 

 

 Стойностите по подразбиране на алармите са само за начална референция. Задайте 
отново алармените граници според нуждите на пациента. 

 
 

Аларми, свързани с оборудването и 
вентилацията: 

 
 Изтощена батерия

 Ниско налягане в мрежата

 Изключване от дихателната верига

 Запушване на дихателната верига

 Апнея

 Няма захранване с променлив ток
 
 

Аларми, свързани с външните датчици: 
 

 Сензор за капнография

 
 Внимание IRMA адаптер 

 Рестартирайте IRMA 

 Подменете IRMA 

 CO 2 извън обхвата 

 Грешка при четене IRMA 

 Калибрирайте IRMA 

 SpO2 сензор 

 Внимание SpO 2 сензор (сензор 

извън палеца) 

 Проверете SpO2 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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 Проверете 
кабела 

 Ниска перфузия 

 Търсене на пулс 

 Разрешаване на SpO 2 

 SpO2 демо 

 
 
 

 
 

 
% O2 

100 

Крива на концентрация x налягане в дихателната схема 

 
О2 X поток 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 
 
 
 
 
 
 

5 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Поток [L/min] 

Налягане 5 
 
Налягане 15 
 
Налягане 30 
 
Налягане 60 

 
Фигура 30: Кривата на концентрацията в зависимост от налягането в дихателната верига 

 
 

Спецификации на работните характеристики 
 

Таблица 32: Спецификации на работните характеристики 

Точка Параметър Спецификация Толеранс Единица 

 
1 

Максимален поток в поддържащото 
налягане или в циклите на 
контролирано налягане 

 
150 

 
 10% 

 
L.min-1 

 
2 

 
Принцип на контрола С цикли по време, постоянен обем и 

контролирано налягане 

 
--- 

 
--- 

 
3 

 
MTBF (средно време между 
повредите) 

 
5000 

 
--- 

часа 
(включено) 
(POH) 
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Спецификации за профилактика и калибриране 
 

Цикли на 
автоклав: 

 

 Бърз: 4 минути при 136°С 220 kPa 
 Нормален: 20 минути при 120°С 96 kPa 

 
 
 

 

Внимание  

 Времето за обработка е след стабилизиране при определената температура и налягане. 
 Проверете ефективността на стерилизацията с помощта на химически или биологични показатели. 

 
 
 

 

 

Таблица 33: Спецификация за профилактика и калибриране 
 
Точка Описание Спецификация Толеранс Единица 

 
 
 

1 

 
 
 
Преглед и замяна на 
мембрана (3800248) 

50 цикъла на парен 
автоклав чрез 
гравитация или 

100 цикъла на парен 
автоклав чрез динамично 
отстраняване на въздух 

 
 

--- 

 
 

Цикли 

 

  10 000 часа или 2 години  500 Часа 

 
2 

Преглед и замяна на О2 клетка 
(3902020) 

 
10 000 часа или 2 години 

 
 500 

 
Часа 

 
 

3 

 
 
Преглед и замяна на 
батерията (2702236) 

50 цикъла на парен 
автоклав чрез 
гравитация или 

100 цикъла на парен 
автоклав чрез динамично 
отстраняване на въздух 

 
 

--- 

 
 

Цикли 

 
4 

Внетил на издишването 
(3200251) 

 
 
 

50 цикъла на парен 
автоклав чрез 
гравитация или 

100 цикъла на парен 
автоклав чрез динамично 
отстраняване на въздух 

 
 
 
 
 
 

--- 
 1 месец 

 
 
 
 
 
 

Цикли 
месеци 

 
 

5 

Дихателни системи 
Възрастни(1703218), 
Детски (1702654), 

Неонатални (1702655) 

 
6 

Универсален конектор със 
силиконова линия 
1,3 m  

 
7 

Автоклавируеми сензори за 
потока за възрастни (3201100), 

детски (3201099), 
Неонатални (3201098) 

   

8 Преглед 1  1 месец Година 
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Точк
а 

Описание Спецификац
ия 

Толеранс Един
ица 

9 Кaлибрриране 500 часа (1)  50 Часа 

10 Филтър за всмукване на 
въздух 

500 часа (1)  50 Часа 

(1) Ако средата, в която се използва, съдържа прекалено големи частици в суспензия, сменяйте въздушния филтър на по-кратки интервали от време 
 
 
 

Спецификации за съпротивление на сегмента за издишването 
 

Таблица 34: Съпротивление при издишване в зависимост от дихателната верига и свързаните принадлежности 
 

 
Поток 

 
 

 

  
Съпротивление на издишването (hPa или cmH2O) 

 

Дихателна 
Верига 

 
L x min-1 

 
Верига 

 
Верига + сензор за 

потока 

 
Верига + сензор за 

потока + HME 
филтър 

Верига + сензор за 
потока + сензор за 

CO2 + HME филтър 

 
Новородени  

 
5,0 

 
0,2 

 
1,1 

  

 
Деца 

 
30,0 

 
1,2 

 
3,8 

 
4,2 

 
4,8 

 
Възрастни 

 
60,0 

 
0,9 

 
2,8 

 
3,9 

 
4,5 
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Пневматична диаграма 
 

Фигура 31: Пневматична схема на апарата за изкуствена вентилация при транспортиране 
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Блокова диаграма на контролната електроника 
 

Фигура 32: Блокова диаграма на електрониката 
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Електромагнитна съвместимост 
 

Промените или модификациите на това оборудване, които не са изрично одобрени от MAGNAMED, могат да причинят 

проблеми с EMC на това оборудване или друго. Свържете се с MAGNAMED, за да получите техническа помощ. Това 

оборудване е проектирано и изпитано, за да отговаря на приложимите стандарти за ЕМС, както е описано по-долу. 

 

 
 

 Използването на клетъчни телефони или други радиочестотни (РЧ) излъчващи 
устройства в близост до системата може да доведе до неочаквани или неблагоприятни 
последици. Проверявайте функционирането, ако в близост има източници на 
радиочестотни емисии. 

 Употребата на друго електрическо оборудване в системата или около системата може 
да причини смущения. Преди да използвате с пациента, трябва да проверите дали 
апаратът работи нормално в определената конфигурация. 

 

 
 
 
 

A) Насоки и декларация на производителя ‐ Електромагнитни емисии 

Системата е предназначена за употреба в електромагнитната среда, посочена по-долу. Препоръчва се клиентът или 
потребителят на системата да гарантира, че тя се използва в такава среда. 

 
Таблица 35: Спецификация на електромагнитната среда при употреба 

 
Тест за емисии Съвместимост Директива за електромагнитната среда 

 
РЧ емисии ABNT 

NBR IEC CISPR 11 

 
 

Група 1 

Системата използва РЧ енергия само за вътрешните 
си функции. Неговите радиочестотни емисии обаче са 
много ниски и не предизвикват смущения в близкото 

електронно оборудване. 

 
РЧ емисии ABNT 

NBR IEC CISPR 11 

 
Клас Б 

Системата може да излъчва електромагнитна 
енергия, за да изпълни предназначените й функции. 
Електронното оборудване в района може да бъде 

засегнато. 

 

Хармонични 
емисии IEC 
61000-3-2 

 

Клас А 

 

 
Емисии поради 

колебания / 
трептения на 
напрежението IEC 
61000-3-3 

 
 

Съответства 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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B) Насоки и декларация на производителя - Електромагнитна защита 

Системата е предназначена за употреба в електромагнитната среда, посочена по-долу. Клиентът или потребителят на 
системата трябва да гарантира, че тя се използва в такава среда. 

 

Таблица 36: Електромагнитна среда за употреба на системата 
 

Тест за защита Тестово ниво IEC -
60601-1-2 

 
Пластичност 

Директива за 
електромагнитната 
среда 

 
IEC 61000-4-2 - 

Електростатичен разряд 
(ESD) 

 
± 6 kV чрез контакт 

± 8 kV по въздух 

 
± 6 kV чрез контакт 

± 8 kV по въздух 

 Подовете трябва да бъдат дървени, 
бетонни или покрити с керамични 

плочки. Ако подовете са покрити със 
синтетичен материал, относителната 
влажност трябва да бъде най-малко 

30% 
 

IEC 61000-4-4 – 
Бързи електрически 

преходни процеси/импулси 

 
± 2 kV захранващи 

линии 
 

± 1 kV входни/изходни 
линии 

± 2 kV захранващи 
линии 

 
± 1 kV входни/изходни 

линии 

Качеството на електрическата мрежа 
трябва да бъде това на типична 
търговска или болнична среда 

 
IEC 61000-4-5 - Пикове 

 
± 1 kV Линия(и) към 
линия(и) 

 
± 2 kV линия(и) към 
земя 

± 1 kV Линия(и) към 
линия(и) 

 
± 2 kV линия(и) към 

земя 

Качеството на електрическата мрежа 
трябва да бъде това на типична 
търговска или болнична среда 

  
 

< 5% UT (> 95% пад в 
напрежението при UT) 
за 0.5 цикъл 

 
< 5% UT (> 95% 

пад в напрежението 
при UT) за 

0,5 цикъл 

 

 
IEC 61000-4-11 - 
Напрежение 

спадове, кратки 
прекъсвания и вариация на 
напрежението на входните 

линии за захранване 

40% UT (60% пад в 
напрежението при  
UT) за 5 цикъла 

 
< 70% UT (> 30% пад в 

напрежението при 
UT) за 25 цикъл 

40% UT (60% пад в 
напрежението при  UT) 
за 5 цикъла 

 
70% U T (30% пад в  
напрежението при U Т ) 

за 25 цикъла 

 
Качеството на електрическата мрежа 

трябва да бъде това на типична 
търговска или болнична среда 

 < 5% UT (> 95% пад в 
напрежението при UT) 
за 5 секунди. 

 
< 5% UT (> 95% 

пад в напрежението при 
UT) за 5 секунди 

 

Магнитно поле на 
честота на захранване 
(50/60 Hz) IEC 61000-4-

8 

 
3 A/m 

 
 

3 A/m 

Магнитните полета в честотата на 
захранване трябва да са на нива, 
характерни за типично място в 
типична търговска или болнична 

среда 

Забележка: UT е захранващото напрежение на променливотоково захранване преди прилагане на нивото на тест. 
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Таблица 37: Радиационна защита 

 
Тест за 
защита 

Ниво на тест 
ABNT NBR IEC 60601 

 
Пластичност 

Електромагнитна среда - Насоки  
Препоръчително отстояние 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 

Преносимо и мобилно РЧ комуникационно оборудване не 
трябва да се използва близо до никоя част от системата, 
включително кабели, на отстояние по-малко от препоръчаното, 
изчислено по уравнението, приложимо за честотата на 
предавателя. 

 

Проведена 
РЧ IEC 
61000-4-6 

 

3 Vrms 
150 kHz до 80 MHz извън 

обхватите ISM (a) 

 
 

1 Vrms (V1) 

 
 

D = 3.5/V1 √P 

 
 

--- 

 

10 Vrms 
150 kHz до 80 MHz извън 

обхватите ISM (a) 

 
 

1 Vrms (V2) 

 
 

D = 12/V2 √P 

 

Излъчена РЧ 
IEC 61000-4-6 

 

10 V/m 

 
 

10 V/m (E1) 

 
 

D = 12/E1 √P 80 MHz до 800 
MHz 

 
 
 

--- 

 
 
 

80 MHz до 2,5 GHz 

 
 
 

--- 

D= 23/E1 √P 800 MHz до 2,5 GHz 
Където P е максималната изходна мощност на предавателя 
във ватове (W) според производителя на предавателя, а D е 
препоръчителното отстояние в метри (m) (b). 
Интензитетът на полето, установен от РЧ предавателя, 
съгласно определеното от електромагнитната инспекция на 
място (c), следва да бъде по-малък от нивото на съответствие 
във всяка честотна лента (d). 

 
 

C) Препоръчително отстояние между преносимото и/или мобилното РЧ 
комуникационно оборудване и апарата 

 
Апаратът е предназначен за употреба в електромагнитна среда, в която излъченото радиочестотно смущение се 
контролира. Клиентът или потребителят на системата може да помогне за предотвратяване на електромагнитни смущения 
чрез поддържане на минимално разстояние между преносимото и мобилното РЧ комуникационно оборудване (предаватели) 
и системата, както е препоръчано по-долу, в зависимост от максималната изходна мощност на комуникационното 
оборудване. 
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Таблица 38: Отстояние според честотата на предавателя (m) 

 
Максимална 
изходна 

мощност на 
предавателя 

(W) 

 
 

150 kHz - 80 MHz 
Извън лентите ISM 

 

150 kHz - 80 MHz 
В лентите ISM  

 
 
 

80 MHz - 800 MHz 

 
 

800 MHz - 2,5 GHz 

   
 

      

0,01 0,35 1.2 0,12 0,23 

0,1 1,1 3,8 0,38 0,73 

1 3,5 23 1.2 2,3 

10 11 38 3,8 7,3 

100 35 120 12 23 

 
За предаватели с максимална изходна мощност, които не са изброени по-горе, препоръчителното отстояние  D в метри (m) може да се определи, като 

се използва уравнението, приложимо за честотата на предавателя, където P е максималната мощност на предавателя във ватове W) според производителя 
на предавателя. 

 
Забележка 1 Между 80 MHz и 800 MHz се прилага отстоянието за най-високия честотен диапазон. 

 
Бележка 2 За честотните ленти ISM (индустриални, медицински и научни) между 150 kHz и 80 MHz те са: 6.765 MHz – 6.795 MHz; 13.553 MHz – 13.567 

MHz; 26.957 MHz - 27,283 MHz; and 40.66 MHz – 40.70 MHz. 

 
Забележка 3 Допълнителен коефициент 10/3 се използва за изчисляване на отстоянието, препоръчано за предаватели в честотните ленти ISM между 

150 kHz и 80 MHz и в честотния обхват 80 MHz - 2,5.GHz, за да се намали вероятността от смущения които мобилното / преносимото комуникационно 
оборудване би могло да причини, ако бъде въведено по невнимание в зоните на пациентите. 

 
Забележка 4 Тези указания може да не важат във всички ситуации. Електромагнитното разпространение се влияе от поглъщането и отражението от структури, 
предмети и хора 

 
D) Електрическа безопасност 

По-долу са представени мерките за безопасност, които следва да се спазват при комбинирането на тези иделия 
(немедицинско оборудване) със системата. 

 

 
 

 Елементите, които не отговарят на 
изискванията на стандарт IEC 60601-1, не 
могат да бъдат поставени в рамките на 1,5 m 
от пациента. 
 Всички елементи 

(електромедицинско или немедицинско 
оборудване), свързани към системата с 
входен / изходен сигнален кабел, трябва да 
приемат захранване от източник на 
променлив ток с помощта на отделен 
трансформатор (съгласно стандарт IEC 

60989) или да разполагат със защитен заземителен 
проводник. 

 Многогнездовите  преносими контакти с 
превключвател, използвани в захранванията с 
променлив ток, трябва да отговарят на IEC 60601-
1-1 и не могат да бъдат монтирани на пода. Не 
използвайте повече от един многогнездов 
разклонител с портативен превключвател. 

 Не свързвайте директно немедицинското 
електрическо оборудване към променливотоков 
контакт. Използвайте променливотоково 
захранване със собствен 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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трансформатор. В противен случай токовата 
утечка ще се повиши над допустимите от IEC 
60601 нива при нормални условия и при условия 
на единична повреда. Това може да доведе до 
опасен токов удар на пациента или оператора. 

 След като свържете оборудване в тези изходи,
системата трябва да бъде подложена на

пълен тест  за  изтичане на ток (съгласно 
стандарт IEC 60601-1). 

 Операторът на електромедицинската 
система не трябва да докосва немедицинското 
електрическо оборудване и пациента 
едновременно. Това може да доведе до опасен 
токов удар на пациента или оператора. 
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16. Символи 
 

БЪЛГАРСКИ 

Клас I IPX 1 непрекъсната 
работа с вътрешно 
захранване 

 
Пациент 

Непрекъснат поток на 
дишане 

Променлив ток (мрежа) 

Електрическа енергия 

Отпадък – ел.оборудване 
трябва да се събира и 
рециклира съгласно директива 
2002/96/ЕО 

 
 
Вход прав ток 

 
 
Щепсел 

 
 
Вкл. 

 
 
Изкл. 

 
Пауза вдишване/издишване 

 
Ръчно задействане 

 
Ръчно задействане 

 
100% кислород 

 
Сериен 

Посочване или препоръка за 
почистване или смяна на 
филтър 

 
Заключване на клавиатура 

 
Периодична профилактика 

 
Замръзване 
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БЪЛГАРСКИ 

Страница 

Пауза на звукова аларма 

Аларма 

Защитен срещу капеща вода 

Защитен срещу водни пръски 

Тип BF работни части 

Оборудване Клас II 

Дата на производство 

Производство 

Европейски представител 

Внимание! Разгледайте 
придружаващите документи 

Инструкции за работа 

Чупливо 

С тази страна нагоре 

Да се пази от влага 

Безопасно количество при 
подреждане едно върху 
друго 

Температурни граници  

Пазете далеч от топлина  
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БЪЛГАРСКИ 

СО2 поток на дишане 

Вход на О2  

Кислород  

Изход за газ  

Вход за газ  

Батерия  

Без звук  

Пауза на аларма  

Спешна аларма  

Повтори  

Готовност  

Запълване  

Източване  

Инспираторно  

Експираторно  

Аспиратор  

Контрол  

Предпазител  
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17. ТЕРМИНИ И СЪКРАЩЕНИЯ

Таблица 39: Списък на термините и съкращенията с техните описания 

Термини и 
съкращения Описание 

I:E 
Съотношение вр.вдиш. към вр.издиш. 

BMI Индекс на телесна маса 

INF Деца 

Man Trig Ръчно задействане 

MV Обем в  минута 

NEO Неонатален 

NIV Неинвазивна вентилация 

O2 100% Индикация на импулс на O 2 

Пауза Пауза на вдишване 

PCV Вентилация с контрол на налягането 

PED Деца 

PEEPi Вътрешно PEEP 

P. Lower По-ниско налягане на режима DualPAP 

P. Insp Настройване на налягането на вдишване 

PLV Вентилация с ограничено налягане  

P.Max Максимално налягане в дихателните пътища 

T. Lower Ниско време на режим DualPAP 

T. High Високо време на режима DualPAP 

Exp Valve Вентил на издишването 

Изтичане Изтичане от веригата 

VCV Вентилация с контрол на обема 

Термини и 
съкращения 

Описание 

ADU Възрастни 

Резерва Настройка на режима при апнея 

C.Dyn Динамична пластичност 

CO2i  Алармена настройка при висок вдишан CO 2 

Пластичност Пластичност на веригата 

Cons O2 Консумация на O2 

C.Stat Статична пластичност 

CPAP 
Непрекъсната вентилация с 
положително налягане в дихателните 
пътища 

Cycl. PS Процент за превкл. на цикъл 

DualPAP Вентилация CPAP на две нива 

FiO2 Вдишана фракция на О2 

Freq Обща дихателна честота 

F.Base Начален поток 

Fspn Спонтанна честота 

Fl Tig 
F.Trigger

Задействане (чувствителност) от потока 

P Mean Средно налягане 

P.Plat Налягане на плато 

Prede Налягане в системата 

Pr Trig 
P.Trigger

Задействане (чувствителност) от 
налягането 

Prox Следваща страница 

P-SIMV Задължителна синхронизирана 
интермитентна вентилация с цикъл на 
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Термини и 
съкращения 

Описание 

VMspn Спонтанен минутен обем 

V-SIMV
Синхронизирана Intermittent Mandatory 
Ventilation with Controlled Volume cycle 

Vspn Спонтанен обем 

Vt Коригиран дихателен обем  

Vti Вдишан дихателен обем 

Vte 
Издишан дихателен обем 

∆PS Стойност, която трябва да се добави към 
PEEP налягането, за да се получи 
поддържащо налягане 

. 
V Дихателен поток 

HR Сърдечен ритъм 

Термини и 
съкращения 

Описание 

PSV 
Непрекъсната налягане Ventilation с 
поддържащо налягане 

P. High Високо налягане на режим DualPAP  

P.Low Ниско налягане 

Res Съпротивление на дихателните пътища 

Съпротивление Съпротивление на веригата 

Време на 
покачване 

Време на покачване 

SpO2 Кислородна наситеност в кръвта 

T.Exp Време на издишване 

T.Insp Време на вдишване 
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18. Декларация за биосъвместимост

Декларираме, с пълнати си отговорност, че всички материали, използвани в части (както са дефинирани в стандарт NBR 

IEC 60601-1), вложени в Oxymag, са широко използвани продължително време за медицински цели, като по този начин се 

гарантира тяхната биосъвместимост. 

И съгласно стандарт ISO-10993-1 Биологична оценка на медицински изделия - Част 1: Оценяване и изпитване - точка 4.2.1 - 

апаратът за изкуствена вентилация, неговите части и принадлежности се класифицират като устройство без пряк или 

непряк контакт с тялото на пациента; поради това апаратът за изкуствена вентилация, неговите части и принадлежности не 

са включени в обхвата на този стандарт. 

 Общите аксесоари, закупени от трети страни, ТРЯБВА да отговарят на
местните законови изисквания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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19. Гаранция

Продуктите, произведени и продавани от MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA S/A притежават гаранция срещу материални и 

производствени дефекти, както е посочено по-долу. 

Гаранционният срок за оборудването е 12 месеца. За батериите и аксесоарите периодът е 3 месеца, при условие че са 

запазени първоначалните характеристики; този период е от датата на покупката на продукта от първия купувач, както е 

посочено във фактурата за продажби на MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA S/A. 

Отговорността за гаранцията е ограничена до подмяна, ремонт и ръчен труд за частите, които са  дефектирали или не 

съответстват на спецификациите в настоящото Ръководството за експлоатация на продукта. 

Гаранцията важи само за продукт, използван при нормални условия и за целите, за които е предназначен, и за който 

профилактиката и подмяната на части и ремонт се извършват в съответствие с инструкциите в ръководството за 

експлоатация на продукта, от оторизиран от производителя персонал. 

Гаранцията не покрива дефекти, причинени от неправилна употреба или инсталация, злополука, неправилна стерилизация, 

сервиз, монтаж, работа или модификация, извършени от персонал, който не е упълномощен от производителя. 

Разкъсването или липсата на слепки или гаранционни пломби от неоторизиран персонал води до загуба на гаранция за продукта. 

Частите, които са обект на износване или влошаване поради нормална употреба, неправилна употреба, злоупотреба или 

злополука, не са обхванати от гаранцията. Никакви разходи и рискове при транспортиране на продукта не се покриват от 

тази гаранция. Няма изрична или подразбираща се гаранция различна от посочената по-горе. 
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20. ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ 
 

За профилактика, моля, свържете се с нашата техническа помощ, която ще посочи най-близкия сервиз или посетете нашия интернет 
сайт. 
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21. Обучение 
 

За да поискате обучение, моля, свържете се с експертния продуктов екип на Magnamed, който ще посочи най-близкия до Вас 
упълномощен представител. 
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Интернет сайт: 
www.magnamed.com.br Email: 
magnamed@magnamed.com.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Производител / Техническа помощ / Обслужване на клиенти 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magnamed Tecnologia Médica S/A 

Rua Santa Mônica, 801 - 831 – Bairro Capuava 

CEP: 06715-865 – Cotia – SP – Бразилия 

Тел./Факс: +55 (11) 4616-9699 

Имейл: magnamed@magnamed.com.br 

Website: www.magnamed.com.br 

CNPJ: 01.298.443/0002-54 
Държавна регистрация: 149.579.528.111 

 

 Представител на Европа 

CMC Medical Devices & Drugs S.L. 

Адрес: Horacio Lengo Nº 18, CP 29006, Málaga – Испания 

Телефон: +34951214054 

Fax: +34952330100 

E-mail: info@cmcmedicaldevices.com 
 
 
 

Технически отговорник: Тацуо 
Сузуки CREA-SP регистрация: 
0600629049 

 
Правен отговорник: Тацуо Сузуки 


