Product Guide

Jednoduché a spolehlivé řešení pro měření energetické
bilance mechanicky ventilovaných pacientů

Použití
►► Mechanicky ventilovaní
pacienti (jednotky intenzivní péče)
►► Popáleninové jednotky
►► Akademický a medicínský výzkum

Související výrobky
►► Etanolová souprava
►► Měření pomocí kanopy

►► Nepřímá kalorimetrie (kontinuální VO2,
VCO2)
►► Metabolismus substrátů (RQ, %FAT,
%CHO, %PRO)
►► Automatická detekce klidového
průtoku
►► Kompatibilní s ventilátory mnoha
výrobců (připojení přes výstup plynu z
ventilátoru)
►► Minimální požadavky na sterilizaci
►► Přesnost a spolehlivost validovaná ve
srovnání s přístrojem Deltatrac

Měření klidového metabolismu nebo metabolismu substrátů je velmi důležité
z
důvodu
porozumění
nutričním
požadavkům kriticky nemocných pacientů
připojených k ventilátoru přes endotracheální kanylu.
ICU option provádí toto měření dech po dechu, přes přímé propojení s ventilátorem.

Ventilace je měřena na konci pacientského
okruhu v průběhu výdechu. Změna fáze (z
výdech na nádech a opačně) je detekována
pomocí programu patentovaným algoritmem COSMED.
Používá-li ventilátor obtok (BIAS flow),
Quark RMR to automaticky detekuje, za
těchto podmínek je obtok odečten pomocí
kalibrace klidového průtoku (BIAS calibration). Kalibrace se může provádět před
nebo v průběhu testu.
Koncentrace O2 a CO2 při Ex/In jsou v
reálném čase snímány na endotracheální
úrovni pomocí speciální sterilní vzorkovací
hadičky připojené k antibakteriálnímu filtru nebo k vzorkovacímu konektoru endotracheální kanyly, není-li filtr k dispozici
(konektor LUER lock).
Měření lze provádět pouze u ventilátorů,
které mají k dispozici výstup plynu, ke
kterému lze připojit průtokoměr COSMED
(dodávaný ke standardnímu přístroji).
Měření může trvat několik minut, nebo v
případě požadavku na kontinuální monitorování až několik hodin.

Technické parametry
Měřené parametry 		

Bias flow může být kontrolován a rekalibrován před nebo v
průběhu testu
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Klidový energetický výdej
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Standardní balení obsahuje:
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ICU TEST SETUP
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Set bias flow on Quark
RMR before starting
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Permapure line

Sterile PVC extension line 2

Antisaliva filter
RMR flowmeter
Flowmeter adapter
ICU wrinkled tube
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Adaptér s konektorem luer (20 ks), Sterilní PVC prodloužení (20 ks), Hadička permapure s filterm (5
ks), Adaptér průtokoměru (2 ks), ICU perforovaná hadice (2 ks 15 cm dlouhé)
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Schema propojení mezi Quark RMR a ventilátorem
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