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Na tem mestu sem lahko poklepetal z nekaj pulmologi in to je sestavljen nabor zapiskov o
kritičnih funkcijah in pomislekih pri delu s polnim prezračevalnikom. Tu so moje povzetke in moja
nestrokovna razlaga razprave. To ni neposreden zdravniški nasvet. Pozdravljam dodatna
strokovna mnenja in dobim več informacij. Če ste strokovnjak za domene in ste pripravljeni
svetovati, nam pošljite komentar na to temo, ki zbira strokovni vpogled . Z veseljem bi
poklepetali po telefonu. Hvala!

VEDNO se svetuje prednostna naloga strokovne oskrbe.

Če je na voljo strokovna oskrba, NE MORAJO uporabljati česa takega. To ni alternativa in ne sme
odlašati z iskanjem razpoložljive oskrbe. Ogrožate sebe, pacienta in druge negovalce. Takšni
projekti lahko tvegajo, da bodo lahko škodljivi. S tem se popolnoma strinjam. Prav tako cenim
medicinske strokovnjake, ki so pripravljeni sodelovati v razpravah / izobraževanju ljudi, kot sem
jaz (in zainteresirane strani) o tem, kakšna so tveganja, kakšni so kompromisi, kako pomembni so
različni dejavniki in kako jih je mogoče omiliti z boljšo tehnologijo (inženirski nadzor -
prednostno) in bolj izobražena uporaba (administrativni nadzor - manj zaželen). Hvala tistim, ki
so se pripravljeni vključiti v izobraževanje.

Razmislite o gradnji PAPR

Kot alternativa izdelavi samodejnega prezračevalnika lahko ta natančna naprava postane tudi
sprejemljiv poceni respiratorni čistilec zraka (PAPR) s filtrirnim adapterjem. PAPR so učinkoviti
kosi osebne zaščitne opreme (OZO), ki bi lahko pomagali skrbnikom. PAPR-jev bo tudi
primanjkovalo in so veliko manj tvegani in manj sporni kot gradnja DIY Ventliatorja. Morda boste
lahko rešili veliko več življenj, če boste za enega pacienta zgradili PAPR, ki ščiti negovalca kot
zdravilni ventilator.

FDA navodila za nujno uporabo

Politika uveljavljanja prezračevalcev in pripomočkov ter drugih dihalnih naprav v času bolezni
Coronavirus 2019 (COVID-19) v javnem zdravstvu . Pomembno je upoštevati, da trenutne
spremembe, potrebne za ta projekt, še vedno ne spadajo pod te smernice. Potrebne so dodatne
izboljšave.

https://github.com/jcl5m1/ventilator/wiki/Notes-from-chatting-with-a-pulmonologist/_history
https://github.com/jcl5m1/ventilator/issues/16
https://github.com/jcl5m1/ventilator/wiki/Build-a-Low-Cost-PAPR
https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/enforcement-policy-ventilators-and-accessories-and-other-respiratory-devices-during-coronavirus
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Zdaj so objavljene zahteve iz zdravstvenega / vladnega
zahtevka za predloge:

Code Life Ventilator Challenge - Fundacija za splošno bolnišnico v Montrealu (Kanada)
Gov.UK - Hitro izdelan sistem prezračevanja (UK)

Če je konfigurirano pravilno, bi lahko pripomoček, kot je ta,
koristen, če ste "do potoka brez vesla" in je profesionalna nega
na voljo, v samo karantenskih razmerah, zgodnjem začetku ali
v fazah okrevanja, ko je kritična podpora pravega ventilatorja
ni več potreben.

Pravilni ventilatorji imajo še veliko funkcij, ki zdravnikom omogočajo, da določijo stvari, kot so
ciljni cikli absolutne prostornine in tlaka, prilagojeni določenemu bolniku, odstotki O2, orodja za
spremljanje skladnosti pljučnega tkiva, pa tudi uravnavanje drugih dejavnikov tveganja, ki lahko
povzročijo barotraumo . To vključuje pomisleke glede neenakomerne jakosti tkiva v pljučih, ki se
lahko pokvari, prisotnosti tekočine, pritiskov zaradi kašlja, mehanskih težav v prsni votlini, kot je
rebrni klet, in številnih drugih pogojnih zapletov, ki bi lahko zahtevali izjeme pri katerokoli
pravilo. Ko presežete 20 cmh2o, se tveganje, da bi zaradi specifičnih težav pacienta in
zdravstvenega stanja pljuč prišlo do poškodbe tkiva, močno poveča. Spet se svetuje, da se
prednostna naloga profesionalne oskrbe vedno priporoči

Pri 45cmh2o so prevelika tveganja razširitve s tradicionalnimi ventilatorji dovolj velika, da bi
razmislili o prehodu na visokofrekvenčno nihajno prezračevanje (HFOV), ki velike cikle vdihavanja
/ izdiha nadomešča s hitrimi (3Hz-15Hz) majhnimi vdihi pri srednjem tlaku (15-18cmh2o) . S tem
odpravite skrajno ekspanzijo in krčenje tipičnega prezračevalnika, ki zmanjša mehanski stres na
pljučno tkivo. Torej, vsak kos opreme ima svoje mesto in svoje meje.

V primeru, da prezračevalniki niso na voljo in je druga bolniška oprema, ki bi lahko delovala kot
ventilator (npr. Anestezijski stroji), neinvazivna prezračevanja, kot so stroji CPAP / BiPAP, igrajo
nišno vlogo pri pomoči ljudem, ki niso v potreba po oskrbi z visokim tlakom (30 cmh2o). Te lahko
vključujejo zgodnje faze bolezni, stopnje okrevanja po oskrbi z visokim pritiskom ali v okolju, kjer
ni drugih možnosti, kot je samo karantena. Potrebno je dodatno zaznavanje, da je manj verjetno,
da pri pritiskih nad 20 cmh2o poškoduje tkivo.

Opomba: prebral sem neupravičene dokaze, da so BiPAP-ji pomagali Wuhanu, vendar to ni bil
verodostojen dokaz.

Klinični zdravniki so navajeni, da imajo absolutni nadzor tlaka
in plimovanja. V nekaterih primerih je v redu le pritisk, v
drugih primerih je prednostna prostornina. Če je mogoče, bi

https://www.agorize.com/en/challenges/code-life-challenge/pages/guidelines?lang=en
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-ventilator-supply-specification/rapidly-manufactured-ventilator-system-specification?fbclid=IwAR2IgOyENgHJTsLouIiikpuiwgwupdB8d8Aun2he8nzMPWGfhBVhaG_sMqo
https://en.wikipedia.org/wiki/Barotrauma
https://www.youtube.com/results?search_query=High+Frequency+Oscillatory+Ventilation
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bilo njihovo zagotavljanje najbolj združljivo z obstoječo
klinično prakso.

Ko uporabljate cev z endotrahealno cevjo (ET), imate tesen sistem, ki lahko zagotavlja močnejša
jamstva glede merjenja volumna in tlaka. Priporočljivo je bilo razmisliti, kako bi se lahko
nizkocenovni sistem zaradi teh razlogov povezal s cevjo ET. Vendar pa je brez sedacije neverjetno
neprijetno, kar prinaša dodatna tveganja. Ni mi jasno, da tudi v nujnih primerih, ko je na voljo
dovolj strokovne oskrbe za podporo intubacije in sedacije, certificiran ventilator ne bo na voljo?
Čeprav so trdili, da postopki intubacije ne bodo vratu steklenic. Neinvazivni vmesnik, kot je
maska, je prepuščen. Zaradi tega je težje natančno določiti volumen, zaradi katerega pride v
pljuča. Vendar lahko sodobni BiPAP ocenijo puščanje, kar lahko naredi oceno količine plimovanja.

TODO: razumejte, kako obstoječi stroji BiPAP ocenjujejo uhajanje. Kaj je dovolj natančno?
TODO: zaznavanje nizkih stroškov pretoka
TODO: dobite povratne informacije o vrednosti vmesnika ET za poceni prezračevalnik v sili.
Zdi se bolj tvegano in manj verjetno.

Na visoki ravni je cilj priti dovolj zraka v pljuča, da bo bolnik
živ, ne da bi pri tem povzročil nepotreben stres na okuženem
pljučnem tkivu.

Potiskanje zraka v pljuča je poskus porivanja pljučnih alveolov v še naprej dovolj izmenjave O2 /
CO2, da se raven O2 v krvi ohranja na sprejemljivi ravni. Ko pa so pljuča okužena, se skladnost s
tkivi zmanjša, kar zahteva večji pritisk, da dosežemo enak volumen zraka. Zaradi povečanega
tlaka se poveča tudi tveganje za škodo. To je kot balon z gumijastim materialom, ki postaja bolj
trden in bolj "krhek", kar lahko privede do "razpok", ki povzročijo, da se ob močnem pihanju
pokaže. Torej morate vzpostaviti ravnovesje med zaužitjem dovolj zraka v pljuča, da preživite, ne
da bi potisnili preveč močno poškodovano tkivo. Za spremljanje te skladnosti imajo ventilatorji
nekaj, kar imenujemo zančni prikazovalnik [od Osnove mehaničnega prezračevanja, R.Chatburn ]

https://en.wikipedia.org/wiki/Pulmonary_alveolus
https://en.wikipedia.org/wiki/Pulmonary_alveolus
https://my.clevelandclinic.org/-/scassets/files/org/respiratory/fundamentals-of-mechanical-ventilation.ashx?la=en
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Na levem grafikonu je prikazana zanka, ustvarjena v diagramu volumski tlak, ustvarjen s ciklom
vdiha / izdiha (tj. Vdiha / izdiha) pri vdihu. Tako kot balon je tudi pri navdihu potreben majhen
pritisk, da se začne širitev: nato pa pljuča, ko dosežejo zmogljivost, povečajo volumen, upočasni v
primerjavi s povečanjem tlaka, kar ustvarja S krivuljo. Po izteku pritisk hitro pade, ko se pljuča
skrčijo in se vrnejo v prvotno stanje. To razmerje med pritiskom, potrebnim za dosego
določenega volumna, zlasti v fazi vdihavanja, je odvisno od skladnosti pljučnega tkiva. Ko je
bolnik manj zdrav, se skladnost pljučnega tkiva zmanjšuje, kar zahteva večji pritisk, da dosežemo
enak volumen:

Modri   cikel je zdrav posameznik. Rdeči cikel je nezdrav posameznik. Kot lahko vidite v nezdravem
stanju, naraščajoči pritisk zmanjšuje donose pri doseganju večje količine. V modrem / zdravem
ciklu se ciljni volumen doseže z veliko manjšim pritiskom in nikoli ne izravna. Pljuča zlahka
dosežejo ciljni volumen. Ta zaplet je eden glavnih načinov, kako lahko zdravniki ugotovijo, "koliko
je več pritiska?", "Kako je pritožba / zdravo trenutno pljučno tkivo?" In "ali bolnik postaja boljši ali
slabši?". Nagibi teh krivulj so kritične povratne informacije za določitev ustrezne nastavitve
ventilatorja za volumen in tlak. Sčasoma se tudi spreminja, ko se bolnikovo stanje razvija.
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Kot je razvidno, ti zankasti zasloni zahtevajo absolutne meritve volumna in tlaka, ki so težavne v
neinvazivni namestitvi BiPAP, kjer na maski / ustju pride do puščanja. Vendar je cilj pridobiti
indikator skladnosti pljuč, ki je dejansko razmerje L / cmh2o. To razmerje ni absolutno merjenje in
ga je mogoče doseči s pametnimi tehnikami zaznavanja nizkih stroškov, ki primerjajo relativne
meritve, pri čemer se izognemo dragi kalibraciji.

Začetna namestitev prezračevalnika se pogosto začne s preizkušanjem poučenega ugibanja
glede na lastnosti pacienta in opazovanja, kako se odziva bolnikovo telo - na primer opazovanja
dviga prsnega koša ali opazovanja, kje se krive zanke izravnajo. Nato nastavitve prilagodimo, da
"dodamo malo več" ali "malo nazaj". V izrednih razmerah bi lahko zadostoval poenostavljen
vmesnik za povečanje pritiska navzgor / navzdol s povratnimi informacijami o skladnosti pljuč.

TODO: poiščite poceni načine ocenjevanja absolutne prostornine plimovanja ali ocenite s
pretokom
TODO: neposredno preučite poceni metodo merjenja tlaka.
TODO: dobite povratne informacije, če je razmerje med prostornino in tlakom dragoceno in
če je to lažje zaznati poceni.

Alarmi, alarmi, alarmi. Alarmi so pomembni.

Najpomembnejša prednostna naloga: če maska   odpade / se zamakne, sproži alarm. Naslednja
najvišja prioriteta: Če ciljni tlak / prostornina / razmerje ne dosežete, sproži alarm. Lepo je: če
pacient pretirano kašlja, se oglasi in vznemirja. Če se bolnikova skladnost pljuč bistveno
spremeni, sproži alarm. Obveščanje pacienta ali negovalca, da "nekaj ni v redu", je značilnost
visoke vrednosti.

TODO: sprožite alarme za izhod iz ciljanega tlaka / prostornine

Pri nižjih pritiskih (~ 25 cmh2o in manj) je intubacija običajno
bolj povezana z varnostjo drugih, ne pa s potrebo po
zdravljenju pacienta. Kadar aerosolizirani virus ne skrbi, na
primer izolacija ali že "umazano" okolje, so maske in koščki ust
verjetno v redu.

Neinvazivni vmesniki, kot so maske in koščki ust, bodo verjetno po izteku (izdihu) aerosolizirali
kapljice, ki vsebujejo virus, in okužbo razširili na druge v čistem okolju, kot je bolnišnica.
Intubacija zajame iztisnjeni zrak in ga filtrira ter tako prepreči širjenje okužbe. Pri višjih pritiskih
obstajajo mehanski razlogi, zaradi katerih je intubacija ugodna. Toda pri nižjih pritiskih kakovost
zdravljenja za pacienta ni smiselno ugodna. Invazivna narava intubacije pacienta dejansko
izpostavlja dodatnim tveganjem za zdravje. Če je na voljo strokovna bolniška oskrba, je to vedno
prednostno.
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Če je bolnik izoliran v enem samem domu ali če je okolica že "umazana" s številnimi drugimi viri
aerosoliziranega virusa (kot odprt šotor kašljajočih ljudi), je neinvazivni vmesnik, kot maska   ali
košček ust, verjetno manj problematična. Bivanje doma v stanovanju NI resnična izolacija zaradi
potencialnega skupnega prezračevanja z drugimi enotami. Zajemanje izdihanega zraka in
filtriranje je zaželeno, zato ga je mogoče uporabiti v večjih okoljih. Ker ta naprava ne bo
odobrena s strani FDA, je vsekakor ne bo mogoče uporabljati v bolnišnici.

Sprožitev BiPAP-a pri vdihavanju pacienta pomeni bolj udobje
pacienta in morda ne bo potrebna za njegovo učinkovito. Če je
izbira med neprijetno ali ne morem dihati, se bodo ljudje
verjetno odločili za neprijetno.

Ko se cikli vdihavanja / izdiha BiPAP ne ujemajo z dihalnim ciklom, je neprijetno, ker se stroj
"spopada" s pacientom. Sodobni BiPAP lahko zaznajo začetek sape in pustijo pacientu, da vozi
dihalni cikel, kar izboljša udobje. Toda na podlagi dosedanjega pogovora se to ni zdelo nujno za
uporabno zdravljenje. Zavestni bolnik lahko sinhronizira svoje dihanje s strojem. Ni jasno, kaj se
zgodi, ko je bolnik v nezavesti, na primer pri spanju. Trenutna hipoteza je, da lahko privede do
slabega nočnega spanja, vendar bo bolnik še vedno prejemal zračni tok, dokler je nastavljena
hitrost razumna. Ventilatorji imajo nastavitev "rezervne stopnje", ki sili zrak v pacienta, če ne
zadiha v ciljnem časovnem obdobju.

Edina razlika med BiPAP in PEEP je, da je BiPAP terminologija,
ki se uporablja z neinvazivnim vmesnikom (kot maska), PEEP
pa je terminologija, ki se uporablja z intubacijo. Sicer se oba
nanašata na nastavljen pozitiven tlak med fazo izdiha.

(še več prihaja)
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