


Şimdi Ventilasyonu Yeniden Tanımlayalım !

Birlikte soruyoruz, yapıyoruz, bakıyoruz, eğitiyoruz ve başarıyoruz!
Minimal etkiyle, maksimum düzeyde kontrollü hasta ventilasyonu.
Çünkü Biz, VENTINOVA’yız....



Benzersiz ventilasyon tekniklerimiz olan FCV ile daha temel formu olan EVA inspirasyonu kontrol 

etmenin yanında hastanın yapay ventilasyonu esnasında ekspirasyonu da kontrol ediyor. Bu 

inspirasyon sırasında hastanın akciğerine surekli ve kontrollü bir akım oluşturmanın yanı sıra

ekspirasyon sırasında sürekli dışa doğru bir akım oluşturarak yapılır.Ekspiratuvar akım, aspirasyon

ile regüle edilmektedir.Bu kontrollü aspirasyon (aktid ekspirasyon) tıkanmış ve kapalı bir hava yolu

içerisinde küçük bir lümenden (2-3 mm) yüksek düzeyde etkili bir ventilasyona olanak vermektedir.

I:E oranına ulaşmak için FCV ekspiratuvar akımı kontrol edip yönlendirmesinin yanı sıra Tepe basınca

ve hedeflenen PEEP değerine ulaşırken intratrakeal basınçlarda lineer artışları ve azaltmaları sağlayacak

şekilde programlanmış olup dikkate değer ventilasyon duraklamalarına neden olmaz.Bu durum ise artmış

ventilasyon etkinliğ ile akciğerde daha az enerji sarfiyatını mümkün kılar.



Evone, cihazı FCV uygulanabilen piyasadaki tek ventilatör olup böylece anestizi altında mekanik

ventilasyon ihtiyacı olan hastada hem inspirasyon hemde ekspirasyonu yönetir.Evone’nun FCV

ventilasyon modu, ayarlanan ekspirasyon sonu basıncından (PEEP) ayarlanan tepe basıncına

kadar ve tersine kontrollü bir inspirasyon ve ekspirasyon akımına dayanır.Evone, son derece 

hassas intratrakeal basınç ölçümlerini sağlayan ve şişirebilen bir kaf ile havayolunu güvenli hale

getiren ultra ince endotrakeal tüp (Dış Çap: 4.4 mm) seçeneğimiz olan Tritube ile birlikte kullanılmalıdır.

Bunun yanında, Evone’nun açık havayolu gerektiren bir (Yüksek Frekanslı) Jet Ventilasyon modu bulunur.

Jet ventilasyon modu, hastayı mekanik ventilasyondan spontan solunuma geçirirken kullanılabilir.

Tam respiratuvar kontrolü



Tritube ile birlikte Evone birçok farklı klinik prosedürde kullanılmaktadır. Özellikle KBB/laringeal cerrahi

sırasında bu kombinasyon. cerrahi tedavi açısından yeni birkaç opsiyon sunuyor. Tritube (bkz: Tritube)

ile sağlanan tüm faydaların yanında Evone havayolu açıklığından bağımsız bir şekilde yeterli ventilasyon

olanağı sunuyor. Dahası, trakeade kaf ilişkili uyaranları azaltacak söndürülmüş kaf ile Evone Jet modu 

kullanılarak hasta ventilasyondan kurtarılabilir. Havası alınmış kaflı Tritube operasyon sonrasında insitu

olarak bırakıldığında iyi tolere edilip hastaların rahat bir şekilde solumasını ve konuşmasına olanak verir.

Bu bir hava yolunu korumak için mükemmel seçenek olabilir..

Evone’nun FCV modu geleneksel Hacim Kontrollü Ventilasyon protokolleri ile karşılaştığında daha etkili 

bir ventilasyon sağlıyor. Geleneksel ventilasyon çözümleri ile inspirasyonun ve ekspirasyonun sonunda

ortaya çıkan duraklamalar olmadan FCV sürekli inspiratuvar ya da ekspiratuvar  akımı sağlar. Bunun

yanında, pasif ekspirasyon esnasında ani havayolu basınç düşüşleri gösteren geleneksel ventilasyon

tekniklerinin aksine FCV intratrakeal basınçlarda lineer artışlar ve azalmalar amaçlar . Çalışmalar FCV’nin

hem sağlıklı hem de hastalıklı akciğerlerde alveolar havalandırma akciğer rekrutmanı ve oksijenlenmeyi

artırdığını açık bir şekilde ortaya koymaktadır.  

FCV belli bir zamanda havayolu basıncını ve hacmini kademeli olarak değiştirdiği için bu ventilasyon 

modu hem Volüm Kontrollü Ventilasyon (VCV) hem de Basınç Kontrollü Ventilasyon (PCV) ile karşılaştığında

akciğerlere uygulanan net enerjiyi etkin bir biçimde düşürüyor. İn-vivo veriler akciğer hastalığı bulunan (ARDS)

hayvanlarda FCV kullanımının akciğer koruyucu potansiyelini daha az akciğer hasarı gözlemlenmesine ilave

olarak iyileştirilmiş oksijenasyon olarak göstermektedir.

Tam respiratuvar

kontrolü

Laringeal cerrahi

girişim sırasında

daha fazla alan

Çalışmalar artmış
ventilasyon etkinliğini
gösteriyor

Bu nedenle, Evone hem tıkanmış (kapalı) hem de açık havayolunda tam ventilasyon 

sağlayabilecek şekilde tasarlanmıştır.



Sadece 4.4 mm dış çapı ile Tritube havayoluna endotrakeal erişim sağlamak ve erişkinlerde ventilasyona olanak

vermek üzere tasarlanmış ultra ince bir ventilasyon tüpüdür. Tritube Evone ya da Ventrain ile birlikte kullanılabilir.

Tritube üç lümenli’dir. 

Ventilasyon lümeni - Murphy gözü ve 3mm’den daha küçük iç çapı, Kaf lümeni - yüksek hacim düşük basınç

kafı şişirmek ve söndürmek için kullanılır. İntratrakeal basınç ölçüm lümeni - sürekli intrarrakeal basınç 

ölçümleri için tasarlanmıştır. Tritube lümeni ve kafı yüksek kalitede Poliüretan (PU) malzemeden üretilmiştir.

Küçük Lümen



Laringeal cerrahi

işlemleri esnasında

daha fazla alan

Poliüretan

HVLP kaf

Havayoluna
rahat erişim

Anestezi uzmanları, KBB operatörleri/larengojistler için avantajları

Evone ve/veya Ventrain ile olacak Tritube kombinasyonu üst havayolu ve oral cerrrahisi üzerine çalışan 

anestesi uzmanları ile operatörler için çözümümüzdür ve: Havayoluna kolay erişim sağlar,Açık ve tıkalı

havayolunda etkili ventilasyona olanak verir, Güvenli bir havayolu Cerrah için hijyenik ve net görüntü sağlar.

Geniş cerrahi yaklaşım imkanı verir.



EVA teknolojisi (Evone tarafından uygulanan FCV’nin temel formu) dakika hacmi artırırken CO2 birikimi riski

ilişkili riskler olan barotravma ve dolaşım kollapsını azaltır.Ventrain tek kullanımlık ventilasyon cihazı olup zor 

hava yolu durumlarını yönetme ve önlemek için kullanılır.Ventrain her hastada (yenidoğanlarda sadece acil 

durumlarda) herhangi bir havayolu erişimi yoluyla (oral,nazal,FONA) ve herhangi bir küçük lümen ile (örnek: 

transtrakeal kateter Cricath, havayolu değişim kateteri,rijit bronkoskop vb.) yeterli ventilasyona izin verir.

Kullanımı oldukça kolay olup sadece başparmak kullanarak inspirasyon ile oksijen sağlayıp aynı zamanda 

ekspirasyon ile karbondioksit atılımı başlatır.

Küçük Lümen Daha Yüksek Etkinlik





Üst havayolu cerrahisi esnasında ventilasyon zor bir prosedür olabilir: Net ve hijyenik cerrahi yaklaşım 

ihtiyacı gerektirir ve hertürlü potansiyel ani havayolu tıkanıklığı ve aspirasyon ihtiyacı karşılanmalıdır.

Ventilatör olarak Evone veya Ventrain ventilatörlerinin kombinasyonu sayesinde Tritube bu ihtiyaçları

karşılıyor.Tritube’nin sadece 4.4 mm dış çaplı ultra ince yapısı ve kapalı hava yolu kombinasyonu cerrahi

alanın yakınındaki hava türbilansını önleyerek geniş cerrahi yaklaşım imkanı oluşturmaktadır. Ventilasyon

tekniğimiz FCV ile küçük lümen sayesinde tam ventilasyona izin verirken kritik seviyede tıkanmış havayolu

bulunan hastalarda bile yeterli ventilasyonu sağlar. Jet ventilasyona kıyasla barotravma riskini büyük ölçüde

azaltır. 



Bir cerrah için optimal düzeyde bir cerrahi performans sergilemek ancak yeterli miktarda çalışma alanının

sağlanması ile mümkündür. Akciğer izolasyon teknikleri, bir akciğeri söndürüp diğerine ventilasyon verirken

çalışma alanını artırmak üzere geliştirilmiştir. Bir akciğerin ventilasyonu sırasında karşılaşılan temeldeki

sorun, artmış hipoksemi (yani arterial oksijenasyon seviyesinin %90 olması) riskidir. Bu durum, ventilasyon

perfüzyon uyumsuzluğu ile hemoglobinden oksijen ayrışması sebebiyle gelişebilir. (Bohr etkisi) söndürülmüş

durumdaki bağımsız bir akciğerin oksijenasyonun geleneksel olarak pozitif havayolu basıncı (CPAP) kullanılarak

sağlanması gerekebilir. Ancak, bu durum her zaman mümkün değildir ve dahası akciğerin istenmedik biçimde

yeniden şişmesine neden olabilir.

Bu senaryo, bronşiyal bloker ya da çift lümen tüplü Ventrain kokmbinasyonu ile çözülebilir.Ventrain, hipoksemi

hastalarının ekarte edilmesi ya da hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması için etkili ventilasyon çözümleri

sunuyor.Akış bazlı inspirasyon ve aspirasyon destekli ekspirasyon, bağımsız akciğerin kollaps kalmasını garantiye

alacak şekilde istenilen herhangi bir hızda olmasına izin verirken çok düşük ama etkili tidal volümleri mümkün

kılar. Böylece cerrahi planlamada herhangi bir gecikme yada erteleme olmaz. Gerekirse aktif ekspirasyon daha hızlı

ve daha etkili bir kollapsı da başlatabilir. Ventrain ile spesifik bir bloker ile tek bir lobun bile ventilasyonu mümkündür. 

Acil bir durumda ve genellikle de “Entübe edemedim Ventilene edemedim” durumlarında hallerde Cricath trakeaya

hızlı bir erişim imkanı sağlar ve iğne kanüllü krikotirotomi tekniği ile bu prosedür gerçekleşir. Ventrain kombinasyonu

ile Cricath kullanımı, hızlı ve güvenli bir şekilde yeniden oksijenasyon ve ventilasyonun temelidir.
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