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YüKsEK FREKANs AKlşL|,ositAsYoNtU (ViBRAsYoNLU/PERKüsiF), DiFFüsiFPoziTiF EKsPiRAsYoN
BAslNç TERAPi ciHAzl TEKNiK şARTNAMEsi

1.

Cihaz, özellikle ko-opere hastalarda pozitif ekspiratuar basınç (PEP) terapisinin etkinliğini
maksimize ederek hızlı ve etkin akciğer ekspansiyonu ve bronşiyelhijyen i|e birliktesekresyon
yönetiminde etkin bir tedaVi sağlamalıdır.

2.

Cihaz, hastanın pozisyonuna bağlı olmaksızın akciğer ekspirasyonunda hava akışını
osilasyonlu formda vibrasyonlu hale getirerek perküsif etki yaratmalı ve bu sayede
akciğerlerdeki sekresyonu hareketlendirilerek atılmasını kolaylaştırma lıdır.

3.

Ekspirasyonda yarattığı yüksek frekans aktşh pozitif ekspiratuar basınç (PEP} ile hava yolları ve

bronşları etkin bir şekilde açıp,hava yolu açık bronşlardaki havayı basınçlı hale getirerek
bronşlar arasıkollateralventilasyon ile sağlanan pozitif basınç aspirasyonterapisi (PAP)
sayesinde sekresyonun atılmasını sağlamalıdır.

4.

5.

Klinik kullanımı ile atelektazi ve sekresyon yönetiminde etkin bir geri dönüş Ve toparlanma

sağlayabilmelidir ve evde kullanıma uygun tasarımı ile tedavinin hastane dışında da
uzatllabilmesini, etkinliğinin artmaslnI sağlayarak kötü prognoz önlenebilmelidir. Bu şeki|de
çok yönlü kullanıma uygun olmalıdır.
Cihazın gerektiğinde herhangi bir ilave cihaz/ünite gerektirmeksizin nebülizatör aksamı ile
bağlanabilmesi için çıkışı olmalı ve bu aksam bağlandığında diffüsif özelliği ile bronkodilatör
ilaçların da tedaViye optimum katk|5l 5ağlanabilmelidir.

6.

Cihaz diffüsif özelliğinİ, herhangi bir özel tasarlmll cihaz/üniteye Ve enerji kaynağına bağımlı

olmaksıztnnebülazatör aksamının herhangi

bir hava

kaynağına bağlanması

ile

sağlayabilmelidir.

7.

Cihazın uç bağlantısı ağızlık ve ora-nazal maske bağlanabilmeli Ve bu şekilde çalışmaya uygun
o

8.

lma lıd ır

Cihaz, Atelektazi, Post_op Abdominal/TorasikAtelektazi, KoAH (Kronik obstrüktif Akciğer
Hastalığl), Kronik Bronşit, Amfizem, Bronşektazi, Astım (yüksek sekresyontutunumu),
Nöromusküler Hastalıklar, KistikFibrozis, M ukosiliyerKlirens Rahatsızlıkları gibi solunum
zorluğu ve sekresyon yaratan tüm endikasyonlarda, klinik ve evde bakım sürekliliği gerektiren
hastalar dahil kullanıma uygun olmalıdır.
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YüKsEK FREKANs AKlşLl PoziTiF HAvAYotu BAslNç TERAPi ciHAzı TEKNiK şARTNAMEsi

1.
2.

cıhaz, ağrısız bir şekilde, etkin ve hızh akciğer ekspansiyonu ve bronşiyelhijyen sağlamalldlr.
Akciğer Ventilasyonugiriş hava akışını yükselten cihaz, yaratt|ğl pozitif havayolu basıncı ile
inspiratuarart|ş Ve pozitif ekspiratuar baslnç(PEP} terapisisağlayarak hava yollarlnln açılmasını

hızlandırmalı ve kollatera|ventilasyonu sağlayarak alveolleri çalıştırmahdlr. Bu sayede
atelektazi kolayca önlenebilmeli ve daha ağrlsız, hızlı bir geri dönüş ve toparlanma 5üreci

3.

sağla nabilme lid ir.

cihaz solunum döngüsü boyunca;inspiryum ve ekspiryumu performanslı hale getirip hem
inspirasyon (nefes alma} hem de ekspirasyon (nefes verme),da pozitif hava yolu basıncı
sağlayan etkin bir tasar|ma sahip olup klinik olarak ko-opere olmayan hastalar dahil kullanıma

4.

uygun olmalıdır.

cihaz, tüm solunum döngüsü boyunca çift yönlü olarak sağ|adığı sürekli pozitif havayolu
basıncı sayesinde hava akış yollarının aç|k kalmaslnl sağlamall ve bu sayede ekspirasyon
(nefes verme)esnaslnda dahi akciğerde inspirasyon(nefes alma) etkisi yaratarak

FRc_FunctionalResidualcapacity,i dikkate değer oranda arttlrmalu hasta için ağr|slz ve
bunalma/boğulma hissi olmadan etkin tedavi imkanı sağlamalıdlr. Bu özelliği ile solunuma
etkin bir şekalde yardımcı olarak Akciğer ekspansiyonterapisinin sebep olduğu ağrly| minimize

5.
5.

7.

etmelidir.

Ekspirasyon s|raslnda da aktif olan ve ekspiryumu performanslı hale getiren cihaz co2
birikimini ve barotravma riskini minimuma indirmelidir.
cihaz solunum döngüsü boyunca çift yönlü olarak sağladlğl hava basıncı ile bronşlar arası

kollateralventilasyonu sağlayarak pozıtifbaslnçh hava yoluaspirasyonterapisi (pAp) ile
sekresyonun atılma5ını da sağlamalıdır.
cihaz tüm bu özellikleri, herhangi bir özel tasarlmlı cihaz/üniteye ve enerji kaynağına bağımlı
olmaksızın herhangi bir hava kaynağına bağlanarak sağlayabilmeli ve bağlandığı hava
kaynağından gelen havayı iç mekanazmas| ile ortalama 4 kat güçlendirerek yüksek frekanslı
akış ve basınçlı hale getirebilmelidir.

8. cihazln uç

bağlantısı direk veya ara adaptörle trakeostomikanülü, ora_nazal maske,

entübasyon tüpüne bağlanabilmeli ve bu şekilde çalışmaya uygun olmalıdır,

9.cihaz|nÜzerindemanometreçıkışıbulunmahvebuçıkışakenditekkullanımlıkmanometresi
VeyamanometrebağlanarakgeçenhaVabasınclsürekliolarakgözlemlenebilmelidir.
nebülizatör aksamı
10. cihaza gerektiğinde herhangi bir ilave cihaz/ünite gerektirmeksizin
eklenebilmeli ve bu sayede diffüsif özelliği ile bronkodilatör ilaçlarln da tedaviye
optimumkatklsl sağlanabilmelidir.
Sancılı Nefes Alma,
11. Cihaz, Post_op Abdominal/TorasikAtelektazi, segmental/LobarAte|ektazi,
sekresyon
koAH (kronik obstrüktif Akciğer Hastalığı), kistikFibrozis gibi solunum zorluğu ve

dahil
yaratan tüm endikasyonlarda, yoğun bakım gerektiren ve entübe edilmiş hastalar

kullanıma uygun oImalıdır.

12.cihazlabirliktehavakaynağınabağlantlhortumustandartolarakVerilmelidir.
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