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Segít eszközök

Közrem ködés a segítségre szoruló beteg
etetésében

• Stroke után

• Önállósági törekvések el segítése

• Beteg compliance fokozása

Segít eszközök

Kööööözzzrrreeeeemmmm kkööööddééééééssss aaa segítségre szoruló bbbbbeeeeettttteeeeeggggg
etteeeeettttttééééséééééébbbeennnn

• SSStttttrrrrrrooooookkkkeeeee uuuuuuuttttttáááánnnnnn

• Önállóóósáááági törekkkkvvvvvéééééssssseeeeek el ssssseeeeegggggítéssssseeeee

• Beteg commmmmppppplllliiiiaaaaannnccccceeeee fffffoooookkkkkozása

Malnutríció vagy
alultápláltság?
Malnuuuuutttttrrrrríííííccccciiióóóó vvvvvaaaaagggggy
aaaaalultáááááppppplllllááááállllltság?????

Malnutritio Universal Screening Tool
(MUST) minden ellátási szinten

Nutritional Risk Screening (NRS 2002 )
fekv betegek

Mini Nutritional Assessment (MNA) id sek

Short Nutritional Assessment
Questionnaire (SNAQ) kórházakba

Malnutrition Screening Tool (MST) kórház,

id sotthon

Nottingham Risk Score fekv betegek

Malllnnnnnuuuuuuuuutttttttrrrrrrrriiiiiitttttttiiiiiiooooooooo UUUUUniversal Screening Tooooooool
(MMMMMMMMMUUUUUUSSSSTTTTT) mmmmmminnnnndddddeeeeeen ellátási szinten

Nuuuuutttrrrrrrrrittiiiioooonnaaaalll RRRRRRRiiiisssssk Screeninnnnnggggg (((((NNNNNRRRRRS 2000000000022222 )))))
fekvvvv bbbbbbbbeeeeetttttteeeeegggggeeeeeekkkkk

Mini NNNNuttttriiiitionaaaaalllll AAAAAssessssssmmmmmennnnttttt (MMMMMNNNNA) id sek

Short Nuuuuutttttrrrrriiiiitttttiiiiionnnnnaaaalllll AAAAAssessmentt
Quuuuueeeeessssstttttiiiiiooooonnaaaaaiiiiirrre (((((SSSSSNNNNNAAAAAQ) kórháázzakkkkkbbbbbaaaa

Malnnnnnuuuuutttttrrrrriiiiittion SSSSScreening Tool ((MMMMMST) kkkkkóóóórrrrhhhhház,,

id sotthhhhhooooon

Nottingham Risk Score fekv bbbeetteeggeekk



MUST
Malnutritio Universal Screening Tool

1. BMI

– > 20 0 pont

– 18,5 20 1 pont

– < 18,5 2 pont

2. A nem tervezett ( nem kívánt) testtömeg csökkenés az elmúlt 3 6 hónap
vonatkozásában

– <5% alatti testtömeg vesztés 0 pont

– 5 10% közötti fogyás 1 pont

– >10% feletti fogyás 2 pont

3. Heveny betegség táplálkozást befolyásolóhatását méri fel

4. Az alultápláltság rizikóját határozzuk meg

– Összeadjuk a BMI, a testtömeg vesztés és a heveny betegség hatásának
pontértékét

• Összesített értékelés

5. Kezelési irányelvek meghatározása

MUST
MMMMMMMaaaaaaalllnnnnnutritio Universal Screening Tool

1. BMBMBMBMBMBMIII

––– > 202020 00 popopopontntntntnt

––––––––– 1818,5,518181818,5,51818,5,51818181818,5,5 2020202020202020 11111111111111 popopontntpopopontntntntntpopopontntpopopontntntnt

––– < 1< 1< 1< 18,8,8,8,5 25 25 25 25 25 25 2 popopopopopopontntntnt

2. AAAAAA nenenenenenemmmmmmm tetetetetervrvrvrvezezezezezezetetetettttt ((((( nenenem kívánt) testtötötömememememeggggg csökökökökökkenés azazazazaz elelelelelmúlt 33 666 hónap
vonanananatktktktktktkozozozozozásásásásásásábábábábananan

– <5% alatti testtömememememeggggg veveveveveszszsztés 0s 0s 0s 0s 0 popopopopont

– 5 10% közözözözöttttttttttiiiii fofofofofogygygygygyásásásásás 11 popopopontntnt

– >10%0%0%0% fefefefefelelelelelettttttttttiiii fofofogyás 2 popopontntntntnt

3. HeHeHeHeHevevevevevenynynynyny bebebebebetetegségégégégég tátátátátáplplálkozázázázázáststststst bebebebebefolyásolóhatását méméméririri fefefefefelllll

4. AzAzAzAzAz alalalalalululululultátátátátáplplplplpláláláláltság rizizizizizikókókókókóját határozzuk meg

– ÖsÖsÖsÖsÖsszszszszszeadjuk a BMI, a testtömeg vesztés és a heveveveny bebebebetegségégégégég hahahahatátátátátásásásásásának
popopopopontntntntntérérérértékét

• Összesített értékelés

5. Kezelési irányelvek meghatározása

Mesterséges táplálás Mikor?

Mesterséges táplálás javasolt alultáplált páciensek
esetén, amennyiben bármelyik az alábbiak közül fennáll:
• a BMI <18,5;
• az akaratlan testsúlyvesztés meghaladja a 10% ot az utóbbi 3 6

hónap vonatkozásában;
• vagy a BMI <20 és az akaratlan testsúlyvesztés meghaladja az 5% ot

az utóbbi 3 6 hónap vonatkozásában .

Mesterséges táplálás javasolt az alultápláltság rizikója
esetén, amennyiben bármelyik az alábbiak közül fennáll:
• a páciens keveset, vagy egyáltalán nem táplálkozik több mint 5

napja és/vagy valószín leg keveset, vagy semmit nem fog
táplálkozni a következ 5 napban, vagy hosszabb ideig;

• Rossz felszívódási funkciók és/vagy nagyfokú tápanyagvesztés
és/vagy fokozott tápanyagszükséglet áll fenn

MMMMMMeeeeeeeesssssssttttttteeerséges táplálás Mikor?

Meeeeesssttttteeeerrrrsééééégggeeees ttttttááápppppllááááálás javasolt alultáplálttttt pppppáááááccccciiiiieeeeennnnnsek
esseeetttéééénnnnesseeeeeetttttéééénnnnnnnesseeetttéééénnnnesseeeeettttéééénnnnnn,,, aammeennnnnyyyiibeeenaammeennnnnnnnyyyiiiibbbbbeeeenaammeennnnnyyyiibeeenaammeennnnnnnyyyyiiiiibbbeeeen bármelyikbármelyikbármelyikbármelyik azazazaz aláááábbbbbiakalááááábbbbbbbbbbiiiiiakaláááábbbbbiakallllááááábbbbbbiak kkkközzzülkkkkkööööözzzzzülllkkkközzzülkkkkkööözzzzzüüüüüllll fffeennáll:fffffeennáll:fffeennáll:fffeeeeennnáll:
• aaaa BMBMBMBMBMBMBMBMI <1<1<1<1<1<18,8,5;5;5;5;
• azazazaz akakakakakakakararararararararatatatatatlalalalalalalann tetetetetetestststststsúsúsúsúsúsúsúlyvesztés meghghghghghalalalalaladadadadadja a 10%%%% ototototot az utóbóbóbóbóbbibi 3 6

hónanananappppp vovovovovovonanananananatktktktktktkozozozozozozásásásásában;
• vagy a BMI <20 és az akakakakakarararararatatatatatlan testsúsúsúsúsúlylylylylyveszszszsztététététés meghaladja az 5% ot

azazazaz utóbbiutóbbiutóbbiutóbbi 3333 6666 hónapppphónappppphónapppphónananananappppp vovovonatkozásábanvovovovovonatkozásábanvovovonatkozásábanvovovovonatkozásában ....

Mesterrsssssééééégggggeeeeesssss tttttáááááppppplálásssss jjjjaaaaavvvvvaaaaasssssooooolt az alultááápplllllááááállllltttttsssssááááágggggg rrrrriiiiizzzzziiiiikkkkkóóóóójjjjjaaa
esetttttééééénnnnn, aaaaammmmmennyyyyyibbbbben bbbbbááááárrrrrmmmmmelyik az alábbbbiiiiaaaaakkkkk kkkköööözüüüüüllll fffffeeeennnnnnáááll:
• a pácácácácácieieieieiensnsnsnsns kekekekekeveset,t,t, vavavavagy egyáltalán nem táplálálálkokokokokozik több mimimimimint 55555

napjaaaa és/v/v/v/vés/v/v/vés/v/v/v/vésésésésés/v/v/v/v/vagy valószín leg keveset, vagy semmmmmmititititit nem fofofofofoggggg
táplálkokokokokoznznznznzni a következ 5 napban, vagy hosszazazabbbb idideig;g;g;g;g;

• Rossz fefefefelslslslslszízízízívódási funkciók és/vagy nagyfokú tápanynynynynyagagagagagveveveveveszszszsztés
és/vagy fokozott tápanyagszükséglet áll fennnnnn

Mesterséges táplálás

• Enterális táplálás
– Normális táplálkozást kiegészít hozzátáplálás (pl.
kiegészít italok)

– Szondán keresztüli táplálás
• Gyomorba nasogastricus/orogastricus

• Vékonybélbe ( duodenum, jejunum) – post pyloricus

• entero sztómák ( tubusok) alkalmazása
• PEG

• PEJ

• Parenterális táplálás – centrális/perifériás vénán keresztül

– Teljes parenterális táplálás (TPT)

– Részleges parenterális táplálás

MMMesterséges táplálás

• EEEEnnnnttttteerrááááállliiiiss tttttáááááppppplllllááááálás
––– NNNN áálliiNNNNN áálllliiiNNNN áálliiNNNNNNNooorrrmmmmááállliiiisssss ttááá lllálk á tttááá llllálk á tttááá lllálk á tttáááááppppllllálkozást ki é ítki é ítki é ítkiegészítt hhh átá láááláhhhhh átá láááááláhhh átá láááláhhhhhooooozzzzzzzzátáppppplllllááááálááááásssss (( l((((( l(( l((((ppppplllll.....
kkiieeeegggggééssszzzzíííít iiiitttttaaaalok)

––– SSSSSSzzzzzoooonnnndddddddááááánnnnn kkkkkeeeeresztüli táplállllááááásssss
• Gyomorba nananasososososogagagagagastricus/orororororogogogogogastricicicicicususususus

• VékonybélbeeeVékonybélbeeeeVékonybélbeeeVékonybébébébébélblblblblbeeeee (((( duodenumdududududuodenumduodenumdudududuodododododenum, jejujujunununununum)m)m)m)jejujujujujunununununum)m)m)m)jejujujunununununum)m)m)m)jejujujujujunununununum)m)m)m)m) – post– post– post– post pyloricuspyloricuspyloricuspyloricus

• enteteteteterororororo szszszszsztótótótótómámámámámák (k (k (k (k ( tututututubusok) alkalmazásásása
• PEPEPEPEPEGGG

• PEJ

• Parreeeeennnnnterális táplálás – centrális/periférérériás vévévévévénánnnnn kekekekekerererereszszszszsztül

– Teljjjjjeeeees parenterális táplálás (TPT)

– Részleges parenterális táplálás



Kiegészít italokKiegggggéééééssssszít iiiiitalokkkkk

Levin szonda
Tápláláshoz (5 8 Fr)

Salem Sump
szonda

folyamatos szíváshoz

tiszta technikával (nem steril !)

Post pyloricus szondák
• Minimalizálható az aspiráció kockázata

• acut pancreatitis esetén

• leginkább jejunális táplálás

• tápszer regurgitáció a gyomorba

• leveg befecskendezése TILOS!!

• ph= 7 8

Post pyloricus szondák
• MiMiMiMiMiMinininininimamamamamalililizázázálhlhlhatatatóóó azazazazazaz asasasasaspipipiráció kockázata

• acacutututut papapapancncncrerereatatatatititisisisisisis eseseseteteteténénénénénén

• lelelelelelegigigiginknknknknkábábábábábábbbb jejejujujujunánánánánánánálililis tátátátátáplplplplálás

• tátátátápspspspspszezezezezer rerereregugurgrgrgrgitititácácációióióióióióió aaaa gygygyomorba

• lelevevevevevevegggggg bebebebebebefefefefefecscscscscskekekekekekekendndndndndezezezezezésésése TILOS!!

• ph= 7 888



Entero sztómák (tubusok)

• Ha a táplálás hossza várhatóan meghaladja a 4 hetet

• PEG (Perkután Endoszkópos Gasztrosztóma)

• Gastro tubus, Button szonda (legalább 3 hónapig legyen bent)

EEEEEnnnnnttttero sztómák (tubusok)

• HaHaHaHaHa aaaa tátátáplplplplplálálálálásásásás hohohohohohosssssssssszazazaza várhatóan meghaladja a 4 hehehehehetetetetetetttt

•••• PEPEPEPEGGGPEPEPEPEGGGPEPEPEPEGGGPEPEPEPEPEPEGGG (P(Pererkukutátátánnn(P(P(P(Pererkukutátátánnn(P(Pererkukutátátánnn(P(P(P(P(Pererkukutátátánnnnn EnEnEndododoszkóposEnEnEndododododoszkóposEnEnEndododoszkóposEnEnEnEndododododoszkópos Gasztrosztóma)a)a)Gasztrosztóma)a)a)a)a)Gasztrosztóma)a)a)Gasztrosztómómómómóma)a)a)a)a)

• GaGaGaGaGaGaGastststststststrororo tututububububus,s,s,s, BuBuBuBuBuButtttttttttonononon szonda (legalábábábábábbbbbb 33333 hóhóhóhóhónananananapipipipipigggg legygygygygyenenenenen bentntntntnt))))

Entero sztómák (tubusok)

• PEJ (Perkután Endoszkópos Jejunosztóma)

EEEEEnnnnntttero sztómák (tubusok)

••••• PPPPPPEEEEEJJJ (((((PPPeeeerrkkkkkuuuutttttáááááánnn Endoszkópos Jejunooooosssszzzzztttttóóóóómmmmmaaaaa)

Szondatáplálás

• Táplálási szünetek fontossága
• A gyomor reziduum /atónia ellen rzése 4
óránként (200 ml)

• pépesítés és hígítás – nem ajánlott !

intermittáló
200 500 ml 15 60 perc

alatt

folyamatos
16 24 órán át

ciklikus
folyamatos
8 12 órán át

bólus
3 6 óránként 200

500ml

Szondatáplálás

• Táplálásssssiiiii ssssszzzzzüüüüünnnnnetekkkk fffffooooonttooooossssssssssága
• A gggggyyyyyooooommmmmooooor rezzzzziiiiiddddduuum ////aaaaatttttóóóóónia ellen rzzzéssseeeee 4444
órááááánnnnnkkkkééééénnnnttttt (200 mlmlml)))))

• pépeeeeesííííítttttés és hígítás – nem ajánlott !!!

innnnntttttteeeermmmmmiiitttttttááálllóóó
200 50505050505000000 mlmlmlmlmlml 151515151515 606060 pepepercrcrcrc

alalalalalalalatatatatattttttt

fffffoooolllllyyyyyaaaaammmmmaaaaatos
1616161616 24 órán át

ccccciiiiikkkkkllllliiiiikkkkkuuuuus
fffffooooollyamaaaaatttttooooos
88888 12 órán átátátátát

bólus
3333 6 óránként 200

500ml

Zárt rendszerek
Nyitott rendszerek
• tápszeradagoló zsák

• 8 órán belül fel kell használni a
tápszert

• naponta csere

• tápláló pumpa

Zárt rendszerek
Nyitott rendszerek
• tápszeradagoló zzzzzsssssáákkk

• 8 órán belülülülülüllll fefefefefelll kekekekekellllll hahahahahaszszszszsznánánánánálnlnlnlnlni a
tápszezezezezertrtrtrtrt

• nananananapopopopopontnta csererererere

• tááááápppppllllláááálóóóóó pppumpppppaaaaa



http://www.youtube.com/watch?v=SaNG2Y_bg
QY

http://www.youtube.com/watch?v=atQGkK0zW
2s&index=1&list=PL49DB4F8BBE4EE3C4

hhhhhhttttttttppp:::://////////wwwwwwwwwwwwww...yyyyyyyoooooutube.com/waaaaatttttccccchhhhh?????vvvvv=SaNNNNNGGGG22222YYYYY__bbbbbggggg
QQQQQYYYYYY

p yyyh // b / hhhh? QGkK0 Wh // b / hhhhh?? QGkK0 Wh // b / hhhh? QGkK0 Whttp://wwwwwww.yyyyyooooouuuuutttttuuuubbbbbeeeee.com/wwwwwaaaatttttccccchhhhh????vvv=aaatttQQQGGGkkkKKK000zzzWWW
2s&indeeeeexxxxx=====11111&&&&&listtt=====PPPPPL499999DDDDDB4F8BBE444EEEEEEEEEE33333CCCCC4444

Parenterális táplálás

• CVC n keresztül indokolt, az oldat tulajdonságai miatt

• invazív fert zés kialakulásának kockázata

• boholytáplálás fontossága a GI mucosa épsége érdekében

• valós TPT t infúziós pumpán keresztül 24 órára elosztva

• TPT
– általában csak rövid ideig
– kés bb kiegészítik mesterséges enterális táplálással (nasogastrikus

szonda)

• RPT – részleges parenterális táplálás

folyamatos ciklikus
folyamatos
12 órás szünetek

Parenterális táplálás

• CVCVCVCVCVCVCVCCCCC n kn kn kn kn kn kerererereresesesztztztztülülülülülül ininininindokolt, az oldadadadadattttt tututututulalalalalajdjdjdjdjdonságaiiiii mimimimimiatt

• invazív fefefefert zés kialakakakakakulululululásásásásásának kockckckckckázázázázázatatatata

• boholytáplplálálálálálásásásásás fofofofofontntntntntososososossásásásáságagagagaga aaaa GI mucosasasasa épépépépépségegegege érérérdededekékékébebebennn

• vavavavavalólólólólós TPTPTPTPTPTT t infnfnfnfnfúzúzúzúzúzióióióiós pumpmpmpmpmpánánánánán kekekekekeresztül 24 óráráráraaa elososososososztztztztztztvavavavavava

• TPTPTPTPTTPTPTPTPTPTTTTTTPTPTPTPTTPTPTPTPT
– áláláltatatatatalában csak rövid ideig
– kékékékékés bb kiegészítik mesterséges enterális táplálálálássalalalal (n(n(nasasasasasogogogogogastrtrtrtrtrikikus

szonononononda)

• RPT – részleges parenterális táplálás

fofofofofolylylylylyamamamatatatatososos ciciciciciklklklklklikikikikikus
fofofofolylylyamamatatatatosfofofofofolylylylylyamamamamamatatatatatosfofofofolylylyamamatatatatosfofofofofolylylylylyamamamamamatatatatososososos
12 órórórórórásásás szünününetetetetetekekekekek

Parenterális táplálás
• „2 in 1”, or „3 in 1” oldatok

• 24 órán belül felhasználni

• pl. Nutriflex Peri Basal, Kabiven

• Moduláris készítmények

• 12 órán belül felhasználni

• Napfény és magas h mérséklet
veszélyeztetheti a tápoldatok stabilitását

Parenterális táplálás
• „2„2„2„2 ininininin 1”1”1”1”1”1”, or „3„3„3 inininininin 1”1”1”1”1”1”1” oldatok

•• 2424242424 óróránánán bebelülülülülülül fefefefefelhlhlhlhlhlhasználni

••••• plplplpl. NuNuNuNuNutrtrtrtrififififlelelelexxxxxx PePePePeriririri Basal, Kabiven

• MoMoMoMoMoModududududududuláláláriririririsss kékékékékékékékészszszítítítítméméméméméméméménynyek

• 1212121212 óróróróróróránánánánán bebebebebebebelülülülülüllll fefelhasználni

• Napfény és magas h mémémémémérsrsrsrsrsékékékékéklet
veszélyeztetheti aaaaa tátátátátápopopopopoldldldldldatatatatokokokokok stabilitásásásásásátátátátát

Gyomormosás

• Antidotum

– Aktív szén(1g/kg max. 100 g)

– vízben feloldva vagy Sorbitol

• Hashajtók (pl. Mg szulfát, Na szulfát)

• Zárt rendszer

• Nyitott rendszer

• gravitáció elvén alapuló

Gyomormosás

• AAAAAAnnnttttiiiiddddddoootttttuuummm

–––– AAAAkkkkttívvAAAAkkkkkkktttíívvAAAAkkkkttívvAAAAAkkkkkkktttttíívvv sszzéénn(((111ggg/kkkgsszzéénnnn(((((111ggg////kkkkgsszzéénn(((111ggg/kkkgsszzzééénnnnnn((((11111ggggg////kkkkg maxmaxmaxmax. 100100100100 g)g)g)g)

––– vvvvvíííííízzzzbbbeeeeenn ffffffeeeeeloooolllldddddvvvvvvvaaa vagy Sorbitttooooolllll

• Hasshhhhhhaaaaajjjjjjtttttttóóóóóókkkkk (p(p(p(pl.l. Mg szulfáfáfáfáfát, Na szszszszszulululululfáfáfáfáfát)t)t)t)t)

• Zárt rennnndddddssssszzzzzeeeeerrrr

• Nyyyyyiiiiitttttoooottttttttt rrrrreeeeendssssszzzzeeeeer

•••• gravvvitáccciiógravvvvitttttááááácciiiiióógravvvitáccciiógravvvvvitáááááccccciió elvénnelvéééénnnnnelvénnelvénn alapulóalapulóalapulóalapuló



GyomormosásGyomormosás

http://www.youtube.com/watch?v=zmR
po1vPGc
hhhhhhttttttttttppp::::://////////wwwwwwwwwwwww...yyyyyyyooooutube.com/waaaaatttttccccchhhhh?????vvvvv=zmRRRRR
ppppoooooo1111111vvvvvvvvPPPPPPGGGGGGccccc

Oxigénterápia

• Anatómiai és élettani alapok – nem jelen
tantárgy keretében

Oxigénterápia céljai:

• Hypoxia megel zése/ kezelése

• cluster fejfájás kezelésére is

• PaO2 < 60 Hgmm

• SaO2 < 90%

Oxigénterápia

••••• AAAA óó i iiAAAA óó i iiAAAA óó i iiAAAAAnnnnnnaaaatttttóómmmmiiiiiaaii éééééééééééésssss él iél iél iélettani l kl kl kalapokkkkk – nnnnneeeeem j lj lj ljeeeeeleeeennnnn
tttttaaaaaannnnttttttáááárrrrgggggyyy kkkkkkeeeeeeerrrrrreetében

g ppOxigénterápiaOxigénterápiaOxigénterápiaOxigénterápiaaa jcéééljai:cccccéééééllllljjjjjai:céééljai:ccééééljai:

• Hypoxxxxxiiiiiaaaaa mmmmmegeeeeelllll zzzzzééééése///// kezelééése

• ccccclllluuuuussssttttteeeeer fejjjjjfffffááááájjjjjás kkkkkeeeeezzzzeeeeelllllééééésére is

• PaaaOOOOO22222 < 60 Hgmm

• SaOOO22222 < 90%

A belégzett gáz oxigén
koncentrációja
A bbbbbeeeeelllllééééégggggzett gáz oooxiiiiggggggééééénnnnnn
kkkkkoncentrációjajj



Alacsony áramlású rendszerek

Orrkanül

24 48% FiO2 1 6 l/perc

AAAAAAlllllaaaaaacccccccssssssoooooony áramlású rendszerrrrreeek

Orrrrrrrrrkkkkkaaannüüüüll

24 48% FiO2 1 6 l/perc

Alacsony áramlású rendszerek

Orrkatéter

24 48% FiO2 1 6 l/perc

AAAAAAllllaaaaacccccccssssoooony áramlású rendszerek

Orrrrrrrkkkkkkaaattttttéééétterrr

2444 444888%%% FFFiiiOOO222 111 666 lll///pppperc

Alacsony áramlású
rendszerek

Egyszer maszk
(50 es maszk)

40 60% FiO2
5 8 l/perc

Alacsony áramlású
rendszerek

Egyyyyyyssszzzzzeeerr mmmmaaasssssszzkkkkkk
(5000000 eeeees mmmmmaaaaasssszzzkkkkkkk)))

40 60%%%%%% FFFFFiiiiiOOOOOO2222222
5 8 l/perc

Alacsony áramlású rendszerek

6 10 l/perc
50 70% FiO2

Arcmaszk rezervoárral
(részleges visszalélegzéssel)

Használat el tt a rezervoárt fel
kell tölteni !!

AAAAAllllaaaaaaacccccccssssssoooony áramlású rendszerek

6 10 l/perc
50 70% FiO2

ArArArArArcmcmcmcmcmasasaszkzkzkzk rerererezezezezezezezervrvrvrvrvoáoáoárral
(r(r(r(r(r(résésésésészlzlzlzlegegegegegeseses vivivivisssssszazazazazalélélélélélélélelelelelelegzgzgzgzgzéssel)

Haszszszszsznánánánánánánálalalalalalat elelelel tttttttt aaa rererererezezezezezezezezervrvrvoárt fel
kell tötötötötöltltltltltlteneneneneneniii !!!!!!!!!!



Alacsony áramlású rendszerek
Arcmaszk rezervoárral
(visszalégzés gátolt)

100 as maszk

Használat el tt a rezervoárt fel
kell tölteni !!

6 12 l/ perc
60 100% FiO2

AAAAAAllllaaaacccccccssssssoooony áramlású rendszerek
ArArArArArcmcmcmcmcmasasasaszkzkzkzkzkzk rererererezezezezezezervrvrvrvrvoáoáoáoárral
(v(v(visisisisisszszszalalalégégégégzézézézézés gs gs gs gs gs gátátátátátolololt)

101010101000000 asasasas mamamamamaszszszszszszkkkk

Hasznánánánánánálalalalalalatttttt elelelelel tttttttttttt aaaaa rererererererezezezervoárt fel
kell tölteniii !!!!!!!!!!

6 12 l/ perc
60 100% FiO2

Alacsony áramlású
rendszerek

Arc sátor

4 10 l/ perc
50 100% FiO2

Alacssooooonnnnnnyyyyyy áramlású
rennnnnnddddddssssszzzeeerrreeeeeekkkkkkkk

Arrcccccc sssssssááátttttoooorrrr

4 10 lll///// ppppppeeeeeerrrrrcccccc
50 100% FiO2

Magas áramlású rendszerek
Transtrachealis
katéter
¼ 4 l/perc
22 45% FiO2

MMMMMMaaaaaaagggggggaas áramlású rendszerek
Trannnnnssssstttrrrrrraaaacheallliiissssss
kaattttttéééttttteeerrrr
¼ 444444 l/l/l/l/l/pepepepepepercrcrcrc
22 454545454545%%%%%%% FiFiFiO2O2O2O2



Magas áramlású rendszerek

Venturi maszk, Venturi
injektorok

2 15 l/perc
24 60% FiO2

MMMMaaaaagggggggas áramlású rendszerek

Venturii mmmaaaaassssszzzzzkkkkkk, VVVVVVeeeeennnnntttturrri
innnjeeeeektorokkkkk

22222 15 l/peeerc
222444 666000%%% FFFiiiOOOO2

Magas áramlású
rendszerek

Aeroszol maszk

8 10 l/perc
30 100% FiO2

Magas áramlású
rennnnnnddddddsssssssszzzzzeeeeeerrrrreeeeeeeekkkkkkkk

A lA lA lAeeeeerrrrrrooooossszzzzooooolll kkkkkkkkkkmmmmaaasssszzzzzzkkkk

8 10000 llll//////ppppppeeeeeerrrrrrcccc
30 100% FiO2

Magas áramlású rendszerek

Tracheostoma maszk

8 10 l/perc
30 100% FiO2

MMMMMaaaaaagggggggaaaaaasss áramlású rendszerek

Traaacccccchhheeeeeooostoooommma mmmmmmaaaaasssszzzzzzk

8 1100000 llll///////pppppeeeerrrrcc
30 1000000000000%%%%%% FFFFFFFiiiOOOOOO22222

Magas áramlású
rendszerekT szár

8 10 l/perc
30 100% FiO2

Magas áramlású
rendszerekTTTT sssszzzáárrrrrr

88888 11100000000 l////pppppeeeeeeerrrrrcc
3333330000000 111111000000000000%%%%% FiO2



Magas áramlású
rendszerek

Oxygen csuklya

10 15 l/perc
80 90% FiO2

Maggggggaaaaasssss ááááááárrrrrrraaaaaammmlású
reeennnnnnddddddsssssszzzeeeeerrrrreeekkkkkkkk

Oxxxxxyyyyygggggggeeeeeen cccssuuukkkkkkllyyyyaaaaaa

10 15 l///perc
80808080 90%90%90%90% FiO2FiO2FiO2FiO2

Magas áramlású rendszerek

Oxigén sátor
10 l/perc

30 50% FiO2

MMMMMaaaaaaggggggggas áramlású rendszerek

OOOOOxxxiiiiigggéééénnn sssssááááátttttttoooorrr
111000 ll///ppppeeeerrrrrccc

330000 555000%%%%%% FiiiiiOOOOOO22222

Magas áramlású rendszerek

CPAP
rendszerek

0,5 10 l/perc
21 57% FiO2

MMMMMMaaaaaaggggggaas áramlású rendszerek

CPAP
rendszerekrendszerek

0,5 1111100000 llll/////ppppeeeeerc
21 5555577777%%%%% FFFFFiiOOOOO2

Oxigénforrások
Központi oxigén ellátó

berendezés

párásító

flowmeter 0 15 l/perc

Oxigénforrások
Központi oxigén ellátóóóóó

berendezééééésssss

párásító

flowmeter 0r 0r 0r 0r 0 1515151515 l/l/l/l/l/perc



Oxigénforrások
Oxigénpalack

nyomás szabályozó, flowmeter
(áramlásmér ), párásító szükséges

Színkód ellen rzése – fehér !!!

Oxiggggggéééééénnnnfffffoooooorrrrrrrások
Oxxxxxxiiiiigggéééééénnnnnpppaaaalllaaaaaccckkkkkkkk

nyomomomomomomomásásásás szszszszszabababababálálálályoyoyoyoyoyoyozózó,,, flflflflowowowowmeter
(árarararamlmlmlmlmlmlásásásásásásásmémémémémémérr ),),),),),), pápápápápárárárárárárárásísísísísísísítótótótó szükséges

Színkókókókóddddd elelelelelelellelelelelelennnn rzrzrzrzéséséséséseeee – fehér !!!

Légútbiztosítás
Guedel tubus – Mayo tubus
rövid ideig alkalmazható
nem óv az aspirációtól

levezetése szemb l történjen
csak eszméletlen beteg esetén

http://www.youtube.com/watch?v=BR96naISIIY

Légútbiztosítás
Guededelelelelel tutututututututubububububububuss – M– M– M– M– M– M– M– Mayayayayayayo to to to to to tubus
röviddddd idididideieieieigggg alalalkakakakakalmlmlmlmlmlmazazazazazhahahahahahatótótótó
nemmmmm óvóvóvóvóv azazazazaz asasaspipiráráráciciciótótótótótótólólólól

levezetése szszszszszemememememb l történjen
csak eszméletlen beteg esetén

http://www.youtube.com/watch?v=BR96naISIIY

Laryngealis maszk
• alternatív technika az endotrachealis intubatio
helyett

• nem érheti el a trachea t

• átvezetni az epiglottis felett

• eszméletlen beteg (szedáció)

http://www.youtube.com/watch?v=BD9262CFKfo
http://www.youtube.com/watch?v=1kQT2DxFa3g

Laryngealis maszk
• aaaaalllltttttteeerrrrnnnaaaatttííívvvvvvv ttttttteeeeecccchnika az endotrachealiiiiisssss intttttuuuuubatio
hhhheeeellyyyeetttthhhheeeeeelllyyyyeeettttthhhheeeellyyyeetttthhhhheeeeeeellyyyeetttt

•• nnnnneeeeeemmmmm éérrrhhheeeettttttiiiiii eeeeeel a trachea ttttt

• ááááttttvvvvveeeeeezzzzeeeettttttnnnnnniii aaaaz epiggggllottis ffffeeeeellllleeeeetttttttttt

• eszméletleneszméletleneszméletleneszméletlennnn bbbeeetegbbbbbeeeeettttteeegbbbeeetegbbbbbeeeeeteggggg (szedácccióóóó)))(szedácccccióóóóó)))))(szedácccióóóó)))(szedáccccciiiióóóóó)))

http://www.youtube.com/watch?v=B=B=BD9D9D92626262C2C2CFKFKFKfofofo
http://www.youtube.com/watch?v=1kQT2DxFa3g

Endotrachealis tubus (ETT)
ETT k típusai:

• egylumen – hagyományos, nazálisan
alkalmazandó

• kétlumen

EEEEEEEnnnnnnnndddddddooooootrachealis tubus (ETTTTTT))))
EEEEEEETTTTTTTTTT kkk tttttííípppppusssssaaaaiiiiii:::::

••••• eeeegggggyyyyyllluuuummmmeeeeeeen ––– hagyományos,,, nnnnnaaaaazzzzááááálisannnnn
aaaaaaallllkkkkaaalllmmmmmmaaaaazzzzaaaaannnnnnndddddó

• kéééééttttllluuuuummmmmmeeeeen



Intubáció
• Direkt laryngoscopiaval

• Vakon, feltárás nélkül (a tájékozódást a
légáramlás biztosítja)

Intubáció
••• DDDDDiiirrrrreekkkkkttt llllaarrrrryyyynnnnngggggggooscopiaval

•••• VVVVVaakkkkkoooonnnnn,, fffeeeeeeelllltttááááárrráááás nélkül ((((a tájjjjééééékkkkkooooozzzzzóóóóódddddást aaaaa
lllllééééééégggggggááárrrraaaaaammmmmmmllláááásssss bbbbbbbiztosítja)

Intubáció

http://www.youtube.com/watch?v=c0v5hpLQXZU

Intubáció

httttttttppp::::://///////wwwwwwwww..yyyyyyooooouuuuutttttttube.com/watch?v=ccccc00000vvvvv55555hhhhhpppppLLLLLQXZU

Tracheostomiás tubusok
• Egy és kétlumen tubusok

• Cuff al (lélegeztetéshez), cuff
nélkül ( lélegeztet gépr l való
leszoktatáshoz)

• Fém, m anyag vagy szilikon

http://www.youtube.com/watch?v=SloXwGG2n Q

TTTTTTTTrrrrrrraaaaaaaaacccccheostomiás tubusokkkkk
• EEEEggggggyyy éééésss kkkkééttttttluuuuummmmmmmen tubusok

• CCCCCuuuuuufffffff aaaallll (((llléééééllllleggggggeeeezzzzztetéshez), cuffffffffff
nnnnnééééééélllllkkkkkkküüüülllll ((((( llléééélllleeeeeggggggeeeeeztet gépr llll vvvvvaaaallló
leszooookkkkktttttttaaaaaattttttááááássshhoz)

• FémFémFémFém, m anyyyyyaaaaaggggg vvvvvaaaaagggggyyyyy szilikonnnszilikonnnszilikonnnszilikonnn

http://wwwwwwwwwww.y.y.y.y.youououououtube.com/watch?v=SloXwGG2n Q



Trachea szívás

• http://www.youtube.com/watch?v=bXXWNCY
Z_N0

• http://www.youtube.com/watch?v=hcrsb1hiP
Lc

Trachea szívás

•••• hhhhttttttttttpppp::::://////wwwwwwwwwwwwww..yyyyyoutube.com////wwwwwaaaaatttttccccchhhhh????v=bbbbbXXXXXXXXXXWWWWWNNNNNCCCCCY
ZZZZZZZ_____NNNNNN000000

• htttttppppp::::///////////wwwwwww.youuuuuttttuuuuube.commmmm/////wwwwwatch?vvvvv=====hcrsb1hiP
LcLcLcLc

Trachea szívás

NYITOTT
RENDSZER

Trachea szívás

NYYYIIIIITTTTTOOOOOTTTTTTTTTT
RENNNNNDDDDDSSSSSZZZZZER

PulzoximéterPulzoximéter



• 97% 100% normális tartomány

• COPD s beteg esetén SaO2 93% 95% vagy
kevesebb

• ha az SaO2 normálérték alatti, gondoskodjunk
megfelel oxigénterápiáról !

••••• 999997777%%% 11100000000000%%%%%% normális tartománnnnnyyyyy

• CCCCCCOOOOOOOOPPPPPPDDDDDD sssss bbbbbbbeeeeettttteg esetén SSSSaaaaaOOO22222 93%%% 999995% vvagy
kevesebb

• haaaaa aaaaazzzzz SSSSSaOOOOO22222 normmmmmááááálllééééérrrrrtttttééééék alatti, gggoooonnnnndddddooooossssskkkkkkooooooddddddjjjjjjuuuuunnnnnk
mmmmmegffffeeeeelel oooooxxxxxigéntttterápiáról !


