D Alarm Messages
עדיפות בינונית – רופא או צוות

עדיפות עליונה – רופא או צוות

Cause and action

P

Alarm message

עדיפות נמוכה -צוות

Source

התרעה על לחץ גבוה
Ventilator Parameters

בדוק את החולה אולי זקוק

ל1. suction-
H

בדוק קביעות הפרמטרים של המנשם
בדוק כיוון אזעקות

Paw Too High

2.
3.

בדוק חסימות בצנרת הנשמה 4.

קריאת חמצן גבוהה
בדוק פרמטרים 1
בדוק גבולות אזעקות 2.

בדוק אספקת חמצן
בצע כיול חמצן

H

O2% Too High

3.
4.

קריאת חמצן נמוכה
בדוק פרמטרים1.
.בדוק אספקת חמצן 2.
בצע כיול חמצן 3.
גבוה PEEP

בדוק קביעות הפרמטרים של המנשם1.
בדוק חסימות בצנרת החלף פילטרים 2.

H

O2% Too Low

H

PEEP Too High

נמוך PEEP

בדוק קביעות הפרמטרים של המנשם1.
e leakage.בדוק חיבורי צנרת לחולה 2.

M

PEEP Too Low

צנרת התנתקה
1. Check and clean the patient tubing.

H

Circuit
disconnection

2. Check and clean the expiration valve.
מכשיר עובד על סוללה יש לבדוק חיבור לחשמל

H

ON BATTERY
POWER

עדיפות עליונה – רופא או צוות

עדיפות בינונית – רופא או צוות

עדיפות נמוכה -צוות

קריאת נפח גבוהה
בדוק כיוון הפרמטרים 1.
בדוק גבולות האזעקות 2.

M

Tve Too High

קריאת נפח נמוכה
בדוק את החולה 1.
בדוק פרמטרים 2.
בדוק גבולות אזעקות 3.
בדוק שלמות צנרת הנשמה 4.
בצע טסט למכשיר 5.

קריאת נפח מצטבר גבוה
בדוק פרמטרים 1.
בדוק גבולות האזעקות 2.
קריאת נפח מצטבר נמוך
בדוק כיווני פרמטרים 1.
בדוק גבולות אזעקות 2.
בדוק שלמות צנרת לדליפה וחסימות 3.
בצע בדיקה למכשיר 4.

M

TVe Too Low

H

MV Too High

H

MV Too Low

חולה אינו נושם בכוחות עצמו.

Apnea

בדוק החולה 1.
בדוק3. TIME APNEA SETUP

הנשמת גיבוי מכנית לפי פרמטרים מראש

H

ApneaVentilation

יש לבדוק מצב חולה
קצב הנשמה כולל גבוה
בדוק את החולה 1.
בדוק קביעות הפרמטרים של המנשם 2.
.בדוק גבולות אזעקות 3.
בצנרת  Leak Leakבדוק האם יש סיום הנשמת גיבוי

H

f Total

L

Apnea Ventilation Ended

