Ventilação para reanimação com
Quando o coração e o pulmão batem em conjunto

NOVO

O modo ventilatório
que apoia o coração
Com a Chest Compression Synchronized Ventilation (CCSV),
a WEINMANN Emergency desenvolveu um modo ventilatório
especial para a reanimação. Integrada no MEDUMAT Standard²
a CCSV aplica em sincronia um ciclo de ventilação controlado
por pressão a cada compressão torácica. Com este procedimento
revolucionário, a troca de gás e a hemodinâmica são
comprovadamente melhoradas.

Mais segurança na
compressão torácica: o
frequencímetro facilita a
reanimação conforme as
orientações

Tempo sem mãos
sempre visível

Sem necessidade de
definições complexas dos
parâmetros de ventilação

Apresentação otimizada da
ventilação e compressão
para a reanimação

Chest Compression Synchonized Ventilation – e o pulmão apoia o coração
O efeito importante de uma compressão torácica é o aumento

CCSV entra em ação: Através do ciclo de ventilação administrado

da pressão intratorácica, que conduz à manutenção ou

em sincronia com a compressão torácica não é possível escapar

restabelecimento da circulação sanguínea. Simultaneamente

qualquer volume de gás: a pressão no pulmão é aumentada e o

escapa ar dos pulmões, o que inibe o efeito de aumento de

débito cardíaco aumenta.

pressão e reduz o débito cardíaco. É aqui que o modo ventilatório
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Reanimação convencional com 30:2
Na compressão torácica o coração e
os vasos pulmonares existentes no
tórax são comprimidos, sendo que
simultaneamente
escapa
volume
de gás do pulmão circundante e
consequentemente também pressão.

Resultados de estudos
científicos preparados de
forma compreensível –
encontra estes e outros efeitos
médicos da CCSV na nossa
White Paper sobre CCSV:
weinmann-emergency.com/de/
downloadcenter/

Fase de compressão

Fase de descompressão

Reanimação sob CCSV

Fase de compressão
Com a CCSV são administrados ciclos de
ventilação em sincronia com a compressão torácica efetuada de forma manual
ou com máquina. Através do ciclo de
ventilação sincronizado não é possível escapar qualquer volume de gás do tórax.
Com isto, a pressão intratorácica aumenta na fase de compressão. Isso gera:
• Uma pressão arterial aumentada
• Um aumento da circulação sanguínea
• Uma melhoria da troca de gás

Fase de descompressão

Fase de compressão

Fase de descompressão

Na fase de descompressão o ventilador
comuta para a expiração, escapando ar
do pulmão. Simultaneamente a pressão
intratorácica baixa e o refluxo venoso
para o coração pode ocorrer livremente.
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A CCSV adapta a
ventilação de forma
ideal ao processo de
reanimação

Desde
o local da
emergência
até à clínica

1. Começo da reanimação
No local de emergência você inicia o mais rapidamente
possível a reanimação cardiopulmonar no método 30:2.
Pressionando a tecla RCP do MEDUMAT Standard² você
inicia a ventilação para reanimação. Com o MEDUtrigger é
possível ativar manualmente ciclos de ventilação.

2. Ventilação para reanimação com CCSV
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Deixe a CCSV trabalhar automaticamente, assim que
tiver protegido a via respiratória. O MEDUMAT Standard²
ventila agora de forma síncrona com a sua compressão
torácica contínua – de forma totalmente automática
sem a definição de parâmetros de ventilação.

3. Compressão torácica ininterrupta
Se foque na compressão torácica contínua – o frequencímetro
lhe oferece no processo uma segurança adicional! Você
não necessita de interromper a compressão torácica para a
ventilação. A CCSV detecta as compressões e assegura uma
ventilação adequada mesmo com a compressão torácica
em curso.
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7. É necessário reanimar novamente?
Se após a ocorrência de ROSC tiver de iniciar novamente
a compressão torácica, o MEDUMAT Standard² retoma
automaticamente a ventilação para reanimação no
modo CCSV.
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6. Restabelecimento da circulação
espontânea
No caso de uma interrupção mais prolongada da
compressão torácica, o MEDUMAT Standard² sai
automaticamente do modo CCSV e muda para a
ventilação de backup controlada por volume.

5. Continuação da compressão torácica
Assim que continuar com a compressão torácica após a
aplicação do choque, a CCSV detecta a mesma e retoma
novamente a ventilação síncrona.
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4. Necessária a aplicação do choque?
Iniciar a análise!
O MEDUMAT Standard² interage de forma perfeita
com os sistemas de monitoração do desfibrilador como
MEDUCORE Standard². Se interromper a compressão
torácica para a análise do ritmo, o MEDUMAT Standard²
detecta a mesma e interrompe automaticamente a
ventilação. Desta forma é possível a análise do ECG
sem falhas.
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Quer pessoa ou máquina:
A CCSV é compatível com
vários aparelhos de
compressão torácica!
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A CCSV oferece um novo padrão na
ventilação para reanimação
Durante a reanimação a compressão

existir até hoje o risco de uma ventilação

Aqui entra a CCSV em ação: Simples na

torácica contínua e a redução do tempo

não ideal devido às definições complexas

utilização e integrada de forma ideal no

sem mãos serve para gerar uma circu-

e, consequentemente, possíveis erros de

processo de reanimação, a CCSV oferece

lação vital.

operação.

pela primeira vez um padrão de venti-

A ventilação durante a compressão torá-

A utilização crescente de aparelhos de

cica contínua representa, no entanto, um

compressão torácica mecânicos é outro

desafio há décadas. Com o procedimento

desafio no que toca à ventilação.

anterior, pouco padronizado, continua a
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lação para a ventilação para reanimação!
A utilização dos aparelhos de compressão
torácica existentes no mercado é igualmente possível com a CCSV.
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De uma forma
simples você integra
a opção de software
CCSV

Uma equipe forte
As opções de software
"Medição do fluxo + PSV" e "CCSV"
Para que possa usar a CCSV, é necessário que a opção de
software "Medição do fluxo + PSV" esteja liberada. Porquê? A
CCSV adapta a ventilação às compressões torácicas e necessita
para isso de um disparo para a ativação de um ciclo de ventilação.
Este disparo é fornecido pela função "Medição do fluxo +
PSV". Adicionalmente é possível monitorar com esta opção a
frequência de compressão e o volume tidal aplicado.

Opção "Medição do fluxo + PSV"

Ativada por código de liberação

Sensor FlowCheck*

O modo ventilatório CCSV existe exclusivamente na WEINMANN Emergency como opção de software para o aparelho de
ventilação de emergência MEDUMAT Standard². A CCSV pode
ser liberada na primeira entrada em serviço ou posteriormente.
* Disponível como variante descartável ou reutilizável.
Os sistemas de tubos do paciente descartáveis com
medição do fluxo estão equipados com sensores
FlowCheck descartáveis.

Opção CCSV
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A WEINMANN Emergency é uma empresa familiar no setor da tecnologia médica com atividade ao nível internacional. Com as nossas
soluções de sistema móveis para as áreas da medicina de emergência, de transporte e de catástrofes, definimos padrões no salvamento
de vidas.
Em colaboração estreita com profissionais dos serviços de salvamento, clínicas e serviços médicos dos exércitos, desenvolvemos
dispositivos médicos inovadores no âmbito da ventilação, monitorização/desfibrilhação e gestão de dados. Há mais de 100 anos que
oferecemos aos nossos clientes o máximo de fiabilidade, experiência e qualidade made in Germany.
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