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Құралды қалай пайдалануға болады 
Колонтитуланың бірінші басқы парағында 
(парақтың оң немесе басқы бұрышында)- 
негізгі бөлімнің тақырыбы жазылған. 
 
Ал екінші парағында - тез табу үшін жəне текстіні 
ауыстыруға арналған бөлімшелердің тақырыбы 
берілген. 
Текстінің жалпы парағында – эксплуатациялау 
нұсқаулары берілген. 
 
Ауызша суреттеулер графикалық бейнелермен 
толықтырылған. Текстіде аппаратпен 
жұмыстаудың практикалық дағдыларын алуға 
қажетті іс əрекеттер түсіндірілген. 
 
Парақтың сол жағындағы – текстіде аппаратты 
қолайлы əргономикалы пайдалануды 
қанымдайтын операциялардың реті мен қысқаша 
суреттеулер, өзіне сəйкес түсіндірулермен 
берілген. Майлы нүктелермен жекеленген 
операциялар белгіленген..Егер оң жақтағы 
графикалық бейне бірден бірнеше операцияларды 
суреттесе, ал операциялардың реті текстідегі 
бейнелерде санмен анықтап беріледі. 
 
Парақтың оң жағында  - ауызша суреттеулерді 
мысалдармен сипаттап, бағдар алуға  жəне 
аппаратты басқарудың органдары мен сəйкес 
құралдарын оңай табуға көмектеседі. Текстідегі 
қаралатын құралдар графикпен шығарылып, 
мардымсыз элементтер бейненің рамасының 
сыртына шығарылған. 
Экрандағы жетекші хабарламалар аппаратты 
пайдалануды жеңілдетіп, команда мен 
операциялардың орындалуын құптайды. 
 
Babylog 8000 plus аппараты қолда жоқ болса, осы 
парақтың артындағы суретті пайдалануды 
ұсынамыз. 
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СІЗДІҢ ЖƏНЕ СІЗДІҢ НАУҚАСЫҢЫЗДЫҢ 
ҚАУІПСІЗДІГІ ҮШІН 
 
Эксплатациялау құралының талаптарын қатаң 
сақтаңыз 
 
Жұмыс істеудің міндетті түрдегі талабы мен бұл 
аппаратпен қалай қатынасу туралы білу үшін осы 
құралмен толық танысып, ондағы талаптарды 
қатаң орындау керек. Аппаратты тек көрсетілген 
міндеттерге ғана пайдаланады 
 
Техникалық қызмет көрсету 
Аппаратты жарты жылда бір рет байқап, 
техникалық қызмет көрсетіп, оны маман 
қызметкерлерге ғана істетуге міндеттеледі 
(хаттама жасап). 
Техникалық жұмыстарды орындау  мамандарға 
ғана  тапсырылады. 
Жөндеу мен техникалық қызмет көрсетуде Draqer 
Servise жөндеу қызметімен шарт жасауды 
ұсынамыз. 
Техникалық қызмет көрсетуде Draqer өндірісінің 
түп нұсқа запастарын қолдану керек. 
«Техникалық қызмет көрсетудің реті» бөлімінің 
талаптарын орындау керек. 
 
Қосымша құралдар  
Тізімде көрсетілген құралдарды ғана қолдану 
шарт. 
 
Жарылу қаупі бар жерлерде эксплатациялауға 
тиым салынады 
 
Бұл аппаратпен жарылу қаупі бар газ 
қосындылары пайда болатын аймақтарда 
жұмыстауға тиым салынған жəне 
сертификатталмаған. 
 

Басқа электр қондырғыларын қосу 
Осы нұсқауда аталмаған электр құралдарын 
қосуды мамандар мен дайындаушылардың ақыл 
кеңесіне сəйкес қосуға рұқсатталады.  
 
  
Эксплуатациялау мен бұзылудың 
жауапкершілігі  
Аппаратты эксплуатациялаудың жауапкершілігі 
пайдаланушы мен иесіне оны жөндеу мен 
техникалық қызмет көрсетуге Draqer Serviseдің 
қызметкері емес мамансыз адамдар 
қатыстырылғанда ,немесе аппаратты міндетіне 
сəйкес керектенбегенде болады. 
Draqer фирмасы осы нұсқауларды орындамаудан 
туған материалдық жауапкершілікті 
қабылдамайды. 
Бұл нұсқау сату мен жеткізу жағдайындағы 
қосымша кепілдік міндеті мен Draqer фирмасының 
жауапкершілік келбеті болмайды. 
 
DraqerMedizintechnik  GmbH 
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- HFV (High Frequency Ventilation) қосымша 
функция – 2 кг дейін салмақтағы балаларға 
арналған жоғары сапалы желдеткіш. IPPV/IMV 
жəне CPAP жағдайында қолдануға болады. 
- VIVE (Variable Inspiratory Variable Expiratory 
Flow) - дем алу жəне шығару ағымы өзгертуге 
болады. Дем шығару фазасында желдеткенде 
жекелеген басқарылатын үнемі ағым. Бұл ереже 
НҒV жағдайымен қатар қолданылмайды. 
 
Мониторинг көрсеткіштері 
Дем алғандағы оттегі мөлшері, 
Тыныс алу жолдарындағы қысым, 
Ағым, 
Тыныс алу көлемі, 
Тыныс алу жиілігі (ентіккенде) 
Babylog 8000 plus - IPPV/IMV (Intermittent Positive Pressure 

Ventilation/ Intermittent Mandatory Ventilation) - 
науқастың тыныс алу функциясын дем 
шығарғанда толық оң қысыммен алмастыру 
арқылы өкпені табиғи емес жолмен желдету 

аппаратына өлшенілген 
көрсеткіштерді интерфейс бойынша хабар беру 
жəне науқастың жағдайын бақылау үшін 
компьютерге немесе мониторға орнатылған мəнді 
орналастыруға болады. 
Аппаратты қажет болған жағдайда емдейтін 
дəрілермен қатар қолдануға болады. 
Аппаратты тек қана құрал жабдық жұмысында 
науқасқа көмек көрсету кезінде жекелеген 
ауытқулар болағн жағдайда жедел көмек 
көрсете алатын маманды медициналық 
қызметкерлерге жұмыс жасауға рұқсат етіледі!  
Дем алу түтікшесі блокталған жағдайда Анализ 
алуға арналған ауаны жинайтын функциясы бар 
мониторлар тыныс алу жолдарын жеңілдетеді!  
Ауа сынағын іріктеуде үшін 84 12 448 алдын ала 
қорғала алатын клапаны  бар адаптер арқылы 
түтікшені қосу қажет. 
Аппаратты тез жанатын газдар жəне 
наркотикалық заттармен қатар қолдануға тиым 
салынады – қауіптілігі өрт жəне жарылыс 
Аппаратқа 10 метрге дейін қашықтықта 
радиотелефонды қолдануға тиым салынады! 
Өйткені радиотелефондар электромедициналық 
құралдың жұмысына кері əсер етеді жəне 
науқастың өміріне қауіп төндіреді! 

Медициналық тағайындау 
 
Babylоg 8000 plus 5 .n 
Шала туған, жаңа туған  нəрестелер жəне 20 кг 
дейінгі салмақтағы балалардың өкпесін ұзақ 
уақыт табиғи емес жолмен желдету аппараты. 
Интенсивті терапия жүргізілетін бөлімдерге 
қолданылуға арналған 
Аппаратпен дəрігер немесе дəрігердің 
нұсқауымен медициналық кіші қызметкер 
жұмыс жүргізу керек. 
Аппаратпен жұмыс істеу тек қана қолданылу 
нұсқауы бойынша оқытылған жəне танысқан 
адамға ғана рұқсат етіледі 
 
Желдету тəртібі 

- SIPPV (Synchronized Intermittent Positive 
Pressure Ventilation) науқастың өзіндігінен 
тыныс алуымен қатар оң қысыммен алмастыру 
арқылы өкпені табиғи емес жолмен желдету 
- SIMV (Synchronized Intermittent Mandatory 
Ventilation) науқастың өзіндігінен тыныс 
алуымен қатар берілген тыныс алу көлемі мен 
жиілігі арқылы өкпені табиғи емес жолмен 
желдету. Сырқат желдеткішпен дем алумен 
қатар өзіндігінен де тыныс алады.  
- PSV (Pressure Support Ventiation) қосымша 
функциясы – берілген тыныс алу көлемі жəне 
қысымы арқылы желдету. Науқас дем алу 
ұзақтығын жəне желдету жиілігін анықтайды. 
- CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) 
тыныс алу жолдарында үнемі оң қысыммен 
науқас өзіндігінен тыныс алу 
Келтірілген желдету тəртібі келесі қосымша 
функциялармен қатар жүргізуге болады: 
- VG (Volume Guarantee) қосымша функция – 
көлемі бақыланатын желдету. Аппарат берілген 
тыныс алу көлемін беру үшін автоматты түрде 
басқарылады. Функция SIPPV, SIMV жəнеPSV 
тəртібінде қолданылуы мүмкін болады. 

Егер орнатылға монитор апноэ кезінде өшетін 
болса, апноэны монтерлеу үшін басқа да аспап 
қолдану қажет!   
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Оператордың жұмыс панелі 

 
 
Оператордың жұмыс жасайтын панелі  
басқару  органының секторы мен дисплейдің 
секторынан тұрады. 
 
Басқару органы 
 
Басқару органына желдеткіштің ережелерінің 
пернесі мен желдеткіштің негізгі параметрлерін 
реттеуге арналған айналдыру тұтқалары жатады. 
Параметрді орнататып желдету ережелерін 
ынталандыратын  айналдыру тұтқалары жасыл 
жарық индикаторларының көмегімен көмескі 
шығарылған. 
Индикатордың жыпылықтауы шектеудің 
барлығы мен орнатуды құптаудың қажеттілігін 
көрсетеді. 
 
1 желдеткіш параметрін реттеуге арналған 
айналым тұтқалары 
 
2 «Vent Mode»  желдеткіш ережелерінің мəзірін 
шақыруға арналған перне 
   
3 «Vent Option»  желдету ережелерінің 
функцияларына қосымша мəзірді шақыру 
пернесі. 
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Дисплей секторы 
 
Дисплей секторында: экран, қысым индикаторы 
(барограф) жəне тұрақты немесе сөйлем 
құрамына-тəуелді функциялы əртүрлі пернелер 
орналастырылған. 
 
1 Дыбыс сигналын 2 минутқа үзуге арналған 
перне « »  
2 «ОК» орнатылған мəндермен жетекші 
хабарламаларды құптауға арналған перне 
3 «man. insp»  желдеткіштің қолмен қосу 
ережесіне арналған перне. 
4 «Cal Confiq» калибровка мəзірін шақыруға 
арналған перне. 
5 Желдеткіш ережесі мен мониторингнің əртүрлі 
функцияларын таңдауға арналған экран 
астындағы алты перне  
6 Демалыс жолындағы қысым индикациясына 
арналған барограф шкаласы 
 
 
Экранның құрылымы 
 
1 Қиғаш қысым немесе ағымның графикалық 
бейнесіне арналған график терезесі 
2 MV ,FiO2 ,Peak ,Mean, PEEP параметрлерінің 
сандық мəнін бейнелеуге арналған өлшенген 
мəннің терезесі 
3 Желдеткіш ережесін ынталандыру мен 
пайдаланушыға арналған хабарламаларды 
бейнелейтін жағдай туралы терезе. 
4 Перненің ағымдағы функциясын белгі жəне 
нышан күйінде бейнелеуге арналған мəзір жолы 
 
Жекелеген жағдайда график терезесі мен 
өлшенген мəндер бір ортақ терезеде 
интегралданады. 
Хабарлама ағымдағы бейненің терезесінің бетіне 
шығарылады. 
 
Видеобейненің мысалы. 
 
Аpnоеa (апноэ) 
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Желдеткіш мəзірі  
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Мониторинг мəзірі  
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Калибровка/конфигурация мəзірі   
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Babylog 8000 plus -  ті арбада монтаждау 
• Арбаны бекітуі бар екі доңғалағы оң 

жағында болатындай етіп, айландырып 
орнату 

 
 
 
 
 
 
 
 
Babylog 8000 plus -  ті арбада орнату: 
 
1 Babylog 8000 plus -  ті алдына қарай еңкейту 
 
2 Алдыңғы ысырманы бекіту саңылауына қой 
 
3 Babylog 8000 plus - ті артқы ысырмасын 
бекіту ойығына кіргізіп, аппаратты насечкалы 
бұрандамен бекіту (артқы панелге) 
 
 
 
 
 
 Babylog 8000 plus -  ті қойғышқа екі томпағы 
аппараттың артқы панелінің басқы 
саңылауына кіретіндей орнату. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сұйығы бар ыдысты аппараттың үстіне 
қоюға немесе аппараттың  үстіне ілуге 
болмайды! 
Аппаратқа сұйықтың тамуынан іркіліс немесе  
желдеткіштің жұмысына ақау пайда болады. 
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Дем шығару клапанын орнату 
 
 
Дем алыс шығарудың стерилденген клапанын 
ғана пайдалан! 
 
1 Фиксаторды жоғары көтеріп = клапанды 
разблокировать ет 
• Дем шығару клапанын бекігенге дейін 

қондыр 
 
 
 
 
2  клапанды кілтеу = фиксаторды төмен 
айландыр. 
 
3 Сөндіргішті клапанның шығар штуцеріне бекіт 
 
 
 
 
 
 
 
О2  датчигін орнату 
 

- Аппаратты бірінші рет керектенер 
алдында 

- Датчикті арықарай калибровкалау 
мүмкіндігі жоқ болса (датчиктің қоры 
толық жұмсалғанда) 

         
• екі шлицевті бұранданы қақпақтың оң 

жағына бұрап, қақпақты ал 
 
• Керектенген О2 датчигін алып таста 
 
• Жаңа О2 датчигін корпустың ішіндегі 

алдыңғы айналма контакт жағынан орнат 
 
• Қақпақты екі бұрандамен бекітіп орнына 

қондыр 
 
• Датчикті 15 минут жұмыстатып,сосын О2 

калибровкасын қолмен орында, 24 бетті қара 
 
• О2 датчигін ерекше қоқыстарды аластау 

ережесіне сəйкес шығар 93 бетті қара. 
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Газ түтікшелерін қосу 
 
• Медициналық ауамен оттегіні түтікшесін 

Babylog 8000 plus –тің артқы панелінің сəйкес 
разъеміне бұрап, түтікшенің штекерін 
орталықтандырылған газбен қанымдау 
жүйесінің қабырғадағы розеткасына орнат.* 

Қысылған газдар құрғақ  жəне шаң мен майдан 
тазартылған болуы тиіс! 
 
Газ беретін компрессорды пайдаланғанда: 
 
• Жоғары қысымды 8412628 ылғал жинағышын 

медициналық ауаға арналған разъемге қосу 
керек. Медициналық ауаны беруге арналған 
түтікшені жоғары қысымды ылғал 
жинағышқа бұрау қажет. 

 
Электр қорегін қосу  
 
Желінің қуаты желдеткіштің артқы панеліндегі 
техпаспортында көрсетіллген кестедегі қуатпен 
сəйкес болуы шарт. 
 
Желінің қуаты:     100-127 ауыспалы ток 
Немесе                   220-240 ауыспалы ток. 
 
• Babylog 8000 plus  желілік сымының штекерін 

розеткаға қос. 
 
Демалыс қоспаларын ылғалдатқыш 
 
− Ылғалдатқыш EN ISO 8185 ке сəйкес келу 

керек. 
 
− Түтікшенің қарсылығы 20 мбардан төмен 

болу керек. 
Демалудағы қарсылық  ≤12 мбар/л/сек 
Демалыс шығарудағы қарсылық  ≤8  

мбар/л/сек 
 
− Ылғалдатқыш пен Babylog 8000 plus-ты бірге 

эксплуатациялау екі қондырғының да 
қауіпсіздігі мен сенімділігіне теріс əсер 
бермеуі тиіс. 

 
• Ылғалдатқышты жұмысқа эксплуатациялау 

құралына сəйкес дайындау керек. 
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Демалыс түтікшелерін қосу 
 
Науқасты электр тоғымен зақымдау қаупі 
тумау үшін тек антистатикалық немес электр 
өткізбейтін түтікшелерді пайдаланады! 
Осы нұсқауда ғана жазылған диаметрі 10 мм-
ден төмен емес түтікшелер жүйесін 
пайдалануға рұхсаттайды, қарама-қарсы 
жағдайда демалыс жолындағы қысым 
өлшемінің нақтылығы төмендейді. 
 
 
• Түтікшені аппараттың қабылдау штуцеріне 

бекітіп, түтікшені таңдағанда ұзындығының 
сəйкестігін анықта (метрмен  көрсетілуін 
қара). 

 
• Түтікшені қосқанда немесе ағытқанда иілмелі 

гофрированды құбырды қолмен ұстауға тиым 
салынады, себебі түтікше зақымдалу қаупі 
бар. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Инкубаторсыз аппаратты 
эксплуатациялағанда  
Ұстағышы бар топсалы штативті керектенеді.  
• Екі қабылдауыш штуцерін Babylog 8000 plus 

немесе науқасқа төмен қарай айналдыр. 
• Түтікшені аппараттың қабылдау штуцеріне 

бекітіп, түтікше таңдағанда ұзындығы сəйкес 
екендігіне көз жеткіз (метрмен көрсетілуін 
қара) 

• Ылғал жинағышты тік орнат. 
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Incubator 8000  аппаратымен 
эксплуатациялағанда  
 
• Ылғал жинағышты тік орнат. 
• Науқастың контурының түтікшесіне арналған 

ұстағышты инкубаторға бекіт. 
• Ұстағыштағы қысқыш тұтқаға түтікшенің 

жұмсақ патрубогын орнат. 
 
 
Бактериалды сүзгішті орнату (қосымша 
жарықтандыру) 
 
Демалу  сызығындағы ауаның тазалығын 
қанымдау үшін бактериалды сүзгі орнатуға 
болады.  
 
• Жарықтандыру 84 10 230 жиынтығын 

пайдалан. 
 
1 0,25 ұзындықтағы демалыс түтікшесін демалу 

сызығындағы штуцерге бекіт.  

2 Демалыс түтікшесіне 15 / 22 диаметрлі 

адаптерін орнат. 

3 Бактериалды сүзгіні адаптерге орнат. 

4 Өлшемі II  катетор патрубогын бактериалды 

сүзгіге орнат. 

• Демалыс сүзгілерін қос. 
• Бактериалды сүзгіні пайдалану нұсқауын 

орында. 
 
HFV жоғарғы сапалы желдеткіш үшін 
 
«HF Fisher & Paykel» түтікшелер жиынтығын 
пайдаланады (арт. 84 11 153). 
 
Бұл түтікшелер жүйесінің төменгі комплайсы 
жоғарғы жиіліктегі ауытқуды аздап басып, бұл 
газдың адекватты  көлемін қанымдайды.  
• Түтікшені аппараттың қабылдау штуцеріне 

бекітіп, түтікшені таңдағанда ұзындығының 

сəйкестігін анықта (метрмен  көрсетілуін қара). 

• Ылғал жинағышты тік орнат. 
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Y тəрізді өткізгіш пен ағымның датчигін қосу 
 
1 Y тəрізді өткізгішті демалыс түтікшесіне қос. 
2 ISO ағымының датчигін Y тəрізді өткізгішке 

орнат немесе: 
3 Y тəрізді өткізгіште ағымның орнатылған 

датчигін пайдалан (Y тəрізді датчик). 
4 Ағымның датчигініңі кабелінің ағымның 

датчигіне орнат. 
 
• Демалыс түтікшесінің бойымен аппаратқа 

қарай кабельді жүргіз. 
• Y тəрізді өткізгішті орнат: ағым датчигіне 

конденцатор жиналмау үшін науқас жағынан 
демалыс жүйесі төмен қарай шамамен 450 –
пен еңкейтіледі.  

 
 
5 Аппараттың артқы панелінің ұяшығына ағым 

датчигінің кабель штикерін орнатып, оны 
бұрамдамамен бекіт.  

 
 
 
 
 
 
• Өкпенің имитаторын Y тəрізді өткізгішіне 

бекіт.  
Өкпенің имитаторы теріден (комплайнс 0,5 
мл/мбар)  ұзындығы шамамен 165 мм СН 12 
эндотрахеальды трубкасынан жəне 
коннектордан тұрады. 
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Ауа дуалы бар мониторды пайдалануда  
 
Демалыс жолында демалатын түтікшесі 
кілттенген болса, вакуум пайда болуы мүмкін.  
 
Осы себептен:   
 
• Сыртқы монитордың сыналатын 

сұрыптаушысын сақтандырғыш 84 12448 
клапанды адаптер арқылы қос. Коннектор 
Люэр-Локта конденсат жиналмау үшін бас 
жағында тұрады.  

 
 
 
 
 
 
 Алғашқы қосар алдында 
 
Желдеткіш жұмыстаған кезде электр қорегі 
бұзылғанда апат сигналы қосу үшін орнатылған 
аккумулятор автоматты түрде зарядталады.  
 
Аппаратты алғаш қосар алдында немесе ұзақ 
уақыт үзілген соң аппаратты алдын ала шамамен 
аккумуляторды зарядтау үшін 30 минут қосу 
керек.  
 
Зарядтау кезінде апат сигналы іске қосылудың 
алдын алу үшін келесі параметр мəндерін 
орнатады.  
 
1 «О2 – Vol%» айналдыру тұтқасын 21-ге орнат,  
2 «Insp.Flow V» айналдыру тұтқасын 5-ке орнат, 
3 «Ti» айналдыру тұтқасын 0,4 орнат, 

«Te» 0,6-ға орнат  
4 «Pinsp» айналдыру тұтқасын 20-ға орнат, 
5 «РЕЕР/СРАР» айналдыру тұтқасын 3-ке орнат. 

 
 
6 Аппараттың артқы панеліндегі желінің сөндіргіш 
кнопкасын бас – сондіргіш ON (ВКЛ) қалыбына 
бекітілуге тиіс. 
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• Дисплейдегі видеобейне 
Аппарат өзін өзі тетілеу операциясын 
орындайды. 
Барлық жарық индикаторлары қосылып,қысқа 
үздіксіз сигнал артынан үзік үзік сигналға 
ауысады. 
 
 
 
Сосын, 
• Дисплейдегі видеобейне (мысалы): 
Қосымша функциялар мен уақытта 
жұмыстаған бағдарламамен қанымдау хабары 
бейнеленеді. 
 
 
 
  
 
 
1 «Vent Mode» пернесін бас 
 
 
2 «IPPV»  
жəне « On» пернесін бас. 
 
Пернесін бас  « » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Дисплейдегі видеобейне (мысалы): 
3 Дабыл сигналының шегі жыпылықтап,  
аппарат дабыл сигналының шнгін орнатуға 
талап қояды. 
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Калибровка 
 
Оттегінің концентрациясын өлшеу үшін: 
 
-жұмыс уақытында əрбір 24 сағат сайын автоматты 
түрде 
- датчик ауыстырғанда барлығында да қолмен 
-жұмыстың кез келген уақытында қолмен 
колибровкалау мүмкін 
 
 
 
Ағымды өлшегенде. 
-əрбір қосқан сайын 
-датчикті ауыстырған сайын 
 
Қысымды өлшеу үшін: 
-қосқанда автоматты түрде 
 
 
О2    датчигін қолмен калибровкалау  

 
Датчикті ауыстырғанда қайткен күнде, жұмыстың 
кез келген уақытында болуы мүмкін. 
 
1»Cal.Config» пернесін бас 
 
 
 
 
 
2 «О2-Саl» пернесін бас 
 
 
 
 
 
 
3  Шамамен 5 минуттан соң қал жай терезесінде 
«О2-Саl»жазуы сөніп, калибровка орындалады. 
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Экраннан жазуды өшіру үшін: 
1 «ОК» пернесін бас 
 
 
 
 
 
Ағым датчигінің калибровкасы 
 
-аппаратты əрбір қосқан сайын 
-датчикті жинаған сайын 
-ағым датчигін ауыстырған сайын 
 
 
2 «Cal.Config» пернесін бас 
 
 
Өлшемнің нақтылығын жақсы қанымдау үшін: 
(ISO  немесе  Y) үлгісіне сəйкес ағым датчигін 
таңдау.Ағымның өлшемі датчикті пайдалануға 
сəйкес орындалуы тиіс. 
 
3 «Sensor» (датчик) пернесін бас 
• «» пернесіиен « Flow Sensor» жолын 
таңда.(ағым датчигі) 
• «+» немесе «-« пернесімен ISO немесе  Y-ны 
таңда 
Эталонды қалыпты таңда 
NTPO (температура 200 атмосфералық 
қысым1013 мбар, құрғақ ауа) немесе 
 
 BTPS (дененің температурасы 370 ,судың 
буымен толық қанықтырылған , өлшем кезіндегі 
ауа қысымы) 
 
4 «» пернесімен  Ret. Cond  жолын таңда. 
5 «+» немесе «-» пернесімен  NTPD немесе  

BTPS –ты таңда. 
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Калибровка: 
 
• «Cal  Colfig» жəне «» пернесін бас 
1 Науқастан трубканы үзіп,  Y тəрізді 
өткізгіштің шығар тесігін  мысалы таза 
қолғаппен саусақпен басып жап. 
Каливровка кезінде V тəрізді өткізгіште газ 
қозғалысы болмау керек. (ноль калибровкасы) 
 
 
 
Видеобейне: 
2 «Start» пернесін бас 

 
Шамамен 1 секундтан соң «  « жазуы 
қалыпты терезеден сөніп, датчик калибровкасыз 
болады. 
 
 
• Видеобейне: 
 
• Трубканы қайта қос. 
 
 
Егер калибровка болмаса: 
 
 
• ағымның кабел датчигі мен датчиктің 

қабылдау бөлімін ауыстыр .27 бетті қара. 
 
Егер ағым датчигін жұмыс уақытында ауыстыру 
қажет болса, онда  дереу калибровкалау мүмкін 
емес, онда өлшемнің нақтылығы төмендейді. 
 
• Ағым датчигінің калибровкасын неғұрлым 

ерте орындау керек. 
 
Ағым датчигінң сымын уақытша үзу, датчикті 
қайта калибровкалауды қажет етпейді.  
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АҒЫМ ДАТЧИГІН АУЫСТЫРУ 
   
 
Экранда жетекші хабарлама пайда болғанда: 
 
Flow sensor inop 
Meas switched  off 
 
 
1 Ағым датчигінің  штекерін үз. 
 
2 Датчиктің екі жағындағы кнопканы басып, 
Yтəрізді өткізгіштен қатар алу керек. 
 
3 Y тəрізді өткізгішке жаңа датчикті салып, 
датчиктің бекігенін анықта. Белгілері сəйкес келу 
шарт. 
 
1 Штекерді датчикке бекіт - датчиктің томпақ жері 
штекердің саңылауына кіріуге тиіс 
 
• Ағым датчигінің калибровкасын орында, 25 

бетті қара.. 
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Жинау мен қосудың дұрыстығын тексеру 
 
Толық тексеруді аппаратты əрбір керектенген сайын жасау керек. 
Контурды айырбастаған соң 3-7 пунктты тексер. 
 
Тексеру формуляторының көшірмесі аппаратқа тіркелген болуға тиіс. 
 
• Тексерілген пунктерін «белгішемен» белгілеп, формулярын жазып жəне уақытын бекіту керек. 
 
DRAGER 
Babylog 8000 plus 5 п. 
Зауаттық №________ 

Babylog 8000 plus 5 п. үшін тексеру парағы 
Негізгі шарт болып эксплуатация жөніндегі 
нұсқаумен танысу болып табылады. Сəйкес 
келмейтін операцияларды өшіріп тастап, 
қосымшаларын жазу. 

 
Уақыты________ 
_______________ 
Қолы  

 
Əрбір қолдану алдында тексеру 
Не  Қалай  Болу керек 
1  Газды жіберу Ауа шлангысын (Air) жəне оттегін 

(О2) артқы панельге бұрамдаңыз, 
штекерді желілік шнурға 
орнатыңыз.  

Шлангтар тығыз бұрамдалған, 
Желілік шнурдың штекері 
орнатылған. 

2  Демалу жүйесі Демшығару клапаны 
Шлангтар  
Су жинағыш  
 
Ағым датчигінің штекері 
Өкпенің имитаторын 
эндотрахеальды түтікшеге СН 12, 
ішкі диаметрлі 2,5 жəне Y-тəрізді 
коннекторлы  өткізгішіне қосыңыз. 

Сенімді орнатылған 
Толық компелктісімен  
Тік жағдайда  
контурдың төменгі жағында 
Орнатылған  

3  Герметикалылығын 
тексеру 

Babylog 8000 plus қосу 
 
«OK» пернесін басу 
Желдеткіштің СРАР ережесін 
таңдау: 
«Vent.Mode», «CPAP» жəне «On» 
пернелерін басу. 
80 -ге «Pinsp»  
2-ге «Insp.Flow V» 
Тұтқаларын орнатыңыз. 
«OK» пернесін басу, «man.Insp» 
пернесін басып жəне сол қалыпта 
ұстау. 

Дисплейдегі хабарлама: 
Calibrate flow sensor! 
 

4 Функциональдық 
тексеру 
Ағымды калибрлеу 
Демалу жолындағы 
қысым 

Ағым датчигінің калибровкасын 
тексеру 
 
Дабылдың төменгі шегарасына 
MV 0 л/мин-ге, жоғарғысын 15 
л/мин-ге орнатыңыз.  
Желдеткіштің IPPV ережесін 
таңдаңыз, айналмалы тұтқаны 
мынаған орнатыңыз: 

Дисплейдегі хабарлама: 
Flow sensor calibrated 
 
 
 
 
Демалу жəне демшығарудың 
таңдалған уақытына сəйкес 
желдету 
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Не  Қалай  Болу керек 
«Pinsp» 20-ға 
«Insp.Flow V» 10-ға 
«TI» 0,4-ке 
«TE» 0,6-ға 
«PEEP/CPAP» 0-ге 
ал содан кейін 
«PEEP/CPAP» 10-ға 
«OK» пернесін басу 

 
Барограф индикаторы: 
Insp. (20±4) мбар (демалуда) 
 
exsp.(0±2)мбар(демшығаруда) 
 
 
exsp.(10±2)мбар(демшығаруда)

5 Апноэ мониторы Желдеткіштің СРАР ережесін 
таңдау 

Кем дегенде 30 секундтан кеш 
емес: 
Дисплейде Apnoea көрінеді, 
дабыл сигналы естіледі. 

6 Минуттық көлем  Желдеткіштің IPPV/IMV ережесін 
таңдау, төменгі шегарасына MV 1 
л/мин-ге орнату: 
 
 
 
MV дабылының алдыңғы  жоғарғы 
жəне төменгі шектерін қалпына 
келтіріңіз. 

 
 
Кем дегенде 30 секундтан кеш 
емес:  
дисплейде MV low көрінеді, 
дабыл сигналы естіледі. 

Шлангты майысытырып, 
демшығарудағы шланг контурын 
жабыңыз. 

Дисплейде келесі жазу пайда 
болады: 
Airway pressure high 
немесе 
Hose kinked? 
Дабыл сигналы естіледі. 
Желдету үзіліп, демалу 
жолындағы қысым 5 мбар-дан 
төмен түседі (барограф 
шкаласы). 
Шамамен 5 секундтан кейін 
желдеткіш қалпына келеді де, 
содан кейін бірден үзіледі. 
Цикл қайталанады. 

7 Демалу жолындағы 
қысым 

Демшығаруда контурдың 
шлангысын жіберу, Y-тəрізді 
өткізгішті коннекторды ажырату. 
 
 
 
 
 
 
Қайтадан тұтқаны «РЕЕР/СРАР» 
0-ге орнатыңыз, байланыстыратын 
Y-тəрізді өткізгішті қалпына 
келтіріңіз. 

Кем дегенде 15 секундтан кеш 
емес уақытта дисплейде келесі 
жазу пайда болады: 
Airway pressure high 
немесе 
Leak in hose system? 
Check setting! 
Дабыл сигналы естіледі. 
Барограф шкаласы:≤4мбар. 

 

 29



 30



 
Эксплуатация  

Мазмұны  

Эксплуатацияға дайындық 32 

Ретті жұмыс операциялары 32 

Қосу 32 

Желдеткіш ережесіне шолу 33 

Желдету ережесін мен қосымша функцияларды таңдау 34 

Триггер көлемін орнату 35 

IPPV/  IMV 36 

SIPPV 39 

SIMV 40 

PSV 41 

CPAP 42 

VG кепілді көлемі 44 

HFV жоғарғы жиілікті желдеткіш 15 

IMV жоғары жиілікті  желдеткішпен 46 

VIVE дем алу мен дем шығарудағы бөліну 48 

Дабыл шегін икемдеу 49 

Арнайы функциялар 51 

Қолмен əдейі дем алу 51 

Дəрілерді шашу 52 

Қиғаш жəне өлшенген мəндерді бейнелеу 55 

Трендтерді бейнелеу 60 

Хабарлама мен тіркеу журналы 61 

Конфигурация 63 

Аналогтар мен сандық интерфейстер 65 

Науқастың мониторына мəліметтерді беру 71 

Жұмыстың аяқталуы 75 

 

 31



 
Эксплуатацияға дайындық 
 
• Аппараттың артқы жағындағы 

панеліндегі желілік сөндіргіштің 
кнопкасын бас-сөндіргіш  ON қалыбына 
бекітілуі тиіс (ВКЛ) 

 
• Ағым датчигінің калибровкасын орында, 

25 бетті қара. 
 
 
 
• Аппаратты науқасқа қосар алдында 

желдеткіш параметрінің ережесін 
айналдыру тұтқаларымен орнат: 

1 «Insp Flow V» 
2 «Pinsp» 
3 «PEEP» 
4 «O2 –Vol %» 
5 «TI» 
6 «TE»  
 
 
 
• Аппаратты науқасқа қос. 
• VТ демалыс көлемін шамамен анықта. 
Нұсқау: 
Шамамен 5-6 мл/кг науқастың салмағына. 
 
 
 Тұрақты жұмыс операциялары 
 
• Демалыс қоспасының ылғалдатқышын 

дистилденген сумен толтыр. 
• Ылғал жинағыштан суды демалыс 

түтікшелеріне құйып, аурухананың 
тазалық ережелерін сақтап суды төк.  
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Дем алу жəне шығару ағымын өзгерту. Дем 
шығару фазасында мəжбүрлеп желдетуде 
жекелеп басқарылатын ұдайы ағым. Бұл ереже 
НҒV жағдайымен қатар қолданылмайды. 
 
 IPPV/IMV   SIPPV   SIMV   PSV   CPAP 
VG                          •           •          • 
HFV        •                                                     • 
VIVE        •                •            •         •           • 

Желдету тəртібі 
IPPV/IMV (Intermittent Positive Pressure 
Ventilation/  
Intermittent Mandatory Ventilation)  
науқастың тыныс алу функциясын дем 
шығарғанда толық оң қысыммен 
алмастыру арқылы ауыспалы жəне 
бақыланатын  механикалық желдету 
CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) 
науқас өзіндігінен тыныс алған кезде 
тыныс алу жолдарында үнемі оң қысым 
болады 
SIPPV (Synchronized Intermittent Positive 
Pressure Ventilation)  
науқас өзіндігінен тыныс алуымен қатар 
берілген көрсеткіштер немесе берілген 
тыныс алу көлемімен бақыланатын 
желдету.  
SIMV (Synchronized Intermittent Mandatory 
Ventilation)  
науқас өзіндігінен тыныс алуымен қатар 
берілген көрсеткіштер немесе берілген 
тыныс алу көлемімен жəне жиілігімен 
бақыланатын желдету.Науқас өз бетімен 
ілеспелі жəне мəжбүрлеп демалу 
аралығында тыныс алады. 
PSV (Pressure Support Ventiation)  
дем алғанда берілген қысым немесе 
берілген тыныс алу көлемімен үйлесімді 
желдету. 
 
Қосымша функциясы  
VG (Volume Guarantee) 
Көлемі бойынша бақыланатын желдету. 
Аппарат берілген тыныс алу көлеміне жету 
үшін дем алғандағы қысымды автоматты 
түрде басқарады. 
 
HFV (High Frequency Ventilation)  
2 кг дейінгі салмақтағы науқастарды 
жоғары жиілікпен желдету. IPPV/IMV жəне 
CPAP қатар қолдануға болады 
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Желдеткіш ережелерін жəне қосымша 
функцияларды таңдау 
 
Мысалы: 
IPPV /IMV-ны  VG кепілдік көлемді  SIMV –ға 
қосу. 
1 «Vtnt . MODE» пернесін бас. 
 
 
 
• «SIMV» пернесін бас. 
Babyloq  8000 plus  IPPV /IMV ережесінде 
желдетуін жалғастыра береді. 
 
 
 
• «+» «-» пернесінің көмегімен қажетті триггер 

көлемін орнат.  
 
• «Оn» пернесін бас (ВКЛ). 
Babyloq  8000 plus енді  SIMV желдету ережесімен 
жұмыстайды. 
 
 
 
 
 
 
 
• «VG» пернесін бас. 
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• Қажетті VT демалыс көлемін «+» немесе «-« 

пернесімен орнат. 
 
• «Оn» пернесін бас (ВКЛ)  
Babyloq  8000 plus енді  SIMV желдету ережесімен 
жұмыстайды. 
 
Мəзірден шығу үшін: 
• « » пернесін бас. 
 
 
VG қосымша функциясын сөндіру үшін: 
1 « Vent Option» пернесін бас. 
• «VG» жəне « off» пернесін бас. 
 
 
 
Мəзірден шығу үшін: 
 
• « » пернесін бас. 
 
Триггер көлемін орнату 
 (триггер сезімталдығы) 
Триггер көлемі - əдейі дем алуды жіберуге 
арналған науқас демалуға тиісті ауа көлемі. 
Көлем желдеткіш ережесі немесе қосымша 
функциялар мəзірімен орнатылады. 
 
Мысалы: SIMV мəзірін қондыру. 
 
• Триггердің көлемін үлкейту үшін «+» пернесін 

бас.  
• Триггердің көлемін кішірейту үшін «-» 

пернесін бас. 
 
 
Нұсқау: 
Триггер көлемінің азынан баста. 
Өзін өзі триггерлеу кезінде триггердің көлемін 
үлкейіт. Реттеу шкаласы  1-ден 10-ға дейін болуы 
шамамен 0,02-ден 3 мл дейінгі диапазонға сəйкес 
келеді.  
Триггер көлемінің үлкендігі əдейі жасалған 
демалудың басталуын ақырындатады.  
• Аппаратпен демалудың əрбір жіберілуі 

дисплейде Trigger жазуымен қабаттасады. 
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IPPV/IMV 
 
Intermittent Positive Pressure Ventilation 
Intermittent Mandatory Ventilation 
 
Өздігінен демалмайтын науқастарға арналған 
берілген параметрлі желдету уақытымен 
қысыммен бақыланатын – қысымсыз жəне 
қысымды плато.  
 
IPPV/IMV қосу 
 
• «Vent.Mode» «IPPV/IMV» «On»  
 
 
IPPV/IMV функциялы комбинациямен 

- HFV жоғары жиілікті желдеткіш 45 бет 
- VIVE дем алу жəне дем шығару 

ағымдары бөлінгенде 48 бет 
 
Плато қысымды желдеткіш   
 
Демалудағы қысым Pinsp шектеледі. Платоның 
ұзақ бөлігінде демалу фазасының аяғында 
ағымның нөлге дейін төмендеуінде VТ 
демалыс көлемі демалу қысымына 
пропорционалды болады.  
VT =  (Pinsp -PEEP)*C 
С= науқастың демалыс жүйесінің комплайнсы. 
VT демалыс көлемі Pinsp -PEEP қысымының 
айырмашылығымен анықталады. Pinsp 
қысымының шектелуі өкпенің қысымынан 
болған физикалық жүгінің артылуына кедергі 
болады. Мысалы, комплайнс төмендегенде. 
Плато қысым өкпедегі демалыс газының 
таралуына ықпал етеді.  
 
Қысымды график түрінде бейнелеу үшін  
• «Graph» жəне «Paw» пернесін бас.  
Видеобейненің мысалы,  

1 Pinsp –қысымын шектеудің 
ағымдағы орнатылуы  

2 Ағымдағы орнатудың ТЕ демалу 
уақытының аяқталуы 

 
 
Мəзірден шығу үшін  
• « » пернесін бас. 
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Қиғаш ағымды бейнелеу үшін: 
• «Graph» жəне «Flow» пернесін бас. 
 
Мəзірден шығу үшін: 
• « » пернесін бас. 

 
 
Өлшенген қысымды бейнелеу үшін 
• «Meas» жəне «Pressure» пернесін бас. 
• Желдеткіштің қажетті ережесін айландыру 

тұтқасы «Pinsp» «РЕЕР» «Ti» «TE» жəне «Vinsp» 
арқылы орнат.  

 
 
Өлшенген көлемді бейнелеу үшін  
• «Vol» пернесін бас. 
• Қажетті демалыс көлемі VT-ны «Pinsp» «РЕЕР» 

айналдыру тұтқасымен орнат. 
 
 
 
• Дабыл шегін орнат 49 бетті қараңыз. 
 
 
 
 
Плато қысымсыз желдеткіш 
 
Көлеммен бақыланатын əртүрлі мəнді желдеткіш. 
Қысымның шыңы Ti жəне Vinsp қондырғысымен 
анықталады.  
 
Демалыс көлемі VT шамамен келесі формуламен 
есептеуге болады: 
 
VT=TI*Vinsp *C/(C+CS)   
TI  = демалу уақыты 
Vinsp = тұрақты ағым 
C  = науқастың демалыс жүйесінің комплайсы 
CS   = түтікше жүйесінің комплайсы 
 
 
Демалыс көлемі VT ағыммен демалыс уақытының 
параметрлерімен  реттеледі. 
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Қиғаш қысымды бейнелу үшін  
 
• «Graph» жəне «Flow» пернесін бас. 
 
Мəзірден шығу үшін: 
• « » пернесін бас. 

 
 
• Желдеткіштің қажетті ережесінің 

параметрін айландыру тұтқасы «Pinsp» 
«РЕЕР» «Ti» «TE» жəне «Vinsp» арқылы 
орнат.  

 
 
Қиғаш ағымды бейнелеу үшін 
• «Graph» жəне «Flow» пернесін бас. 
 
Мəзірден шығу үшін: 
• « » пернесін бас. 

 
 
Өлшенген қысымды бейнелеу үшін 
• «Meas» жəне «Pressure» пернесін бас. 
 
 
Өлшенген көлемді бейнелеу үшін  
• «Meas» жəне «Volume» пернесін бас. 
 
Мəзірден шығу үшін: 
• « » пернесін бас. 

 
 
• Қажетті демалыс көлемі «Vinsp» жəне «TI» 

айналдыру тұтқасымен орнат. 
 
• «Pinsp» айналдыру тұтқасы арқылы мүмкін 

болатын ең жоғарғы қысымды орнат.  
 
 
• Дабыл шегін орнат 49 бетті қараңыз. 
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SIPPV  
Synchronized Intermittent Positive Pressure 
Ventilation 
 
Синхрондалған өздігінен демалатын 
науқастың желдеткіші 
Апноэ пайда болғанда желдету TI жəне ТЕ 
параметрімен жиілікпен жүргізіледі.  
 
 
 
 
 
• «Vent. Mode», «SIPPV»жəне  «On» 

пернесін бас. 
 
 
SIPPV-ның  VG-мен комбинасиясы, 44 бет 
SIPPV-ның VIVE-мен комбинациясы, 48 бет 
 
• Желдеткіштің қажетті ережесінің 

параметрін айландыру тұтқасы «Pinsp» 
«РЕЕР» «Ti» «TE» жəне «Vinsp» арқылы 
орнат – платомен немесе платосыз 
аналогты IPPV/ IMV. 

• Триггер көлемін орнат, 35 бетті қара. 
 
 
• «ТІ» демалу уақытын желдеткіштің 

параметрлерін берілген ережесіне сəйкес 
орнат. 

• «ТЕ» желдеткіш фонының жиілігін орнат 
(демалыс жоқта немесе науқастың 
демалысы аз кезде). 

• Өзі триггерирования болғанда триггер 
көлемін өсіру. 

 
 
 
 
 
 
 
• Дабыл шегін орнат 49 бетті қараңыз. 
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SIMV  
Synchronized Intermittent Mandatory 
Ventilation 
 
Науқастың синхрондалған өздігінен демалуда 
берілген ереже немесе берілген жиілікте 
желдету. Науқас синхрондалған əдейі істелген 
демалудың арасында қолдау қысымын алмай 
өздігінен дем ала алады.  
Жасанды желдетуден шығару үшін. 
 
Апноэ пайда болғанда желдету TI жəне ТЕ 
параметрімен жиілікпен жүргізіледі.  
 
 
 
 
 
• «Vent. Mode», «SIМV»жəне  «On» пернесін 

бас. 
 
 
SIМV-ның  VG-мен комбинасиясы, 44 бет 
SIМV-ның VIVE-мен комбинациясы, 48 бет 
 
• Желдеткіштің қажетті ережесінің 

параметрін айландыру тұтқасы «Pinsp» 
«РЕЕР» «Ti» «TE» жəне «Vinsp» арқылы 
орнат – платомен немесе платосыз 
аналогты IPPV/ IMV жəне жиілігі. 

• Триггер көлемін орнат, 35 бетті қара. 
 
 
• «ТІ» демалу уақытын желдеткіштің 

параметрлерін берілген ережесіне сəйкес 
орнат. 

• Өзі триггерирования болғанда триггер 
көлемін өсіру. 

 
 
 
 
 
 
 
• Дабыл шегін орнат 49 бетті қараңыз. 
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PSV  
Pressure Support Ventilation 
 
Науқастың синхрондалған өздігінен демалуда 
берілген қысыммен қолдау желдеткіші.науқас 
демалудың ұзақтығымен желдетудің жиілігін 
анықтайды.  
Демалыс ағымы шамамен ағым шыңынан 15% 
дейін төмендегенде немесе ТІ кейінгі ұзартылған 
демалуда əдейі жасалған демалу тоқтайды.  
Бұл ереже өздігінен демалатын науқаспен оның 
реттеу жақсы кезде пайдаланылады. Аппараттан 
алуға қолайлы.  
 
 
Апноэ пайда болғанда желдету TI жəне ТЕ 
параметрімен жиілікпен жүргізіледі.  
 
• «Vent. Mode», «РSV»жəне  «On» пернесін бас. 
 
РSV -ның  VG-мен комбинасиясы, 44 бет 
РSV -ның VIVE-мен комбинациясы, 48 бет 
 
• Желдеткіштің қажетті ережесінің параметрін 

айландыру тұтқасы «Pinsp» «РЕЕР» жəне «Vinsp» 
арқылы орнат – платомен ғана желдетуді 
жүргіз. 

 
Демалу уақыты мен демалыс көлемі нақтылығы 
дисплейде бейнеленеді.  
• Мүмкін болатын демалу уақытының ең 

жоғарғы шегін ТІ тұтқасын орнат.  
• «ТЕ» желдеткіш фонының жиілігін орнат 

(демалыс жоқта немесе науқастың демалысы 
аз кезде). 

• Триггер көлемін орнат, 35 бетті қара. 
 
 
• Өзі триггерирования болғанда триггер көлемін 

өсіру. 
 
 
 
• Дабыл шегін орнат 49 бетті қараңыз. 
  
    
 
 
• PSV ережесін ағудың жылдамдығы шамамен 

40 об. % болғанда қолдан.  
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СРАР 
 
Continuous Positive Airway Pressure 
 
Babylog 8000 plus РЕЕР/СРАР орнатылған 
деңгейінде тұрақты ағымды қанымдайды.  
 
   
• «Vent. Mode», «СРАР»жəне  «On» пернесін 

бас. 
 
РSV -ның VIVE-мен Демалудағы жəне 
демалыс шығарудағы жекелеген ағымдармен 
комбинациясы, 48 бет 
РSV -ның  HFV-мен жоғарғы жиілікті 
желдеткішімен комбинацациясы, 45 бет 
 
• РЕЕР/СРАР айналма тұтқасымен СРАР-

дың деңгейін орнат. Vinsp ағымын 
науқастың қажеттілігіне сəйкес реттеу. 

 
Қиғаш ағымды бейнелу үшін  
 
• «Graph» жəне «Flow» пернесін бас. 
 
Мəзірден шығу үшін: 
• « » пернесін бас. 

 
Өлшенген қысымды бейнелеу үшін 
• «Meas» жəне «Pressure» пернесін бас. 
 
Мəзірден шығу үшін: 
« » пернесін бас. 
«Mean» орташа қысымы РЕЕР/СРАР мен 
сəйкес келеді.  
Peak жəне РЕЕР мəні ережеде СРАР-мен 
бейнеленбейді.  
• Тұтқамен РЕЕР/СРАР мəнінен шамамен 5 

мбар жоғары Рinsp мəнін орнат.   
 
Өлшенген көлемді бейнелеу үшін  
• «Meas» жəне «Vol» пернесін бас. 
 
• Мəзірден шығу үшін 
« » пернесін бас. 

 
• Өздігінен демалудың көлемін тексер. 
• Дабыл шегін орнат 49 бетті қараңыз. 
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Мұрын тамақ түтікшесі арқылы берілетін 
СРАР 
 
Науқастың ауыз қуысындағы демалыс газы 
азайып кететіндіктен, минуттық көлемді 
немесе апноэні бақылау мүмкін емес. 
Сондықтан ағымдың физикалық   өлшемін 
сөндіру қажет. 
Ол үшін: 
• штекерден Y тəрізді түтікшені ағыту керек. 
 
• MV-ның төменгі шегін 0-ға жеткізіп, апноэ 

уақытын OUT-ға қой.(«дабыл шегін 
икемдеуді»қара) 

Төменгі минуттық көлем мониторланбайды,  
апноэ-ның дабыл сигнализациясы жүрілмейді. 
 
 
• Дисплейдегі бейне: 
 
• «ОК» пернесін бас, енді ағымды өлшеу 

функциясы сөндіріледі. 
 
  
Төменгі минуттық көлем 
мониторланбайды, апноэ-нің дабыл 
сигналы жүрілмейді. 
 

 
 

 

 43



 
VG- ның кепілденген көлемі 
(қосымша жарықтандару) 
 
 
SIPPV, SIMV жəне  PSV  желдету 
ережелерінде пайдалануға болады. 
Дем алу кезінде плато қысымы Pinsp  жəне PEEP 
арасында  Vtset берілген демалыс көлемін 
қанымдау үшін реттеледі. 
VG  үшін желдеткіш ережесі платомен қажет. 
Бұл функция тұрақты демалыс көлемімен 
желдетілетуге тиіс науқастарға арналған. 
 
 
 
• « Vent Option» пернесін бас. 
 
 
 
 
 
 
• «VG» пернесін басып, қажетті демалыс 

көлемін «+» немесе»- « пернесімен орнат. 
 
• «Оn» пернесін бас.  
Дисплейде демалыс көлемімен реттелген 
желдетудің қысым шыңы бейнеленеді. 
 
 
• Платомен желдетудің қажетті ережелерінің 

параметрін «TI», »TE», «PEEP» жəне « 
Vinsp«  айландыру тұтқасымен орнат 

 
 
 
• «Pinsp » айналдыру тұтқасымен қысымның 

жоғарғы керекті мəнін орнат. 
 
 
•  Мəзірден шығу үшін 
« » пернесін бас. 
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HFVжоғарғы жиіліктегі желдету 
(қосымша жарықтандыру) 
 
 
 
Mean орташа қысым сапасында РЕЕР/СРАР 
фонындағы жоғары жиілікті желдеткіш. 
Берілген жиіліктегі , жоғары жиілікті импульс 
орташа қысымға жиналады. 
  
Бұл ереже 2 кг дейін салмақтағы өкпеге 
жүкпен желдетілетін науқастарға арналған. 
 
 
• « Vent. Mode», «СРАР», «On« пернесін 

бас. 
• « Vent Option « пернесін бас 

 
 
. 
• « HFV»пернесін бас. 
•  пернесімен Frequ   жолындағы 

курсорды орнат (жиілік). 
•  пернесімен  A mpl    жолындағы 

курсорды орнат  (амплитуда) 
• «+» немесе»-« пернесімен амплитуда 

ауытқуын ретте. 
• «On» пернесін бас (ВКЛ). 
• (Mean) демалыс жолындағы орташа 

қысымды  «РЕЕР/СРАР» тұтқасымен 
орнат-орташа қысым 3 мбар-дан төмен 
емес болуы керек. 

 
VThf демалыс көлемін немесе DCO2  көмір 
қышқыл газын тасымалдау коэффицентін 
бақылап,  қажет болса, жиілік пен амплитуда 
ауытқуын түзету керек. 
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IMV жоғары жиілікті желдеткіш 
 
Жоғары жиілікті желдеткіш пен ауыспалы 
үрлеп дем алу қиылысуы. 
 
 
Жоғары жиілікті желдету кезінде орташа 
қысым РЕЕР/СРАР-дың берілген мəніне тең 
болады. 
 
Берілген жиіліктегі жоғары жиілікті импульс 
орташа қысымға жиналады. 
 
 
 
Бұл ереже 2 кг дейін салмақтағы өкпеге 
жүкпен желдетілетін науқастарға ,өлі 
кеңістікті азайтуға арналған. 
 
 
 
• « Vent. Mode», «IPPV/ IMV», «On« 

пернесін бас. 
 

 
 
. 
• « HFV» пернесін бас. 
• «   « пернесімен Frequ   жолындағы 

курсорды орнат (жиілік). 
• «   «  пернесімен  Ampl    жолындағы 

курсорды орнат  (амплитуда) 
• «+» немесе «-» пернесімен амплитуда 

ауытқуын ретте. 
• « On» пернесін бас (ВКЛ). 
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• (  Mean) демалыс жолындағы орташа 

қысымды  «РЕЕР/СРАР» тұтқасымен орнат-
орташа қысым 3 мбар-дан төмен емес болуы 
керек. 

• IMV дем алу жиілігі жəне ұзақтығын «TI» 
жəне «TE» айналдыру тұтқасымен орнат. 

• «Pibsp» айналдыру тұтқасымен  IMV дем 
алуына арналған қысым шегін орнат. 

 
 
• VThf демалыс көлемін немесе DCO2 көмір 

қышқыл газын тасымалдау коэффицентін 
бақылап, қажет болса жиілік пен амплитуда 
ауытқуын түзету керек. 
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VIVE дем алу ағымының бөлінуі 
 
 
VIVE( Variayre Inspiratory and Variayle 
Expiratory Flow –демалу жəне демалыс 
шығару ағымдарын жекелеп реттеу) 
V exps  демалыс шығарудың тұрақты ағымы  
Vinps  дем алуының тұрақты ағымынана 
байланыссыз реттеледі. Дем алу ағымы əдейі 
дем алу кезінде, демалыс шығарудағы ағым 
өздігінен дем алу фазасында жəне СРАР 
ережесінде əсер етеді. 
Vexps     демалыс шығарудың көбейген  ағымы 
төмендегілер үшін пайдаланылады: 
 
-жасанды дем алу ағымымен салыстырғанда 
өздігінен дем алу ағымының көбірек  болуын 
қанымдайды. 
- Y тəрізді өткізгіште өлі кеңістік көлемінің 
кішірейуіне науқастың контурындағы 
турбуленттігін үлкейту арқылы əсер етеді. 
-жасанды дем алу параметрін жекелеп 
реттеуді СРАР ережесіндегі қолмен желдету 
мүмкіндігімен  қанымдайды.  
 
 
Vexps    демалыс шығарудың азайған  ағымын 
оттегінің шығынын азайтуға пайдаланып,  
осыған сəйкес шығын азаяды. 
• «Vent. Option» пернесін бас. 

 
 
 
 
 
 
 
 
• « VIVE» пернесін басып, дем алыс 

шығару ағымын «+ «немесе»- « 
пернесімен орнат. 

• « On» жəне « » пернесін бас. 
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Дабыл шегін икемдеу 
 
Мониторингдағы шектер келесі параметрлермен 
автоматты реттеледі: 
 
Дем алыс жолындағы қысым 
 

 Дабылдың жоғарғы шегі 
əдейі дем алғанда:  Pinsp +5 мбар 

 
РЕЕР/СРАР+ 4мбар 

Дабылдың жоғарғы шегі 
демалыс шығарғанда 
немесе СРАР:      

РЕЕР/СРАР  2 мбар Дабылдың төменгі шегі: 
 

Бөлінгендегі дабыл шегі:    ( Pinsp –РЕЕР)/4 
+РЕЕР 

О2 концентрациясы  
Дабылдың жоғарғы шегі   «О2 –Vol. % «+ об. 

% 
Дабылдың төменгі шегі   «О2 –Vol. % «- об. 

% 
 
Дабыл критері туралы ақпаратты «Техникалық 
сипаттама» бөлімінен 106 беттен қара. 

 
 

 

 
Қолмен икемдеу 
MV минуттық  көлемінің апноэ,  демалыс жиілігінің дабыл шегін орнатуға пайдаланылады: 
 
Дабылдың жоғарғы шегі   
MV: 0-ден жоғарғы шегіне дейін 
Дабылдың төменгі шегі                                            
 MV: дабылдың төменгі шегінен 15л/мин-ға 

дейін 
Төтенше сигнализацияның пайда болуын  
кешіктіру «Alarm delay»:           
( MVLow жəне  VT low дабылының кешігуі) 

 
0-ден 30 сек 

Апноэ уақыты:            
                                     
                                    

5-тен 20 сек 
20 сек-тан көп болса =сөнеді 
Өте кіші балаларды желдеткенде  
мониторингні артефакт (жалған  
дабыл) болудың алдын алу үшін 
сөндіреді.  
Осы жағдайда апноэ мониторингсін 
автоном аппараттың көмегімен  
қанымдайды. 

Жиілік «ентігу» («pantinq») :             20- дан 200 демалыс/мин 20 дем/мин 
төмен=сөндіріледі    
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Мониторинг мəзірінде   « » 
пернесін бас. 
 
 
 
• видеобейненің мысалы: 

 
 
 
 
 
 
•  пернесімен дабылдың 

қажетті параметрін таңда. 
• «+» немесе «-» пернесімен дабылдың 

қажетті параметрін иелен. 
 
 
Пернені бірнеше ретқысқа бас: мəнді 
адымдап өзгерту үшін 
 
Пернені басқан қалыбында басып ұстап тұр : 
мəнді тез өзгерту үшін. 
 
 
 
 
MV дабыл шегін икемдеуге нұсқау: 
MV минуттық көлемін өлшенген мəні 
тұрақталған соң: 
 
• « +30%» пернесін бас.Дабылдың төменгі 

шегі нақты өлшенген минуттық 
көлемнен 30% төмен. Дабылдың 
жоғарғы шегі нақты өлшенген минуттық 
көлемнен 30% жоғары, бірақ 15 л/мин- 
нен жоғары емес.  

 
 
 
 
Мəзірден шығу үшін: 
• « » пернесін бас 
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Арнайы функциялар 
 
Желдеткішті қолмен қосу 
 
Бұл функция желдетудің кез келген 
ережесінде ТІ жəне ТЕ қондырылған мəніне 
байланыссыз əсер етеді. 
Басқа орнатылған параметрлер жалғастырып 
əсер ете береді. 
 
 
 
1 Демалудағы «Рinsp» қысымын айналма 

тұтқамен шектеу. 
 
2 «man lnsp» пернесін басқан қалпында  дем 

алудың барлық уақытында басып ұста, 
мысалы, ең жоғары демалумен кеудені 
рентгенге түсіргенде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Видеобейненің мысалы: 
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Дəрілерді тарату 
(қосымша жарықтану) 
 
Дəрілерді тарату желдетудің кез келген 
ережесінде жүріледі. 
 
 
Міндетті түрде жарықтандыру. 
Желдеткіштің артқы панеліндегі 
медициналық ауаға арналған ұяшық пен 
қосымша құралдардың жиынтығы 84 11 025. 
 
Аэрозолдар демалыс шығару клапанын 
бекітіп, желдетуді зақымдауы мүмкін. 
Осыған байланысты шашу аяқталған соң 
дереу шығу клапанын таза ,стерилденген 
клапанмен алмастыру керек. 
Аэрозолдар сүзгілерді де бітеуі мүмкін, 
сонымен желдетуді бұзады. 
 
• Бактериалды сүзгіні шашқыштың шығу 
тесігіне немесе шығу сызығына орнатуға 
тиым салынады.  
 
Дайындау 
 
Коннекторды орнату. 
 
1 Желдеткіштің сол жақ корпусындағы 
төменгі бекіту бұрандасын айналдырып, 
коннекторды осы бекіту бұрандасымен  бұрап 
бекіт.  
 
2 Желдеткіштің артқы панелінің ұяшығына 
штекерді орнатып, штекердің ұяшыққа 
бекітілгенін қадағала. 
 
• Шашқышты жұмысқа қосымша берілген 

нұсқауға сəйкес дайында жəне 
 
3 шығу тесігіне диффузорды орнат. 

 
4 кіру тесігіне 11 мм диаметрлі катетелі 

патрубокты орнат. 
   

• Кіру сызығындағы түтікшелерді 
ажыратып, араларына шашқышты қос. 
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Инкубатормен жұмыс істеу кезінде 
 
• Дəрілерді шашқыштың шығу штуцерін 
инкубатордың үстіңгі түтікшесімен қос. 
 
 
 
 
Инкубаторсыз жұмыс істеу кезінде 
 
• Айналдыру стреласының қысқышына жұмсақ 
нығыздағыш орнат. 
 
 
 
• Шашқышты тік қалыпқа орнатып, толтыр. 
 
 
 
 
Медициналық аэрозолдар ағым датчигін 
ластайтындықтан: 
 
Алдымен: 
 
1 ағым датчигінің штекерін алады 
 
• Babylon 8000 plus авариялық сигналын таста, 

жəне құпта. 
 
 
Сосын: 
 
2 ағым датчигін ал  
 
3 84 11 024 глушителін орнат (дəрілерді шашу 

қондырғысының қосымша құралдар 
жиынтығынан) 

 
 
 
Ағым датчигі ажыратылғанда минуттық 
көлемнің мониторингсімен апноэнің дабыл 
авариялық сигналы мүмкін емес. 
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Шашқышты қосу 
 
Қорек сызығының штекерін ұяшыққа орнат 
,штекер ұяшыққа бекіген болуға тиіс. 
 
 
 
 
Медициналық шашқыштардың ерекшелігі 
 
1 Медициналық шашқыш үзіліссіз жұмыстайды. 

Сонымен бірге дем алыс шығару кезінде 
аэрозолдар өкпеге кірмейді. 

 
Шашқыш қысылған ауамен 
жұмыстайтындықтан, FIO2 оттегінің 
концентрациясы төмендеп, О2 
концентрациясының белгіленген мəндерінен 
шашқыш уақыты ауытқыйды. 
 
FіO2-нің тұрақты мəнін қолдау үшін 
. 
• О2 концентрациясын аэрозолды шашу кезінде 
«O2-Vol%» айландыру тұтқасының көмегімен 
арттырып, оң жақтағы диаграмманы басшылыққа 
ал.  
 
 
Мысалы: Vдем алу ағымында  =  10 л/мин 
O2-Vol%                                      = 80  об.% 
 
Дəрілерді шашу кезінде оттегінің 
концентрациясын шамамен 90 об.% O2-Vol% 
айналдыру тұтқасы арқылы орнат. 
 
Шашуды тоқтату 
 
2 Ұяшықты бас, штекер ұяшықтан шығады. 
• Шашқышта қалған дəрілердің қалдығын 

тазалап, шашқышты бұзып, эксплуатациялау 
нұсқауына сəйкес  тазалайды. 

• Корпусқа ағым датчигін орнатып, ағым 
датчигінің штекерін қос.  
• Жұмысқа дайындаған дем шығару клапанын 
орнат.17 бетті қара.                                      
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Қиғаш жəне өлшенген мəндердің бейнесі 
 
Pawдемалыс жолындағы қиғаш қысым 
• Мониторинг мəзіріндегі «Graph» жəне  

«Paw» пернесін бас. 
 
 
 
Видеобейненің мысалы: 
 
1 Қысым осі  (50 мбар) 
 
2 Pinsp қысым  шегі(көлденең пунктирлі сызық) 
 
3 Уақыт осі (2 сек) 
 
4 ТЕ демшығарудың орнатылған  уақытының 

соңы (тік пунктирлі сызық) 
 
 
 
• Мəзірден шығу үшін 
« » пернесін бас 
 
 
 
Қиғаш ағымды бейнелеу 
 
 
• Мониторинг мəзірінде « Graph» жəне « 
Flow» пернесін бас. 
 
Видеобейне мысалы: 
 
1 Ағым осі (10 л/мин) 
2 Нольдік сызық 
3 Уақыт осі (2 сек) 
4 Те дем шығару орнатылған уақытының 

аяқталуы(тік пунктирлік сызық) 
 
 
 
Мəзірден шығу үшін 

« » пернесін бас. 

 
 

 

 55



 
Қиғаштарды тоқтату 
 
 
«Graph « ауыстырып, « Fzeeze» пернесін бас 
 
Тоқтатуды алып тастау үшін (стоп-кадр) 
 
1 « Fzeeze» пернесін қайта басып, -экранда 

реалный уақыттың қиғашы бейнеленеді. 
 
 
 
2 Мəзірден шығу үшін 

« » пернесін бас. 
 
 
 
 
Өлшенген қысым қорытындыларының 
бейнесі 
 
 
3 Мониторинг мəзіріндегі «Meas» жəне  

«Paw» пернесін бас. 
 
 
Видеобейне мысалы: 
 
Peak  = алдағы демалыс циклының мəнінің 
шыңы  
Mean   = алдағы демалыс циклының ортаңғы 
мəні 
PEEP = алдағы демалыс циклының демалыс 
шығарудағы соңғы мəні 
 
 
 
 
4 Мəзірден шығу үшін 

« » пернесін бас. 
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Демалыс бұлшық еттерінің параметрін 
бейнелеу 
 
Babylog 8000 plus аппараты науқастың өкпесінің 
комплайнс пен қарсыласуын сызықты кері тартпа 
əдісімен есептейді. 
 
• Монитортнг мəзіріндегі « Menu» жəне «RC» 

пернесін бас. 
R  =  түтікшені есептегендегі демалыс 
жолының қарсыластығы. 
 
C  =   респиратор жүйесінің динамикалық 
комплайнсы. 
TC =  респиратор жүйесінің тұрақты 
уақыты, милли сек пен 
С20/С  =  өкпенің созылуын көрсететін 
индекс: 
С20/С< 0,8 өкпе созылған болуы 
мүмкін.(платосыз желдету ережесінде ғана 125 
бетті қара) 
R =  сызықтық керітартпа 
кооррелясының коэффиценті. 
Параметр мəнінің есебін 125 беттен қара. 
Қолмен демалдырған соң экранда бір минут  
қисық жəне сəйкес сандардың өлшем 
қорытындысын талдау үшін қисық сызықтар 
автоматты тоқтатылады. 
Қисық бейнеленгендерді таңдау 55 бетті қара. 
Тоқтатылған қисықтарды жою 56 бетті қара. 
Бейнеленген мəндерді ертіп жүретін дабыл 
нышандары r (үш бұрыштағы леп белгісі)  өлшеу 
қорытындылары дұрыс емес болуы мүмкін 
екендігін көрсетеді, мысалы ағудан болып. 
Мəзірден шығу үшін: 
Мəзірден шығу үшін 
• « » пернесін бас  
Көлемді өлшеу қорытындыларын бейнелеу 
• Мониторинг мəзірінен»Meas «Vol»  пернесін 

бас. 
• Видео бейне мысалы. 
MV= демалыс шығарудағы минуттық көлем 
Spont = минуттық көлемдегі өздігінен дем алу  
Lesk= трубкадан ағу (123 бет) 
VT=демалыс  шығарудың алдыңғы демалыс 
циклінің демалыс көлемі. 
  
Мəзірден шығу үшін: 
• « » пернесін бас  
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Қиылыстырып өлшенген мəндердерің 
бейнесі 
 
• Мониторинг мəзірінен «Meas» жəне « MV 

O2 P» пернесін бас. 
• Видеобейне мысалы: 

 
 
MV  =  демалыс шығарудағы минуттық 
көлем 
 
FIO2 = демалудағы өлшенген оттегі 
концентрациясы 
 
 Mean =  демалыс жолындағы алдағы 
демалыс циклының ортаңғы мəні 
 
Мəзірден шығу үшін: 
• « » пернесін бас  
 
 
Жоғары жиілікті желдету кезіндегі көлемді 
өлшеу қорытындыларының бейнесі 
 
• мониторинг мəзірінен «Meas» жəне  

«HFVоl» пернелерін бас. 
• Видеобейне мысалы: 

MVim   = өкпенің əдейі желдетуіндегі дем 
алудың өлшенген минуттық көлемі(л/мин) 
 
DCO2 = өкпеден көмір қышқыл газын 
тасымалдау коэффиценті ( мл 2 /сек) 
DCO2 =  VTHf 2 * 1 
f = жоғары жиілікті импульс жиілігі (Гц). 
 
VTin  = өкпенің əдейі желдетуіндегі дем алудың 
өлшенген демалыс көлемі(л/мин) 
 
 VTHf = жоғары жиілікті желдетудегі 
демалудағы өлшенген демалыс көлемі (HFV) 
(мл) 
 
 
 
Мəзірден шығу үшін: 
• « » пернесін бас  
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Барлық орнатылған мəндердің бейнесі 
 
• Мониторинг мəзірінен «List» пернесін 

бас. Дисплейде барлық орнатылған 
мəндер бейнеленеді 

 
 
 
 
 
 
 
• Видео бейне мысалы: 

 
 
Келесі орнатылған мəндерді буйнелеу үшін: 
• «Set2» пернесін бас. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Өлшенген барлық мəндердің бейнесі 
 
• «Meas 1»;жəне « Meas 2» пернесін бас. 

Дисплейде барлық өлшенген мəндер 
бейнеленеді. 

• Видео бейне мысалы: 
 
 
 
 
 
Мəзірден шығу үшін: 
• « » пернесін бас  
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Трендті бейнелеу 
 
Аппараттың есінде алдыңғы 24 сағаттың барлық 
өлшенген мəндерінің тренді сақталады. 
 
FiO2             демалудағы оттегі концентрациясы 
Mean            ортаща қысым 
MV         минуттық көлем 
C            динамикалық комплайнс 
R            қарсыластық 
RVR      Rate VolumeRatio  
              Коэффицент- демалыс көлеміндегі 
демалыс жиілігі (127 бет) 
 
 
• Мониторинг ережесіндегі «Trend» пернесін 

бас. 
 
• Видеобейне мысалы: 

 
Аппараттың естелігінде жазылған мəліметтердің 
бөлігі  бөлімде бейнеленелі. Бөлімнің енін (уақыт 
интервалы) жəне оның орнын өзгертуге болады. 
 
 
• « Param « пернесімен өлшенген мəннің 

қажеттісін таңда. 
• Бейненің енінің кесімін таңдап- уақыт 

интервалы-перне « »жəне « ». 
Интервалдың ең жоғарысы-24 сағ.-ең төменгісі-2 
сағ.Бастапқы жəне аяқталу моменттері санмен 
бейнеленеді.(сағат. Минут) 
 
• Кесіндіні пернемен «» жəне «» ауыстыр. 
 
босқа  шығындау сызығының  сол жағындағы 

курсорға: 
уақыттың кесілген бейнесі естеліктің бастапқы 
мəнімен сəйкес келеді. 
 
 
босқа  шығындау сызығының  оң жағындағы 

курсорға: 
уақыттың кесілген бейнесі естеліктің соңғы 
мəнімен сəйкес келеді. 
 
Мəзірден шығу үшін:  
 
• « » пернесін бас  
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Хабарлама 
Хабарлама оның приоритетімен сəйкес 
бейнеленеді. Екі хабарлама қатар болғанда 
жоғары приоритетті хабарлама бірінші 
шығарылады. 
Хабарлама ағымдаығ видеобейне жиналған 
терезеде бейнеленеді. 
Хабарламаның көрінуінмен хабарламаның 
приоритетіне сəйкес дыбыс сигналы қатар 
жүреді. 
 
 
• Видеобейненің мысалы: 
 
Хабарлама оны тудырған себебі жойылған соң 
жоғалады. 
 
Дабыл хабарламасы. 
 
Қызыл жарық индикаторы жыпылықтап, үзік-
үзік дабыл сигналы беріледі. 
 
Дабыл сигналы өмірге қауіп тудыратын 
мысалы, түтікшенің бүктетілуі, сияқты дереу 
шара қолдану қажеттілігін көрсетеді. 
 
Сақтандыру хабарламасы. 
 
Қызыл жарық индикаторы жыпылықтап, 
əртүрлі биіктіктегі 3 дыбыс  ретімен  беріледі. 
 
Сақтандыру хабарламасы өмірге қауіп 
тудыратындай жағдайға сəйкес оның алдын алу 
үшін тезірек мүмкіндігінше шара қолданудың 
қажеттілігін көрсетеді.. Сақтандыру 
хабарламасы пайда болысымен жағдайға 
сəйкес 2 минуттан кем емес уақытта жауап 
беру керек. 
 
  
Жетекші жəне нұсқау беретін хабарлама 
 
Хабарламаның пайда болуы қысқа дыбыс 
сигналымен бірге жүріледі. 
 
Жетекші жəне нұсқау беретін хабарлама 
қызметкердің сəйкес функциясымен немесе 
орнатылған мəніне назар аудартады. 
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Хабарлама мен дыбыс сигналын басу үшін 
шамамен 30 сек: 
1 «ОК»пернесін бас 
Əрбір хабарлама автоматты түрде журналға 
тіркеледі.(аппараттың естелігіне) 
 
Сақтандыру/ дабыл сигналынын басу-2 минут. 
 
2 «» пернесін бас. 
 
Дыбыс сигналын басуды тоқтату үшін: 
 
2 «» пернесін қайталап бас. 
 
Ақау мен үзіліс туралы мəліметтер,олардың 
себебі жөндеу жолдары 78 бетте келтірілген. 
 
 
 
 
Тізімдеу журналын қарау 
 
 Барлық қорқынышты, сақтандыру, нұсқау жəне 
жетекші хабарламалар автоматты түрде 
электронды тізімдеу журналына 
түсіріледі.(аппараттың естелігіне) 
 
Əрбір жазба хабарламаның берілген уақытын, 
ақпарат пен хабарламаның текстісін, ол оқылды 
ма, пайдаланушымен құпталды ма (қарапайым 
бейне) немесе жоқ па (жазба көмескі жарықпен) 
дегенді көрсетеді. 
• Мониторинг ережесінде «     « пернесін басып, 

= тізімдеу журналын шақырады. 
 
 
 
• Журналдағы жазбаны беттеу «»   «» пернесінің 

көмегімен істеледі. 
 
 
• Видеобейненің мысалы: 
 
 
Мəзірден шығу үшін 
• « » пернесін бас  
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Конфигурация 
 
Уақытпен ай/күнге икемдеу жəне бейнелеу 
 
• «Cal.Config» «Config» жəне «Clock» 

пернелерін бас. 
• « »  жəне « » қажетті түзеу 

параметрін пернемен таңда (02 
мысалымен). 

• « » жəне « » пернесімен сəйкес 
мəнді орнат. 

 
 
• Видеобейненің мысалы: 
 
 
• « » пернесін бас.   
Орнатылған мəндер аппаратты сөндірген соңда 
жадында сақталады.  
 
 
 
 
 
Дыбыс сигналының қаттылығы  
 
• «Cal.Config» «Config» жəне « » 

пернелерін бас. 
 
 
• Видеобейненің мысалы: 
 
• « » жəне « » пернесімен 

қажетті дауыс қаттылық деңгейін орнатып, 
икемдеу процсесімен индикациялау 
шкаласында қабат жүретін бақылау дыбыс 
сигналымен бағдарлайды. 

 
 
Мəзірден шығу үшін: 
• « » пернесін бас.   
 
 
Орнатылған мəндер аппаратты сөндірген соңда 
жадында сақталады.  
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Дисплейдің контрастылығы 
 
СК-десплейлі аппаратына ғана: 
Дисплейдің контрастылығы байқау бұрышына 
сəйкес видеобейненің қолайлы сапасын 
қанымдау үшін реттеледі.  
 
• «Cal.Config» «Config» жəне «Contr» 

пернелерін бас. 
 
• Видеобейненің мысалы: 
 
 
Дисплейде бақылау торы бейнеленеді. 
• « » жəне « » пернелерімен 

қолайлы контрастылықты орнат. 
 
 
Мəзірден шығу үшін: 
• « » пернесін бас.   
 
 
Орнатылған мəндер аппаратты сөндірген соңда 
жадында сақталады.  
 
Хабарлама тілін таңдау 
 
Келесі тілдің нұсқалары қарастырылған: 
Американдық, неміс, ағылшын, испания, 
француз, италия, голандия жəне швед. 
 
• «Cal.Config» «Config» жəне «Contr» 

пернелерін бас. 
 
• Видеобейненің мысалы: 
 
 
• « » жəне « » пернелері мен тілді 

таңдайды. 
 
 
Мəзірден шығу үшін: 
• « » пернесін бас.   
 
 
Орнатылған мəндер аппаратты сөндірген соңда 
жадында сақталады. 
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Ұқсас жəне сандық интерфейстер (Қосымша 
жабдықтау) 
 
Интерфейстер өлшенген мəндерге қорытынды 
жасауға арналған (ұқсас үлгі),  
хаттамаларға қорытынды жасау.  
мəліметтерді науқастың мониторына немесе ДК 
шығару мысалы, BabyView  жəне басқа 
бағдарламалар жəне графикалық жəне сандық 
үлгідегі желдетудің параметірін бейнелеу үшін. 
 
Сыртқы қондырғы берілген мəліметтер 
терапефтикалық шешім қабылдаудың 
жалғыз негізі бола алмайды!  
 
BabyLog 8000 plus орналасқан бөлмеде 
құралдарды қосу науқастан 1,5 м аз емес 
қашықтықта болу керек.  
 
Екі ұқсас шығу жолдары сыртқы қондырғыдағы 
екі өлшенген параметрлерді беруге арналған. 
 
Интерфейс RS 232  принтер жəне принтерде 
келесі басылып шығарылған мəліметтерді 
қосуға арналған.  
- Хаттама 
- Трендінің жадындағы мағлұматтар 
- Мəндердің қиғаш өлшемдері  
немесе  
науқастың мониторына немесе ДК мəліметтерді 
шығару үшін. 
 
Импульстың шығу жолдары сигналдарды 
жіберуге арналған: 
- Триггерлі əдейі жасалған демалу 
- Əдейі жасалған демалу 
- Дабыл. 
 
Өлшенген мəндердің қорытындысы 
Analog1 жəне Analog2 ұқсас интерфейстер 
сыртқы қондырғыға қатар екі таңдалған өлшем 
параметрін жіберуге мүмкіндік береді, мысалы, 
VT, Paw, Flow... . 
Шығу жолы контактысындағы диапазон күші 0-
ден 10 В–ға дейін. 
• Өзі жазушыны 83 06 487 сыммен қос 

(техникалық сипаттамасын 108 бет) 
• Сигнал жəне шкала диапазонын таңда, 72 

бет 
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Импулсьты шығу жолының   сигналы 
 
Импулсьты шығу жолының   сигналы 
желдету процесінде орын иеленіп оқиғаны 
бейнелейді, мысалы, барлық əдейі жасалған 
демалу немесе əдейі жасалған триггерленген 
демалуда. Сигналдар екі деңгейде болуы мүмкін: 
жоғары (Н) немесе төмен (L) (техникалық 
сипаттаманы қара 108 бет). 
 
Икемдеуге байланысты импульстар келесі үлгіде 
болуы мүмкін. 
 
Əдейі жасалған демалу 
Əдейі жасалған демалу кезінде жоғары деңгейде 
(Н), қалған уақытта – төменгі деңгей (L).  
 
Əдейі жасалған триггерленген демалу 
Əдейі жасалған триггерленген демалу кезінде 
жоғары деңгейде (Н), қалған уақытта – төменгі 
деңгей (L). 
 
Дабыл 
Дабыл сигналы пайда болғанда - төменгі деңгей 
(L), қалған уақытта – жоғарғы деңгей (Н). 
 
• Өзі жазушыны 83 06 487 сыммен қос. 
• Қажетті сигналды таңда «Импульсті 

шығарудың конфигурациясы» бөлімін 73 
беттен қараңыз. 

 
Басып шығару 
Басып шығаруға келесі принтерлерді пайдалануға 
болады: 
Epson LX 300, 
Тізбектелген интерфейсті Epson FX 870,  
Epson симуляция модульді жəне тізбектелген 
интерфейсті HP LaserJet. 
Басқа принтерлерді Drager Medizintechnik GmbH 
фирмасының консултациясынан соң пайдалануға 
болады. 
• Принтерді 83 06 489 кабелімен қос.  
 
Интерфейс RS 232 принтері мен BabyLog 8000 
plus-тың бірге сəйкестігін қанымдау үшін 
конфигурациялау керек.  
 
 
• Интерфейс RS 232 конфигурациялау, 73 бет 
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«Cal.Config» пернесін бас. 
 
 
 
 
 
 
 
• «Print» пернесін бас. 
• Видеобейне мысалы: 
 
 
 
 
 
Есеп беруді басып шығару 
 
 
Бұл функция өлшемдер қондырылған мəндер жəне 
аппараттың жағдайын құжаттау үшін 
пайдаланылады.  
Мысалы: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хаттаманы басып шығару үшін (бір дана қатты 
көшірмесін алады). 
• «Select» пернесін қайталап басып «Report» 

опциясын таңда. 
• «Start» пернесімен басуға команда бер. 

Перненің функциясы «Stop» басқанда өзгереді.  
 
Есеп беруді басқан кезде «All» (барлық 
мəліметтерді басу) «BabyLink» функиясына кіруге 
рұқсат жоқ. Басқа функциялар ынталандырылған 
болуы мүмкін. Бірақ басу есеп беруді басу 
аяқталған соң ғана басталады.  
 
Басып шығаруды тоқтату үшін: 
«Stop» пернесін бас. 
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Есеп беруді автоматты түрде басып шығару үшін 
əрбір 30 минут сайын: 
• «Select» пернесін қайталап басып «30 Min. 

report» опциясын таңда. 
• Басатын «Start» пернесіне команда бер. 

Перненің функциясы «Stop»-да өзгереді.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Трендерді басып шығару 
 
Бұл функция Mean, MV жəне  FiO2 өлшенген 
мəндерін графикалық үлгіде басып шығаруда 
пайдаланылады. Аппарттың жадына жазылған 
сəйкес 24 сағаттық трендтің үзіндісі басып 
шығарылады.  
 
• «Select» пернесін қайта-қайта басып «Trend» 

опциясын таңда.  
• Басатын «Start» пернесіне команда бер. 

Перненің функциясы «Stop»-да өзгереді.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мысалы: 
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Басып шығаруды тоқтату үшін: 
• «Stop» пернесін бас. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қиғаштарды басып шығару 
Бұл функция графикалық үлгідегі келесі 
параметрлерді көрсету үшін пайдаланылады: 
демалыс жолындағы қысым 
ағым 
демалыс көлемі 
 
 
• «Select» пернесін қайта-қайта басып «Graphics» 

опциясын таңда.  
• Басатын «Start» пернесіне команда бер. 

Перненің функциясы «Stop»-да өзгереді.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Басып шығаруды тоқтату үшін: 
• «Stop» пернесін бас. 
 
 
Мысалы: 
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Барлық мəліметтерді басып шығару 
Бұл функция есеп беру, тренд жəне 
қиғаштарды басып шығаруға пайдаланылады. 
 
• «Select» пернесін қайта-қайта басып «All» 

опциясын таңда.  
• Басатын «Start» пернесіне команда бер. 

Перненің функциясы «Stop»-да өзгереді.  
 
 
Басып шығаруды тоқтату үшін: 
• «Stop» пернесін бас. 
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Науқас туралы мəліметтерді мониторға 
шығару 
  
Бұл функция сыртқы қондырғыда өлшенген 
қорытындыларды (монитор, ДК) BabyLink 
мəліметтеріне беру хаттамасымен шығаруға 
мүмкіндік береді. «BabyLink» эксплуатациялау 
нұсқауын қараңыз.  
Мониторды 83 06 488 сымымен қосыңыз.  
 
• «Select» пернесін қайта-қайта басып 

«BabyLink» опциясын таңда.  
• Басатын «Start» пернесіне команда бер. 

Перненің функциясы «Stop»-да өзгереді.  
 
 
Басып шығаруды тоқтату үшін: 
• «Stop» пернесін бас. 
 
 
 
Интерфейстің конфигурациясы 
 
Бұл функция интерфейс RS 232, ұқсас 
интерфейстер жəне испульсты демалыс 
шығаруды бағдарламалау үшін пайдаланылады.  
• «Сal.Config» «Config» жəне «Com» 

пернелерін бас.  
• Видеобейне мысалы. 
 
 
 
 
 
 
Ұқсас интерфейс арқылы шығару үшін 
сигналдар мен диапазон таңдау 
 
• «Param» пернесін қайта-қайта басып, 

«Analog1» опциясын таңда. 
• «» жəне «» пернесімен қажетті параметрді 

таңда. 
• «Param» пернесін басып, «» жəне «» 

пернесімен қажетті диапазон таңдаңыз. 
 
Осындай ұқсас  үлгімен екінші ұқсас 
интерфейсті икемдеңіз (Analog2).  
Орнатылған мəндер аппартты сөндірген соңда 
жадында сақталады.  
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Келесі параметрлердің сигналдары мен диапазондарын таңдауға болады: 
Қысым    
демалу жолындағы  -10 ... 90 мбар → 0 ... 10 В 
Қысым    
демалу жолындағы  -5 ... 45 мбар → 0 ... 10 В 

Орташа қысым   

демалу жолындағы  -10 ... 90 мбар → 0 ... 10 В 
Орташа қысым   
демалу жолындағы  -5 ... 45 мбар → 0 ... 10 В 

FiO2 0 … 100 об.%  

Ағым  - 40 ... 40 л/мин → 0 ... 10 В 

Ағым  - 20 ... 20 л/мин → 0 ... 10 В 
Ағым  - 10 ... 10 л/мин → 0 ... 10 В 
Ағым  - 5 ... 5 л/мин → 0 ... 10 В 

Көлем  0 ... 500 мл → 0 ... 10 В 

Көлем  0 ... 100 мл → 0 ... 10 В 
Көлем  0 ... 50 мл → 0 ... 10 В 
Көлем  0 ... 25 мл → 0 ... 10 В 

Демалу көлемі  0 ... 500 мл → 0 ... 10 В 

Демалу көлемі  0 ... 100 мл → 0 ... 10 В 
Демалу көлемі  0 ... 50 мл → 0 ... 10 В 
Демалу көлемі  0 ... 25 мл → 0 ... 10 В 

Минуттық көлем MV 0 ... 10 л/мин  → 0 ... 10 В 

Минуттық көлем MV 0 ... 5 л/мин  → 0 ... 10 В 
Минуттық көлем MV 0 ... 1 л/мин  → 0 ... 10 В 
Минуттық көлем MV 0 ... 0,5 л/мин  → 0 ... 10 В 

MVim 0 ... 10 л/мин  → 0 ... 10 В 

MVim 0 ... 5 л/мин  → 0 ... 10 В 
MVim 0 ... 1 л/мин  → 0 ... 10 В 
MVim 0 ... 0,5 л/мин  → 0 ... 10 В 

VTim 0 ... 500 мл → 0 ... 10 В 

VTim 0 ... 100 мл → 0 ... 10 В 
VTim 0 ... 50 мл → 0 ... 10 В 
VTim 0 ... 25 мл → 0 ... 10 В 

VTHF 
0 ... 25 мл → 0 ... 10 В 

VTHF 0 ... 5 мл → 0 ... 10 В 

DCO2 0 … 200 мл2/сек  → 0 ... 10 В 

DCO2 0 … 50 мл2/сек → 0 ... 10 В 

Үздіксіз ағым (орнатылған мəн) 0 ... 125 л/мин → 0 ... 10 В 

Азаю коэффициенті  0 ... 100 % → 0 ... 10 В 
MV-ғы өздігімен демалу 0 ... 100 % → 0 ... 10 В 
 
Стандартты зауаттық орнатулар: 
Analog 1 интерфейсі:  
ағым -20 ... 20 л/мин  
Analog 2 интерфейсі:  
Қысым   
Демалу жолында -10 ... 90 мбар 
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Жұмыс процесінеде стандартты 
қондырғыларды икемдеу үшін: 
• «V /P » пернесін бас. 
Егер өлшенген мəндер шкаланың шегінен 
шықса, күш шкаланың соңғы өлшемімен 
шектеледі. 
Орнатылған мəндер аппарат сөндірілген соң да 
жадында сақталады. 
 
 
 
Импул ьсті дем шығарудың 
конфигурациясы 
• «Param» пернесін басып,  опцииясын 

таңда. 
• «» немесе»» пернесімен қажетті сигналды 

таңда. 
 Триггировандалған əдейі жасалған дем алу 
Немесе 
əдейі жасалған дем алу 
немесе  
дабыл сигналы. 
Стандартты заводтық қондырғы: 
əдейі жасалған дем алу 
 
Орнатылған мəндер аппарат сөндірілген соң да 
жадында сақталады 
 
Интерфейс RS 232 конфигурациясы 
Бұл функцияны бод (вaudrate) пен жұптағы 
(parity) мəліметтердің берілу жылдамдығын 
таңдауға пайдаланады. 
 
• «Param» пернесін қайта-қайта  басып, 

»Baudrate» опцииясын таңда. 
• «» немесе»» пернесімен мəліметтерді беру 

қажетті жылдамдығын таңда: 
9600, 2400,немесе 1200 
 
• «Param» пернесін  басып, «Parity» опциясын 

таңда. 
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• « » немесе « » пернесімен таңда: 

NONE ( жұптылығын тексермей) 
немесе 
EVEN (жұптылығы) 
немесе 
ODD ( тақ ) 

 
• Егер интерфейске «NONE» принтері қосылса. 
 
Стандартты завод қондырғысы. 
 

Беру жылдамдығы : 9600 
Жұптылығы :            NONE (жұптылығын 
тексермей) 
Стоп-бит:                  1 (fix) 
Мəліметтер биті :     8 ( fix ) 

 
 
 
 
Мəзірден шығу үшін: 
• « » пернесін бас.   
 
Орнатылған мəндер аппарат сөндірілген соң да 
жадында сақталады 
 
 
Принтерді икемдеу 
 
Принтерді келесі бейнеде конфигурациялау керек: 
 
Беру жылдамдығы : Babuloq 8000 plus сияқты 
Жұптылығы :            NONE (жұптылығын 
тексермей) 
Бит мəліметтері :      8 
Квитирование :          XON / XOFF 
                                    Alternate Control Sequence  
                                    Mode 
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Жұмысты аяқтау 
 
 
Аппаратты науқастан ағытқан соң 
Аппараттың панелінің артына: 
 
желілік сөндіргіштің үстіндегі қорғаныс 

қақпағын келесі жағына апар 
 
кнопканы бекігенге дейін бас жəне оны босат = 

сөндір 
• Ылғалдатқыштың желілік сөндіргішін 0-ге 
орнат 
• Барлық штекерлерді электр жəне газ 
розеткаларынан ал. 
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АҚАУЛАРДЫ ІЗДЕУ ЖƏНЕ ЖОЮ  
  
Мазмұны  
  
Ақауларды іздеу жəне жою 78 
 

 77



Ақауларды іздеу жəне жою 
BabyLog 8000 plus авариялық сигналдары 3 түрге бөлінеді: 
Дабыл хабарлама – Ескерту хабарламасы – Ұсыну жəне сілтейтін хабарлама. 
Төменгі кестеде хабарламалар алфавиттік тізім бойынша берілген. 
Кесте ақауларды іздеу жəне жою барысында көмек болады. 
 
Хабарлама  Себебі  Ақауды жою 
Airway pressure high 
Exp.Valve opened 

Науқас контурында қысымды 
өсіру: жүйені қосу үшін  
демшығару клапаны ашылған. 
Құрал ақауы (науқас контуры)

Науқас контурын тексеру. 
Науқас контурын алмастыру. 
 
DragerService хабарласыңыз.  

Airway pressure high 
Inspiration cancelled 

Науқас контурында қысымды 
өсіру: жүйені қосу үшін  
аппараттық демалуы 
қызқартылған.  
Құрал ақауы (науқас контуры)

Науқас контурын тексеру. 
 
Науқас контурын алмастыру. 
 
DragerService хабарласыңыз.  

Airway pressure high Жүйенің герметикасының 
бұзылуы: азаю немесе 
ажырау. 
Демалуда немесе 
демшығарудың ағымының 
төменгі деңгейі орнатылған. 

Контурдың гермитикалығын 
қамтамасыздау. 
Ағымды жоғарлату. 

Apnoea Науқастың өздігімен 
демалудының тоқтауы. 

Науқасты бақылай отыра 
желдету. 

Calibrate flow sensor !! Аппаратты əрбір қосқан 
сайын немесе электро 
тоғының көп келуінен кейін 
ағым датчигін қайтадан 
калибрлеу қажет.  
Ағымды калибровкасыз 
өлшеу мүмкін емес. 

«OK» пернесін басу жəне 
ағым датчигін калибрлеуді 
орындау (25 бет).  
Ағымның өзгеруінсіз 
жұмысты жалғастыру үшін 
«OK» пернесін басыңыз.   

Check PEEP setting! Жоғарғы жылдамдықты 
желдетуде демалу жолындағы 
қысымның орташа мəні 
«РЕЕР/СРАР» тұтқасын 
айналдыру арқылы 
орнатылады.  

Жоғарғы жиілікті желдету 
аяқталғаннан кейін РЕЕР 
қажетті деңгейін 
«РЕЕР/СРАР» айналмалы 
тұтқасы арқылы орнатады. 

Fault in rotary knob Құрал ақауы.  DragerService хабарласыңыз. 
FiO2 high FiO2 өлшеудегі қате немесе 

жалжытудың дұрыс 
орындалмағандығы. 

О2 датчигінің калибровкасын 
қолмен орындау (25 бет). 
DragerService хабарласыңыз. 

FiO2 low FiO2 өлшеудегі қате немесе 
жалжытудың дұрыс 
орындалмағандығы. 

О2 датчигінің калибровкасын 
қолмен орындау (25 бет). 
DragerService хабарласыңыз. 

Flow measurement disturbed 
VG uses Pinsp,  
check set value! 

VG кепілденген көлемді 
ереже тоқтатылады, яғни 
ағым датчигі зақымдалған 
немесе ажыратылған; ағым 
дұрыс өлшенбеген. 

Ағым датчигін алмасытуру 
керек. Кабельді қосу. Pinsp 
сəйкес мəнін орнату. 

Flow measurement disturbed  
Measurement switched off 

Ағым датчигі зақымдалған 
немесе ажыратылған. 
Өлшеу барысындағы қате. 

Ағым датчигін немесе 
кабельді қосу.  
Ағым датчигін калибрлеу (25 
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Хабарлама  Себебі  Ақауды жою 
Кабельдің зақымдалуы.  бет). 

Ағым датчигін алмасытур (22 
бет). 
Кабельді алмасытру. 

Flow sensor dirty? 
Please clean 

Ағым датчигіндегі су немесе 
секрет. 

Датчиктің алмалы бөлігін 
алмасытур. 

Frequency high! Гипержелдеткіш. 
Өздігіментригеррлеу. 

Қажетті жиілікті орнату. 
Триггерлік босағаны үлкейту. 

Hose kinked? Желдеткіш шлангысын 
майыстыру немесе бекіту. 
Шлангқа су кірді. Шланг 
диаметрі өте кішкентай.  

Науқастың контурын тексеру 
жіне тазалау. 
Сəйкес диаметрлі шлангты 
пайдалану. 

I:E maximum 3:1! ТІ жəне ТЕ айналмалы 
тұтқасымен 3:1-тан үлкен 
ТІ:ТЕ қатынасы орнатылған.  
Орнату шегі 3:1.  

ТІ жəне ТЕ орнатылған мəнін 
тексеру, қажетті болса оларды 
дұрыстаңыздар. 

IRV! ТІ жəне ТЕ айналмалы 
тұтқасымен 1:1-тан үлкен 
ТІ:ТЕ қатынасы орнатылған. 
(инверсиялы желдеткіш) 

«OK» пернесін басып, ТІ жəне 
ТЕ орнатылған мəндерін 
тексеру, қажетті болса оларды 
дұрыстаңыздар. 

Leak in hose system? 
Check setting 

Жүйенің герметикасының 
бұзылуы: азаю немесе 
ажырау. 
Pinsp қысымының төменгі 
деңгейі орнатылған. 

Контурдың гермитикалығын 
қамтамасыздау. 
Pinsp орнатылған мəнін 
тексеру. 

Loss of stored data Ақау барысында мəліметтерді 
жоғалту, мысалы, 
электроқоректі жіберудің 
бұзылу барысында. 

Ереже параметрлерінің 
орнатылған мəндерін 
қалыптастыру немесе 
DragerService хабарласыңыз. 

Machine fault xyz  
(xyz=қате коды) 

Аппаратдың бұзылуы. DragerService хабарласыңыз. 

Medical air low Медициналық ауаны 
жіберудің тым төмен 
қысымы. 

Қысымды 3 бар-дан 
жоғарлату. 

Medical air supply pressure 
measurement disturbed 

Қысым датчигінің немесе 
қысым клапанының 
сақтандырғышының ақауы.  

DragerService хабарласыңыз. 

MV high Өкпе комплайсының өсуі. 
Кедергінің азаюы. 
Гипержелдеткіш. 
Құрылғының бұзылуы. 

Желдеткіштің ереже 
параметрлерінің орнатылған 
мəнін тексеру жəне қажет 
болса дұрыстау. 
DragerService хабарласыңыз. 

MV low Өкпе комплайсының азаюы. 
Кедергінің өсуі. 
Өздігімен демалудың тоқтауы 
немесе бұзылуы. 
Құрылғының бұзылуы. 
Интубациялық трубадағы 
азаюдың тым жоғары болуы. 

Желдеткіштің ереже 
параметрлерінің орнатылған 
мəнін тексеру жəне қажет 
болса дұрыстау. 
DragerService хабарласыңыз. 

O2 calibration disturbed Калибрлеу барысындағы ақау. Калибрлеуді қолмен қайталау 
(25 бет).  
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Хабарлама  Себебі  Ақауды жою 
DragerService хабарласыңыз. 

O2 calibration 
Meas switched off 

Аппарат О2 калибрлеуді 
орындауда. 

«ОК» пернесімен 
хабарлмаманы құптау. 

O2 measurement disturbed FiO2 өлшеудегі қате. О2 датчигін алмасытыру (17 
бет) немесе DragerService 
хабарласыңыз.  

O2 measurement disturbed 
Change sensor! 

О2 датчигі істен шықты. О2 датчигін жаңаға 
алмасытыру. 

O2 supply pressure 
measurement disturbed 

Қысым датчигінің немесе 
қысым редукторының 
клапанының бұзылуы. 

DragerService хабарласыңыз. 

РЕЕР at least 3 mbar!  РЕЕР айналмалы тұтқасы 
арқылы жоғары деңгейлі 
желдеткіш кезіндегі 
қысымның 3 мбар төмен 
орнату. РЕЕР/СРАР үшін 3 
мбар шектері орнатылған.  

РЕЕР-ді 3 мбар төмен 
орнатпау керек! 

PEEP greater than 8 mbar? 
Press OK to confirm 

Қысымның шегі 8 мбар-ға 
дейін шектелген кезінде РЕЕР 
айналмалы тұтқасы арқылы 8 
мбар-дан жоғары қысым 
орнату. 

«ОК» пернесі арқылы 
хабарламаны құптау, 8 мбар-
ға дейінгі шектеуді алып 
тастау. 

PEEP greater than 40 mbar? 
Press OK to confirm 

Қысымның шегі 40 мбар-ға 
дейін шектелген кезінде РЕЕР 
айналмалы тұтқасы арқылы 
40 мбар-дан жоғары қысым 
орнату. 

«ОК» пернесі арқылы 
хабарламаны құптау, 40 мбар-
ға дейінгі шектеуді алып 
тастау. 

Pinsp/PEEP 
Check set values 

Pinsp қысымы РЕЕР-ден 5 
мбар шамасында жоғары, 
РЕЕР Pinsp мəнімен 
шектелген.  

Pinsp жоғарлату, РЕЕР-ді 
азайту. 

Pressure measurement 
disturbed 

Науқастың контурында 
сұйықтық бар. Демалу 
шлангтарында ылғал 
конденсациясы.  
Қысымды өлшеу кезіндегі 
қателік. Демалу 
шлангтарының диаметрі өте 
кішкене. 

Науқастың контурын 
алмастыру.  
Ылғалды жоғалту. 
DragerService хабарласыңыз. 
Сəйкес диаметрілі 
шлангтарды қолдану. 

Printer disturbed 
Printing cancelled 

Принтер өшірілген. 
Қағаз бітті. 
Принтер кабелінің 
зақымдалуы. 
RS 232 интерфейсі немесе 
принтер интерфейсі дұрыс 
қалыптаспаған.  

Принтерді қосу. 
Қағаз салу. 
Кабельді алмасытур. 
 
RS 232 принтері мен Babylog 
8000 plus конфигурациясын 
бір-бірімен сəйкестендіру.  

Re-calibrate flow sensor if 
exchanged!  

Жұмыс барысында ағым 
датчигі алмасытырлған.  
Кабель ажыратылып жəне 
қайтадан қосылған. 

«OK» пернесі арқылы 
хабарламаны құптау жəне 
датчикті калибрлеуді орындау 
(26 бет). 
«OK» пернесі арқылы 
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Хабарлама  Себебі  Ақауды жою 
хабарламаны құптау. 
 

Tube obstructed? Құбыр майысқан немесе бітіп 
қалған. 

Құбарды тазалау. 

VT low  
Check settings! 

Науқасқа белгіленген қысым 
көлемі бармай жатуы. 

Vinsp демалудағы ағым мəнін 
үлкейту. 
Демалудың уақытын ұзарту, 
қажеттіл болса Pinsp 
жоғарлату. 
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Күтімі  
 
 Бөлшектеу 
 
Желдету түтікшелері 
 
• Ылғалжинағыштан суды кетіру 
• Ағым датчигінің сымын ағым датчигінің 
алу бөлігінен ағытып, сымның штекерін 
аппараттың артқы панеліндегі ұяшықтан алу 
 
 
Ағым датчигін өткізгіштен алу: 
 
• кнопканы екі жағынан ұстап, басқан қалпы 
Y тəрізді тройниктің қоятын бөлігінен шығар 
• түтікшені инкубатордың ұстағышынан 
шығар 
• Түтікшені аппарат пен ылғалдатқыштың 
штуцерінен ал. 
• Ылғал жинағыш пен Y тəрізді өткізгішті 
ағытып, ылғал жинағыштың резервуарын бөл. 
 
 
Дем шығару клапанын үзу 
 
1 Басқы ілгішін айландыр 
2 Демшығару клапанын өзіне қарай тартып ал. 
 
 
Дезинфекциялау/ тазалау/стерилизация 
 
Бетін дезинфекциялау үшін арнайы затты 
қолданады. Аппараттың дайындалған 
материалына физикалық сəйкестігін 
есептегенде, келесі заттар қолайлы болады: 
альдегидтер 
спирт жəне 
аммонидің төртқоспалары 
 
Негізгі заттары: 
- Құрамында фенолды қоспалар 
- галоген ажырату қоспалары 
- күшті əер ететін органикалық қышқылдар 
- қышқыл ажырату қоспалары 
- этилен окисі(стерилизацияға) 
Материалға теріс əсер етеді жəне 
дезинфекциялауға жарамсыз. 
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ФГР –да дезинфекциялайтын заттарды таңдағанда 
тұрақты жаңаланатын анықтама DGHM тізімін 
керектенуді ұсынамыз. (DGHM-немістің гигиена 
жəне микробиология қауымдастығы) 
 DGHM анықтама тізімінде(«mhp Verlaq GmbH» 
баспасы Висбаден қаласы) барлық дезинфекциялау 
заттарының негізі көрсетілген. 
 DGHM тізімі таратылмаған елдерде 
дезинфекциялау заттарын таңдағанда жоғарыда 
келтірілген классификация негізінде керектенуді 
ұсынамыз. 
Арба, ағым датчигінің сымы жəне газ беретін 
түтікшелі  
Babyloq 8000 plus базалық аппараты  
 
• Buraton 10 дезинфекциялық ерітіндісімен сүрт 
( Schulke & Mayr фирмасы, Нордерштедт қаласы). 
Дайындаушының нұсқауын қара. 
 
 
 
Ағымның алмалы-салмалы датчигі 
Датчикті тазалау жəне дезинфекциялау 
автоматында   істеуге тиым салынады. 
Датчиктің жіңішке сымдарының 
зақымдалуынан сақтану үшін оны қысылған 
ауамен, ағып тұрған сумен, щеткамен жəне т. б 
тазалауға тиым салынады. 
 
Науқастан шыққан  сұйықтардың қатты 
қалдықтары датчиктің қызмет ету уақытын 
қысқартатындықтан, мыналар қажет: 
• жұмыс істеп біте сала датчикті ваннаға, 
мысалы, Giqasept FF ертіндісімен 
дезинфекцияла.(Schulke & Mayr фирмасы, 
Нордерштедт  қ.) Дайындаушының нұсқауын қара. 
 
• Датчикті дезинфекциялаған соң дистилденген 
сумен ваннада жу. Су дың қалдығын сілкі. 
Онан соң: 
• Датчикті 1340 ыстық су буымен 
стерилизацияла. 
 
Демалыс шығару клапаны, желдету түтікшелері, Y 
тəрізді өткізгіш (ағым датчигінсыз), катетердің 
үшкір ұшы, ыдыстағы судың насосын: 
• тек детергентті пайдаланып, тазалау жəне 
дезинфекциялау автоматында (930 С/10 мин) 
ылғалды бумен дезинфекциялайды жəне 
тазалайды. 
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Тазалаған соң 
• 1340С ыстық буға стерилизациялайды.  
• Дем шығару клапанын, ішкі 
каналдарындағы ылғал қалдығын жəне 
түтікшенің өткелдерін толық  тазалау үшін 
жақсылап тазалайды.  
 
 
 
Ағым датчигінің ендірмесін монтаждау 
1 Датчикті V тəрізді өткізгішке 
орнатып датчиктің толық бекітілгенін 
қадағала. Белгілер сəйкес болуы шарт.  
• Штекерді датчикке қос.  
 
 
 
 
 
 
 
• «Дайындық» бөлімінде жазылғандай 
құралды жина. 19-22 бет. 
 
 
 
Қосқан соң: 
• Ағым датчигінің калибровкасын орында, 
25 бет. 
• Жұмыс дайындығын тексер, 87 бет. 
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ЖҰМЫС ДАЙЫНДЫҒЫН ТЕКСЕРУ  
 
Аппаратты жинаған жəне күтім жасаған сайын 
орында.  
Құралды толық жинауды 19-22 беттен 
қараңыз.  
Ағым датчигінің калибровкасын қосқан соң 
орында, 25 бет. 
 
 
 
 
 
Өкпенің имитаторын қосу 
Өкпенің имитаторы теріден тұрады, симулирлі 
комплайнстан (шамамен 0,5 мл/мбар) 
эндотрахальды трубка СН 12, ұзындығы 
шамамен 165 мл, демалыс жолындағы 
симуляцияның қарсылығына арналған 
коннектордан тұрады.  
 
 
 
 
 
Электр корегі зақымдалғандағы 
сигнализацияны тексеру 
• Желідегі шнурды розеткадан  суыр. 
1 Аппараттың артқы панеліндегі желілік 
сөндіргішпен желдеткішті қос.  
Үздіксіз дыбыс сигналы қосылады, оның 
деңгейі шамамен 20 сек бойы тұрақты қалады. 
Егер олай болмаса, аккумулятормен зарядта, 
«алғашқы қосар алдында» бөлімін қара, 22 бет. 
Аппараттың артқы панелінде: 
2 Желілік сөндіргіштің қорғаныс қақпағын 
келесі жағына апар.  
 
1 Кнопканы бекігенге дейін басып, оны 
жібер = ВЫКЛ.  
Үзіліссіз дыбыс сигналы сөндіріледі. 
• Штекерді қайтадан желілік шнурдың 
розеткасына қос.  
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ЭЛЕКТР КОРЕГІ ЗАҚЫМДАЛҒАНДАҒЫ 
СИГНАЛИЗАЦИЯНЫ ТЕКСЕРУ 
• Аппараттың артқы панеліндегі желілік 
сөндіргішке желдеткішті қос. 
 
 
 
 
 
 
• IPPV/IMV ережесіне қос, 36 бет. 
• Дабылдың төменгі  шегін MV 0-ге, ал жоғарғы 
шегін 15 л/мин-ге қой.  
1 Айналма  тұтқамен «O2- Vol%»-ны 60%-ке 
орнат. 
• О2 беру штекерін орталықтандырылған газбен 
қанымдау жүйесінің сəйкес розеткасынан  суырып 
ал.  
2 Қызыл жарық индикаторы жыпылықтап, 
дабыл сигналы естіледі.  
 
 
 
 
• Дисплейде хабарлама пайда болады. 
 
• О2 беру штекерін қайтадан оттегі розеткасына 
қос.  
 
2 Қызыл жарық индикаторы сөніп, хабарлама 
жоғалады. Дабыл сигналының  даусы сөндіріледі. 
 
• Медициналық ауа беру штекерін 
орталықтандырылған газбен қанымдау жүйесінің 
сəйкес розеткасынан  суырып ал.  
 
• Дисплейде хабарлама пайда болады. 
 
 
2 Қызыл жарық индикаторы жыпылықтап, 
дабыл сигналы естіледі.  
 
• Медициналық ауа беру штекерін қайтадан 
оттегі розеткасына қос.  
 
2 Қызыл жарық индикаторы сөніп, хабарлама 
жоғалады. Дабыл сигналының  даусы сөндіріледі. 
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IPPV тексеру 
• IPPV/IMV ережесін өшіру, 36 бет. 
• Жанған жасыл жарық индикаторлы айналмалы 

тұтқалардың келесі мəндерін беріңіз: 
1 «O2 – Vol%» 21 бетте, 
2 «Insp.Flow V» 10 бетте, 
3 «TI» 0,4-ке  

«TE» 0,6-ке 
4 «Pinsp» 20 бетте, 
5 РЕЕР/СРАР 0 бетте, 
• Маниторинг мəзірінен «Meas» жəне «Paw» 

пернелерін басыңыз. 
 
 
 
 
 
• Видеобейне мысалы: 
• Бейнеленетін мəндер келесі диапазон 

аралығында болуы керек: 
Peak  18-ден 22 мбар 
Mean 6-дан 10 мбар 
PEEP  -1,5-тен 1,5 мбар 

 
 
 
 
 
РЕЕР-ді тексеру 
6 «РЕЕР/СРАР» айналмалы тұтқаларын орнату, 

10 бетте. Орнатылған мəнді құптау: 
7 «ОК» пернесін басу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Видеобейне мысалы: 
• Бейнеленетін мəндер келесі диапазон 

аралығында болуы керек: 
Peak  18-ден 22 мбар 
Mean 12-дан 16 мбар 
PEEP  8-тен 12 мбар  

 
 

 89



 
Дабыл шектерін тексеру 
Апноэ бойынша дабыл шектері: 
1 СРАР ережесін қосу, 42 бетте. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 секундтан кем емес уақытта: 
2 Қызыл жарықиндикатор жыпылықтай 

бастайды, дабыл сигналының дыбысы 
қосылады. 

 
 
• Видеобейне мысалы: 
Apnoe 
немесе 
MV low 
 
 
Демалу жолындағы қысым бойынша дабыл 
шектерін тексеру: 
3 IPPV/IMV ережелерін қосу, 36 бетте. 
4 Демшығару шлангысын майыстыру: 
2    Қызыл жарықиндикатор жыпылықтай 
бастайды, дабыл сигналының даусы қосылады. 
 
 
• Видеобейне мысалы: 
Hose kinked? (шлангты майыстырайын ба?) 
немесе  
Paw high (демалу жолындағы жоғарғы қысым) 
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• Түтікшені қайтадан тегістеп, коннекторды 

Y-тəрізді өткізгіштен ажырат.  
 
 
 
 
Қызыл жарық индикаторы жыпылықтап, 

дауысты дабыл сигналы естіледі.  
 
• Видеобейненің мысалы: 

Paw Low (Демалыс жолындағы төмен 
қысым) 
немесе  
Leak in hose system? 
Check setting!  
(науқастың контурында ағу? – қондырғыны 
тексер) 

• «РЕЕР/СРАР»  айналмалы тұтқасымен 
қайтадан 0-ге орнат жəне  
• өкпенің имитаторын орнат. 
 
 
 
 
Барлық тексерулер табысты аяқталған соң 
BabyLog 8000 plus жұмысқа дайын! 
 
 
 
• Ылғалдатқыштың ұсынылған нұсқауға 
сəйкестігін тексер! 
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ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ РЕТТІЛІГІ 
 
Техникалық қызмет көрсету жұмысының алдында соның ішінде дайындайтын зауатқа жөндеуге 
жіберер алдында қайткен күнде аппартты тазалап, дезинфекциялау қажет.  
 
 
О2 датчигі  Сəйкес хабарламалар пайда болғанда ауыстырады, 17 бет 
Ауа салқындату сүзгіші Əрбір 4 апта сайын тазалайды немесе ауыстырады, 93 бет 

Жылына бір реттен кем емес ауыстырады. 
Науқастың контурының 
артындағы қосатын пластинаны 
нығыздайтын манжет 

əрбір екі жыл сайын ауыстырады. Мамандарға тапсыру 
керек.  

Электр қорегі зақымдалғандағы 
сигнализацияның никель – 
кадмилі аккумуляторы   

əрбір екі жыл сайын ауыстырады. Мамандарға тапсыру 
керек, 93 бет 

RAM микросхемасы əрбір 4 жыл сайын ауыстырады. Мамандарға тапсыру керек. 
Утилизация- 93 бетті қараңыз. 

Техникалық қарау жəне 
техникалық қызмет көрсету 

əрбір жарты жыл сайын. Мамандарға тапсыру керек.  

Техника қауіпсіздігін 
қадағалау, тексеру 

§6 MPBetreibV сəйкес əрбір жарты жыл сайын 

Редукторлы қысымға түбегейлі 
жөндеу жасау 

əрбір 6 жыл сайын ауыстырады. Мамандарға тапсыру керек. 

 
 
СК  дисплейді аппартқа қатысты ескерту: 
 
СК-ның мөлдір бетті зақымдалғанда оның беті химиялық ащы сұйық шығады.ол сұйықтың 
теріге тиуінен сақ болу керек. Сұйық тигенде зақымдалған жерді сабынды сумен дереу жуу керек! 
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Ауамен суыту сүзгісін айырбастау 
 
• Аппарттың артқы панеліндегі ұяшықтан 
ауамен суыту сүзгісін ал. 
• Сүзгіні жаңасымен ауыстыр немесе сүзгіні 
жуатын затты жылы сумен жу жəне толық 
кептір. 
• Ауамен суыту сүзгісін ұяшыққа қондыр. 
 
 
 
 
 
 
Батарея аккумулятор жəне  О2 датчигін алып 
тастау 
 
Батарея аккумулятор жəне  О2 датчигі: 
• Отқа тастауға тиым салынады – батарея мен 
датчиктер жарылу қаупі бар. 
• Күшпен ашуға тиым салынады – химиялық 
күйік қаупі бар. 
• Батарейді қайта зарядтамайды. 
 
Батарея аккумулятор жəне  О2 датчигі ерекше 
қоқыстар сияқты аластатылады. 
 
• Қоқыстарды аластау жəне утилизациялау 
туралы ережелерге сəйкес аластатылады. 
Керектенген О2 датчиктерін Drager 
Medizintechnik GmbH фирмасына 
утилизациялауға жіберуге болады.  
 
 
Аппаратты утилизациялау 
 
-  Қызмет көрсету уақыты біткен соң 
BabyLog 8000 plus 5.п Drager Medizintechnik 
GmbH фирмасына утилизациялауға немесе 
аластауға қоқыстарды аластау ережесіне сəйкес 
жіберуге болады. 
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1 Басқару тетіктері  
1.1 »О2-Vоl.%« оттегінің мөлшерін реттеуге 
арналған айналмалы тұтқа 

 

1.2 »Insp. Flow V« дем алу ағымын реттеуге 
арналған айналмалы тұтқа 

 

1.3  »Inspiration time Tl« дем алу уақытын 
реттеуге арналған айналмалы тұтқа 

 

1.4 »Pinsp« дем алу кезінде қысымды 
шектеуге арналған айналмалы тұтқа 

 

1.5 »Exspiration time TE« дем шығару 
уақытын реттеуге арналған айналмалы 
тұтқа 

 

1.6 »PEEP/CPAP« -ті реттеуге арналған 
айналмалы тұтқа 

 

1.7 »Vent. Option« қосымша функцияларын 
белсенділеуге арналған клавиша 

 

1.8 »Vent. Mode« желдету тəртібін таңдауға 
арналған клавиша 

 

1.9 »man. Insp.« дем алу уақытын ұзартуға 
немесе оны қолмен қосуға арналған 
клавиша  
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2 Дисплей   
2.1 Калибровка тізімін шақыруға арналған 
тізім 

 

2.2 Дем алуды триггерлеуде  сары »Trigger« 
жарық индикаторы жанады  

 

2.3 Орналыатын жəне өлшенетен мəндер 
көрсетілетін экран 

 

2.4 Paw тыныс алу жолдарындарғы қысымды 
көрсетуге арналған барограф 

 

2.5 Қауіпті жəне алдын ала сақтандыру 
хабарлары болған жағдайда жанып сөнетін 
қызыл жарық индикаторы, ол қорытындыны 
дисплейге шығару арқылы көрсетеді 

 

2.6 Дыбыс сигналын 2 минутқа басуға 
арналған клавиша 

 

2.7 »ОK« жарық индикаторы жəне дыбыс 
сигнализациясын функционалды тексеру 
үшін, берілген тапсырманы нақтылау жəне 
оны алып тастауға арналған клавиша 

 

2.8 Клавишалар тізімі  
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3 Іске қосу  
3.1 Түтікше  
3.2 Дем шығару клапаны фиксаторы  
3.3 Дем шығару штуцер сызығы   
3.4 Дем алу штуцер сызығы  
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4 Артынан қарағандағы көрініс  
4.1 Сеттік сөндіргіш  
3.2 Сақтандырғыш  
3.3  Потенциалды теңестіруге арналған жерге 
қосуға арналған контакт  

 

3.4 О2 – ні қосуға арналған көзше  
4.5 Медициналық ауаны қосуға арналған 
көзше 

 

4.6 Ағым датчикінің сымына арналған көзше  
4.7 Желдеткішті суытатын ауалық фильтр  
4.8 Басқа перифериялық аспаптар қосуға 
арналған көзше 
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Техникалық сипаттамасы 
 
Қоршаған ортаның шарты 

Жұмыс уақытында:  

Температура  10-нан 400С дейін 
Атмосфералық қысым  780-ден 1060 гПа дейін 
Салыстырмалы ылғалдылығы  30-дан 90 % дейін,  

Сақтау уақытында:  

Температура  -20-нан 600С дейін 
Атмосфералық қысым  500-ден 1060 гПа дейін 
Салыстырмалы ылғалдылығы  10-дан 95 % дейін,  
 
 
Орнатылатын мəндер – диапазондар, рұқсаттатылғандар, дəлдік дəрежесі  
Параметрлер  Диапазон  Рұқсаттатылған  Дəлдік дəрежесі 
ТІ демалу уақыты 0,1-ден 2 сек дейін 0,1 сек-тан  1 сек-қа: 0,01сек 

1 сек-тан 2 сек-қа: 0,1 сек.  
±10 мсек 

ТЕ демшығару уақыты 0,2-ден 30 сек дейін 0,2 сек-тан  1 сек-қа: 0,01сек 
1 сек-тан 10 сек-қа: 0,1 сек 
10 сек-тан 30 сек-қа: 1 сек 

±10 мсек 

О2 Vol. % 21-ден 100% дейін 1 % 3 % 
Vinsp  демалудағы ағым 1-ден 30 л/мин 

дейін 
1-ден 10 л/мин: 0,1 л/мин 
10-нан 30 л/мин:1 л/мин 

10 % 

Vexsp  дем шығарудағы 
ағым 

1-ден 30 л/мин 
дейін 

1-ден 10 л/мин: 0,1 л/мин 
10-нан 30 л/мин:1 л/мин 

10 % 

Pinsp 10-нан 80 мбар 
дейін 

1 мбар 1 мбар ±3% 
(өлш.мəн) 

РЕЕР 0-ден 25 мбар дейін 10 мбар дейін: 0,1 мбар 
> 10 мбар: 1 мбар 

1 мбар ±3% 
(өлш.мəн) 

MV дабыл шектері 0-ден 15 мбар дейін <1 л/мин: 0,01 л/мин 
1-ден 10 л/мин: 0,1 л/мин 

10 % (өлш.мəн) 

MV төменгі дабыл 
шегарасы үшін ұстау 
уақыты 

0-ден 30 сек дейін 1 сек ±10 мсек 

Апноэ уақыты  5-тен 20 сек дейін 1 сек  ±10 мсек 
Демікпе  Минуттағы 20-дан 

200 демалу 
Минут 5 рет демалу  Минут 1 рет 

демалу 
VTSet демалу көлемі 2-ден 100 мл дейін 2-ден 9,9 мл: 0,1 мл 

10-нан 19,5 мл: 0,5 мл 
20-дан 100 мл: 1 мл 

5 мл ± 0,5 мл 
дейін 
> 5 мл ± 10 % 
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Спецификация  
Жұмыс принципі  Babylog 8000 plus өкпені тұрақты ағыммен 

жасанды желдету, уақыт бойынша реттеу 
жəне қысымды шектеу үшін арналған. 
Демалу қоспасындағы оттегі 
концентрациясын қоспа ретеп отрады.  

Басқару принципі Тұрақты ағым, демшығару клапаны, қысымды 
шектеу, уақтты реттеу. 

Триггерлі сезімталдық  1-10 мысалдарына сəйкес, 0,02-3 мл 
Тригеррлі уақытты кешіктіру  Жалпы жағдайда 40-тан 60 мсек (124 бетте) 
РЕЕР демшығару соңындағы оң қысым немесе 
СРАР демалу жолындағы тұрақты оң қысым 

0-25 мбар 

Ылғалдаушысыз комплайс жүйесі < 0,6 мл/мбар 
30 л/мин  кезіндегі жүйедегі кедергі < 20 мбар/л/сек 
Демалудағы кедергі  < 12 мбар/л/сек 
Демшығарудағы кедергі  <  8 мбар/л/сек 
 
Басқа контурларды қолдануға рұқсат етіледі, егер олардың кедергісі көрсетілген мəндерден аспаса. 
Керісінше жағдайда демалу жолы нашарлайды. 
 
Өлшенетін мəндер – диапазон, дəлдік дəрежесі 
Демалу жолындағы қысым  
Датчиктер  Аппараттағы дифференциальды қысымды екі 

датчик контурдағы атмосфералық қысымға 
байланысты демалу жəне демшығару 
қысымдарын өлшейді. Осы екі өлшемге 
байланысты жүйе Y тəрізді өткізгіштегі 
қысымды анықтайды. 

Өлшеу диапазоны  -10-нан 100 мбар дейін 
Нөлдік нүкте қателігі  ±1,0 мбар 
Сигналды қатайту қателігі ±3 % өлшенген мəннен 
 
Өлшеу шарты EN 794-1  сəйкес, 51.7 бөлім. 
 
Параметрлерді бейнелеу 
Барлық параметрлер дисплейде сандық немесе графикалық түрде болады. 
Параметрлер  Диапазон  Рұқсаттатылған  
Ең жоғарғы қысым (Peak) 0-ден 99 мбар дейін  0-ден 9,9 мбар: 0,1 мбар 

10-нан 99 мбар: 1 мбар 
РЕЕР  0-ден 99 мбар дейін  0-ден 9,9 мбар: 0,1 мбар 

10-нан 99 мбар: 1 мбар 
Орташа қысым (Pmean) 0-ден 99 мбар дейін  0-ден 9,9 мбар: 0,1 мбар 

10-нан 99 мбар: 1 мбар 
Барограф бойынша демалу 
жолындағы (t) қысым 

-10-нан 80 мбар дейін  2 мбар 

Экрандағы демалу 
жолындағы (t) қысым 

-10-нан 80 мбар дейін -2,5-тен 25 мбар: 0,5 мбар 
-5-нан 50 мбар: 1 мбар 
-10-нан 100 мбар: 2мбар 
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Ағым жəне көлем 
Датчик  Y тəрізді өткізгіш пен құбыр коннекторының арасындағы 

термосезімтал анемометр. 
Датчик түрі Өлі кеңістік көлемі 

(құбырсыз) 
30 л/мин кезіндегі кедергі 

84 10 185 датчикті Y тəрізді 
өткізгіш 

1,7 мл ≤12 мбар 

ISO 15  84 11 130 ағым 
датчигі 

0,9 мл ≤ 11 мбар 

 
Газдық қоспа құрамы О2 концентрациясымен орнатылған демалатын 

газды қоспа 
Эталонды шарттар  таңдау бойынша 

- NTPD (температура 200С, атмосфералық 
қысым 1013 мбар, құрғақ ауа) жəне 

- BTPS (температура 370С, атмосфералық 
қысым өлшеу мезетінде, су буымен толық 
қанымдалған) 

Ағымды өлшеу диапазоны 0,2 л/мин-нен 30 л/мин дейін 
Шекті жиілігі 3 дБ 28 Гц 
Демшығарудағы демалу көлемінің дəл өлшеу (демшығарудағы азаюынсыз) 
51.106 бөлімі, өлшеу шарттары EN 794-1 сəйкес  
Өлшеу диапазоны  0-ден 999 мл дейін 
5 мл дейінгі өлшеу қателігі 0,5 мл 
>5 мл дейінгі өлшеу қателігі өлшенген мəннен 10 % 
Параметрлерді бейнелеу  
Дисплейде барлық параметрлер сандық жəне графикалық түрде бейнеленеді. 
 
Параметрлер  Диапазон  Рұқсаттатылған  
VT 0-ден 999 мл дейін 0-ден 9,9:0,1 мл 

10-нан 99 мл: 1 мл 
MV 0-ден 30 л/мин дейін 0-ден 0,99 л/мин: 0,01 л/мин 

1-ден 9,9 л/мин: 0,1 л/мин 
10-нан 30 л/мин: 1 л/мин 

Азаю  0-ден 100% дейін  0-ден 10%: 10 % 
10-нан 100%: 1% 

MV минуттық көлеміндегі 
өздігімен демалу бөлігі 

0-ден 100% дейін 1% 

DCO2 0-ден 999 мл2/сек 1 мл2/сек 
Ағым қисығы -20-дан 20 л/мин дейін -2,5-тен 2,5л/мин:0,1 л/мин 

-5-тен 5 л/мин: 0,2 л/мин 
-10-нан 10 л/мин: 0,4 л/мин 
-20-дан 20 л/мин: 0,8 л/мин 

Жиілік  Минуттағы демалу 0-ден 9,9 
дейін 
Минуттағы демалу 10-ден 999 
дейін 

Минуттағы демалу 0,1 
Минуттағы демалу 1 

RVR Минуттағы/мл демалу 0-ден 
1000 дейін 

Минуттағы/мл демалу 0,1 
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FiO2 демалудағы оттегінің концентрациясы  
Датчик  Демалу сызығындағы капсула 
Өлшеу диапазоны  18-ден 100 об.%  
Өлшеу дəлдігі  О2 қысымымен жəне ауамен берілетін ±3 об.%  

Babylog 8000 plus калибрлеу кезінде келесі 
мəндермен орындалады: 20,9 об.% О2 жəне 
100 об. % О2 

 
Дисплейде өлшенген мəндер сандық түрде бейнеленеді. 
Параметрлер  Диапазон  Рұқсаттатылған  
FiO2 18-ден 100 об.% 1 об.% 
 
 
 
 
Респираторлы жүйенің өлшенетін мəндері 
Параметрлер  Диапазон  Рұқсаттатылған  
С респираторлы жүйесінің 
комплайсы 

0,2-ден 10мл/мбар дейін 0,1 мл/мбар 

R кедергісі  10-нан 10000 мбар/л/сек 1 мбар/л/сек 
ТС респираторлы жүйесінің 
тұрақты уақыты 

10-нан 5000 мсек 10 мсек 

С20/С созылу коэффициенті 0-ден 5 дейін 0,1 
 
 

 105



Дабыл критерилері 
 
Демалудағы оттегінің концентрациясы 
Егер 25 секунд аралығында демалудағы (FiO2) оттегінің концентрациясы орнатылған мəннен  4 об.% 
жоғары немесе төмен болса, онда дабыл сигналы қосылады. 
 
Герметикалығының бұзылуы 
Герметикалығының бұзылуы, яғни азаюдың жоғарлауы немесе ажырауы контурда қажетті қысыммен 
қамтамасыз ете алмағанда шығады. Жүйенің герметикалығын желдеткіш ережесі жəне РЕЕР мен Pinsp 
орнатылған мəндерінен тəуелсіз минимальды қысым құруға болатындығымен анықтауға болады.   
Егер 0,025 секунд аралығында IPPV/IMV, SIPPV жəне SIMV ережесінде демалу жолындағы қысым 
минимальды РЕЕР+(Pinsp-РЕЕР)/4 деңгейінен аспаса, онда дабыл сигналы қосылады. 
 
Демалу кезіндегі жоғарғы қысым  
Күшпен демалдыру уақытында демалу жолындағы қысым орнатылған шектен аспауы керек. Тым артық 
қысым 5 мбар-ға дейін болуына болады (мысалы, жөтел жылдам дабыл сигналының қоса қоймайды). 
Дабыл шектерінің жоғарғы Pinsp+5 мбар қысым · уақыт интегралының мəнін анықтайды. Егер интеграл 
0,33 мбар · сек асса, онда дабыл сигналы пайда болады. Осымен бірге күшпен демалдыру үзіледі. 
Мысалы: демалу жолындағы қысым Pinsp қысым шегінен 6 мбар мəніне дейін жоғарлайды жəне осы 
деңгейде тұрақты қалады. 0,33 секундтан кейін сигнализация қосылады. Егер қысым · уақыт сигнал 
интегралының қосылғанынан кейін 0,58 мбар · сек мəнінен қайтадан өссе, онда желдеткіш ашылып 
жəне демшығару клапаны ашылады.  
 
СРАР жоғарғы қысым 
Егер 5 секунд аралығында демалу жолындағы қысым РЕЕР/СРАР+4мбар деңгейінен асса, онда 
демшығару фазасында СРАР ережесінде жəне күшпен желдету ережелерінде дабыл сигналы қосылады.  
Осымен бірге демшығару клапаны ашылады. 
Егер демалу жолындағы қысым РЕЕР/СРАР+25 мбар жоғарласа, онда 0,3 секундтан кейін дабыл 
сигналы қосылады жəне демшығару клапаны ашылады. 
 
СРАР төмен қысым 
Егер демалу жолындағы РЕЕР/СРАР-2 мбар деңгейінен төмен болса, онда дабыл сигналы пайда болады, 
ал қысым интегралы · уақыт 6 мбар·сек асады.  
 
Құбырды тығындау 
Ағымды өлшеу жолынмен анықталатын, тығындалған немесе майысқан эндотрахеальды құбыр демалу 
қоспасын демалу жолына өткізбейді. Егер толық демалу циклындағы өлшеу барысында кез келген 
желдеткіш ережесіндегі ағым болмаса, онда дабыл сигналы қосылады.  
 
Желдеткіш шлангсын майыстыру 
Бұл жағдай демалу жəне демшығару шлангтарын қосу үшін штуцерлердегі демалу жолындағы 
қысымды өлшеумен анықталады (аппараттың артқы бөлігінде). Шлангтың майысқаны немесе 
тығындалғаны кезінде демалу сызығы штуцердегі демалу жолындағы қысым өседі.  
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VT төменгі демалыс көлемі  
 
Төменгі демалыс көлемі  VG кепілді көлем функциясымен желдеткенде, аппарат VT қажетті демалыс 
көлеміне  жетпеген кезде анықталады. Дабыл сигналы VT    90% VTset немесе  Pinsp -0,5 болғанда пайда 
болады. Себептері: 
1. Pinsp өте төмен болғанда. Желдеткіштің қысымы  қажетті  VT –ны жеткізуге жеткіліксіз болғанда. 
2. Демалудағы  демалыс ағымының өте төмен платосы жоқтығынан немесе TI демалу уақытының өте 
қысқа орнатылуынан . 
Дабыл сигналы «Alarm delay» уақытында кешіктіріледі. 
 
MV  минуттық көлемі   
Дабыл сигналы егер өлшенген минуттық көлемнің мəні дабылдың төменгі шегіне жетпесе немесе 
дабылдың жоғарғы шегінен асып кетсе пайда болады. Дабыл сигналының төменгі шегі MV –ның 
азаюының нəтижесінде қиылысса , сигнал 0-ден 30 сек диапозонында реттелетін кешігу интервалы 
арқылы қосылады. Осыған сəйкес қысқа демалыс тоқтауы сигнализацияның дереу пайда болуына 
əкелмейді. Дабыл шегі 0-ден 15 л/мин диапозонында реттеліп, онда дабылдың жоғары шегі міндетті 
түрде төменгісінен жоғары болады. 
 
Апноэ  
Дабыл сигналы егер аппарат желдету белгілерін орнатылған апноэ интервалынан асқан кездегі уақытта 
анықтай алмаса пайда болады. Желдету белгілері деп, əдейі желдетуде 0,6мл дан төмен емес, өздігінен 
демалуда 0,4мл ,жоғары жиілікті желдетуде 0,2мл-ді құрайтын ең төменгі демалыс көлемін 
айтамыз.Апноэ уақыты 5-тен 20 сек диапозонында реттеледі. 
 
Ентігу  
Дабыл сигналы өлшенген демалыс  жиілігі, реттелген демалыс жиілігінен жоғары болса пайда болады. 
 
Қауіпсіздікті қанымдау 
BabyLog 8000 plus аппаратын басқару бағдарламамен қанымдаудың көмегімен іске асырылады; 
қауіпсіздікті қанымдау үшін 2 микропроцессорлы жүйе қарастырылған. Олар бірі-біріне тəуелді емес 
жəне бірін-бірі қарама-қарсы бақылайды. Қажетті өлшеу функциялары мен сигнализацияларының 
көшірмелері пайда болады.  
 
 
Жұмыс сипаттамасы 
Электр қорегі   100/110/127В ±10% тұрақты тоқ жəне 

230/240В ±10% қосылу мүмкіндігімен,жиілігі 
50/60 Гц  

Тоқтың күші  
230 В 
110 В 

 
0,6 А 
1,3 А 

Қажетті қуаттылығы Шамамен 140 Вт 
Сақтағыштар  
100 В-дан 127 В-ға дейін  
230 В-дан 240 В-ға дейін 

 
Т4А Н 250 V IEC 127-2/V 
Т4А Н 250 V IEC 127-2/V 
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Газбен қанымдау 
О2 жұмыс қысымы 
О2 -ге арналған разъемы 
Ауаның жұмыс қысымы 
Ауаға арналған разеъем 
 
 
Газды басқару жүйесімен пайдалану 
Газды эжектормен пайдалану 
Газдың жалпы пайдаланылуы 

 
3 бар-дан – 10% 6 бар-ға дейін +10%  
М 12*1, ішкі резьбалы 
3 бар-дан – 10% 6 бар-ға дейін +10% 
М 20*1,5, сыртқы резьбамен 
Газ құрғақ, май мен шаңнан тазартылған болу 
тиіс 
Шамамен 3,0 л/мин (ауа) 
10 л/мин 
Макс. 43 л/мин (ауа немесе оттегі) 

Шудың деңгейі Макс. 55 дБ (А) 
Қорғау калссы 

 

BF типі астатикалық дене =€ EN 
60601 – 1, 19 бөлім, 4-кесте: 
жерге тоқтың ағу мүмкіндігінің 
ең жоғарғысы 0,5 мА 

Габариттық өлшем  
(ені *биіктігі * тереңдігі) 
Базалық аппарат  
Арбадағы аппарат  

 
 
212*280*390 мм 
700*1335*700 мм 

Салмағы  
Базалық аппарат  

 
Шамамен 14,5 кг 

 
ЭМС электромагниттік бірігу 

 
ЕN 60601 – 1 – 2 мен тексерілген  

 
ЕС 93/42/ЕЭС дерективасымен IX 
қосымшасына сəйкес классификациясы 

 
 
Класс II b 

Код UMDNS  
(мед құралдардың номенклатурасы) 

 
17-361 

 
 
 
 
Ұқсас жəне сандық интерфейстер (қосымша жабдықтар) 
Барлық кіру жəне шығу ұқсас жəне сандық интерфейстерде аппаратың электрондық жүйесінен бөліну 
үшін гальбаниялық шешуі болады. Тесіп өтетін күші 2,5 кВ-ға тең. 
 
Analog1 und Analaog2 интерфейстері 
Шығысы қысқа тұйықталуға қарсы тұрақты. 
Шығу күші 12 –бит сандық-ұқсас  өткізу табалдырықты төмен сүзгілі түрлендірушіден құрылады.  
Штекерлі қосылуы      SMB-Subclic 
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Сигналдың кешігуі  BabyLog 8000 plus демалыс жолындағы қысым сигналымен датчик 

сигналының салыстырмалы ағымын шамамен 15 м/сек-ға кешіктіреді.  
Бұл кешігуді жеке бақылау құралымен өлшеп есептейді, сигнал 
BabyLog 8000 plus –тің ұқсас шығу сигналымен салыстырылады.  

Шығу қарсыластығы кОм10≈  
 
Импульсті  шығу 
Шығысы қысқа тұйықталуға  тұрақты. 
Қуаттың жоғарғы деңгейі (Н)  5В±0,5В жүксіз 
Қуаттың төменгі деңгейі (L)  0В±0,5В жүксіз 
Шығу қарсыластығы    <5 кОм 
Штекерлік қосылу     SMB-Subclic  
 
 
 
 
Интерфейс RS 232  
Деңгейі DIN 66020 сəйкес 
 
Принтердің сымы 83 06 489 
Контакт сызбасы 
 
 
 
 
 
Монитордың сымы 83 06 488 
Контакт сызбасы 
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Пневматикалық жүйе 
(Жеңілдетілген сызба ) 

 
 

1    Керамикалық сүзгі 15  Басқарудың пневматикалық клапаны 
2    Қайтымды клапан 16  Пневматикалық сақтандырғыш клапаны 
3    Қысым реттеуіші  17  Салыстырмалы қысым датчигі 
4    Абсолютті қысым  18  РЕЕР басқарудың электрлі клапаны 
5    Смесител-дозатордың соленоидты клапаны 19  Сақтандырғыш клапан 
6    Смесител-дозатордың ағымды реттеуі 20  Шығару клапаны 
7    Алмасудың соленоидты клапаны 21  Бактерицидті пневматикалық жарма 
8    Соленоидты клапан 22  Салыстырмалы қысым датчигі 
9    Соленоидты клапан 23  Соленоидты клапан 
10  Қайтымды клапан 24  Эжектор 
11  Сүзгі   
12  Басқарудың пневматикалық клапаны  
13  Ағымды реттегіш  
14  О2 датчигі   
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Газбен қанымдау 
Қысыммен берілген ауа жəне оттегі 1 сүзгі арқылы 
жəне қайтымды клапандары 2 қысым реттегішке, 
жүйедегі екі газдыңда тұрақтылығын құрайтыны 
3-ке түседі.  
Қайтару клапаны 2 газдың орталықтандырылған 
газбен қанымдау жүйесіне қайта оралудың алдын 
алады.  
Абсолютті қысымның датчигі 4 жүйедегі қысымды 
бақылайды жəне өлшейді. Қысымды реттегіш 3-
тен ауамен оттегі өткен соң соленоидты клапан 7-
ге бағытталып, ол ауаны пневмобасқару немесе 
калибровкалау газына соленоидты клапан 8, одан 
соленоидты клапан 9, соленоидты клапан 23, 
сақтандыру клапаны 16, басқару клапаны РЕЕР 18 
жəне шығару клапаны 20-ға түседі.  
Қысымды реттегіш 3 екі газдыда соленоидты газ 5-
пен, ағымды реттеуіш 6-ға бағыттайды. Ағымды 
реттеуші мөлшерлейді жəне газды араластырады. 
Қысым реттеушімен жасалған газ қоспасы түтікше 
арқылы науқастың демалуына жіберіледі.  
Орталықтандырылған газбен қанымдау жүйесімен 
газ берілуі зақымдалғанда ауаны қоршаған ортадан 
11 сүзгімен қайтару клапаны 10 арқылы тартып 
алады. Қайтару клапаны 10 демалу газын 
атмосферағы қайта кетуін алдын алады.  

Бақыланатын желдету  
Демалу түтікшесі арқылы Y өткізгішке тұрақты газ 
ағымы өтеді.  
Демалудағы оттегінің концентрациясы 12 
пневматикалық клапаны арқылы ашылған О2 14 
датчигімен өлшенеді.  
Сақтандырғыш клапаны 16 желдету жүйесіндегі 
артық қысымның пайда болуына байланысты 
кедергі жасайды, дем шығару кезіндегі түтікше 
біткенде.  
Демалу  
РЕЕР 18 басқару клапаны демшығару 20 клапанын 
іске кіргізіп демшығару сызығын жабады. 
Науқастың өкпесіне газдың тұрақты ағымы 
бағытталады. Демалыс жолындағы қысым 
салыстырмалы қысымның 12 жəне 22 датчигімен 
өлшенеді. Демалыс шығару клапаны 20 
демалудағы қысымды шектейді.  
Демшығару   
РЕЕР 18 басқару клапаны демшығару сызығын 
ашатын демалыс шығару 20 клапанын 
пневматикалы басқарады. Демалыс шығару 
демшығаратын ашылған 20 клапан арқылы 
жүргізіледі. Эжектор 24 соленоидты клапан 23-пен 
бірге демалыс шығаруды қолдау үшін іске кіріседі. 
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РЕЕР  
 
РЕЕР 18 басқару клапаны демшығару 20 пневмо 
басқару клапанында қысым құрып, ол желдету 
жүйесінде РЕЕР-ді реттейді.  
 
 
СРАР  
РЕЕР 18 басқару клапаны демшығару 20 пневмо 
басқару клапанында қысым жəне желдету 
жүйесіндегі демалыс жолында тұрақты 10 қысым 
құрайды.  
 
Газдың үзіліссіз ағымы Y тəрізді өткізгішпен 
демалыс шығару клапаны арқылы өтеді.  
 
 
 
Желдетудің параметрлерін өлшеу 
 
О2 концентрациясын өлшеу 
О2 датчигі 14 пневматикалық клапан 12 арқылы 
өтетін демалудағы оттегінің концентрациясын 
үзіліссіз өлшейді.  
 

Жүйе əрбір 24 сағат сайын екі нүктемен автоматты 
калибровканы орындайды:  
7, 8 жəне 9 соленоидты клапандары арқылы ауа 
пневматикалық клапан 12-ге демалу түтікшесімен 
О2 датчигінің арасының қоспасын жабатын 14  
түседі. Пневматикалық клапан15 ашылады, осы 
кезде О2 датчигі 14 ағымды реттейтін 13 арқылы 
ауамен үрлеп тазартылады (шамамен 2,5 минут). 
 
Бұтан соң датчик оттегімен үрлеп тазартылады. 
Калибровкалаған соң соленоидты клапан 7 
қайтадан ауаға қосылып соленоидты клапан 9 
жəне пневматикалық клапан 15 жабылады. 
Пневматикалық клапан 12 О2 датчигін демалу 
сызығымен қосылуды қалпына келтіреді.  
 
 
 
Демалыс жолындағы қысымды өлшеу 
Салыстырмалы қысымның 17 жəне 22 екі датчигі 
науқастың контурының демалу жəне демалыс 
шығарудағы қысымын анықтайды. Науқастың 
контурындағы тұрақты ағым есебінен қысымның 
түсуінен болған  аппарат Y тəрізді өткізгішітің 
қысымын анықтайды. 
Бактерициттік пневмометрикалық жарма 21 
демшығарғандағы газдағы 22 датчиктің 
ластануының алдын алады.  
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Демалыс жолындағы тұрақты оң қысым 
(СРАР) 
Babylog 8000 plus демалыс жолындағы қысымды 
РЕЕР/СРАР деңгейінде ұстайды. Науқас кез келген 
уақытта өзі демала алады. Тыныс алу жолындағы 
қысым ауытқуын болдырмау жəне тыныс 
жолдарының бұлшық етіне артық күш түсірмес 
үшін тұрақты ағымның орнатылған мəні 
науқастың өздігімен тыныс алуы үшін қажетті 
ағымнан жоғары болуы керек.  
 
Тыныс алу жолындағы оң қысыммен бірге 
күшпен желдету / күшпен желдету (IPPV/IMV) 
 Науқастың тыныс алу функциясын толығымен 
тұрақты ағыммен күшпен желдетуге алмастыру. 
Күшпен демалдыру демалу жəне демшығару ТІ 
мен ТЕ интервамдарда орнатылған мəнге сəйкес 
орындалады. IPPV жəне IMV ережелері 
дифференциалданбайды, яғни ТЕ орнатылған 
мəнінің диапазоны (30 сек дейін) IMV жиілік 
диапазонында жабып отырады.  
 
Babylog 8000 plus  демалу арасындағы 
интервалдарында тыныс алу жолында қысымды 
РЕЕР/СРАР деңгейінде ұстайды. Науқас кезкелген 
уақытта өздігімен тыныс ала алады.  
Күшпен демалдыру Vinsp, TI жəне Pinsp 
параметрлерімен анықтайды: тұрақты ағым (Flow) 
қысымның күрт өсуін анықтайды, ТІ – ұзақтығын, 
Рinsp – қысым шектерін. Егер қисық қысым Pinsp 
жетсе, онда плато пайда болады; егер болмаса, 
қисық қысым шың қалып түрінде болады.  
Графикалық форма VT тыныс алу көлемі неге 
тəуелділігін анықтайды. Екі шеткі жағдайда бұл 
тəуелділік түсінікті.  
1 жағдай, ұзын плато:  
Егер ТІ уақыттың соңында демалуда ағым нөлге 
дейін төмендейтіндей платоның ұзындығы үлкен 
болса, онда өкпедегі қысым тыныс алу жолындағы 
қысымға тең болады. Бұл жағдайда тыныс алу 
көлемі Pinsp жəне РЕЕР əртүрлігіне байланысты: 
VT=(Pinsp-PEEP)·Crs, 
мұндағы Crs – респираторлық жүйенің комплайсы. 
2 жағдай, плато болмаса: 
дем алу Pinsp  платосыз тыныс алу көлемі үшін 
мəні болмайды. Тұрақты ағымның Vinsp бөлігі 
күшпен демалдыру кезінде науқастың контурын 
толтырады жəне осыдан кейін ғана қалған бөлігі 
өкпеге жетеді. Науқастың контурыда желдетіліп 
тұрады.  
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Тыныс алу көлемі шамамен мынаған тең 
VT = TI·Vinsp·Crs/(Crs+Cs) 
мұндағы Cs – науқастың контурының комплайсы. 
Көбінесе өте кішкентай балалар контурын 
желдеткен кезде үлкен мəннен сипатталуы мүмкін, 
өйткені Cs жəне Crs шамамен тең.  Яғни 
Crs=Cs=0.5 мл/мбар кезінде  орнатылған тұрақты 
ағымның жартысы ғана өкпеге жетеді.  
 
Бұл науқастың контурын желдету эффект 
кезкелген аппараттағы өкпені жасанды желдету 
кезінде болады. Babylog 8000 plus фактілі 
демалатын жəне демшығару көлемін өлшеу үшін 
ағым датчигі Y тəрізді өткізгіш ретінде тізіледі.  
 
 
 
Оң қысымды синхрондалған ауыспалы күшпен 
желдету (SIPPV) 
Күшпен демалдыру өздігімен демалумен 
синхрондалады. Демалу өздігімен демалудан 
басаталады да орнатылған ТІ уақытынан кейін 
аяқталады.  
 
Күшпен демалдыру формасы IPPV/IMV 
ережесіндегі сияқты орнатылады. Babylog 8000 
plus өздігімен тыныс алу жолын ағымды өлшеу 
барысында анықтайды. Тұрақты ағымды 
триггерлеу орындалады, егер 
- ағым датчигі демшығарудан кейін демалатын 

ағымның орнатылғанын анқтайды, 
- өздігімен тыныс алу кезіндегі демалу көлемі, 

триггердің қойылған шегінің сезімталдығына 
жетеді жəне 

- Vtrig демалу көлемі ТЕ уақытының соңына 
дейін бітеді. 

 
Күшпен демалтыру алдыңғы демалдыру біткеннен 
0,2 сек кейін ғана басталады, өткені науқаста 
демшығару үшін уақыт болу керек. 
Желдетудің жиілігі науқастың өздігімен тыныс 
алуы арқылы анықталады. Ол макс мына мəнге 
дейін көтерілуі мүмкін 
Fmax=1/(TI+0.2s+RT), 
мұндағы RT – триггер реакциясының уақыты, яғни 
өздігімен демалудың басталуынан жəне аппарат 
көмегі арқылы күшпен демалдырудың басталуына 
дейін. 
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Егер науқастың өздігімен тыныс алуы аппараттық 
тыныс алудың триггерленуі үшін жеткіліксіз 
болса, аппарат IPPV/IMV режиміне ауысады.  
 
SIPPV режимі жеткілікті өздігімен тыныс алуы 
жəне тыныс алу функцияларын реттей алатын 
науқасқа арналған. Тыныс алдырудың қысымының 
аздап азаюы науқастың аппаратты тастауына 
əкеледі.  
 
 
 
Синхрондалған ауыспалы күшпен желдету 
(SIMV) 
SIMV режимі өздігімен тыныс алудың 
синхрондалған желдетумен қосылған түрін 
айтады. SIPPV аппартынан өзгешелігі əрбір 
өздігімен тыныс алуды қолдамайды, тек қана 
берілген жиілікпен желдету үшін қажетті 
демалуды ғана. Күшпен демалдыру 
интервалдарының арасында аппарат қысымының 
көмегінсіз науқас өздігімен тыныс ала алады.  
 
ТІ+ТЕ уақыттарының интервалдарында алғашқы 
өздігімен демалу ТІ ұзақтығымен апппарттық 
тыныс алуды іске қосады. Осымен қатар келесі 
өздігімен тыныс алу интервалдың аяқталғанға 
дейін ескермейді.  
 
Триггерлеу SIPPV-дегі сияқты болады.  
Күшпен тыныс алдыру IPPV/IMV кезіндегі сияқты 
реттеледі.  
SIMV режиміндегі желдету жиілігі IPPV/IMV 
режиміндегіге ұқсас болады. аппарат көмегінсіз 
науқас барлық қажетті тыныс алу жұмысын 
өздігімен орындау кезіндегі күшпен тыныс алдыру 
аппарат көмегінсіз өздігімен тыныс алу фазасымен 
кезектеседі.  
ТЕ ұзарта отырып науқастың өздігімен тыныс 
алуын жоғарлатуға болады. 
 
Егер науқастың өздігімен тыныс алуы аппараттық 
тыныс алудың триггерленуі үшін жеткіліксіз 
болса, аппарат IPPV/IMV режиміне ауысады. 
 
SIMV режимі өздігімен тыныс алуы жеткілікті 
науқастар үшін арналған. Біртіндеп ТЕ қосу жəне 
демалдыру қысымын азайту науқасты аппараттан 
алыстатуға арналған.  
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Қысымды қолдау желдеткіші (PSV) 
 PSV желдету режимі SIPPV режиміне ұқсас. 
Тыныс алу жиілігінен басқа, PSV режимінде 
науқастың тыныс алуының ұзақ уақытна тəуелді 
(ағымды өлшеу жолымен реттеледі): 
максимальды демалуда ағым 15% дейін азайғанда, 
күшпен демалдыру аяқталады, бірақ орнатылған 
ТІ уақытынан кешікпей. 
 
Егер тыныс алу циклының формасы плато түрінде 
болса, онда күшпен тыныс алдыру прицесінде 
тыныс алу ағымы азаюы мүмкін. Дəл осы 
жағдайда өкпеде қысымның өкпені толтыру 
процессінің өсуі кезіндегі тыныс алу жолындағы 
қысымға жақындай түседі, жəне ағым азаяды. 
өкпедегі қысымның тыныс алу жолындағы 
қысымға жетуінің жылдамдығы респираторлы 
жүйенің Trs тұрақты уақытына тəуелді. Trs аз 
болған сайын, өкпе тез толады. PSV режиміндегі 
күшпен тыныс алдыру өкпенің толығымен 
олтырылғаннан кейін ғана аяқталады. Демалудың 
фактілі уақыты науқастың қажеттілігіне тиімді 
сəйкес келеді.  
 
Триггерлеу SIPPV-дегі сияқты болады.  
 
Күшпен тыныс алдыру, тыныс алу уақытын 
қоспағанда,  IPPV/IMV кезіндегі сияқты реттеледі. 
Егер плато өте қысқа болса, онда күшпен тыныс 
алдыру SIPPV сияқты ТІ дейін аяқталады.  
 
Егер науқастың өздігімен тыныс алуы аппараттық 
тыныс алудың триггерленуі үшін жеткіліксіз 
болса, аппарат IPPV/IMV режиміне ауысады. 
 
PSV режимі өздігімен тыныс алуы жеткілікті 
дамыған жəне тыныс алу функциясын реттей 
алатын науқастар үшін арналған. Біртіндеп 
қысымын азайту науқасты аппараттан алыстатуға 
арналған.  
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Кепілдендірілген көлем (VG) 
VG қосымша функциялары көлем бойынша 
күшпен тыныс алдыруды реттеу үшін арналған.  
Babylog 8000 plus белгіленген тыныс алу көлемін 
жеткізуге арналған плато қысымын автоматты 
реттеуге арналған. Респираторлы жүйенің 
механикалық сипаттамасының өзгеруі 
компенсацияланады; күшпен демалдырудың 
тыныс алдыру көлемі тұрақты болып қалады.  
VG функциясы SIPPV, SIMV жəне PSV 
режимдерінде қолданылады. Оң жақтағы мысалда 
VG-мен SIMV көрсетілген.  
Шектелген қысымды желдету уақыты бойынша 
реттеумен салыстыру нəтижесі кедергінің немесе 
комплайстың респираторлы жүйесі тыныс алу 
көлеміне əсерін тигізбейді. Мысалы, комплайсты 
өсіру кезінде демалу қысымы автоматты түрде 
азаяды. Керісінше, комплайстың азаюы кезінде 
Pinsp қысымынң шектерінен аспай қысым өсіп 
отырыда. Сонымен қатар, өздігімен тыныс алу 
тербелісінің орнын олтырады: науқастың тыныс 
алуы нақтырақ болса, аппарат аз қысым бөледі. 
Демек, VG функциясы Babylog 8000 plus əрқашан 
сол уақытта қажет тыныс алу көлеміне қажетті 
қысыммен желдетеді. Өкпеге механикалық 
жүктеменің қажетті минимумымен шектеледі. 
VG функциясынсыз қолданушы қажетті тыныс алу 
көлемімен қамтамасыз ету үшін əрбір рет демалу 
қысымын қолмен реттеп отру керек болушы еді. 
Демек, VG функциясы медициналық 
қызметкерлерді артық жұмыстан сақтайды.  
Реттеу PEEP-ден  Pinsp дейінгі диапазонда 
орындалады. Pinsp көмегі арқылы аппарат құратын 
максимальды қысымды орнатады.  
Реттеу функциясы қажетті көлеммен қамтамасыз 
ете алмайтын екі жағдай бар:  
1. Pinsp - өте төмен. 
2. демалуда қысым схемасы платосыз болады, 

себебі өте төмен ағым (Flow) немесе өте қысқа 
интервал ТІ.  

Егер фактілі жеткізілетін VT көлемі қажетті 
көлемнің 90% кем емес болса, онда екі жағдайда  
дисплейде ескерту хабарламасы пайда болады.  
Реттеу демалудан демалуға дейін біртіндеп 
орындалады. VT көлемі демшығаруда қажетті 
көлеммен салыстырылады, осының негізінде 
келесі демалу үшін плато қысымы есептелінеді. 
Қажетті көлемнің өзгергенінен кейін қажетті 
демалу қысымы жеті күшпен тыныс алдырудан 
кейін жетеді.  
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Интубациондық құбырдан азаюдың жоғарғы 
жылдамдық жағдайында демшығаруда VT  
өлшенген мəннен үлкен болуы мүмкін. Бұл 
жағдайда демалудағы тыныс алу көлемі 
демшығарудағы тыныс алудағы көлемнен өзгеше 
болады. Егер күшпен демалдыру кезінде фактілі 
азаю жылдамдығына тəуелді демалуда VT көлемі 
алдыңғы күшпен демалдыру VТe шамасынан асса,  
онда Babylog 8000 plus  демалдыруды тоқтатады.  
 
Егер ағым датчигі зақымдалған немесе науқас 
өздігімен тыныс алуды тоқтатса, онда аппарат 
күшпен желдету IPPV/IMV ремижімен ауысады.  
 
 
Жоғарғыжиілікті желдеткіш (HFV) 
Өлі кеңістік көлеміндегі жеке жағдайдағы, аз 
тыныс алу көлеміне қарамастан, өкпедегі газ 
алмасуды жоғарғы жиілікті тербеліс қысымы 
қамтамасыз етеді. Науқастың контурындағы 
амплитуда қысымы нақты болған кезде, ал 
өкпедегі қысымның орташа деңгейімен аз шамада 
ғана ауытқу қысымы болады. бұл өкпенің 
тартылуында жəне сығуы кезінде механикалық 
жүктеменің азаюына əкеледі.  
 
Орындалу приципі 
Дəстүрлі күшпен желдету кезіндегі сияқты, 
жоғарғы жиілікті тербеліс қысымы демшығару 
клапанының мембранасының бөлігі арқылы 
реттеледі. Жоғарғы жиілікті тербеліс қысымы 
демалу фазасындағы тыныс алу жолындағы 
орташа қысымынан жоғарғы, жемшығару 
фазасынан төмен. РЕЕР/СРАР айналмалы тұтқасы 
арқылы орнатылған орташа қысым автоматты 
деңгейде реттеледі. 
Бұл үшін аппарат тұрақты ағымды  жəне жоғарғы 
жиілікті циклдарының I:E қатынасын автоматты 
орнату қажет. Ағымды реттеу айналмалы тұтқасы 
HFV кезінде істемейді. Соынмен қатар, HFV 
кезінде VIVE функциясыда іске қоыслмайды.  
Y тəрізді өткізгіштегі қысым амплитудасы 
орнатылған амплитудада мəнінен тəуелді, сонымен 
бірге науқастың респираторлық жүйесінен жəне 
шланг жүйесінен. Амплитуда қажетті қысым мен 
көлем орнатылғанша, салыстырламы шама 0-ден 
100 % шкаласы арқылы реттеледі.  
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СРАР бірге HFV  
Жоғарғы  жиілікті тербеліс үшін орташа 
деңгей қысымына (РЕЕР/СРАР) жатады.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMV бірге HFV 
IMV  демалу арасындағы ТЕ демшығару 
уақыты кезіндегі қысымның орташа  
деңгейіне жоғарғы жиілікті тербелісі жатады.  
Тербеліс IMV демалуға дейінгі 100 
миллисекундқа дейін аяқталады, ал 
демалудан 250 миллисекундтан кейін 
қайтадан қалпына келеді. Демалудан кейінгі 
уақыт демшағаруға қажетті сезет үшін, 
өйткені өкпенің қабынбауы үшін. 
IMV демалуы орнатылған мəндер V insp, 
Pinsp, PEEP/CPEP жəне TI анықталады.  
IMV демалуына байланысты тыныс алу 
жолындағы қысымның орташа CPAP бірге 
HFV қарағанда  деңгейі аздап жоғары болады. 
 
HF фазасында қысым РЕЕР/СРАР деңгейінде 
тербеліп тұрады.  
HFV кезіндегі мониторинг 
Дəстүрлі желдету кезіндегі сияқты қысым 
мен ағым мəнін жəне қолданушы таңдаған 
параметрлерді экранға қисыз ретінде 
бейнелейді. HFV кезінде аппарт мына 
көрсеткішті өлшейді 
DCO2=VTHF2·f, 
CO2 бейнеленген транспортталатын көлем, 
дəстүрлі желдету кезіндегі минуттық көлемге 
ұқсас– HFV сипаты ретінде қолданылады. 
VTHF 
Бұл жоғарғы жилікті (HF) импульстің тыныс 
алу көлемі, орташа мəні HF бірнеше циклына 
шығады.  
MVim 
IMV күшпен демалдыруда құрылған 
демалудағы өлшенетін минуттық көлемі. 
VТim 
IMV күшпен демалдыруда құрылған 
демалудағы өлшенетін тыныс алу көлемі. 
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Тыныс алу жолындағы қысымды өлшеу 
Babylog 8000 plus аппартында тыныс алу 
жолындағы қысымды өлшеу тура əдіспен 
орындалмайды, бұл Y тəрізді өткізгіштегі 
қысымды өлшеу үшін қосымша шлангтарды 
қыжет етуден сақтайды. Екі пьезорезисті датчик 
қысымы демалу сызығының соңындағы 
коннекторда PІ қысымын жəне демшығару 
сызығының коннекторындағы РЕ қысымын 
белгілеп тұрады. Осы өлшенген шамаларға 
байланысты, аппарат PY тыныс алу жолындағы 
қысымды есептейді.  
 
Тұрақты ағым ретінде аппарат қысымындағы 
демалудағы PI бастапқысы болып саналады. Vinsp 
тұрақты ағымы шланг жүйесіндегі буын Р 
қысымының төмендеуіне əкеледі. Қысымның 
төмендеуінің шамасы шланг RI кедергісінің 
демалу сызығына жəне Vinsp тəуелді: 
P=Vinsp·RI 
Р аздаған шамадан ғана желдетудің параметрлер 
ржимінен тəуелді, сəйкесінше Y тəрізді өткізгіш 
қысымды анықтау керек, шамамен  Р алып 
тастағандағы РІ қысымына тең: 
PY=PI-P=PI-Vinsp·RI 
Демек, Y тəрізді өткізгіштегі тыныс алудағы 
қысым RI кедергісін ескере отыра есептеп алуға 
болады. 
Толық шлангтардың контурының кедергісін РІ 
жəне Ре датчиктерінің көмегі арқылы желдету 
уақытында өлшеуге болады. бірақ толық 
кедергідегі демалу құрамын анықтау мүмкін емес. 
Көптеген тəжірибелік зерттеулер медициналық 
практикада көп қолданылып жүрген толық 
кедергімен шлангтар жүйесі 70% шамасында 
құрайтын кедергінің жалпы демалу құрамынын 
көрсетті. Бұл эмпирикалық шамадан 
қорытындылай, Babylog 8000 plus  жүйесі PY=PI-
0.7·<PI-PE> есептейді. Мұндағы <PI-PE> - 
контурдағы толық қысымның төмендеу 
уақытының орташасы. Шланг жүйесін қолдану, 
демалу жəне демшығару құрам қытынасын 
сипаттайтын, 30% -дан 70%-ке дейінгі, тыныс алу 
жолындағы қысымды өлшеу қателігіне əкеледі. 
Медициналық практикада көп қолданылып жүрген 
шлангтар жүйесінің қателігі 1 мбар-дан аспайды. 
Дегенмен, біргелкі жоғарғы тұрақты ағым 
кезіндегі, жоғарғы кедергінің контурымен 
қолданғандағы қателігі жоғары болуы мүмкін. Осы 
себептен ішкі диаметрі 10 мм кем емес шлангтар 
қолданылады.  
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Ағымды жəне көлемді өлшеу 
Ағым Y тəрізді өткізгіште термосезімтал анемометрмен 
немесе Y тəрізді өткізгіш пен инкубационды құбыр 
арасындағы датчик көмегі арқылы өлшенеді. Ағымды 
өлшеу үшін екі термосезімтал элемнт қолданылады, 
олардың біреуінің бір жағынан экранмен жабылған.  
 
Сенімді өлшеммен қамтамасыз ететін, ағымның 
минимальды мəні 0,2 л/мин құрайды. Сондықтан 
осыдан аз шамалар нөлге теңеледі жəне қабылданбайды. 
 
Ағымның екі түрлі датчигі болды: 
• Y тəрізді, Y тəрізді өткізгішке орнатылған, жəне 
• ISO датчигі, Y тəрізді өткізгіш пен интубационды 

құбырдың коннекторының арасында орналасқан. 
Екі түрлі датчиктерде де біргелкі алып-салмалы бөлігі 
қолданылады. Осыған қарамастан, датчиктер сипаты 
бойынша айырмашылықтары бар. Дəлдігін жоғарлату 
үшін датчиктің өлшеу типі мəзірде орнатылады.  
 
Эталонды шарттар 
Термосезімтал анемометрлер біріншіден көлем немесе 
көлемнің жылдамдығын (ағымдардың) өлшеуге емесе, 
газдардың мөлшерін өлшеуге арналған. Қоршаған 
ортаның шартынан тəуелді газдың мөлшерінің бөлігін 
алатын, көлем: атмосфералық қысым, температура жəне 
ауа ылғалдылығы.  
Ағым мен көлем үшін қабылданған екі эталондық жүйе 
шартының қоршаған ортаның Babylog 8000 plus 
өлшенген мəнді бейнелейді: 
• NTPD (температура 200С, атмосфералық қысым 

1013 мбар, құрғақ ауа) 
• BTPS (температура 370С, атмосфералық қысым 

өлшенген моменті, су буымен толық қаныққан) 
Қажетті эталондық шарттар мəзірде орнатылады. 
Азаю жылдамдығы 
Егер интубациондық құбыр кілттенсе, онда трахеи 
қабырғасы жəне интубациондық құбыр арасындағы 
шығатын тыныс алу газ қоспасы атмосфераға кіреді. 
Babylog 8000 plus аппаратының ағым датчигі Y тəрізді 
өткізгіште болады, яғни азаюдың орнынан жоғары. 
Шығын демалу фазасын өлшегеннен кейін жəне 
демшығару фазасының дейін жүреді. Сондықтан демалу 
кезіндегі өлшенген тыныс алу көлемінен жоғары, ал  
демшығару кезіндегі өлшемдер керісінше аз болады. 
демалу мен демшығару ағымының арасындағы уақыт 
орташа айырмашылығы шығын жылдамдығының 
көлеміне тең болады. бұл демшығару кезіндегі газдың 
мөлшері датчик арқылы өтпейтіндіктен, атмосфераға 
кетеді.  

 

 123



 
Babylog 8000 plus  демалудың минуттық 
көлемімен MVI жəне демшығару минуттық 
көлемінің MVe арасындағы айырмашылығынан 
орташа шығын жылдамдығының көлемін 
анықтайды (экранда MV деп қана көрсетіледі).  
MVI қатынасы шамасы шығынды пайызбен 
көрсетеді: 
Шығын жылдамдығы = 100% ·(MVI-MVe)/MVI 
 
 
 
 
Триггерлі функция 
Babylog 8000 plus  өздігімен тыныс алу жолын 
ағымды өлшеу арқылы анықтайды. Науқастың 
демалу əрекеті кезінде ағым сигналы, кері 
амалға (= демшығару) немес нөлге тең болған 
мəні өседі. Науқастың демалуы, демалу əрекетін 
қатесіз анықтауды қамтамасыз ету  үшін жəне 
аппаратың өздігімен триггерлеудің алдын алуы 
Vtrig көлемінің ең төменгі анықталуы бөгеу 
жүйесінің сигналы арқылы жоғарлай береді. Бұл 
көлем триггерлі сезімталдықпен анықталады 
жəне мəзір шкаласында 1-ден 10-ға дейін 
орнатылады, бұнда 1 ең жоғарлыққа, ал 10- ең 
төменгі сезімталдыққа сəйкес келеді. Оң 
жақтағы графикалық формада тригеррлі жəне 
Vtrig сезімталдық арасындағы функцияоналдық 
тəуелділік көрсетілген.  
Ең жоғағы сезімталдыққа Vtrig =0 болады. Бұл 
ериггерлі демалу үшін демалу ағамының 0,2 
л/мин жеткілікті төменгі  мəніне тең. Бұл үшін 
өздігімен триггерлеу артефакт арқасында 
жүзеге асуын жоққа шығаруға болмайды. Жиі 
өзіндік триггерлеу кезінде сезімталдықты төмен 
орнату керек.  
Сезімталдық төмен болған сайын, өздігімен 
демалу мен күшпен демалдыру арасындағы 
кідіріс уақыты ұзара түседі. Аппараттық 
демалдыру науқастыңөздігімен  демшығаруына 
кедергі болмауы үшін кідіріс ұзақ болмауы 
керек. Кері жағдайда, науқасқа желдеткішпен 
«күресу» керек болады. Тиімді сезімталдық  - 
триггерлеудің аз кідірісі мен өздігімен 
триггерленуінен сенімді қорғау арасындағы 
келісім нəтижесі болады.  
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Тыныс алу жолының бұлшық еттерінің сипаттарын 
өлшеу 
Қисық қысым, ағым жəне демалу фазасы мен демшығару 
фазасынан тұратын тыныс алу кезіндегі көлем негізінде, 
Babylog 8000 plus келесі параметрлерді есептейді: 
• С 

сызықтық регрессия əдісімен есептелетін, 
респираторлы жүйенің динамикалық комплайсы 

• R 
сызықтық регрессия əдісімен есептелетін, тыныс алу 
жолы мен эндотрахеальды құбырдың  кедергісі  

• r 
корреляция коэффициенті 

• ТС 
респираторлы жүйенің тұрақты уақыты 
(TC=R·C) 

• C20/C 
артық созылу коэффициенті 

 
Babylog 8000 plus 5 n. бағдарламалық 
қамтамасыздандыруымен бірге өзінің жадында Paw(t), 
Flow(t) жəне V(t) параметрлерінің өлшенген нəтижесін 
бір желдеткіш циклының ұзақтыңы 5 секунд аралығында 
сақтайды. Əрбір секунд сайын 120 өлшенген мəн 
белгіленеді. Мəліметтер талдауының нəтижесі экранда 
бейнеленеді. Осыдан кейін келесі тыныс алу циклының 
жəне т.б. параметрлер өлшемінің нəтижелері талданады 
жəне сақталады. Демек, экранда бейнелегне өлшеу 
нəтижесі ағымдағы емес, алдыңғы тыныс алу циклының 
мəні. 
Есептеулер кез келген желдетудің демалу кезіндегі 
респираторлы жүйенің бір элементті моделі үшін келетін 
мына формула бойынша орындалады 
Paw=R·Flow+V/C. 
Кедергі жəне комплайс тұрақты болып саналады. 
Регрессия əдісі R жəне С мəндерін қысымды, ағымды 
жəне көлемді өлшеу нəтижелеріне сəйкес есептеуге 
көмектеседі. Сəйкестік көрсеткіші ретінде корреляция r 
(0-ден 1-ге дейін) коэффциенті қолданылады. Бұл 
коэффициент 1-ге жақындаған сайын, сəйкестігі артады.  
Babylog 8000 plus плевраның немесе азқазанның 
қысымын өлшемей-ақ, тыныс алу жолындағы қысымды 
ғана есептейтін болғандықтан, өздігімен тыныс алу 
есептелмейді. Желдеткішке өздігімен тыныс алудың 
күшті болған кезіде талдаудың нəтижесі бұзылады. 
Осыған ұқсас бұзылу шығынның жылдамдығы 
жоғарлаған кезде болады. бұл жағдайда кедергі мен 
комплайс үлкейтілген мəндермен сипатталады. 
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Аталған шарттарды өлшеу кезіндегі бұзылу 
ықтималдығы экранда белгішемен ескертіледі. 
Егер тыныс алу циклындағы шығын r< 0,95, 
қисық формасында бейнеленеді, >20% немесе 
науқастың өздігімен тыныс алуы күшті болған 
жағдайда, экранда ескерту символдары пайда 
болады.   
Артық созылу коэффициентін анықтау үшін 
С20 қатынасы динамикалық комплайсқа 
демалу қысымын соңғы көлемін 20% үлкейту 
қатынасы арқылы анықталады: 
C20=(V(TI)-V(t80))/(0.2·Peak). 
 
 
 
Келесі талдаудың соңына дейін нəтиже 
экранда бейнеленіп тұра береді. Егер бір 
минут ішінде өзгеріс болмаса, онда экрандағы 
нəтиже өшіріледі. 
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Жылдамдық – көлем қатынасы (RVR) 
 
Демалу көлеміндегі демалу жиілігінің қатынасын 
сипаттайтын коэффициент  желдеткіштен 
науқасты қойдыру кезіндегі жетістікке жетуге 
көмек болуы мүмкін. Babylog 8000 plus  аппараты 
RVR есептеп жəне экранға нəтижесін шығарады. 
Өздігімен демалу жəне күшпен демалдыру 
циклдарын тізбектелген кездегі өлшенетін мəннің 
флюктуациясын болдырмау үшін демалу 
жиілігінің демалу көлеміне деген тура 
қатынасының орнына RVR коэффициенті келесі 
формуламен есептеледі: 

MVfVTfRVR // 2==  
Бұл формула 10-нан 15 секунд уақыт 
аралығындағы RVR орташа мəнін есептеу 
формуласы.  
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Қысқартуды ашып жазу 
Қысқарту Түсіндіру 
C Комплайс 
CPAP Continuous Positive Airway Pressure 

Дем алыс жолындағы тұрақты оң қымыс кезіндегі жасанды ауа 
алмасу 

DCO2 Өкпеден СО2 транспорттаудың коэффициенті 
f Жиілік  
FiO2 Дем алатын ауадағы О2 концентрациясы  
fpat Өздігімен демалудың жиілігі  
HFV High Frequency Ventilation 

Жоғарғы жиілікті желдеткіш 
IMV Intermittent Mandatory Ventilation 

Өкпедегі күшпен желдетеудің ауыспалылығы 
IPPV Intermittent Positive Pressure Ventilation 

Өкпенің ауыспалы оң қысым кезіндегі жасанды ауа алмасу 
IRV Inversed Ratio Ventilation 

Желдеткіштің инферсиялы коэффициенті 
KG Дене салмағы [кг] 
MV Минуттық көлем 
MVim Жоғарғы жиілікті желдеткіш уақытындағы күшпен 

демалдырумен құрылған, демалудағы минуттық көлем өлшемі 
Paw Дем алыс жолындағы қысым 
Peak Қысымның ең жоғарғы мəні 
PEEP Дем алыс шығарудың аяғындағы оң қысым 
Mean Орташа қысым 
Pinsp Демалудағы максимальды қысым 
R Кедергі  
RT Trigger Response Time 

Триггер реакциясының уақыты 
RVR Rate-Volume Ratio 

Жылдамдық –көлем қатынасы 
SIPPV Synchronized Intermittent Positive Pressure Ventilation 

Оң қысымды ауыспалы өкпені жасанды желдету, науқастың 
өздігімен демалуының синхронизациясы 

TI:TE Демалу уақытының демшығару уақытына қатынасы  
TI Демалу уақыты 
TE Демшығару уақыты 
V  Демалудағы жəне демшығарудағы ағым 
VInsp Демалудағы ағым 
Vexsp Демшығарудағы ағым 
VT Демалыс көлемі 
VIVE Variable Inspiraory flow, Variable Expiratory flow 

Демалудағы жəне демшығарудағы ағымды бөліктеп реттеу 
VTHF Орташаланған демалыс көлемі 
VTim Демалуда өлшенген демалыс көлемі 
Vtrig Триггерлік көлем 
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Экрандағы шартты белгілер жəне пернетақтадағы белгілер 

Минуттық көлем бойынша дабыл шектерінің мəзірін икемдеу  
 
Дабылдың жоғарғы шегі 
 
Дабыл сигналының төменгі шегі 
 
Регистрация журналының мəзірі 
 
Бейненің масштабын кішірейту, алдыңғы бейнеге қайту 
 
 
Бейненің масштабын үлкейту, кейінгі бейнеге көшу 
 
Уақыт интервалын кішірейту 
 
Уақыт интервалын үлкейту 
 
Уақыттың интервалын қозғау, параметрді таңдау 
 
Уақыттың интервалын қозғау, параметрді таңдау 
 
2 минутқа дыбыс сигналын өшіру 
 
Сирена/дыбыс сигнализациясы 
 
Жасанды желдеткіш процессі кезіндегі жағдайларды бейнелеуге 
арналған импульс сигналы 
 
Басты мəзірге қайту 
 
Үлкейту  
 
Кішірейту  
 
Параметрді таңдау  
 
 
Калибровка параметрін таңдау/конфигурация 
 
Желдеткіш ереже мəзірін шақыру 
 
Опция мəзірін шақыру (қосымша функциялар) 
 
Ағымды өлшеу өшірілген 
 
FiO2 өлшеу өшірілген 

 

 
Апноэ мониторингісі өшірілді 
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Саймандар мен құрылғылар тізімі 
 

 
 
№ Атауы/сипаты Тапсырыс № 
1-9 Babylog 8000 plus 5.n, базалық аппарат (модификациясын тапсырыстағы 

құрылғылар мен саймандар тізімінен қар.) 
84 09 200 

2 Қосатын кабель (ағым датчигі) 84 09 626 
3 Ағым датчигі бар Y тəрізді өткізгіш 84 10 185 
3а Ағым датчигі (5 данадан жинақ) 84 10 179 
4а ISO 15  ағым датчигі 84 11 130 
4b К адаптері 84 03 075 
4c Калпақ  84 01 645 
5 Жатын  84 09 455 
6 Кіретін ауа сүзгісі 83 05 367 
7 О2 датчигінің капсулясы 68 50 645 
8,9 Сөндіргішті демшығару клапаны  84 08 950 
9 Сөндіргіш  84 09 990 
10 Ылғалдағыш (базалық лок) 220-240 В 84 11 046 
11 Шланг жылытқыш адаптері  84 11 097 
12  Тіреулік планкаға арналған тірегіш құралдар жиыны 84 11 074 
13  MR 340 ылғалдағыш камерасы, 100 дана қағаз сүзгімен бірге 84 11 074 
14 Қағаз сүзгілер (100 дана) 84 11 073 
15 1,1 м ұзындықты шлангқа температураның екі датчигі  84 11 048 
16 1,5 м ұзындықты сым 84 11 050 
17-22   
23-29 Fisher&Paykel фирмасының шлангтар жинағы 84 11 041 
17а-22а   
23-26 Fisher&Paykel фирмасының HFV шлангтар жинағы 84 11 153 
17 Fisher&Paykel экраны 84 11 042 
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№ Атауы/сипаты Тапсырыс № 
17а Fisher&Paykel HFV экраны  84 11 155 
18 KISO 110 см демалыс шлангысы 21 65 651 
18а 0,75 м өкпе шлангсы 84 11 156 
19 1,10 м шлангқа арналған жылытқыш элементі 84 11 045 
19а 0,70 м шлангқа арналған жылытқыш элементі 84 11 154 
20 К. 0,25 м силиконды шланг 84 09 636 
20а 0,25 м өкпе шлангысы 84 10 817 
21 К. 0,60 м силиконды шланг 84 03 073 
21а 0,40 м өкпе шлангысы 84 10 816 
22 К. 1,00 м силиконды шланг 84 03 080 
22а 0,65 м өкпе шлангысы 84 10 814 
23 Температура датчигін ұстағыш 84 11 044 
24 Катетерлі паторубок, өлшемі 11 М 19 351 
25 Мех К. жинағымен 84 09 742 
25а Катетерлі паторубок М 19 334 
26 Ех ылғал ұстағыш 84 09 627 
26а Резерваур  84 03 976 
27 Силиконды шланг К. 0,35 м 84 03 070 
28 Екі қабатты конус 11а 84 09 897 
29 Иілгіш гофрирленген шланг  84 10 709 
30 Бактериальды сүзгі 84 09 716 
30а Бактериальды сүзгімен қосатын құрал-саймандар 84 10 230 
31,32 Бұрылатын жебе 84 09 609 
32 Шлангқа арналған қысқыш 84 09 841 
33 Inkubator 8000 үшін бұрылмалы жебе 84 11 075 
34 О2 жіберу шлангсы, 3 м М 29 231 
34а О2 жіберу шлангсы, 5 м М 29 251 
34b О2 жіберу шлангсына арналған жылытқыштар(3 дана) М 17 719 
35 Мед.ауаны жіберу шлангсы, 3 м М 29 239 
35а Мед.ауаны жіберу шлангсы, 5 м М 29 259 
35b Мед.ауаны жіберу шлангсына арналған жылытқыш (3 дана) М 17 721 
36 РЕЕР клапаны (суретте көрсетілмеген) 84 07 475 
37 Resutator қабы, балаларға арналған (суретте көрсетілмеген) 21 11381 
38 1,8 шланг (суретте көрсетілмеген) 21 05438 
39 0,5 В арбасы (суретте көрсетілмеген) 84 09 280 
40 Бекітетін планка 2М 85 337 
41 1 0,5В түріндегі қабырға сөре (суретте көрсетілмеген) 84 08 601 
42 Қойғыш (суретте көрсетілмеген) 2М 19 460 
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Тапсырылатын құрал-саймандар мен құрылғылар тізімі 
 
Атауы/сипаты Тапсырыс № 
Babylog 8000 plus 5.n, базалық блок 
Қорек қуаты: 
100 В – 127 В/220 В-240 В 
 
Babylog 8000 plus 5.n, базалық блок 
Қорек қуаты: 
100 В – 127 В/220 В-240 В 
Babylink қосымша құрылғысымен бірге 
 
Babylog 8000 plus 5.n, базалық блок 
Қорек қуаты: 
100 В – 127 В/220 В-240 В 
HFV қосымша құрылғысымен бірге 
 
Babylog 8000 plus 5.n, базалық блок 
Қорек қуаты: 
100 В – 127 В/220 В-240 В 
HFV жəне Babylink қосымша құрылғысымен бірге 
 
О2 жіберу капсуласы 
 
Babylog 8000 plus 5.n 
Қосымша PSV қысымды құптайтын жəне кепілденген VG көлемді желдеткіш 
функцияларымен қанымданған 
 
Babylog 8000 plus 5.n 
Қосымша жоғары деңгейлі HFV желдеткішімен жəне PSV қысымды құптайтын 
жəне кепілденген VG көлемді желдеткіш функцияларымен қанымданған 
 
Babylog 8000 plus 5.n 
Қосымша Babylink құралымен жəне PSV қысымды құптайтын жəне кепілденген VG 
көлемді желдеткіш функцияларымен қанымданған 
 
Babylog 8000 plus 5.n 
Қосымша жоғары деңгейлі HFV желдеткішімен, PSV қысымды құптайтын жəне 
кепілденген VG көлемді желдеткіш функцияларымен жəне Babylink қанымданған 
 
Базалық блокпен бірге қолданылатын саймандар 
 
Fisher & Paykel  шлангтарының жинағы 
 
HFV Fisher & Paykel  шлангтарының жинағы 
 
Таңдау бойынша 
0,5 В арбасы 
Fisher & Paykel арналған тіреулік планкасымен 
 
Babylog арналған 0,5 В қабырға кронштейні 
Инкубаторға арналған қойғыш 

 
 
84 11 163 
 
 
 
 
84 11 162 
 
 
 
 
84 11 161 
 
 
 
 
84 11 160 
 
68 50 645 
 
 
 
84 18 003 
 
 
 
 
84 18 001 
 
 
 
84 18 002 
 
 
 
 
84 18 000 
 
 
 
84 11 041 
 
84 11 153 
 
 
84 09 280 
2М 85 337 
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Атауы/сипаты Тапсырыс № 
 
Инкубатордан тыс орнатылатын бекітілетін құралы бар бұралатын жебе  
 
Inkubator 8000 үшін шлангтарды белгілеу 
 
Ылғалдағыш – базалық блок MR 730 220 В – 240 В  
 
MR 340 ылғалдағыш камерасы, 100 қағаз сүзгісімен 
 
Газбен қанымдау шлангтары 
 
О2 жіберу шлангсы, 3 м 
немесе 
О2 жіберу шлангсы, 5 м 
 
Мед.ауаны жіберу шлангсы, 3 м 
немесе 
Мед.ауаны жіберу шлангсы, 5 м 
 
 
Арнайы саймандар  
HFV  жоғарғы деңгейлі желдеткішке арналған арнайы саймандар жинағы 
(зав. №ARHC аппараты үшін) 
(зав. №ARHD аппараты үшін) 
 
«Babylink» арнайы саймандар жинағы 
 
Нəрестелерге арналған Resutator қабы 
(қолмен жасанды демалдыру үшін) 
 
Қосымша  
РЕЕР клапаны  
 
Нəрестелерге арналған Resutator қабын қолдану кезіндегі оттегімен қамдауға 
арналған 1,8 м шланг  
 
Ылғалұстағыш IN/EX 
 
Қысымды ылғалұстағыш  
 
Сақтандырғыш клапаны 
 
PSV қысым көмегімен жəне кепілденген VG көлемді желдеткіш функцияларымен 
қанымданған арнайы саймандар жинағы  
 
Медикаменттерді шашуға арналған арнайы саймандар жинағы  
 
Жинағында: 
Қосу  
Штуцер  
11 мм катетерлі патрубок 

84 10 718 
2М 19 460 
 
84 09 609 
 
84 11 075 
 
84 11 046 
 
84 11 047 
 
 
 
М 29 231 
 
М 29 251 
 
М 29 239 
 
М 29 259 
 
 
 
 
84 11 134 
84 11 208 
 
84 11 108 
 
 
21 11 381 
 
 
84 07 475 
 
 
21 05 438 
 
84 09 738 
 
84 12 628 
 
84 12 448 
 
 
84 11 473 
 
84 11 025 
 
 
84 11 23  
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Атауы/сипаты Тапсырыс № 
Y тəрізді өткізгішке арналған бұқтырма 
Медикаменттерді шашқыш  
 
Стерилизациялау үшін жинақты ауыстырғыш 
 
Fisher & Paykel  шлангтарының жинағы 
 
HFV Fisher & Paykel  шлангтарының жинағы 
 
Babylog 8000 plus  үшін демшығару клапаны 
 
Ағым датчигімен Y тəрізді өткізгіш 
 
ISO 15 ағым датчигі 
 
К адаптері 
 
Калпақ  
 
 
Қордағы жəне шығындағы саймандар 
 
Fisher & Paykel  шлангтарының жинағы 
HFV Fisher & Paykel  шлангтарының жинағы 
 
Babylog 8000 plus  үшін демшығару клапаны 
 
Ағым датчигімен Y тəрізді өткізгіш 
 
Ағым датчигі (5 дана) 
 
ISO 15 ағым датчигі 
 
К адаптері 
 
Калпақ  
 
О2 датчикті капсула 
 
1,1 м шлангқа арналған екі қабатты температура датчик кабелі 
 
1,5 м сым 
 
1,1 м жылытқыш шланг 
 
0,7 м жылытқыш шланг 
 
Келетін ауа сүзгісі 
 
Мед.ауамен қанымдау шлангысы үшін жылытқыштар жинағы (3 дана) 
 

84 05 752 
М 19 351 
84 11 024 
84 05 000 
 
 
 
84 11 041 
 
84 11 153 
 
84 08 950 
 
84 10 185 
 
84 11 130 
 
84 03 075 
 
84 01 645 
 
 
 
 
84 11 041 
84 11 153 
 
84 08950 
 
84 10 185 
 
84 10 179 
 
84 11 130 
 
84 03 075 
 
84 01 645 
 
68 05 645 
 
84 11 048 
 
84 11 050 
 
84 11 045 
 
84 11 154 
 
83 05 367 
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Атауы/сипаты Тапсырыс № 
О2 қанымдау шлангысы үшін жылытқыштар жинағы (3 дана) 
Ағым датчигінің кабелі 
 
К. 0,12 м силиконды шланг 
К. 0,25 м силиконды шланг 
К. 0,40 м силиконды шланг 
К. 0,60 м силиконды шланг 
К. 1,00 м силиконды шланг 
К. 1,20 м силиконды шланг 
 
Шланг (жеңіл) 0,12 м 
Шланг (жеңіл) 0,25 м 
Шланг (жеңіл) 0,40 м 
Шланг (жеңіл) 0,65 м 
Шланг (жеңіл) 1,00 м 
Шланг (жеңіл) 1,20 м 
 
11а екі қабатты конусты саптама 
 
 
 
 
Техникалық құжаттамалар тапсырыс бойынша  

М 17 721 
 
М 17 719 
84 09 626 
 
84 09 680 
84 09 636 
84 03 070 
84 03 073 
84 03 080 
84 10 189 
 
84 10 819 
84 10 817 
84 10 816 
84 10 814 
84 10 815 
84 10 818 
 
84 09 897 
 
 

 


