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 Πηγή Ο2 και αναισθητικών αερίων
 Μέσα μέτρησης και ελέγχου της χορήγησης 

τους 
 Συσκευή για τη μίξη των πτητικών 

αναισθητικών με το Ο2

 Συσκευές ασφάλειας και συστήματα 
συναγερμού 





 Οξυγόνο
 Υποξείδιο του αζώτου
 Αέρα 
 Άζωτο

 Ήλιο
 Διοξείδιο του άνθρακα

 Κεντρική παροχή κενού για αναρρόφηση
 Το οξυγόνο και το υποξείδιο του αζώτου φθάνουν 

στην χειρουργική αίθουσα μέσω σωλήνων 
κεντρικών παροχών ή είναι αποθηκευμένα σε 
εφεδρικές φιάλες



 Η μονάδα κεντρικής παροχής αποτελείται 
από σειρές εφεδρικών φιαλών, ο αριθμός 
των οποίων εξαρτάται από τις ημερήσιες 
ανάγκες

 Αποθηκεύονται σε απόσταση από το  
κυρίως κτίριο του νοσοκομείου



 Τα αέρια όταν συμπιέζονται μετατρέπονται σε υγρά
 Η μετατροπή αυτή εξαρτάται από την κρίσιμη 

θερμοκρασία 
 Κρίσιμη θερμοκρασία: είναι η Θ πάνω από την οποία ένα 

αέριο δεν υγροποιείται όσο και αν αυξηθεί η πίεσή του 

Ρ

Αέριο 
Υγρό 

Ρ

ΚΘ



 Το Ο2 και το Ν2Ο ψύχονται σε θερμοκρασία 
χαμηλότερη από τις αντίστοιχες ΚΘ και 
αποθηκεύονται υπό πίεση ως υγρά

 Οι μειωτήρες πίεσης ελαττώνουν την πίεση αυτών 
των αερίων από

 2000 psi (13,800 kPa) →50 psi (350 kPa)
 1atm=101kPa=14,7psi=1bar=760mmHg



 Στη συνέχεια τα αέρια φθάνουν στη 
χειρουργική αίθουσα μέσω σωλήνων

 Οι έξοδοι αυτών των σωλήνων στον τοίχο 
συνδέονται με το μηχάνημα με σωλήνες που 
το χρώμα τους είναι κωδικοποιημένο 

 (άσπρο=Ο2, μπλε=Ν2Ο)



 Η σύνδεση γίνεται μέσω ενός συστήματος ασφάλειας που 
βασίζεται στην δυνατότητα εφαρμογής του σωλήνα που 
συνδέει το μηχάνημα με την κεντρική παροχή για το 
συγκεκριμένο αλλά για κανένα άλλο αέριο 



 Τα αναισθητικά αέρια είναι διαθέσιμα και σε 
εφεδρικές φιάλες οι οποίες φέρουν 
κωδικοποιημένα χρώματα 

 Ανάλογα με το μέγεθος: Α – J





 Δυνατότητα 
σύνδεσης με 2-5 
φιάλες 

 Σύστημα ασφάλειας 
ΡΙΝ που αποτρέπει 
η λάθος φιάλη να 
συνδεθεί με τη 
λάθος είσοδο του 
μηχανήματος





 Το Ο2 παράγεται από την κλασματική 
απόσταξη του αέρα

 Λόγω της πολύ χαμηλής ΚΘ βρίσκεται σε 
αέρια κατάσταση

 Φιάλη Ε= 660 λίτρα Ο2 σε Ρ=2000psi (13800 
kPa)



NH3NO4 N2O

 Το μίγμα υφίσταται απόσταξη και κάθαρση πριν παραχθεί 
καθαρό Ν2Ο

 Το Ν2Ο όταν συμπιεσθεί μετατρέπεται σε υγρό λόγω της 
υψηλής ΚΘ 

 Καθώς χρησιμοποιείται το αέριο της φιάλης όλο και 
περισσότερο Ν2Ο εξατμίζεται από την υγρή του μορφή

 Η πίεση μιας φιάλης Ε = 745 psi (5200kPa)
 Παραμένει τόση έως ότου εξατμισθεί όλο το υγρό της 

φιάλης 

Θ=270οC



 Η πίεση μέσα στις κεντρικές παροχές και 
στις εφεδρικές φιάλες μετράται με 
μανόμετρα τύπου Bourdon

 Αυτά προσαρμόζονται στην έξοδο της 
εφεδρικής φιάλης ή της κεντρικής παροχής 
είτε στα αναισθησιολογικά μηχανήματα 



137 4 Atm φιάλη 
Κεντρική παροχή=4 atm
Σταθερή Ρ



 «Αισθητήρας πίεσης που κλείνει την βαλβίδα» 
(pressure sensor shut-off).

 Διακοπή παροχής των αναισθητικών αερίων όταν 
η πίεση του οξυγόνου ελαττωθεί κάτω από 175 
kPa.

 Ακουστικός συναγερμός ο οποίος ενεργοποιείται 
όταν Ρ<175 kPa

 Όλα τα αέρια διακόπτονται όταν ελαττώνεται η Ρ 
του Ο2

 Δεν προστατεύει από την χορήγηση υποξικού 
μίγματος όταν η Ρ του Ο2 είναι φυσιολογική !



 Ελέγχουν και μετρούν με 
ακρίβεια 
την ροή των αερίων

 Βαλβίδα ελέγχου ροής
 Κομβίο 
 Σωλήνα με πλωτήρα 



 Σε οποιαδήποτε στιγμή η πίεση γύρω από τον 
πλωτήρα είναι σταθερή

 Μεταβαλλόμενου στομίου και σταθερής πίεσης 
 Το μεταβαλλόμενο στόμιο είναι ο δακτυλιοειδής 

χώρος μεταξύ του πλωτήρα και του σωλήνα
 Κατώτερο τμήμα=σωλήνας=γλοιότητα-ταχύτητα
 Ανώτερο τμήμα=στόμιο= πυκνότητα-ταχύτητα





Link 25 system 
Ohmeda

 Συνδέει μηχανικά τις 
βαλβίδες που ελέγχουν τη 
ροή Ο2 και Ν2Ο 
ενσωματώνοντας δύο 
οδοντωτούς τροχούς και μία 
αλυσίδα 

 Οι βαλβίδες ροής 
ρυθμίζονται ανεξάρτητα 
αλλά αυτόματα 
αλληλοσυνδέονται ώστε 
FiO2=0,25



 Έχουν εξελιχθεί με τα χρόνια από την 
προσωπίδα για την χορήγηση αιθέρα και τον 
εξατμιστήρα cooper kettle (χάλκινο δοχείο) 
σε εξατμιστήρες σύγχρονους 

 Μεταβαλλόμενης παράπλευρης ροής και με 
αντιρρόπηση για τις μεταβολές της 
θερμοκρασίας



 Όταν ένα πτητικό υγρό βρίσκεται 
σε κλειστό δοχείο μόρια 
δραπετεύουν από την υγρή φάση 
στην αέρια και αντίστροφα

 Αυτά τα μόρια βομβαρδίζουν τα 
τοιχώματα του δοχείου= 

Ρατμών

 Όταν το υγρό θερμαίνεται η πίεση 
ατμών γίνεται μεγαλύτερη 

Ρατμών



 Όταν ο αριθμός των μορίων που εισέρχονται στην 
αέρια φάση είναι ίσος με τον αριθμό των μορίων  
που εισέρχονται στην υγρή φάση η 

Ρατμών=Ρκεκορεσμένη (Θ)
 Η θερμοκρασία στην οποία Ρατμών=Ρατμ καλείται 

σημείο βρασμού

 Πχ: η πίεση ατμών του ισοφλουρανίου στους 
20οC=238 mmHg ενώ στους 35οC=450 mmHg



 Είναι το ποσόν της θερμότητας που απαιτείται για 
να αυξήσει την θερμοκρασία μιας δεδομένης 
μάζας μιας ουσίας κατά 1οC.

 Το μέταλλο από το οποίο είναι κατασκευασμένος ο 
εξατμιστήρας πρέπει να έχει υψηλή ειδική 
θερμότητα ώστε οι μεταβολές της θερμοκρασίας 
που προκαλούνται από την εξάτμιση να είναι 
μικρές   



 Είναι η θερμότητα η οποία καταναλίσκεται 
κατά την εξάτμιση ενός υγρού

 Εάν δεν προσφερθεί θερμότητα από έξω το 
πτητικό υγρό ψύχεται και έτσι η εξάτμιση 
ελαττώνεται



 Είναι μεταβαλλόμενης παράπλευρης ροής 
αερίου που περνά από την επιφάνεια του 
υγρού πτητικού

 Αντιρροπούν για τις μεταβολές της Θ και 
είναι ειδικοί για κάθε πτητικό αναισθητικό 

 Έχουν ενσωματωμένα διάφορα τμήματα για 
να ξεπερνούν τα προβλήματα της 
εξάτμησης 





 Παρακάμπτει τα ροόμετρα 
 Συνδέει το σύστημα υψηλής Ρ=4 atm με το 

σύστημα χαμηλής Ρ πέραν του ροομέτρου και 
μπορεί να χορηγήσει 35-75 λίτρα/λεπτό

 Πλήρωση κενών ασκών ή του αποθηκευτικού 
ασκού

 Ταχεία χορήγηση Ο2 100%
 Εάν οι πνεύμονες του ασθενούς εκτεθούν σε τόσο 

υψηλή πίεση κίνδυνος βαροτραύματος! 



 Συνδέουν το μηχάνημα αναισθησίας με τον 
ασθενή

 Σωλήνες του συστήματος αναισθησίας

 Αποθηκευτικός ασκός

 Αναπνευστικές βαλβίδες 



 Ανοικτό σύστημα αναισθησίας (σταγόνες 
αιθέρα σε σφουγγάρι)

 Ημιανοικτά και ημίκλειστα συστήματα 





 Χρησιμοποιείται 
συχνότερα ως 
ημίκλειστο 

 Ροή 1-3 λίτρα/λεπτό
 Τα αναισθητικά 

αέρια ακολουθούν 
κυκλική ροή 



 Σωλήνες μεταφοράς αερίων 
 Κάνιστρο απορρόφησης CO2 

 Nατράσβεστος (soda lime)
 94% Ca(OH)2

 5% NaOH (καταλύτης)

 1% KOH (ενεργοποιητής)
 Μετά από απορρόφηση του CO2 ελαττώνεται το 

pH και η νατράσβεστος αλλάζει χρώμα από λευκή 
σε μπλέ



 Τελευταίο όπλο ενάντια στη χορήγηση υποξικού 
μίγματος αερίων 

 Συλλέγει αέρια από το εισπνευστικό σκέλος και 
δείχνει την εισπνεόμενη συγκέντρωση Ο2

 Τρεις μέθοδοι μέτρησης

 Γαλβανικός αισθητήρας Ο2

 Πολαρογραφική μέθοδος

 Παραμαγνητικός αναλυτής Ο2



 Η φυσική αρχή στην οποία στηρίζεται η 
κατασκευή ενός αναπνευστήρα μπορεί να 
είναι 

▪ Πνευματική 

▪ Ρευστών

▪ Ηλεκτρονική αρχή
 Πηγή ενέργειας η κεντρική παροχή 

οξυγόνου 



 Υπάρχουν πολλές ταξινομήσεις
 Σύμφωνα με τον αναπνευστικό κύκλο, δηλαδή με την 

ολοκλήρωση της εισπνοής και την μετάβασή της στην 
εκπνευστική φάση (cycling) 

 Ένας αναπνευστήρας λέγεται ότι εκτελεί τον κύκλο μεταξύ 
της εισπνευστικής και της εκπνευστικής φάσης

 4 παράμετροι εμπλέκονται σε κάθε μία φάση 
▪ Όγκος 

▪ Πίεση 

▪ Χρόνος 

▪ Ροή 

 Στους περισσότερους αναπνευστήρες η μετάβαση 
από την εισπνοή στην εκπνοή ρυθμίζεται από τον 
χρόνο 



 ΑΟ = ταχύτητα ειπνευστικής ροής x χρόνο 
εισπνοής

 ΑΣ = 1 λεπτό / (χρόνος εισπνοής + χρόνος 
εκπνοής )

Αναπνεόμενος

όγκος 
× Αναπνευστική

συχνότητα =
Κατά Λεπτόν

Αναπνεόμενος

Όγκος



 Ελεγχόμενος υποχρεωτικός αερισμός= CMV
 Συγχρονιζόμενος διαλείπων υποχρεωτικός 

αερισμός= SIMV
 Πυροδοτούμενος αερισμός ελεγχόμενου 

όγκου= AC
 Υποβοηθούμενος αερισμός με θετική 

πίεση= PSV



 Eπιτρέπει στον ασθενή να έχει δικές του αναπνοές
 Εάν ο ασθενής έχει μεγαλύτερη συχνότητα από την προκαθορισμένη 

του επιτρέπει να αναπνέει κατ’ αυτόν τον τρόπο αλλά υποβοηθεί 
μερικές από τις αναπνοές του ώστε να επιτυγχάνεται ο 
προκαθορισμένος ΚΛΑΟ



 Ο όγκος των αερίων που φθάνει στον ασθενή είναι 
πολύ μικρότερος από τους όγκους που χορηγεί ο 
αναπνευστήρας 

 Σπιρόμετρο Wright

 Το σπιρόμετρο τοποθετείται όσον το δυνατόν 
πλησιέστερα στον ασθενή και στο εκπνευστικό 
σκέλος ώστε να δίδεται η ακριβέστερη μέτρηση 
του όγκου που λαμβάνει ο ασθενής



 Στο τέλος της εκπνοής η 
Ραεραγ=Ρατμ προκαλεί 
σύγκλειση μερικών 
κυψελίδων

 Οι βαλβίδες ΡΕΕΡ 
διακόπτουν πρόωρα την 
εκπνευστική φάση ώστε να 
διατηρηθεί 

 Ραεραγ > Ρατμ

 Βελτίωση της οξυγόνωσης 
προλαμβάνοντας τις 
ατελεκτασίες



 Κάθε χειρουργική 
αίθουσα πρέπει να 
είναι εξοπλισμένη με 
μια συσκευή Ambu
σε περίπτωση 
δυσλειτουργίας του 
μηχανήματος 



 Σύστημα συλλογής
 Σωλήνες μεταφοράς
 Σύστημα απαγωγής ή 

θύρα απαγωγής
 Σωλήνες απομάκρυνσης 

αερίων 







Ευχαριστώ!


