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Ventilator pentru adulţi şi copii  

Viasys Vela 

Ghid rapid 

 

 
 

 Alarme. Cauze. Remedii. 

Mesajul de alarmă Cauză posibilă Remedii posibile 

LOW BATTERY 

(Nivel scăzut al bateriei) 

Nivelul bateriei este mai mic de 

40% (alarmă de prioritate medie) 

sau 20% (alarmă de prioritate inaltă) 

Încărcaţi bateria ventilatorului. 

VENT INOP 

(Ventilatorul este defect) 

Defecţiune a ventilatorului; 

Supapa de siguranţă este deschisă şi 

pacientul poate respira cu aerul 

camerei. 

Contactaţi serviciul tehnic 

O2 Inlet Low 

(Nivel O2 scăzut la 

intrare) 

Presiunea oxigenului la intrarea 

ventilatorului este mai mică de 2,62 

Bari, O2 este setat la o valoare mai 

mare de 21%; 

Pacientul continua să fie ventilat 

doar cu aer de cameră. 

Verificaţi balonul de oxigen; 

Dacă este necesar, acesta trebuie 

înlocuit. 

LOW PIP 

(Nivel înalt al presiunii de 

vârf la inspiraţie) 

Valoarea presiunii inspirate este 
setată la o valoare mai mică decât 
limita de alarmă LOW Ppeak 
 

Reglaţi limita de alarmă 
(LOW Ppeak) 

HIGH PIP 

(Nivel scăzut al presiunii 

de vârf la inspiraţie) 

Valoarea presiunii inspirate este 
setată la o valoare mai mare decât 
limita de alarmă HIGH Ppeak 
 

Reglaţi limita de alarmă 
(HIGH Ppeak) 

HIGH PEEP 

(Nivel înalt al presiunii 

pozitive la sfârşit de 

expiraţie) 

Nivelul presiunii la sfârşitul 

expiraţiei nu  revine la nivelul 

PEEP + 15 cm H20 în timpul 

expiraţiei. 
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LOW MINUTE 

VOLUME 

(Volum per minut prea 

mic) 

Volumul măsurat al aerului expirat 

(Ve) timp de un minut este mai mic 

ca valoarea limită setată (LOW Ve) 

Măriţi PIP 
Reduceţi limita de alarmă 

APNEA 

(Oprirea respiraţiei) 

Pacientul nu respiră spontan un timp 

îndelungat; 

Tubul de ventilaţie este îndoit. 

Verificaţi dacă nu sunt prezente 

îndoiri ale tubului de ventilaţie; 

Schimbaţi tipul ventilaţiei. 

HIGH RATE 

(Frecvenţa respiraţiei prea 

mare) 

Numărul de respiraţii măsurate este 
mai mare ca valoarea limită setată; 
Hiperventilaţie; 
Respiraţie spontană adiţionala a 

pacientului. 

Reduceţi rata respiraţiei; 

Modificaţi limita de alarmă; 
Schimbaţi modul ventilaţiei. 

CHK O2 CAL 

(Verificaţi calibrarea O2) 

Concentraţia de oxigen furnizat 
pacientului este mai mică decât 
valoarea limită setată FiO2 cu 6%-
8% 

Verificaţi balonul de oxigen; 

Calibraţi senzorul de oxigen 

O2 RANGE ERROR 

(Eroare diapazon O2) 

Concentraţia de oxigen furnizat 
pacientului este mai mică decât 
valoarea limită setată FiO2 cu 10%-
12% 

Verificaţi balonul de oxigen 

 

Circuit Fault 

(Eroare în circuitul 

pacientului) 

Tub inspiraţie scos; 
Tub expiraţie scos; 
Tub presiune deconectat; 
Sistem tuburui deconectat. 

Verifica sistemul de tuburi 

 

În cazul apariţiei altor erori, contactaţi serviciul tehnic !!! 
 

Atenţie!! 

- În cazul în care dispozitivul este utilizat fără senzor de debit sau oxigen sau senzorii 

nu sunt calibraţi, puneţi în pericol viaţa pacientului; 

- Conectaţi sistemul de tuburi la dispozitiv conform instrucţiunilor; 

- Fiţi atenţi la toate mesajele de alarmă apărute pe ecranul ventilatorului şi încercaţi 

să le înlăturaţi conform indicaţiilor de mai sus. În caz contrar contactaţi serviciul 

tehnic; 

- Nu utilizaţi dispozitivul dacă vre-o eroare nu poate fi înlăturată. Puneţi în pericol 

viaţa pacientului; 

- Dispozitivul se utilizează de personal calificat; 

- Utilizarea incorectă a dispozitivului poate duce la defectarea lui. 
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Pregătirea, curăţarea şi sterilizarea 
 

Pericol de infecţie !!! 

Preparaţi echipamentul şi sistemul de tuburi după fiecare utilizare pe un pacient. Nu 

utilizati produsele de unica utilizare decit o singura dată. 

- Nu sterilizati niciodata dispozitivul.  

- Dezinfectati echipamentul stergându-l cu agenţi de curăţare aprobaţi. 

- Toate accesoriile dispozitivului contaminate cu agenţi patogeni pot provoca infecţii. 

- Re-utilizarea accesoriilor dispozitivului necesită mai întâi o pregătire completă.  

 

Masurile descrise mai jos sunt necesare pentru a menţine echipamentul igienic şi a 

reduce în acest mod riscul unor infecţii umane. 

Respectaţi următorele etape în pregătirea echipamentului şi a componentelor 

Dezasamblaţi sistemul de tuburi 

Tratament pregătitor 

Prespălare 

Curăţire 

Clătire, uscare 

Dezinfecţie / sterilizare 

Verificaţi că toate suprafeţele sunt curate şi nu există urme de avariere  

Verificaţi funcţionarea ventilatorului 

Darea în exploatare 

 

Curăţarea echipamentului  

Toate părţile deschise ale dispozitivului sunt făcute din materiale rezistente coroziei. 

Carcasa dispozitivului nu are suprafeţe plate, ceea ce împiedică îngrămădirea lichidelor. 

NU cufundaţi dispozitivul în soluţii de curăţare şi nu permiteţi pătrunderea acestora 

înnăuntru – aceasta poate duce la producerea scurtcircuitelor electrice sau la defectarea 

componentelor interne ale ventilatorului. 

Toate părţile exterioare ale dispozitivului pot fi curăţate cu o cârpă moale înmuiată 

în alcool izopropilic. 

Corpul supapei de expiraţie, Traductorul de debit şi Diafragma supapei de expiraţie 

pot fi curăţate cu soluţie Klenzyme: cufundaţi-le pentru 5 minute în soluţie, aceasta putând 

fi incălzită prealabil până la o temperatură maximă de 67 ºC. Clătiţi accesoriile cu apă 

distilată. După curăţarea tuturor suprafeţelor, convingeţi-vă că nu a rămas soluţie de 

detergent. Ştergeţi accesoriile cu o cârpă moale şi uscată sau uscaţi-le la aer. 

 

 

 


