Pomiary kliniczne

PiCCO
ciągłe monitorowanie rzutu serca

Technologia PiCCO™* (ciągłego pomiaru rzutu
serca) umożliwia prowadzenie ciągłego monitorowania hemodynamicznego z użyciem cewnika
w tętnicy udowej lub pachowej, oraz cewnika
w żyle centralnej. Dzięki użyciu opatentowanych
algorytmów, technologia PiCCO łączy funkcję

Pacjenci monitorowani w technologii PiCCO
muszą posiadać centralną linię żylną i tętniczą,
i wymagają prowadzenia ścisłego bilansu płynów
oraz kontroli parametrów sercowo-naczyniowych.
Metoda ta jest szczególnie przydatna u pacjentów
doroałych i dzieci, rozwijających objawy obrzęku
płuc lub ARDS.

nego monitorowania z wykorzystaniem cewnika,

Podstawowe informacje kliniczne
dostępne od ręki
Technologia PiCCO oferuje niżej wymienione
możliwości pomiarowe, większość uzyskiwanych
parametrów może być prezentowana w postaci
wartości bezwzględnych lub indeksowanych:

wprowadzonego do „prawego serca”.

Za pomocą ciągłej analizy konturów fali tętna

ciągłego monitorowania rzutu serca z wykorzystaniem analizy konturów fali tętna z okresowym
pomiarem metodą termodylucji przezpłucnej.
Moduł CCO/C.O. może również służyć do tradycyj-

• Ciągły rzut serca dzięki analizie konturów fali
tętna (PCCO)
• Ciśnienie tętnicze inwazyjne (AP)
• Częstość rytmu serca (HR)
• Objętość wyrzutowa (SV)
• Zmienność objętości wyrzutowej (SVV)
• Systemowy opór naczyniowy (SVR)
• Kurczliwość lewej komory indeksowana*
Za pomocą okresowych pomiarów metodą
termodylucji przezpłucnej

• Rzut serca metodą przezpłucną (C.O.)
• Objętość krwi w klatce piersiowej (ITBV)
• Pozanaczyniowa woda płucna (EVLW)*
• Indeks funkcji serca (CFI)
* Wskaźnik kurczliwości lewej komory
i EVLW nie są dostępne w USA.

Dane przedstawiające ciągły rzut
serca uzyskiwane w technologii
PiCCO.

KOMPATYBILNOŚĆ

Pomiary PiCCO są
wyświetlane wraz
z innymi kluczowymi
parametrami fizjologicznymi na ekranach
następujących monitorów pacjenta Philips:

Cewnik w żyle
centralnej (CVC)

• IntelliVue
• CMS 2002
• V24/V26
Szczegółowych informacji
na temat kompatybilności
może udzielić przedstawiciel handlowy.
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Moduł PiCCO (CCO/C.O.)
Tętniczy
cewnik
termodylucyjny
Moduł pomiarowy ciśnienia
inwazyjnego (PRESS)

Zestaw cewnika tętniczego dostarczony przez PULSION Medical Systems AG.

Mniejsza inwazyjność
Wykorzystywanie metody PiCCO wymaga
zazwyczaj wprowadzenia przez tętnicę udową lub
pachową cewnika termodylucyjnego zamiast użycia
standardowej linii tętniczej. Do wstrzykiwania
roztworu iniektatu w celu wykonania pomiaru
metodą termodylucji można wykorzystać dowolny
cewnik do żył centralnych.
Klinicznie wiarygodny pomiar rzutu serca
Wielką zaletą metody pomiaru przezpłucnego
jest niezależność wyniku od cyklu oddechowego
i wentylacji mechanicznej co sprawia, że metoda
PiCCO zapewnia spójne, powtarzalne wyniki.
Badania kliniczne potwierdzają, że wartości rzutu
serca zmierzone metodą PiCCO są porównywalne
z uzyskiwanymi tradycyjną metodą termodylucji.
(Patrz pozycje piśmiennictwa wymienione na
marginesie.)

M1012A

Zaangażowanie Philips w rozwój
technologii pomiarowych
Philips czuje się zobowiązany do dostarczania
najwyższej jakości standardowych, klinicznych
rozwiązań pomiarowych, jak również do opracowywania nowych, innowacyjnych pomiarów,
które pozwolą na wspieranie podejmowanych
decyzji klinicznych przy łóżku pacjenta.
Philips nadal rozwija się, bazując na swoim
doświadczeniu poprzez:
• Utrzymywanie i podnoszenie jakości istniejących, szeroko stosowanych standardowych
pomiarów
• Inwestowanie w badania naukowe, rozwój
i badania kliniczne nowych, innowacyjnych
parametrów i algorytmów
• Współdziałanie z partnerami strategicznymi
w celu wdrażania następnej generacji
pomiarów i nowoczesnych technologii
• Możliwość podłączenia ponad 100 urządzeń
pomiarowych innych producentów z użyciem
modułu interfejsu Philips VueLink

Moduł PiCCO
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