ICU Equipment : Greek

Τι είναι ο Μετρητής Κορεσµού;
What is a Saturation Monitor?
Ο Μετρητής Κορεσµού (Παλµικό Οξύµετρο - Pulse Oximeter) είναι συσκευή που µετρά το
επίπεδο κορεσµού του οξυγόνου στο αίµα του ασθενούς. Το επίπεδο κορεσµού οξυγόνου
αντιπροσωπεύει την ποσότητα οξυγόνου που µεταφέρει το αίµα.
Πώς λειτουργεί;
How Does It Work?
Ο Μετρητής Κορεσµού προσαρµόζεται στον ασθενή µε µακρύ καλώδιο που καταλήγει σ’ έναν
ανιχνευτή. Αυτός ο ανιχνευτής συνδέεται ελαφρά στο δάχτυλο του ασθενούς (όπως στην εικόνα)
ή στο αυτί, τη µύτη ή το στόµα του και εκπέµπει φως που µπορεί να δείξει το επίπεδο κορεσµού
του οξυγόνου στο αίµα.
Υπάρχουν Τυχόν Επιπλοκές;
Are There Any Complications?
Όλες οι επεµβάσεις και διαδικασίες Εντατικής Παρακολούθησης εγκυµονούν κάποιο βαθµό
πιθανού κινδύνου ακόµα και όταν γίνονται από ειδικευµένο και πεπειραµένο προσωπικό.
Παρακαλείσθε να συζητήσετε αυτά τα ζητήµατα µε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που
φροντίζει τον ασθενή.
Έχετε Ερωτήσεις;
Any questions?
Φυσικά, αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες, παρακαλείσθε να τις συζητήσετε µε τις
νοσοκόµες και τους γιατρούς της µονάδας ICU.
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Τι είναι η συσκευή BiPAP;
What is a BiPAP Machine?
Το µηχάνηµα BiPAP είναι µια µικρή συσκευή που βοηθά να αναπνέει ο ασθενής. Συνδέεται µέσω
ελαστικής σωλήνωσης µε µάσκα προσώπου που φορά ο ασθενής (όπως απεικονίζεται). Η συσκευή
BiPAP βοηθά πιέζοντας αέρα προς τους πνεύµονες και κρατώντας ανοιχτούς τους πνεύµονες για να
επιτρέπει να εισέρχεται περισσότερο οξυγόνο στους πνεύµονες.

Πότε χρησιµοποιείται συσκευή BiPAP;
When is a BiPAP Machine Used?
Η συσκευή BIPAP χρησιµοποιείται όταν ο ασθενής δεν µπορεί να αναπνέει εντελώς µόνος του και
χρειάζεται βοήθεια για να εισέρχεται οξυγόνο στο αίµα. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ορισµένες φορές αντί
να τοποθετηθεί ο ασθενής σε αναπνευστήρα.
Οι ασθενείς µπορούν να κάνουν σύντοµα διαλείµµατα από τη µάσκα BiPAP αντικαθιστώντας την τότε
συνήθως µε µια κοινή µάσκα οξυγόνου.

Για πόσο διάστηµα χρησιµοποιείται η συσκευή BiPAP;
How Long is a BiPAP Machine Used?
Ο γιατρός της Εντατικής Μονάδας προσδιορίζει την περίοδο χρήσης της συσκευής BIPAP. Έχει
χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία για περιόδους που κυµαίνονται από αρκετές ώρες µέχρι αρκετές εβδοµάδες
στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (συσκευές BiPAP µπορεί επίσης να χρησιµοποιούνται σε ειδικούς
αναπνευστικούς θαλάµους). Ορισµένες ειδικά τροποποιηµένες συσκευές µπορεί ακόµη να
χρησιµοποιούνται και στο σπίτι για µεγάλες περιόδους.

Υπάρχουν Τυχόν Επιπλοκές;
Are There Any Complications?
Όλες οι επεµβάσεις και διαδικασίες Εντατικής Παρακολούθησης εγκυµονούν κάποιο βαθµό πιθανού
κινδύνου ακόµα και όταν γίνονται από ειδικευµένο και πεπειραµένο προσωπικό. Παρακαλείσθε να
συζητήσετε αυτά τα ζητήµατα µε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που φροντίζει τον ασθενή.

Έχετε Ερωτήσεις;
Any questions?
Φυσικά, αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες, παρακαλείσθε
να τις συζητήσετε µε τις νοσοκόµες και τους γιατρούς της µονάδας ICU.
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