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Kalp Akciğer Makinesi ECMO



ECMO tekniği KPB tekniğine benzese de,

Süre

Heparinizasyon

Staz bölgeleri (suction,rezervuar)

Hipotermiye ihtiyaç duymaması

Pulmoner kan akımının varlığı

Sistemin tamamının kaplamalı olması ile

farklılık gösterir.



ECMO Cihazının Parçaları

• Pompa
• Hatlar (Tubing Sistem)
• Kanüller
• Oksijenatör
• Isı dönüştürücü
• Kabarcık Tespit Aygıtı (Bubble

Sensor)
• Mikser
• Konsol
• Basınç Sistemi
• Rezervuar



Pompa Mekanizması

Roller Pompa

• 180 derecelik açıya sahip iki
rollerdan oluşmaktadır.

• Okluzif pompalardır. 

• Kan Sıkıştırılarak ileri doğru
gönderilir.

Santrifugal Pompa

• Nonoklusif pompalardır.

• Mıknatısla oluşturulan
elektromagnetik kuvvetin
yardımıyla kan itilir.



Roller Pompa Mekanizması



Santrifugal Pompa Mekanizması

İnlet

Pervane

Outlet

MEDOS:Diagonal

(Pervane sistemi + Vortex)

MAQUET ve SORİN: Pervane-

İmpella sistemi



Santrifugal Pompa Mekanizması



Pompa

MAQUET MEDOS SORİN



Tubing Set



Tubing Set :

Hatlar kaplamalı, uzun süreli kullanıma uygun olmalı

Vücut ağırlığı < 28 kg ise ¼ inch

Vücut ağırlığı>28 kg ise 3/8 inch

Gelen ve giden hatlar arasındaki çapraz köprü yapılır. Bu
sisteme girebilecek havayı temizlemek için bir
güvenlik önlemidir .

Oksijenatörün giriş ve çıkış basınç farkını ölçmek için
üç yollu musluk bulunmalıdır .

V-A ECMO da distal perfüzyon için arterial kanüle
yakın tubing hattında ayrı bir bağlantı yeri bulunmalıdır.

Tubing setin uzunluğu Mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır. 
Günlük hasta bakımını engellemeyecek en kısa uzunlukta olmalıdır. 



Kanüller :

Arterial dönüş kanülü :6-24F

Venöz drenaj kanülü:10-33F

Arterial kanül seçiminde mümkün olan

en büyük çapın tercih edilmesi,hat

basıncının ve hemolizin önlenmesi

açısından önemlidir.

Hatlar gibi kanüller de kaplı olmalıdır.

Kanüller. Kink yani kırılmayacak, katlanmayacak yapıda olmalıdır.





Gaz blender

Oksijenasyon ve CO2 eliminasyonu

sağlamak için kullanılır.



Oksijenatör :

Kanı mümkün olabildiğince geniş bir

yüzeye yayar. Oksijen ile temasını

sağlar bu sayede , Kanı oksijenlendirip karbondioksiti

elimine eder . Oksijenatör bu yönü ile yapay bir akciğerdir .





• Adult

• Pediatrik

• İnfant
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Heat Exchanger: Isı Ayarlayıcı

Kanın ekstrakorporeal devreden geçişi

esnasında ısının kontrolünü sağlayan

bölümdür. Dolaşan kan akımının zıt

yönün de akan nonsteril su dolaşımı ile

sağlanır. Amaç vücut sıcaklığını korumaktır.

ECMO da hasta soğutulmaz. Normal

vücut sıcaklığı korunur.



Bubble Dedektörü :

Tüplerde oluşabilen hasta için çok

tehlikeli olan kabarcıkları tespit eder .



Konsol



Konsol EkranıDakikada devir-Rate per minute Dakikada litre-Litre per minute



-Venöz Bag -Kardiyotomi Rezervuarı

Atmosfere açık değildir. Atmosfere açıktır.

Rezervuar



Basınç Sistemi

Sistemde uygun olan yerlerden bağlanan basınç sistemi oksijenatör giriş ve

çıkış basınçlarının, arter kanülünün basıncının ve hatlardaki basınçların

ölçülebilmesini sağlar. Hastanın ve sistemin güvenliği açısından önemlidir.



Taşıyıcı Sistemler





• PRATİK EĞİTİM KISMINDA DAHA DETAYLI VE CİHAZ BAŞI EĞİTİMDE 
GÖRÜŞMEK ÜZERE


