
NÁVOD NA POUŽITÍ
a praktické informace pro práci s hrudním drenážním systémem

ATRIUM Oasis



    jsou sterilní, non-pyrogenní, uzav ené, t íkomorové 
ren ní je notky na je no pou ití  sa ují  o o jemu  ml, vodní uzáv r 

s gra uovan m in ik torem o s vané o vz u u a r u á or n nz  ání na su ém prin ipu

o ely vy avené in-line konektorem pro ru ní rén umo ují pooperativní p ipojení ATS in-line 
autotrans zní  vak  o ely se v ma vstupy pro ru ní rény a v ma odd len mi s rnými
komorami umo ují nez vislou rudní dren  ze dvou anatomi ký  lokalit

nd  ou í 

 vakua e vzdu u a ne o tekutiny z pleur lní dutiny a mediastina

 novunastolení norm lní  nitro rudní  respira ní  podmínek a e panze pli ní  lalok

 o nost kolek e a a rein ze autologní krve z dutiny rudní prost edni tvím ATS in-line vak

ozorn ní 
1. ikdy nezakrývejte automati ký ventil proti nadm rnému p etlaku v systému
2. ikdy nepou ívejte manu lní ventil proti nadm rnému podtlaku em gravita ní dren e

    a ne o pokud není s ní aktivní
3. ikdy neodpojujte in-line konektor od rudní o drénu p edtím, ne  zasvorkujete adi i 

    vy zejí í ze s rné komory
4. ikdy nene vejte zasvorkovanou adi i ze s rné komory em rudní dren e 

    ne o em transportu pa ienta
5. 

6. okud pou ív te u model  se dv ma adi emi ze s rné komory pouze jednu adi i,

    dru  nepou ívan  musí z stat zasvorkovan  po elou do u pou ití systému
7. Nep ekra ujte linii  m p i napl ov ní komory vodní o uz v ru sterilní vodou ne o 

    sterilním yziologi kým roztokem
8. ren ní jednotka musí ýt umíst na pod rovní rudníku pa ienta a ve svislé poloze
9. Vym te dren ní jednotku pokud dojde k jejímu po kození ne o dojde k p ekro ení 

    ma im lní kapa ity s rné komory, tj   ml
10. V dy pe liv  sledujte od dren ní jednotky, zvl t  p ipojení jednotky k rudnímu 

     drénu a ke zdroji s ní, kontrolujte komoru vodní o uz v ru, vzdu ovou net snost systému

ávod n  ou í rudní dr ná  
r u   3600

P e t te tuto instrukci !





Postup:

ro optim lní unk i dren e  zvl p i gravita ní dren i  umíst te systém v dy pod 
rovní pa ientova rudníku a v kolmé poloze  i umístn ní na podlaze zajist te systém

vysunutím sta iliza ní o podstav e ne o systém zav ste pomo í k  na rám 
pa ientova l ka  Svislou polohou p ístroje  je zaji t na ma imální o rana proti nekontrolovatelnému
nasátí arte i iální o vzdu u do rudníku pa ienta, o rana proti po kození p ístroje 
si novým e ektem vody záso níku a na odilému po kození p ístroje

Po otev ení vn j í o kart nové o o alu, odstra te 
nesterilní plastikový sá ek  ednotka je za alena do dvou
vrstev S  o alu a m la y ýt otev ena sterilním zp so em
Pro napln ní systému je doporu en sterilní yziologi ký roztok
ne o sterilní voda pro výpla y  jist te si v nemo ni ním protokolu
jaký typ vody pou ít

1. Napl te Komoru vodního uzáv ru ozna ena 

Pou ijte  ml sterilní vody ne o sterilní o yziologi ké o roztoku k napln ní komory vodní o uzáv ru p es
port na orní plo e jednotky   model , kde je na zadní stran  p ístroje  
p i alena nádo a s p esn  odm eným mno stvím sterilní vody, pou ijte
tuto nádo u tak, e odst i nete vr ek nádo y, nasa te do portu na orní
plo e jednotky a vyprázdn te mírným tlakem na nádo u elý její o sa  Voda v 
komo e vodní o uzáv ru se okam it  z arví do modra integrovanou  
kapslí s arvivem  Nikdy nep ekra ujte linii  m - nad yte nou vodu odstra te st íka kou s je lou  
skrze gumový port na elním panelu

2. P ipojte systém Atrium OASIS k hrudnímu katetru pacienta

P ipojte adi i s konektorem vy ázejí í ze sb rné komory  na rudní katetr pa ienta 
po p ed ozím odstran ní plastové o krytu konektoru  le pot e y konektor upravte se íznutím  
P i pou ití dvou rudní  katetr  instalujte spojova í  konektor  e-li to nutné pou ijte pro posílení 
spoje adi e systému a rudní o katetru i a ní materiál

3. P ipojte systém Atrium OASIS ke zdroji sání nikoliv u gravita ní drená e

P ipojte adi i od zdroje sání na port na orní plo e p ístroje 
nad komorou vodní o uzáv ru stejný port jako v od   Na oto ném 
ovlada i nastavte odnotu -  m 



4. Zahajte sání 

Zdroj sání nastavte pomalu na hodnotu podtlaku 80 mmHg nebo vyšší. Kontrolní ukazatel v okn  "E" se 
expanduje ke šipce nebo dále za ni. Tímto je potvrzena správná u innost sání. Intenzitu sání m ete zm nit
pomocí oto ného ovlada e na systému ASIS v rozmezí - 0cm a  - 0 cm H2O. P i nastavení oto ného 
regulátoru na hodnotu podtlaku -20cm H2O a více, je zaru eno, e systém Atrium OASIS poskytuje minimáln  
podtlak  80mmHg p i pr toku 20 litr  vzduchu za minutu. P i napojení více drén  na jeden zdroj sání 
by hodnota podtlaku m la být v dy v tší ne  80 mmHg.

5. Ukon ení drená e 

Vypn te zdroj sání nebo uzav ete jednocestný kohout ( pokud váš zdroj sání 
nemá regulátor ).P i ukon ení drená e z d vodu maximální ochrany pacienta  
nejprve zasvorkujte všechny napojené hrudní katetry a zasvorkujte hadici 
ze sb rné komory a teprve poté odpojte hadici ze sb rné komory od hrudního 
katetru nebo rozpojte in-line konektor.



Indikátor správn  nastaveného podtlaku - okno "E".

Poskytuje rychlé a snadné posouzení p ítomnosti podtlaku a navíc kontrolu správné ú innosti sání.
Kontrolní ukazatel se v okn  "E" rozvine pouze pokud je p ítomen podtlak.Pokud je sací zdroj vypnut nebo
dojde k poruše systému ( nap .odpojení hadice od zdroje sání aspod.  ukazatel okam it  zmizí.
P i nastavení oto ného regulátoru na hodnotu -20 cm H2 O a v tší by se v okn  "E" m l expandovat kontrolní
ukazatel ke zna ce šipky  nebo dále za ni. Pokud došlo k expanzi ukazatele, ale není dosa eno úrovn  
šipky, je nutno zdroj sání zvýšit na hodnotu v tší ne  0mmHg. P i nastavení oto ného regulátoru na hodnoty 
menší ne  -20 cm H2 O ( nap . -10 cm H 2 O ), jakákoliv viditelná expanze ukazatele v okn  "E" potvrzuje 
správné nastavení systému s optimální ú innosti zvoleného podtlaku.

Regulace intenzity sání

Hodnotu podtlaku m eme libovoln  m nit v rozsahu -10 cm a  - 0 cm  H2 O 
oto ným regulátorem. P i otá ení sm rem dol  - proti sm ru hodin.ru i ek -  
zmenšujeme intenzitu sání a naopak.
POZOR :
P i sní ení intenzity sání regulátore  pou i te sou asn  anuální ventil proti nad rné u podtlaku 
k rychlé u uvoln ní nahro ad ného podtlaku a tí  do de k rychlé sta ilizaci tlakov ch gradient .

Sledování aktuální hodnoty podtlaku

Zm ny pacientova tlaku jsou aktuáln  detekovány malou plovoucí
kuli kou ve vodním sloupci na kalibrované stupnici komory vodního 
uzáv ru. Aktuální celkový  podtlak je sou tem hodnoty podtlaku 
ode tené na stupnici oto ného regulátoru plus hodnoty na stupnici  
v úrovni plovoucí kuli ky ve vodním sloupci v komo e vodního uzáv ru.

hodnota podtlaku daná nastavení  oto ného regulátoru  
Celková hodnota = +

hodnota úrovn  plovoucí kuli ky v ko o e vodního uzáv ru

P i gravita ní drená i celková hodnota podtlaku odpovídá pouze 
hodnot  úrovn  plovoucí kuli ky !

Detekce odsávání vzduchu z hrudníku

Konstrukce systému umo uje kdyoliv zjistit  odsávání vzduchu z hrudníku
díky lepší viditelnosti po obarvení vody v komo e modrým barvivem 
v integrované kapsli . Odsávání vzduchu potvrzuje pr chod 
bublinek zprava doleva ve spodním ohybu komory (zóna úniku vzduchu ).
Kontinuální únik vzduchu - kontinuální únik bublinek zprava doleva
P erušovaný únik vzduchu - p erušované bublání s oscilující plovoucí kuli kou
Nep ítomnost úniku vzduchu - ádné viditelné bublinky vzduchu s minimáln  oscilující plovoucí kuli kou 

podtlaku

II. Upozorn ní pro práci systé u



U model  s Monitorem úniku vzduchu se stupnicí ( "C") m eme tak 
zaznamenat nejen akutální velikost úniku  (stupnice od 1 do , od  
nejmenšího stupn  a  po nejv tší stup  úniku vzduchu), ale i jeho trend.

Detekce vzduchové net snosti v drená ním systému
Pokud existuje podez ení na vzduchovou net snost systému a nasávání atmos érického vzduchu do systému 
(nap .otvorem v hadici) zastavíme na okam ik sání. Pokud p etrvává pr chod bublinek zprava doleva v  
dolním ohybu v komo e vodního uzáv ru, jedná se o pr nik ne ádoucího atmos érického vzduchu do 
systému, který sni uje ú innost sání a ohro uje pacienta. Pro lokalizaci vzduchové net snosti pou ijte 
svorku, kterou nejprve nalo te na spojovací hadici co nejblí e k hrudnímu drénu (net snost samoz ejm   
být zp sobena špatnou pozici drénu ) a pak pokra ujte sm rem k drená ní jednotce. ezi jednotlivými
zasvorkováními vy kejte cca 10 sekund, zda-li nedojde k vymizení bublin.  p ípad  vymizení bublin je pr nik
vzduchu n kde mezi svorkou a komorou vodního uzáv ru.

Manuální ventil  proti nadm rnému podtlaku
Krátkodobým stla ením manuálního ventilu s integrovaným bakteriálním iltrem na horní ploše p ístroje 
kdykoliv b hem drená e dosáhneme sní ení výšky vodního sloupce ve komo e vodního uzáv ru (= intenzity 
podtlaku ). Pou ívá se nap . i p i op tovném zahájení drená e.
POZOR : epou íve te  tento ventil  pokud není p ítomno
 aktivní sání nebo pokud se jedná o gravita ní drená  !

Automatický ventil  proti nadm rnému podtlaku
ako bezpe nostní plovoucí klapka slou í plastová kuli ka o hustot  materiálu

menším ne  hustota vody.P i  nebezpe ném zvýšení negativního tlaku
(podtlaku)kuli ka vyplave a  k vrcholu komory vodního uzáv ru a zapadne 
do l ka a tak na dobu nezbytn  nutnou uvolní vodní uzáv r, ne  dojde 
k úprav  nadm rného podtlaku na bezpe nou hranici. Plovoucí klapka se 
automaticky aktivuje pouze  p i dlouhodob jším trvání  nebezpe ného podtlaku 
v tšího ne   cm H2 O nebo 2  cm H 2 O p i gravita ní drená i. K aktivaci 
klapky nedojde p i normálním nebo zesíleném inspiriu nebo exspiriu, co   
umo uje  pacientovi udr ovat optimální nitrohrudní tlak nutný pro ka dý 
další respira ní cyklus. 

Zaznamenávání mno ství odsátých tekutin

1. Modely s jednou sb rnou komorou Oasis 3600 Adult 
elmi dob e itelná stupnice sb rné komory je kalibrována po 1 ml  

do objemu 100 ml, dále je kalibrována po 2 ml do objemu 200ml 
a další ást stupnice je kalibrována po 10 ml do 2100 ml. Na stupnici 
lze kdykoliv vhodným popisova em (nap . ix) ozna it aktuální 
mno ství tekutiny nebo jeho mno ství za asovou jednotku.

2. Modely s dv ma sb rnými komorami Oasis 3620
Komora .1 je kalibrována po 1ml do objemu 100ml, a po 2 ml do objemu 1  ml. alší
ást stupnice je kalibrována po  ml do celkového objemu 0 ml. Komora .2 je kalibrována po 10 ml do

objemu 10 0 ml. Poku dojde v kterékoliv komo e k napln ní, další tekutina se p elije do druhé komory.
elková kapacita obou komor dohromady je 2000 ml.



3. Modely pediatrické Oasis 3612 Baby Drain 
Komora je menší díky menšímu objemu procházejícího vzduchu a je kalibrována po 1ml do objemu 100ml,
další ást  po 2 ml do objemu 200 ml.  Maximální kapacita komory je 200 ml.
P esnost stupnice iní ± 3 ml 

Svorka na hadici ze sb rné komory a In-line konektor 

U model  vybavených in-line konektorem posu te svorku na hadici  
ze sb rné komory co nejblí e k tomuto konektoru. vorka musí být otev ená 
v pr b hu instalace systému i b hem drená e.P i odpojování pacienta 
ze systému Atrium v dy nejprve uzav ete svorku na hadici 
a a  poté odpojte hrudní katétr nebo rozpojte in-line konektor. 

Automatický ventil  nadm rného p etlaku

Nezakrývejte nikdy p etlakový ventil ( na vrchní ásti systému 
s viditelnou modrou kuli kou ). ento ventil slou í pro automatické 
uvoln ní akumulovaného p etlaku v drená ním systému. 

Gravita ní drená

P i gravita ní drená i celková hodnota podtlaku odpovídá pouze hodnot  úrovn  plovoucí kuli ky v komo e
vodního uzáv ru !
POZOR : epou íve te  manuální ventil proti nadm rnému podtlaku, pokud se jedná o gravita ní drená  !
 



III. asté otázky a odpov di 

asto se b hem hrudní drená e mohou vyskytnou následující problémy, které je nutno
rychle vy ešit bezpe nost pacienta

.  Uzáv r hrudního drénu uvnit  hrudníku

. Uzáv r prodlu ovací drená ní hadice
3.  Zalomení nabo uzáv r drénu nebo hadice p i pohybu pacienta nebo o rám postele

.  Parciální dislokace drénu

.  Parciální odpojení drénu od prodlu ovací hadice

.  P íliš mnoho tekutiny v komo e vodního uzáv ru

.  Necht ný uzáv r drénu nebo hadice svorkou

.  Nebezpe í p evrhnutí drená ní jednotky díky nedostate né stabilizaci ( nepou ití 
    podstavc  p i umíst ní na zemi nebo há k  p i umístn ní na l ku pacienta ) 
.  rená ní jednotka je nad úrovní vyúst ní drénu nebo není ve svislé poloze

. ndikátor správného sání není expandován a  ke zna ce 

ako prevence uvedených komplikací je nutné pravideln  kontrolovat nejenom stav pacienta, ale 
celou dráhu drená ního systému od pacienta a  po zdroj sání.

Otázka .  o d lat  kdy  indikátor správného sání není e pandován a  ke zna ce  a
oto n  re ulátor drená .jednotky je nastaven na hodnotu 20 cm 2O i  vy í 

Odpov :  edná se o známku toho, e v systému není dostate ná sací síla pro dané nastavení oto ného 
 regulátoru na drená ní jednotce. ednoduše zvyšte intenzitu sání na externím zdroji na hodnotu

80 mmHg nebo vyšší tak, a  se indikátor správného sání rozvine na uvedenou zna ku nebo za ni.

Otázka . :  o d lat  kdy  se indikátor správného sání nerozvine ke zna ce  poté co 
se zv ila intenzita sání na e terním zdroji 

Odpov :  Systémy hrudní drená e na suchém principu regulace sání vy adují zna nou velikost podtlaku
a tím pr toku vzduchu drená ní jednotkou, aby u innost sání byla konstantní b hem celé doby 
provozu. xterní zdroj sání by m l p i podtlaku 80 mmHg vytvo it pr tok nejmén  20 litr min, pro
nastavení oto ného regulátoru na drená ní jednotce OASIS -20 cm H2O . Zvlášt  p i p ipojení více
drená ních jednotek k jednomu externímu zdroji je nutné nastavit hodnoty podtlaku v tší ne  80
mmHg. Pokud tedy nedojde ani po takovémto nastavení podtlaku externího zdroje k rozvinutí
indikátoru správného sání ke zna ce m e jít o poruchu zdroje sání, z ení pr svitu spojovací
hadice ( nap .zalomením, necht ným zasvorkováním, nebo nadm rnou délkou spojovací hadice
mezi drená ní jednotkou OASIS a externím zdrojem sání ).
e nutno nejd íve zkontrolovat, zda-li jsou všechny spoje vzduchot sné. Pokud stále problém 

p etrvává, zkuste drená ní jednotku OASIS p ipojit na jiný externí zdroj. sou-li p ítomny známky
poškození drená ní jednotky ( po pádu ), jednotku vym te za novou, nepoškozenou.



Otázka . 3: usí se indikátor správného sání okno "E"  rozvinout ke zna ce  
p i nastavení oto ného re ulátoru na hodnoty 10 cm 2O 

Odpov  :  Ne. Pro nastavení oto ného regulátoru menší ne  -20 cm H2O je dosta ují známkou správného 
nastavení sání jakékoliv viditelné rozvinutí indikátoru a nemusí dojít k rozvinutí a  ke zna ce . 

Otázka .  ak zjistím  e je p ítomno odsávání vzduchu z hrudníku  kdy  není vid t 
probublávání v komo e vodního uzáv ru 

Odpov :  Pokud zde není p ítomno probublávání vzduchu v míst  ohybu komory vodního uzáv ru z u šího 
 ramene do širšího ramene, nedochází k odsávání vzduchuz hrudníku. hcete-li se p esv d it, 

e pozice hrudního drénu je správná, vypn te sání a pozorujte, zda-li je p ítomna oscilace plovoucí 
kuli ky v komo e vodního uzáv ru v návaznosti s dechovým cyklem (tidaling).

Otázka . :  Objevilo se probublávání v komo e vodního uzáv ru  
Odpov :  Pokud se v této komo e objeví konstantní nebo intermitentní probublávání vzduchu v míst  ohybu

komory zprava doleva ( z u šího ramene do širšího ramene komory ), je potvrzen nik vzduchu
z hrudníku. Pouhá oscilace plovoucí kuli ky v míst  ohybu -ramen komory bez probublávání
v komo e vodního uzáv ru neprokazuje nik vzduchu. 
P i prvním p ipojení pacienta k drená i, se mohou objevit
v komo e vodního uzáv ru jemné bublinky pronikající
ze sb rné komory, které rychle vymizí. 

Otázka . :  ak mám jednorázov  sní it velikost sání podtlaku  
Odpov  :   Hladina vody v u ším rameni komory vod.uzáv ru osciluje podle dechového cyklu 

( p i nádechu sloupec vody stoupá a p i výdechu klesá  p i p etlakových ventila ních 
re imech je pohyb sloupce vody obrácený ). Sloupec vody také vzr stá ( indikace 
nár stu podtlaku v hrudníku ) p i z ení pr svitu drénu nebo hadice ( tlak, uzáv r ...). 
ednorázov  sní íme sloupec vody stiskem manuálního ventilu nadm rného podtlaku,

který je umíst n na vrcholu jednotky nad komorou vodního uzáv ru. Po dobu stisku bude
sloupec vody v komo e a tedy i intenzita podtlaku  sání klesat. 

POZOR: Nikdy nesni ujte mno ství vody v komo e 
b hem gravita ní drená e nebo p i odpojení od 
zdroje sání !!

Otázka . :  o se stane  kdy  voda v komo e vodního uzáv ru vystoupá a  k plovoucímu 
automatickému ventilu proti nadm rnému podtlaku 

Odpov :  Plovoucí automatický ventil proti nadm rnému podtlaku je vyroben ze speciálního plastu 
a slou í jako ochrana ne ádoucío nadm rného dlouhodobého podtlaku. Pokud takový podtlak
existuje, dosedne plovoucí ventil do l ka na horním konci komory a do asn  ji uzav e.
e konstruován tak, e za stanovenou  dobu propustí ur ité mno ství tekutiny a tedy uvolní 

podtlak tak, aby to bylo bezpe né pro pacienta. Pokud tedy podtlak dosáhne hodnot
v tších ne  -20 cm H2O p i gravita ní drená i nebo - 0cm H2O p i aktivním sání  v del ím období
ventil propustí do sb rné komory automaticky ur ené mno ství vody. Nahromad ný ne ádoucí 
podtlak se uvol uje tak dlouho, dokud se plovoucí ventil neuvolní ze svého l ka. 



P i optimálních hodnotách podtlaku v systému se plovoucí ventil 
v horní ásti komory pohybuje v závislosti na respira ním cyklu 
( podobn  jako malá plovoucí kuli ka - indikátor na povrchu hladiny 
vody v komo e ) a neumo uje díky svému tvaru únik vody do sb rné 
komory. D je se tak tedy pouze v p ípad , a  hodnota podtlaku, 
resp. výška vodního sloupce v komo e stoupne a  do té míry, e 
plovoucí ventil dosedne do svého l ka a pak automaticky propouští 
zmín ným zp sobem ur ené mno ství vody do sb rné komory za stanovenou dobu 
a uvol uje postupn  nahromad ný podtlak v systému.

Otázka . :  M e b t pou it manuální ventil nadm rného podtlaku b hem ravita ní 
drená e 

Odpov :  Nesmí  Tímto sní ením podtlaku b hem gravita ní drená e by mohlo dojít k poškození 
pacienta nar stem tlaku v hrudníku a event. tenzním pneumothoraxem.

Otázka . :  Pokud dojde k p evrhnutí drená ní jednotky  m e b t pou ita nadále 
a co mám p esn  ud lat 

Odpov :  Pokud dojde k p evrhnutí systému co nejd íve ji postavte do svislé polohy a zkontrolujte
hladinu vody v komo e vodního uzáv ru a v komo e kontroly sání. Je-li to nutné, hladinu 
vody v obou komorách dopl te na po adované mno ství st íka kou s jehlou 18G nebo 
menší p es gumový port na p edních st nách komory po p edchozí dezinfekci. Stejn  tak, 
pokud je objem vody v komorách v tší ne  pot ebné mno ství, odstra te ji rovn  stejným 
zp sobem p es gumový port. Pokud došlo k pr niku krvavého výpotku do komory 
vodního uzáv ru je doporu eno vym nit drená ní jednotku za novou.

Otázka . :  ak zjistím u modelu OASIS nitrohrudní tlak pacienta b hem aktivního sání 
Odpov  : Pokud je drená ní systém správn  nastaven (indikátor správn  nastaveného sání je rozvinut ke  

zna ce  pro nastavení oto ného regulátoru jednotky OASIS nap .na hodnotu-20 cm H2O),
hodnota aktuálního nitrohrudního podtlaku pacienta je sou tem hodnoty podtlaku na oto ném 
regulátoru (nap .-20 cm H2O) a hodnoty úrovn  plovoucí kuli ky ve vodním sloupci v komo e
 vodního uzáv ru (nap .-15 cm H2O). Nitrohrudní podtlak je tedy v tomto p ípad  -35 cm H2O.

hodnota podtlaku nastavená na oto ném regulátoru sání  
+

tlaku p i aktiv.sání hodnota úrovn  plovoucí kuli ky v komo e vodního uzáv ru

P i ravita ní drená i hodnota nitrohrud.tlaku 
odpovídá pouze hodnot  rovn  plovoucí kuli ky 

V p ípad  potí í, poruchy, ne ádoucí p íhody a pro další informace kontaktujte prosím Vašeho  
obchodního zástupce nebo se obra te p ímo na ní e uvedenou adresu.

Kontakt : E I O
Olšová 1, 637 00 BRNO
Tel., fax: 541 221 392, 541 220 736
E-mail: objednavky@mediform.cz www.mediform.cz

Celková hodnota nitrohrud.   =
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