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Capnometrie met capnogram

Essentiële informatie waar u van op aan kunt



Wanneer u geen tijd hebt om op patiënt-
gegevens te wachten

Meetwaarden vanaf de eerste ademhalingscyclus

Bij capnometrie met capnogram wordt de partiële koolstofdioxidedruk (CO2) tijdens de uitademing 
gemeten. De eindexpiratoire CO2 (EtCO2), de aan het eind van de uitademing gedetecteerde CO2, geeft 
belangrijke informatie over de gezondheidstoestand van patiënten, in het bijzonder patiënten met 
respiratoire insufficiëntie, hartstilstand of shock. De meting wordt weergegeven in een capnogram, 
waaruit de ademhalingsfrequentie en de hoeveelheid CO2 tijdens elke fase van de ademhalingscyclus 
kan worden afgelezen. Normale EtCO2-waarden liggen tussen de 35 en 45 mmHg en de afzonderlijke 
golven in het capnogram zijn meestal rechthoekig van vorm. Naarmate de ademhalingsfrequentie en 
het ademvolume veranderen, verandert de vorm van de golven in het capnogram.

“ In de richtlijnen geldt capnometrie met capnogram als de methode bij uitstek voor 
controle van de juiste positionering van een invasieve artificiële luchtweg. De EtCO2-
waarde en de ademhalingsfrequentie kunnen in alle fasen van het behandelingstraject 
continu worden bewaakt, en trends kunnen worden gearchiveerd voor documentatie en 
latere kwaliteitszorg.” — Bob Sullivan, MS, NRP

Op de spoedeisende hulp is tijd alles. Om kritische beslissingen voor acties zoals CPR en intubatie te 
nemen, hebt u onmiddellijke gegevens over perfusie, respiratie en ventilatie nodig. De kwaliteit van de 
gegevens die u verkrijgt, kan van invloed zijn op de snelheid en zekerheid waarmee u tot actie overgaat.

De behoefte aan betrouwbare meetwaarden houdt hiermee niet op. Met bewaking van de patiënt, of 
dat nu op de operatiekamer, intensive-careafdeling of verkoeverkamer plaatsvindt, worden gegevens 
verkregen op basis waarvan belangrijke behandelingskeuzes worden gemaakt. Daarbij gaat het om 
zowel professionele zorg als medische zorg zonder toezicht, zoals patiënt-gecontroleerde analgesie.
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Acute respiratoire gebeurtenissen tijdens procedurele 
sedatie en analgesie
In een prospectief onderzoek met patiënten van de spoedeisende hulp 
vergeleken onderzoekers drie methoden om patiënten tijdens procedurele 
sedatie en analgesie (PSA) op acute respiratoire gebeurtenissen te 
bewaken: zuurstofsaturatie (SpO2), klinische beoordeling ventilatie en 
capnografie (EtCO2).

Tijdens elke PSA-procedure werden de EtCO2-waarden en respiratoire 
gebeurtenissen door een onderzoeksmedewerker vastgelegd, waarbij de 
klinische zorgverleners geblindeerd waren voor de EtCO2-waarden. Bij 
70% van de patiënten met acute respiratoire gebeurtenissen werden er 
afwijkende EtCO2-waarden gedocumenteerd voordat er een verandering 
in de SpO2 of klinische beoordeling ventilatie werd gezien.1 

1.   Does End-tidal Carbon Dioxide Monitoring Detect Respiratory Events Prior to Current Sedation Monitoring 
Practices? John H. Burton, MD, John D. Harrah, MD, Carl A. Germann, MD, Douglas C. Dillon, MD

2.   Capnography During Cardiac Arrest: Claudio Sandroni, Paolo De Santis, Sonia D’Arrigo, Istituto Anestesiologia 
e Rianimazione Università Cattolica del Sacro Cuore, Fondazione Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” 
IRCCS, Largo Francesco Vito, 1–00168 Rome, Italië

Orgaanperfusie tijdens cardiopulmonaire resuscitatie
Geslaagd herstel van een hartstilstand hangt af van het tot stand 
brengen van een toereikende bloedstroom naar de vitale organen 
door middel van cardiopulmonaire resuscitatie (CPR). Meting van 
de eindexpiratoire koolstofdioxidedruk (EtCO2) met capnografie 
is een niet-invasieve methode voor een schatting van het 
hartminuutvolume en de orgaanperfusie tijdens een hartstilstand.

Het is vastgesteld dat de EtCO2 tijdens experimentele CPR 
een significant positieve correlatie met de cardiale index en de 
coronaire en cerebrale perfusiedruk heeft. Deze meetwaarden 
kunnen worden gebruikt om de kwaliteit van de CPR te bewaken en 
de terugkeer van de spontane circulatie (ROSC) te voorspellen.2 

Moeilijke klinische situaties

Meer informatie ophttps://pdfs.semanticscholar.org/b8f0/272a40f13c4fe95afdeda60d2c2dcde8e9e5.pdf

Meer informatie op https://www.cercp.org/images/stories/recursos/articulos_mes/noviembre_2018_articulo.pdf



Omstandigheden waarin capnografie kan 
worden gebruikt
Met capnografie kunnen in een breed scala aan zorgomgevingen waardevolle patiëntgegevens worden 
verkregen, van spoedeisende geneeskunde tot procedurele of bewuste sedatie tot slaaplaboratoria. 
Beroepsgroepen bevelen aan om capnografie in de volgende omstandigheden als een standaard 
werkmethode te gebruiken:

Spoedeisende hulp
In de door de American Heart Association (AHA) gepubliceerde richtlijnen van 
2010 voor cardiopulmonaire resuscitatie en eerste harthulp wordt tijdens CPR 
bij geïntubeerde patiënten capnometrie met capnogram en continue registratie 
aanbevolen.

3.    Cook TM, Woodall N, Frerk C. British Journal of Anaesthesia 2011; 106(5):617–31

4.   APSF Essential Monitoring Strategies to Detect Clinically Significant Drug-Induced Respiratory Depression in 
the Postoperative Period, June 2011

5.  Anesthesia in Outpatient Facilities, AAOMS ParCare 2012

6.   AASM Manual for the Scoring of Sleep and Associated Events; Rules, Terminology and Technical Specifications

Intensive-careafdeling
In de onderzoeken (2011) van de Royal College of Anaesthetists en de Difficult Airway 
Society3 wordt met betrekking tot alle geïntubeerde patiënten capnografie aanbevolen.

Ziekenhuisafdeling voor interne geneeskunde of chirurgie
De Anesthesia Patient Safety Foundation (APSF)4 beveelt voor alle postoperatieve 
patiënten en patiënten met zuurstofsuppletie continue bewaking van de ventilatie 
aan, om de effecten van de door opioïden geïnduceerde ademhalingsdepressie te 
kunnen verminderen.

Procedurele of bewuste sedatie
Volgens de (in 2011 bijgewerkte) norm voor basale anesthesiologische bewaking van 
de American Society of Anesthesiologists (ASA) dient tijdens procedurele sedatie 
capnografie te worden toegepast.
Patiënt-gecontroleerde analgesie (PCA)
In een door de Joint Commission gepubliceerde Sentinel Event Alert (risicobespreking 
betreffende een signaleringsgebeurtenis) uit 2004 wordt bewaking door middel 
van capnografie aanbevolen voor patiënten die worden behandeld met opiaten die 
ademhalingsdepressie kunnen veroorzaken.

Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA-chirurgie)
De American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons beveelt aan om 
capnografie te gebruiken voor patiënten onder matige sedatie, diepe sedatie en 
algehele anesthesie.5 

Slaaplaboratorium
De scoringshandleiding van de American Association for Sleep Medicine 
(AASM)6 vereist voor slaaponderzoek (polysomnografie) bij kinderen bewaking 
door middel van transcutane pCO2-meting of eindexpiratoire CO2-meting.



Nonin Medical biedt EtCO2-bewakingssystemen 
voor de spoedeisende hulp, operatiekamers, 
intensive-careafdelingen, postoperatieve zorg, 
slaaplaboratoria, sedatieve tandheelkunde en 
medische zorg in de thuissituatie.

Capnografen van Nonin

RespSense®-capnograaf*

RespSense® II-capnograaf

LifeSense®-capnograaf en 
-pulsoxymetriemonitor*

LifeSense® II WIDESCREEN™-capnograaf en 
-pulsoxymeter

Nonin maakt ook een capnograaf 
voor dierenartsen – de LifeSense VET-
capnograaf en -pulsoxymeter. Met 
deze multiparametermonitor worden 
bij geïntubeerde dieren de waarden 
van de EtCO2, inspiratoire CO2-fractie, 
ademhalingsfrequentie, SpO2 en 
polsfrequentie gemeten en weergegeven.

Bij alle modellen wordt gebruikgemaakt van 
de door Nonin ontwikkelde technologie voor 
sidestream EtCO2, waarbij meteen vanaf de eerste 
ademhalingscyclus de ademhalingsfrequentie en 
de EtCO2-waarde worden gedetecteerd. LifeSense-
modellen beschikken ook over pulsoxymetriefuncties 
met exclusieve PureSAT®-technologie van Nonin.

LifeSense® II WIDESCREEN™-capnograaf en 
-pulsoxymeter

* RespSense II en LifeSense II dragen de CE-markering; RespSense en LifeSense niet.



Breed scala aan bewakingssystemen

†   Niet alle parameters zijn in alle landen goedgekeurd. Ademhalingsfrequentie, COHb en metHb zijn niet beschikbaar in de 
Verenigde Staten.
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Betrouwbare metingen in meerdere omgevingen

Nonin ontwikkelt en vervaardigt betrouwbare capnografie- en oxymetriesystemen 
voor gebruik in uiteenlopende omstandigheden.

Met onze technologie voor sidestream capnografie worden ademhalingsafwijkingen 
meteen vanaf de eerste ademhalingscyclus gedetecteerd.

Productportfolio

Tafelmodel
Eenvoudige en betrouwbare
bewaking in alle zorgomstandigheden

Integratie van meerdere parameters
Veelzijdige technologie voor 
uiteenlopende bewakingsproducten

Vingertop
Robuust ontworpen met klinisch 
bewezen nauwkeurigheid

Mobiel
Bewezen duurzaamheid voor 
hoogwaardige bewaking met mobiele 
apparaten

Gedragen door de patiënt
Flexibel ontworpen voor bewaking 
in stationaire en ambulante 
omstandigheden

Sensoren voor volwassenen, kinderen 
en pasgeborenen
De meest duurzame sensoren op de 
markt, met opties voor elke patiënt

Volledige set metingen†

Pulsoxymetrie

Ademhalings-
frequentie

Pols-
frequentie

Regionale 
oxymetrie Capnografie
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