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Rozdíly v léčebném tlaku u pacientů  

o Změny stavu spánku 

o Poloha těla 

o Resistence dýchacích cest 

 

Režim AUTOSET 

o Minimální množství tlaku potřebné pro udržování průchodnosti horních 

dýchacích cest 

 

 

 

Režim AUTOSET    
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Analýza stavu horních cest dýchacích na bázi jednotlivých dechů 

Režim AUTOSET  
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Tlak v rámci povoleného rozsahu podle stavu obstrukce 
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Úplná obstrukce 
Apnoe 

 

Vibrace měkké 
tkáně 
Chrápání 

Částečná 
obstrukce  
Omezení průtoku 

Bez obstrukce 

Normální křivka 

Obstrukce 
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• Upravuje léčebný tlak jako funkci 3 parametrů:  
 

o Omezení nádechového průtoku 
 
 

 
 

o Chrápání 
 
 

 
 

o Apnoe 

Algoritmus AUTOSET  
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Normální dýchací cesty 

o Pacient dýchá normálně 

o Nádechový průtok je měřený jako funkce času 

o Typicky zaokrouhlená křivka pro každý dech 

 

 

Algoritmus AUTOSET  
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Omezení průtoku 

o Horní dýchací cesty se začínají stahovat 

o Tvar křivky nádechového průtoku a času se mění  

o Přistroj AirSense 10 rozpozná a léčí tradiční i méně časté vlnové křivky 

dechu s omezeným průtokem   

Algoritmus AUTOSET 
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Chrápání 

o Zvuk tvořený vibracemi stěn horních cest dýchacích  

o Často předcházeno omezením průtoku nebo částečným ucpáním dýchacích 

cest 

Algoritmus AUTOSET  
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Apnoe 

o Zdokonalený algoritmus rozpozná obstrukční i centrální apnoe  

o V případě výskytu apnoe přístroj přiměřeně reaguje  

Algoritmus AUTOSET  
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Obstrukční apnoe 

o Nastává, když se horní cesty dýchací velmi zúží nebo dochází k plné 

obstrukci 

o AUTOSET předchází výskytu obstrukční apnoe reakcí na omezení průtoku 

a chrápání   

Algoritmus AUTOSET  
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Centrální apnoe 

o Dýchací cesty zůstávají otevřené 

o Nedochází k průtoku 

o Při detekci apnoe přístroj reaguje nezvyšováním tlaku 

 

Algoritmus AUTOSET 
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Algoritmy pro nastavení tlaku  

o Standardní režim 

o Response funkce  

o Pro ženy  

AirSense 10 AUTOSET 
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• Klouzavý průměr dechu  
• Omezení průtoku 
• Chrápání 
• Detekce centrální spánkové apnoe 
• Kalkulace a skórování AHI 
• Kompenzace úniku  
• AutoRamp 

AutoSet 

Algoritmus AUTOSET 
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• Klouzavý průměr dechu  
• Omezení průtoku 
• Chrápání 
• Detekce centrální spánkové apnoe 
• Kalkulace a skórování AHI 
• Kompenzace úniku  
• AutoRamp 

AutoSet 

AutoSet algoritmus 
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• Reakce algoritmu je založena na průměru několika posledních dechů,  

aby se předešlo předčasné reakci na náhodné události jako zívání či 

kašlání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klouzavý průměr dechu  

První 3 dechy 

Druhé 3 dechy 

Třetí 3 dechy  
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• Klouzavý průměr dechu  
• Omezení průtoku 
• Chrápání 
• Detekce centrální spánkové apnoe 
• Kalkulace a skórování AHI 
• Kompenzace úniku  
• AutoRamp 

AutoSet 

AutoSet algoritmus 



©ResMed 2014   I 

 
• Určení závažnosti omezení průtoku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Hodnota cílového tlaku je úměrná závažnosti 3 průměrných dechů 

 

Omezení průtoku  

Závažnost 
omezení 
průtoku 

Tvar průtokové 
křivky 

Dechový objem 

Prodloužené 
inspirium  



©ResMed 2014   I 

Klouzavý průměr 3 dechů  
• Kalkulace závažnosti je založena na základě jednoho dechu   
• Výsledek je průměrem 3 dechů  

 

Proč klouzavý průměr 3 dechů? 
• 3 dechy odpovídají trvání krátké hypopnoe  

 

Výhody:  
• Rychlá reakce na omezení průtoku  
• Rapidní navýšení tlaku  
• Rychlé  řešení  

 

Omezení průtoku  
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• Klouzavý průměr dechu  
• Omezení průtoku 
• Chrápání 
• Detekce centrální spánkové apnoe 
• Kalkulace a skórování AHI 
• Kompenzace úniku  
• AutoRamp 

AutoSet 

AutoSet algoritmus 
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AUTOSET  

o Měří vibrace – křivka   

o Následně poskytne tlakovou odezvu založenou na síle vibrací nebo 

závažnosti chrápání  

• Tlak stoupá závisle k závažnosti chrápání u předchozího dechu (klouzavý 

průměr 1 dechu) 

• Jestliže přístroj zaznamená nárůst v dechovém objemu, tlak se nenavýší, 

protože se jedná spíše o zívnutí než chrápání  

  

Detekce chrápání 

Pacientova dýchací cesta 
Křivka inspiračního 

průtoku 
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Klouzavý průměr 1 dechu 
• Kalkulace závažnosti je na bázi jednoho dechu  

Proč klouzavý průměr 1 dechu?  
• Aby se předešlo falešné detekci chrápání kvůli zívání či velkým nádechům, 

přístroj monitoruje dechový objem a nereaguje na nárůst souběžný s 
detekovaným chrápáním 

• Nárůst tlaku/dech je limitován na 0.6cmH2O , aby se předešlo agresivní reakci 
na chrápání, která by mohla pacienta vzbudit  

Výhody:  
• Rychlá reakce na chrápání 
• Ochrana proti falešné pozitivní a moc agresivní reakci  
• Rychlé a přesné vyřešení 

 

Klouzavý průměr 1 dechu 
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• Klouzavý průměr dechu  
• Omezení průtoku 
• Chrápání 
• Detekce centrální spánkové apnoe 
• Kalkulace a skórování AHI 
• Kompenzace úniku  
• AutoRamp 

AutoSet 

AutoSet algoritmus 
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• Pro detekci CSA – technika nucené oscilace (FOT) – zjišťuje stav 

pacientových dýchacích cest při apnoe 

 

• Když se zjistí apnoe, malé oscilace tlaku se přidají k aktuálnímu tlaku 

přístroje 

 

• Algoritmus detekce CSA používá výsledný průtok a tlak (stanovený v 

masce) k měření průchodnosti dýchacích cest 

Detekce centrální apnoe 

23 
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Detekce centrální apnoe  

Respirační průtok 6 sekund 

10 sekund 

4 sekundy 

prodleva 
(expirační 
pauzy) 

začátek detekce 
CSA 

detekce druhu 
apnoe – centrální 
či obstrukční 
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Detekce centrální apnoe  

Otevřená dýchací cesta => centrální 

Mask Pressure

FG Flow

Uzavřená dýchací cesta 

Mask Pressure

FG Flow

Vibrace středního průtoku – 
Vibrace středního tlaku  
 

Malé vibrace průtoku – 
Velké vibrace tlaku  
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Apnoe 1. Reakce 
Obstrukční 1. Přístroje reaguje navýšním tlaku, aby dýchací cesty 

zůstaly otevřené a předešlo se dalším událostem 
2. Max. nárůst tlaku 3 cmH2O/ navýšení  

Centrální 1. Přístroj nenavýší tlak. Navýšení tlaku u centrální apnoe 
způsobí více nepohodlí a úniků masky u pacienta.  

Smíšená  1. Tyto jsou klasifikovány jako obtrukční apnoe: Tlak se 
navýší.  

2. Max. nárůst tlaku 3 cmH2O/ navýšení  
Neznámá 1. Jestliže jsou úniky moc vysoké, aby se dalo určit zda jsou 

dýchací cesty otevřené či zavřené, tlak se nezvýší.  

AUTOSET a apnoe 
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• Klouzavý průměr dechu  
• Omezení průtoku 
• Chrápání 
• Detekce centrální spánkové apnoe 
• Kalkulace a skórování AHI 
• Kompenzace úniku  
• AutoRamp 

AutoSet 

AutoSet algoritmus 
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• Apnoe: 
o >75% omezení průtoku vzduchu  
o > 10 sekund 

 
• Hypopnoe 

o >50% omezení průtoku vzduchu  
o > 10 sekund  
o Výskyt alespoň jednoho dechu s omezeným průtokem  
o Není součástí následující apnoe  

 
• CSR periody jsou také detekovány (viz. sekce CSR detekce) 

 

AHI kalkulace 
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Validace AHI kalkulace – AHI vs. ODI 

ODI 

AHI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• AHI měřeno AirSense a ODI jsou vysoce korelované  

J. P. Armistead – White paper - AirSense™10 Apnea Hypopnea Index (AHI) Scoring and Advanced Event 
Detection – 2014 11 – Available on demand 
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• Klouzavý průměr dechu  
• Omezení průtoku 
• Chrápání 
• Detektor centrální spánkové apnoe 
• Kalkulace a skórování AHI 
• Kompenzace úniku  
• AutoRamp 

AutoSet 

AUTOSET algoritmus 
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• AutoSet je schopný kompenzovat úniky do 1l/s  
 

• U úniků nad 0.5l/s, když se křivka průtoku stane obtížněji čitelná, je reakce 
algoritmu snížena a  tlaková odezva na jakoukoli událost zmírněna, aby se 
navýšením úniků pacient neprobudil  

 
 

Kompenzace úniku 

Tlak 

Úniky 
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• Klouzavý průměr dechu  
• Omezení průtoku 
• Chrápání 
• Detektor centrální spánkové apnoe 
• Kalkulace a skórování AHI 
• Kompenzace úniku  
• AutoRamp 

AutoSet 

AutoSet algoritmus 
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• Pro zpříjemnění začátku léčby  
• Ve všech režimech 
• Tlak se postupně zvyšuje až na minimální léčebný tlak 
• Algoritmus AUTOSET se spustí po dosažení min. tlaku   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Funkce AutoRamp  

Ramp time 
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• Nástup spánku je odvozený od jedné z následujících událostí: 

o 3 obstrukční apnoe či hypopnoe události během 2 minut 

o 5 po sobě jdoucích nádechů s chrápáním 

o Detekce stejnoměrného dýchání (30 po sobě jdoucích dechů, které mají 

podobnou délku, objem vzduchu a peak flow) 

 

• Jakmile AutoRamp odhalí nástup spánku, tlak začne stoupat během 1 min 

v tempu 1cmH20/60s dokud není cílový tlak dosažen 

 

• Jestliže nástup spánku nebyl zaznamenán, tlak bude stoupat     

(1cmH20/60s) na minimální tlak po dobu 30 min 

 

Funkce AutoRamp  

34 
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0,0 cm H2O

5,0 cm H2O

10,0 cm H2O

15,0 cm H2O

20,0 cm H2O

0,0 min 5,0 min 10,0 min 15,0 min 20,0 min 25,0 min 30,0 min 35,0 min

Tl
ak

  (
cm

 H
2O

) 

Čas (min) 

AutoRamp příklady 
Sleep Onset at 2 minutes, 10cm Sleep onset at 10 minutes, 15 cm 30 minute timeout, 20 cm 30 minute timeout, 6cm

Funkce AutoRamp 
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Funkce AutoRamp 
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• Nástup spánku zaznamenán 
 
 
 
 
 
 

• Bez nástupu spánku  



Main Headline Goes Here 
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Soft response  
V přístrojích AirSense 10 AUTOSET & AUTOSET For Her 
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• Možnost nastavit AUTOSET reakci na 

o Standardní 

o Měkká  

o Pro pacienty citlivé na rychlejší změny tlaku  

o Tlak se v průběhu léčby zvyšuje jemněji  

AUTOSET Response   

38 
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AUTOSET Response 

Pacient se probudil, protože... 
 
• ...tlak se navýšil moc rychle po omezení průtoku a chrápání a způsobil 

probuzení  
⇒ Maximální navýšení tlaku/ dech je limitováno 0.5 cmH2O 

 
 

• ...tlak vystoupal na absolutní hladinu, která je moc vysoká, a způsobil 
probuzení  

⇒ Reakce na omezení průtoku se snížila lineárně z 1 při 10cmH2O na 0 při 
20cmH2O 
o To znamená, že reakce na omezení průtoku bude stejná do 10 cmH2O 
o Nad 10 cmH2O, čím výše tlak stoupá, tím méně tlaku bude navýšeno při omezení 

průtoku  
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• reaguje na stejné omezení průtoku jako standardní algoritmus 
 
 
 
 
 

•  ale s mírnějším navýšením tlaku nad 10cmH2O, v závislosti na vážnosti 
omezení průtoku a na výši tlaku: 
 
 
 
 
 

AUTOSET Response  

40 



Main Headline Goes Here 
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AirSense 10 AutoSet – porovnání algoritmů  
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Porovnání algoritmů – omezení průtoku 

42 

S8 
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Porovnání algoritmů - chrápání 

43 

S8 
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AirSense 10 algoritmy detekce  

44 



Main Headline Goes Here 
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Detekce RERA  
Pouze v přístrojích AirSense 10 AutoSet pro ženy 



Main Headline Goes Here 
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Detekce CSR  
Ve všech AirSense 10 přístrojích 
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Detekce Cheyneova-Stokesova dýchání (CSR) 

47 

• Forma poruchy dýchání ve spánku charakterizovaná cyklickou dechovou 

hyperventilací a hypoventilací 

• Doby hyperventilace (s typickou délkou 40 sekund) mohou zahrnovat velké lapání 

po dechu, které obvykle pacienta vzbudí 

• Doby hypoventilace (s typickou délkou 20 sekund) mohou způsobit odkysličení 

krve 

Typická doba CSR: 
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Detekce Cheyneova-Stokesova dýchání 

48 

• Každý přístroj  
• Má minimální 15-minutovou dobu detekce  
• Hlásí čas, kdy zjistí dechové vzory poukazující na CSR 
• Analyzuje pacientův respirační průtok z hlediska událostí apnoe/hypopnoe, 

vypočítává čas mezi těmito událostmi a charakterizuje tvar dýchání mezi 
nimi  

 
CSR není detekováno, protože 

čas < 15 min  
CSR je detekováno, protože            

čas ≥ 15 min  
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Detekce Cheyenova-Stokesova dýchání  

• Algoritmus vždy měří různé aspekty pacientova respiračního průtoku 

• Dechový objem (crescendo-decrescendo) 

• Tvar a výšku každého dechu (v porovnání s předchozími dechy) 

• Délku cyklu (40-120s) 

• Jump feature (tvar dechu po apnoe) 

 



©ResMed 2014   I 

Děkuji za pozornost 

50 


	Terapeutické algoritmy AirSense 10 AutoSet
	Režim AUTOSET	  
	Režim AUTOSET	
	Obstrukce
	Algoritmus AUTOSET 
	Algoritmus AUTOSET	
	Algoritmus AUTOSET
	Algoritmus AUTOSET 
	Algoritmus AUTOSET	
	Algoritmus AUTOSET	
	Algoritmus AUTOSET
	AirSense 10 AUTOSET
	Algoritmus AUTOSET
	AutoSet algoritmus
	Klouzavý průměr dechu 
	AutoSet algoritmus
	Omezení průtoku 
	Omezení průtoku 
	AutoSet algoritmus
	Detekce chrápání
	Klouzavý průměr 1 dechu
	AutoSet algoritmus
	Detekce centrální apnoe
	Detekce centrální apnoe 
	Detekce centrální apnoe 
	AUTOSET a apnoe
	AutoSet algoritmus
	AHI kalkulace
	Validace AHI kalkulace – AHI vs. ODI
	AUTOSET algoritmus
	Kompenzace úniku
	AutoSet algoritmus
	Funkce AutoRamp 
	Funkce AutoRamp	
	Funkce AutoRamp
	Funkce AutoRamp
	Soft response �V přístrojích AirSense 10 AUTOSET & AUTOSET For Her
	AUTOSET Response  
	AUTOSET Response
	AUTOSET Response 
	AirSense 10 AutoSet – porovnání algoritmů 
	Porovnání algoritmů – omezení průtoku
	Porovnání algoritmů - chrápání
	AirSense 10 algoritmy detekce 
	Detekce RERA �Pouze v přístrojích AirSense 10 AutoSet pro ženy
	Detekce CSR �Ve všech AirSense 10 přístrojích
	Detekce Cheyneova-Stokesova dýchání (CSR)
	Detekce Cheyneova-Stokesova dýchání
	Detekce Cheyenova-Stokesova dýchání 
	Děkuji za pozornost

