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Recruitment Manevrası 

Recruitment manevrası yapılmadan önce hasta hemodinamik olarak stabil olmalıdır. 

İki seçenekten birini seçiniz: 

A. Basamaklı artışlı PEEP 

• Manevra esnasında hastada mutlak paralizi olmalıdır. 

• Ventilasyon Modu: Basınç kontrollü ventilasyon 

• İnspiratuar basınç: 15 cm H2O (20 cm H2O’ya kadar) 

• Solunum hızı:10 – 12/dakika; I:E oranı 1:1; FiO2 1.0 olarak ayarlanmalıdır 

• 15 cm H2O PEEP ile başlanmalıdır. 5-6 kez ventile edilir. PEEP seviyesi 5 cm H2O’dan 20 cm H2O’ya 

artırılmaldır. Daha sonra yeniden 5-6 kez ventile edilir. 

PEEP yeniden 15 cm H2O’ya düşürülmeli ve 5-6 kez ventile edilmelidir 

Prensipler: 

1. Atelektravmayı minimize ediniz (rekruitment manevrası nedenli) 

• Rekruitment manevrası ile alveolleri açılmalıdır 

• Optimal PEEP düzeyi sağlanarak alveoller açık tutulur (rekruitmenti önle) 

2. Volutravmayı minimize ediniz (distansiyon hasarına bağlı olan) 

• Plato basıncını < 30cm H2O tutunuz 

• düşük tidal volümlu ventilasyon uygulanmalı (6ml/kg) 

3. O2 toksisitesini minimize ediniz 

• FiO2 düzeyi 0.6 altında olacak şekilde ayarlanmalıdır  

4. Fizyolojik hedefler normal sınırların dışında kabul edilmelidir 

• Permisif hiperkapni 

• Permisif hipoksemi 

• pik basıncı 50 cm H2O olana kadar 5 cm H2O PEEP düzeyi artırılarak bu proçes tekrarlanmaldır.(PEEP 

önce 25 cm H2O,sonra 30 cm H2O ve 35cm H2O)  

• Rekruitment manevrasının sonunda aşağıdaki ventilatör ayarları ile arter kan gazı çalışılmalı PCV 

(Pressure controlled ventilation), inspiratuar basınç 15 cm H2O, solunum sayısı 10/dak, I:E 1:2, PEEP 20 

cm H2O ve FiO2 1.0. 

PaO2 + PaCO2 > 400 mmHg olması %5den daha az alveolün hala kollaps durumunda olduğunu 

göstermektedir. 

• Eğer yukarıdaki başarılamazsa, daha yüksek pik basınçlarına ulaşılana kadar rekruitment manevrası 

tekrarlanmalıdır (inspiratuar basınç+ PEEP) 55 cm H2O yada 60 cm H2O yada hatta inspiratuar basınç 15 

cm H2O iken bile 

• Hala başarısız olunduysa, rekruitment manevrasını prone pozisyonunda uygulayınız. 

• Repeat recruitment manoeuvre after position change, circuit break, or deterioration of lung mechanics or 

PaO2. 

• Manevra esnasında hemodinamik değişiklikler monitorize edilmelidir. 

 Aşağıdaki sayılan durumlarda manevra sonlandırılmalıdır. 

    o SpO2 <85% 

    o OAB < 60 mmHg 

    o Kalp hızı < 60 yada > %20’den daha fazla olan artış 

    o Yeni gelişen aritmi 

B. PEEP’li PCV metodu 

• Hasta sedatize ve paralize edilir 
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• PCV (Pressure control ventilation) 

• FiO2 1.0 

• I : E 1 : 1 

• Frekans 8-10/dakika 

• PEEP 20 cm H2O 

• Pik inspiratuar basıncı yavaşça 50 - 55 cmH2O’ya kadar artırılmalıdır. 

• Pik inspiratuar basıncının 30-35 cm H2O ya düşürülmesinden sonraki süreçte, bu pik inspiratuar 

basınçta 2 dakika süreli ventilasyon. 

Optimal PEEP 

• Rekruitment manevrasını takiben azaltımlı PEEP tekniği kullanılarak optimal PEEP düzeyi 

belirlenmelidir 

• PEEP 20 cmH2O olarak ayarlanmalı ve kademeli olarak azaltılmalı (1 cm H2O her 5 dakikada). 

• Kapanma basıncının belirlenmesinde 2 metod 

A. En iyi oksijenasyon metodu  

Her PEEP düzeyinde arter kan gazı çalışınız. Önceki PaO2 değerindeki %10’dan daha fazla düşüşün 

görüldüğü PEEP düzeyi kollaps basıncını gösterir. Optimal PEEP kapanma basıncının 2 cm H2O 

üzerindeki basınçtır 

B. En iyi kompliyans metodu 

Her PEEP seviyesinde kompliyans ölçülmelidir. Önceki kompliyans değerinde belirgin düşüş gözlenen 

PEEP düzeyi kapanma basıncını gösterir. Optimal PEEP düzeyi kapanma basıncının 2 cm H2O üzeridir. 

• Optimal PEEP seviyesinde yeni rekruitment manevrası uygulanmalı. 

• Extra-pulmoner ARDS’de, başlangıç için optimal PEEP düzeyi genellikle 16 - 18 cm 

H2O ve 2 gün sonra 8 -12 cm H2O yeterli olacaktır. 

 

Düşük Tidal Volümlü Ventilasyon 

• Hastanın ideal vücut ağırlığı hesaplanır. 

Erkek = 50 + 0.91 [boy (cm) - 152.4] 

Kadın = 45.5 + 0.91 [boy (cm) - 152.4] 

• Mod: PCV(tercih edilen) yada volüm kontrollü ventilasyon. 

• Plato basıncı 30 cmH2O aşmayacak şekilde 6 ml/kg tidal volum amaçlanmalıdır.PCV modunda plato 

basıncı pik hava yolu basıncına eşittir. Eğer volum kontrollü mod seçildiyse, plato basıncı düzenli olarak 

ölçülmelidir, örneğin 2 – 4 saat ara ile. 

Plato basıncı > 30 cm H2O olursa, tidal volum basamaklı olarak 5 ml/kg yada gerekirse 4 ml/kg’a kadar 

düşülmelidir. 

Eğer solunum sıkıntısı veya şiddetli dispne olursa ve plato basıncı ≤ 30 cm 

H2O olarak kalırsa tidal volum 7 yada 8ml/kg ye kadar artırılabilir.  

• Oksijenasyon: Hedefimiz PaO2 55 - 80 mmHg yada SpO2 88-95%  

• Arteriyal pH: Hedef > 7.1 

Solunum frekansı maksimum 35 /dakika kadar artabilir. 

10-20 ml/saat iv NaHCO3 8.4% infüzyonu uygulaması düşünülebilir. 
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Ek C: MEKANİK VENTİLASYON SIRASINDAKİ OKSİJENASYON KLAVUZU 

FiO2.30 .40 .40 .50 .50 .60 .70 .70 .70 .80 .90 .90 .90 1.0 1.0 

PEEP 5  5 8 8 10 10 10 12 14 14 14 16 18 18 20-

24 

 Eğer mevcutsa, PaO2 değeri SpO2 değerine tercih edilmelidir 

 Hastanın PEEP/FiO2 oranı skala ile uyumlu değilse, PEEP yada FİO2 değeri skala ile uyumlu 

olacak şekilde 5-15 dk aralıklar ile değiştirilmelidir 

 Hedef düzeye ulaşana kadar FİO2 her 5-15 dk bir 10 birim azaltılmalı yada artırılmalıdır.  

 Hedef düzeye ulaşana kadar PEEP değeri her 5-15 dk da bir 2 cm H2O azaltılmalı ya da  

artırılmalıdır. 

 Kısa süreli (<5 dakika) oksijen saturasyonundaki düşüşler (SpO2 < 90%) yada  > 98% 

yükselişlerde herhangi bir değişiklik yapılmayabilir 

 Kısa süreli olarak 1.0 FİO2 uygulaması derin trakeal aspirasyon yada pozisyon değişiklikleri 

sırasında kullanılabilir 

 FİO2 >.50 veya PEEP >10 cmH2O ihtiyacı olduğunda, klinisyen uyarılmalıdır 

 Hasta hemodinamik olarak instabil ise klinisyeni uyar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


