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ABSTRAKT 

 

Návrh hrudního kyrysu pro podtlakovou ventilaci novorozenců 

Předčasné narození dítěte se téměř vždy pojí s různými poruchami respirační 

soustavy, které ohrožují zdraví pacienta. V takových případech je nutné zajištění podpory 

dýchání pomocí umělé plicní ventilace. Aplikováním umělé plicní ventilace může 

zdravotnický personál pacientovi zachránit život, avšak některé metody, zvláště 

invazivní, nemusí být vhodné pro aplikaci u nedonošených novorozenců. Je třeba zvážit 

zranitelnost struktury dýchacího systému a anatomické parametry nezralého jedince. 

Ventilace podtlakem umožňuje podporu dýchání na principu, který se více podobá 

fyziologické funkci plic. Zařízení, poskytující tuto formu respirační podpory, jsou zatím 

dostupná pouze pro novorozence od určité porodní hmotnosti. Tato bakalářská práce  

se zaměřuje na návrh modelu kyrysu pro extrémně nezralé novorozence, vyrobitelného 

pomocí tisku na 3D tiskárně, který by umožnil ventilační podporu respirace za využití 

podtlaku.  

Klíčová slova 

Bifázická kyrysová ventilace, ventilace novorozenců podtlakem, extrémně nezralý 

novorozenec  



 

 

  

ABSTRACT 

 

Design of chest cuirasses for negative pressure ventilation of neonates 

Premature birth of a child is almost always associated with various disorders  

of the respiratory system that endanger the health of the patient. In such cases, respiratory 

support should be provided. Health professionals can save the patient’s life by applying 

artificial lung ventilation, but some methods, especially invasive, may not be convenient 

for use in premature neonates. The vulnerability of the respiratory system structure  

and the anatomical parameters of the immature individual should be considered.  

Non-invasive external ventilation provides breathing support that is more akin  

to the physiological function of the lungs. This project aims to design a model of a cuirass 

for extremely immature infants, which could be produced by 3D printing, that would 

provide ventilation support of the respiration using negative external pressure.  

Keywords 

Biphasic cuirass ventilation, negative pressure ventilation of neonates, extremely 

immature infant 
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1 Úvod 

Dýchání je vitálně důležitý proces zajišťující průběh mnoha významných dějů 

v živém organismu. Řada pacientů trpí dýchacími obtížemi, které jsou způsobeny 

onemocněním či poraněním dýchacích cest. U předčasně narozených dětí se téměř vždy 

lékaři potýkají s komplikacemi, které souvisejí s nedovyvinutými plícemi, dýchacími 

svaly, či nedostatečnou produkcí surfaktantu, který je esenciální pro výměnu molekul 

kyslíku mezi vzduchem a krví. Pokud nejsou tyto problémy řešeny, může dojít 

k nedostatečnému prokrvení tkání, a tudíž také ke zhoršení srdeční funkce či funkce 

mozku a dalších životně důležitých orgánů. V případech, kdy lidské plíce vykazují 

patologické chování, je nutné podpořit transport vzduchu do plic, a tím také přenos 

kyslíku do krve, pomocí umělé plicní ventilace. Cílem této bakalářské práce je návrh 

kyrysu pro podtlakovou ventilaci, která představuje menší riziko poškození plicní tkáně 

u předčasně narozených pacientů a její použití je tedy v některých případech vhodnější 

než použití invazivní metody s nutností intubace. 

1.1 Přehled současného stavu 

Zajištění ventilace pacienta pomocí podpory dýchání je dnes již standardem na všech 

odděleních nemocničních zařízení. Na trhu je k dispozici velké množství různých 

přístrojů pro umělou plicní ventilaci. Obecně lze umělou plicní ventilaci rozdělit  

na ventilaci pomocí přetlaku a na ventilaci za použití podtlaku. Obě dvě metody mají svá 

pozitiva i negativa a při jejich výběru záleží na mnoha faktorech, jako je např. dostupnost 

těchto zařízení, zkušenost zdravotnického personálu s těmito přístroji, zdravotní stav 

pacienta a další. [1]  

1.1.1 Ventilace přetlakem 

V současnosti je v nemocničních zařízeních používána převážně přetlaková 

(invazivní) ventilace, především díky snadnému docílení požadovaných parametrů 

ventilace. Avšak v průběhu aplikace této metody se objevilo mnoho nežádoucích jevů 

souvisejících s nutností invazivní intubace pacienta. Tento úkon se pojí s podrážděním, 

nebo dokonce poraněním, horních cest dýchacích. Pokud není správně nastaven tlak  

či dechový objem, může dojít k poškození plicní struktury, tzv. VILI – ventilator induced 

lung injury. Invazivní plicní ventilace musí být obsluhována zkušeným zdravotnickým 

personálem a odvykání z podpory dýchání trvá obvykle velmi dlouho. Tyto nežádoucí 

faktory a zároveň progres v technologickém vývoji podtlakové ventilace přispěly 

k upřednostnění jejího pužití v některých případech. [1][2][3][4][5][6]  
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1.1.2 Ventilace podtlakem 

V případě, kdy není nutné použít ventilaci invazivní, je pro pacienta šetrnější použití 

metody ventilace podtlakové. Její užívání bylo nejrozšířenější v samotných počátcích 

ventilační techniky. V té době se však jednalo o velice rozměrné přístroje s mnoha 

nedostatky, viz obrázek č. 1 a obrázek č. 2. Velkým problémem byla nutnost pacienta 

umístit dovnitř zařízení, což zdravotnického personálu značně omezilo přístup 

k ošetřovanému, a tudíž ho nebylo možné dostatečně monitorovat a kontrolovat. Těsnění 

umístěné v oblasti krku navíc pacientovi způsobovalo častá poranění a podráždění kůže 

a celkový diskomfort.  

Obrázek č. 1: "Železné plíce" - podtlaková ventilace z roku 1869 [7] 

Obsluha těchto podtlakových nádrží a manipulace s nimi byla velice namáhavou 

činností. Další negativa s sebou přinášela i jejich energetická náročnost a hlučnost. 

Největší úskalí však představoval samotný průběh ventilace. V první fázi dechového 

cyklu byl uvnitř železných plic vytvořen podtlak, došlo k expanzi plic a vzduch následně 

proudil do dýchacích cest. Tato fáze byla kontrolována ventilátorem, ovšem výdech 

pacienta závisel na pasivním návratu plic do původního objemu, což limitovalo dechovou 

frekvenci na cca 30 dechů za minutu. Tyto nedostatky vedly k zavedení užívání 

přetlakové invazivní ventilace, která zajišťovala větší kontrolu nad dechovými parametry 

a byla efektivnější. [2][8] 

Obrázek č. 2: Poloha novorozence v železných plicích [7] 
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Nejnovější generace podtlakových ventilátorů poskytuje nejen lepší interakci  

mezi pacientem a ventilátorem, ale také  flexibilitu v podobě kyrysu s mnoha výhodami 

jak pro uživatele, tak i pro jeho obsluhu. K těmto výhodám patří usnadnění manipulace 

s pacientem, lepší přístup obsluhy k ošetřovanému pacientovi, zajištění ventilace  

bez nutnosti sedace, možnost využití tohoto přístroje v domácím prostředí. Pacient je 

schopen komunikace s okolím, přijímu potravy a během léčby se může věnovat různým 

aktivitám. U novorozenců je významným přínosem umožnění kontaktu s matkou. 

[3][8][9] 

 

Obrázek č. 3: Krmení novorozence během aplikace podtlakové ventilace [9]   

Důležitou inovací je kontrola celého dechového cyklu. Přístroj dokáže aplikovat 

velmi podobné parametry jako přetlaková ventilace. Navíc je pomocí této metody možné 

aplikovat jak přetlak, tak i podtlak bez rizika poškození respiračního systému. (V případě 

aplikace podtlaku u invazivní ventilace by docházelo k opakovanému kolapsu alveolů).  

Takovou podporu dýchání lze nejlépe popsat jako (neinvazivní) bifázickou kyrysovou 

ventilaci. [3][8][10] 

Tato metoda ventilace poskytuje podporu dýchání na principu, který se, na rozdíl  

od přetlakové ventilace, snaží napodobit fyziologický způsob dýchání. Díky tomu je  

u pacientů dosaženo nižší pravděpodobnosti vzniku chronických poruch respirační 

soustavy a z dlouhodobého hlediska také nižší mortality. Mezi další benefity patří 

zlepšení hemodynamiky, pokles hodnoty PCO2 doprovázený nárůstem hodnoty pH  

a lepší oxygenace krve. [6][8][11][12] 
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V rámci studie [13] bylo u 70% pediatrických pacientů, kterým byla aplikována 

extrathorakální ventilace podtlakem, dosaženo adekvátní odpovědi bez nutnosti zahájení 

invazivní ventilace. Eventuální nedostatečná účinnost ventilačního přípravku se většinou 

projeví brzy po zahájení ventilační podpory a personál by měl v této fázi věnovat 

pacientovi zvýšenou pozornost.  

1.1.3 Kyrys HAYEK MEDICAL 

V současnosti dominuje na trhu podtlakové ventilační techniky společnost  

Hayek Medical (United Hayek Industries Inc., Izrael), viz obrázek č. 4. Její portfolio 

nabízí celkem 11 velikostí ventilačních kyrysů a pokrývá tak široké spektrum pacientů 

od lehce nezralých nedonošených novorozenců až po dospělé pacienty.  

Volba velikosti krunýře se odvíjí nejen od hmotnosti, ale i od tělesných proporcí 

pacienta. Momentálně není k dispozici velikost kyrysu pro pacienty s porodní váhou nižší 

než 1,8 kg. Přehled dostupných velikostí je uveden v tabulce č. 1. [14] 

 

 

Obrázek č. 4: Kyrys společnosti Hayek Medical připojený na ventilátor Hayek RTX [10]  

Na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze je k dispozici kyrys výše 

jmenované společnosti ve velikosti 7, který bude sloužit jako předloha pro vytvářený 

model. 

 

 



 

15 

 

Tabulka č. 1: Přehled velikostí kyrysů společnosti Hayek Medical [14] 

 Velikost kyrysu Přibližná hmotnost (kg) 

Novorozenecké 

0 
1,8 – 3,5 

3,5 – 5,0 
1 

2 

Pediatrické 

3 5 – 7 

7 – 15 

15 – 20 

20 – 35 

4 

5 

6 

Dospělé 

7 35 – 50 

50 – 75 

75 – 90 

90 a více 

8 

9 

10 

 

1.2 Cíl práce 

Cílem této bakalářské práce je návrh modelu kyrysu s možností přizpůsobení jeho 

rozměrů a tvaru dle anatomických dispozic extrémně nezralých novorozenců s porodní 

hmotností nižší než 1,8 kg. Podtlaková ventilace představuje v oblasti neonatologie 

obrovský potenciál především proto, že invazivní ventilace může být v některých 

případech velmi obtížně aplikovatelná a zejména u jedinců s nedovyvinutými plícemi 

může dýchací ústrojí ovlivňovat negativně.  

U těchto pacientů je podpora dýchání více než potřebná, je však důležité,  

aby ke vzniku poškození plic došlo v co nejmenší míře a aby byl pacient schopný  

po odvyknutí z umělé plicní ventilace dýchat samostatně a bez obtíží. Kyrysová ventilace 

by mohla výrazně eliminovat vznik mnoha faktorů, které negativně působí  

na fyziologickou strukturu a funkčnost plic. 
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2 Anatomie a fyziologie dýchacího systému 

K zajištění efektivní péče pro předčasně narozené novorozence jsou nezbytné dobré 

znalosti fyziologie a patofyziologie dýchacího systému novorozenců. Při poskytování 

ventilační podpory jsou novorozenecké plíce a dýchací cesty vystaveny silám,  

které mohou způsobit akutní a chronické poškození tkáně. Ta následně mohou vést 

k odchylkám vývoje plic a zároveň mohou přispět k jejich alternativní funkci.  

Aby mohlo dojít k uvolňování energie potřebné pro fungování organismu, musí být 

do mitochondrií uvnitř tkáňových buněk doručeno dostatečné množství kyslíku. Přenos 

kyslíku z vnějšího prostředí do mitochondrie uvnitř buňky zahrnuje několik kroků: 

proudění čerstvého vzduchu do plic, difuzi kyslíku do krve, transport okysličené krve 

k tkáním, difuzi kyslíku do buněk a na závěr difuzi do mitochondrie. Difuze kyslíku  

je řízena parciálním tlakem kyslíku v jednotlivých částech tohoto systému a společně 

s ventilací a perfusí vytváří tzv. kyslíkovou kaskádu.  

Pro efektivní výměnu plynů musí být plíce dostatečně expandovány, musí probíhat 

ventilace i perfuse a parciální tlak kyslíku ve vdechované směsi musí být vyšší  

než parciální tlak kyslíku v neokysličené krvi. Účinnost dýchacího systému závisí  

jak na jeho strukturálním, tak i na funkčním omezení a zdravotní pracovníci musí  

při poskytování péče na oba tyto aspekty myslet. [4] 

2.1 Anatomie respiračního systému novorozenců 

2.1.1 Vývoj respiračního systému 

Vývoj dýchacích cest je zahájen časně v průběhu organogeneze v děloze matky, trvá 

po celou dobu gestace a pokračuje i po porodu. Rychlost vývoje a zrání plic ovlivňuje 

mnoho fyzických, hormonálních a dalších faktorů. Těmi zásadními, které mají vliv  

na růst a vývoj plic, jsou adekvátní tlak tekutiny uvnitř plic plodu a normální  

dechové pohyby plodu. Proces vývoje respiračního systému lze rozdělit na 5 fází,  

viz obrázek č. 5. 

První fází je fáze embryonická (3.–6. gestační týden), kdy dochází k vývoji 

proximálních dýchacích cest. Základ plic vzniká 21 až 26 dní po oplodnění vajíčka  

a na konci tohoto období je již vytvořený základ bronchiálního stromu. Patologický vývoj 

v tomto období může vést k tracheální agenezi či stenóze, tracheoesofageální fistuli  

či sekvestraci plic.     

Na první fázi navazuje fáze pseudoglandulární (6.–16. gestační týden). V této fázi 

nastává vývoj plicního kmene, vyvíjejí se bronchy a jejich stěna je postupně utvářena 

chrupavkou. Začínají se vyvíjet bronchioly a na konci 16. týdne dochází k vývoji 

bronchiolů terminálních. Společně se strukturou se tvoří i lymfatický a kapilární systém.   



 

17 

 

V plicích je udržován mírný pozitivní tlak pomocí intrapulmonální tekutiny,  

kterou začínají generovat epiteliální buňky, čímž jsou buňky stimulovány k dalšímu 

dělení. Lze pozorovat první dechové pohyby plodu, které jsou důležitým faktorem  

při rozvoji struktury systému. Odchylky ve vývoji v této etapě mohou způsobit 

bronchogenní cysty, kongenitální lobární emfyzém a kongenitální diafragmatickou 

hernii. 

Obrázek č. 5: Fáze vývoje plic [15] 

Třetí fází vývoje dýchacího systému je kanikulární fáze (16.–26. gestační týden),  

při které dochází k formování sakul a acinusů na konci bronchiálního stromu. Také  

se utváří další bronchioly s užším průsvitem a dochází ke zmenšování objemu 

parenchymální pojivé tkáně. Současně se dále vyvíjí kapilární systém obklopující alveoly 

a formuje se alveolokapilární membrána potřebná k přenosu dýchacích plynů. Narušený 

vývoj v kanikulární fázi může být příčinou acinární dysplazie, alveolární kapilární 

dysplazie a plicní hypoplazie. 

Poslední fází vývoje plic probíhající v děloze je fáze sakulární (26.–36. gestační 

týden). Primární sakuly se dále dělí a vytvářejí menší sakuly a alveoly. Tímto procesem 

dochází k výraznému zvětšení plochy sloužící k difuzi plynů. Membrána mezi alveoly  

a kapilárami se dále ztenčuje, čímž se zkracuje vzdálenost při difuzi. Plicní kapiláry  

se zanořují do plicní tkáně a zvyšují prokrvení alveolární membrány. V této fázi se také 

vyvíjí a dozrává systém zajišťující produkci surfaktantu. Pokud se v průběhu této fáze 
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jedinec narodí a je zahájena spontánní, či mechanická ventilace, může dojít k plicní 

nedostatečnosti (omezená plocha, zvýšená vzdálenost při difuzi, nevhodná plicní 

mechanika), syndromu dechové tísně (nedostatek surfaktantu, inaktivace jeho produkce), 

plicnímu intersticiálnímu emfyzému (roztahování tkáně nerovnoměrným prouděním 

vzduchu, nadměrný inspirační tlak, zvýšené intersticium zadržující vzduch 

v perivaskulárním pouzdře), zhoršení formace sekundárních sakul a kapilárního vývoje, 

vedoucího k zjednodušení alveolů za snížení efektivní plochy pro výměnu plynů  

či bronchopulmonální dysplazii (zmnožení intersticiálního vaziva a fibroproliferace). 

Vývoj plic pokračuje i po narození a jedná se o fázi alveolární (36. gestační týden–

dokončení somatického růstu). Po prvním nádechu a stabilizaci procesu dýchání dochází 

k přeměně sakul na alveoly, úbytku intersticiálního vaziva a vchlípení pulmonálních 

kapilár do alveolů. Donošený jedinec má po porodu zralou přibližně šestinu konečného 

počtu alveolů a další se vyvíjí až do ukončení somatického růstu. Případné narušení 

vývoje může jedinci způsobit závažné poruchy respirace, které ho mohou provázet  

po celý život. [4][15][16] 

2.2 Fyziologie respiračního systému novorozenců 

Proces dýchání se výrazně mění bezprostředně po narození jedince. Dříve dodávaná 

zásoba kyslíku z placenty musí být nahrazena činností respirační soustavy. Dochází  

ke vstřebání intrapulmonální tekutiny (u donošeného jedince cca 30–40 ml – toto 

množství představuje funkční reziduální objem při zahájení dýchání) a plicní perfuse  

se značně zvýší. Důležitým aspektem pro úspěšný první nádech je dostatečné množství 

kvalitního surfaktantu, který snižuje povrchové napětí v plicních alveolech a předchází 

tak jejich kolapsu. Plíce jsou roztahovány silou generovanou kontrakcí bránice  

a mezižeberních svalů. Následné uvolnění je způsobeno elasticitou hrudníku a silou 

povrchového napětí. Tento proces umožňuje proudění vzduchu do plic a z plic a také 

ventilaci vzduchu uvnitř plic. [4][16] 

2.2.1 Inspirium 

Diafragma se při inspirační fázi dechového cyklu kontraktuje a zplošťuje,  

čímž se zvětší prostor hrudní dutiny. To vyvolá pokles interpleurálního tlaku a vznik 

gradientu tlaku vůči atmosféře, což způsobí proudění vzduchu do plic. V případě 

klidového dýchání slouží mezižeberní a přídatné dechové svaly primárně ke stabilizaci 

hrudního koše při smrštění bránice a kontrolují tak síly vzniklé při inspiriu. Hrudník 

předčasně narozených novorozenců je vysoce poddajný a hrudní koš poskytuje 

strukturální oporu a limituje extenzi, do které je hrudník novorozence při nádechu 

deformován. [4][16] 
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2.2.2 Exspirium 

Elastické elementy respiračního systému, které byly při inspirační fázi nataženy, mají 

tendenci se vrátit do své původní polohy, což vede k zahájení exspiria. Exspirace je 

převážně pasivním dějem. Břišní svaly mohou v případě potřeby svou kontrakcí výdech 

podpořit, avšak během klidového dýchání se účastní výdechu minimálně. Povrch 

v alveolech a bronchiolech je pokryt surfaktantem a povrchové napětí v této části dechové 

soustavy podporuje smršťování plic. Dýchací cesty vytvářejí větší rezistanci při výdechu 

než při nádechu, jelikož tkáň, která systém obklopuje, zvyšuje jejich průsvit. [4][16] 

2.3 Rozdíly mezi plícemi novorozence a dospělého člověka 

Ačkoliv se respirační systém dokáže přizpůsobit různé zátěži, je novorozenec 

s určitými strukturálními a funkčními limitacemi náchylnější k respiračnímu selhání. 

Z hlediska tvaru hrudníku je novorozenec ve srovnání s dospělým člověkem vystaven 

určitým mechanickým nevýhodám.  

Hrudník novorozence má, na rozdíl od dospělého člověka s elipsoidním tvarem, spíše 

cylindrický tvar a žebra jsou orientována více horizontálně, viz obrázek č. 6. Předčasně 

narozený jedinec má navíc oproti donošenému hrudník užší a plošší. Mezižeberní svaly 

novorozenců jsou kratší a zajišťují mu tak menší mechanickou podporu při elevaci žeber, 

čímž zvětšují objem hrudní dutiny mnohem méně než svaly dospělého jedince.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 6: Skelet hrudníku a postavení bránice u novorozence (vlevo)  

a u dospělého jedince (vpravo) [17] 

 

Další odlišností je uložení bránice, které je u novorozence více horizontální. 

Důsledkem je pohyb spodních žeber při nádechu spíše dovnitř než nahoru. Tento směr 

dále podporuje poddajnost hrudníku novorozence. Proto u novorozence pozorujeme 

kostoabdominální typ dýchání. Výkonnostní kapacita bránice je dána primárně svalovou 

hmotou a oxidativní kapacitou svalových vláken. Novorozenec má svalové hmoty málo 

a ve srovnání s dospělým jedincem má i nižší procento pomalých svalových vláken.  
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K udržování svalové práce musí být diafragma neustále zásobována kyslíkem. A nejen 

diafragma. Novorozenec má oproti dospělému člověku celkově vyšší bazální 

metabolismus, a tedy i vyšší klidovou spotřebu kyslíku (2-3x). Tím pádem je novorozenec 

s dechovou poruchou mnohem náchylnější k únavě dýchacích svalů, což vede  

k respiračnímu selhání. 

V průběhu výdechu je hlavní hnací silou elasticita hrudníku, která závisí  

na povrchovém napětí vytvářeného povrchem vnitřní struktury plic, elastickými elementy 

plicní tkáně a kostním vývojem hrudního koše. Poddajnost hrudníku předčasně 

narozeného novorozence vytváří malý odpor proti expanzi při inspiriu a zároveň malý 

odpor proti kolapsu alveolů při výdechu. Tento kolaps na konci výdechu může vést 

k atelektáze. U předčasně narozených dětí se na relaxaci hrudníku při výdechu podílí 

hlavně povrchové napětí. Plicní surfaktant slouží ke snížení povrchového napětí  

a stabilizaci na konci dýchacích cest. V případě nedostatečné produkce či kvality 

surfaktantu (dostatečné množství je většinou produkováno po 35. týdnu gestace), mají 

koncové části dýchacího systému tendenci kolabovat, což zabraňuje difuzi dýchacích 

plynů a výrazně ztěžuje následující nádech. U pacientů s těmito obtížemi je důležitá 

aplikace ventilační podpory s hodnotou PEEP – positive end-expiratory pressure,  

která udržuje stálou hodnotu tlaku i na konci dechového cyklu. Aplikace tohoto tlaku také 

pomáhá ke stabilizaci hrudní stěny.  

V případě donošeného novorozence je ihned po porodu specifická poddajnost nízká, 

ale normalizuje se po absorbování fetální plicní tekutiny a normalizaci funkční reziduální 

kapacity plic. U předčasně narozených dětí nízká specifická poddajnost přetrvává, kvůli 

nemožnosti dosažení fyziologického funkčního reziduálního objemu, protože síly 

působící smršťování hrudníku nejsou dostatečné vůči poddajnosti hrudní stěny.  

Rezistance plic je u novorozence zvýšená. Je důležité si uvědomit, že kvůli velmi 

malému průsvitu v dýchacím systému novorozence vede i drobné zúžení k značnému 

zvýšení rezistance. Plicní kmen novorozence je krátký a inspirační dechové průtoky jsou 

nízké, což jsou pro novorozence výhody, protože oba tyto faktory rezistanci snižují.  

Při porovnání normální dechové práce u novorozence a dospělého jedince je  

po přepočtu na metabolickou aktivitu práce velmi podobná. Avšak pokud dojde  

ke zvýšení dechové práce z důsledku určitého patologického stavu, nemá novorozenec 

dostatečnou sílu a vytrvalost pro zvládnutí významného nárůstu ventilační práce.  

Příliš velké navýšení dechové práce může tedy vést k respiračnímu selhání.  

Dalším rozdílným faktorem je zralost centra řídícího respirační činnost.  

U novorozence je centrum nezralé, což způsobuje nepravidelný dechový cyklus s vyšším 

rizikem apnoe. Tyto nedostatky se vyskytují především u předčasně narozených dětí. 

Snížená je také schopnost detekovat a dostatečně kompenzovat změny parciálních tlaků 

dýchacích plynů v krvi. [1][4][15][16][18][19]   
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3 Návrh modelu kyrysu  

Cílem této bakalářské práce je návrh modelu kyrysu s možností přizpůsobení jeho 

rozměrů a tvaru dle anatomických dispozic extrémně nezralých novorozenců s porodní 

hmotností nižší než 1,8 kg. Při tvorbě kyrysu je důležité, abychom se zaměřili na tyto 

faktory: optimální rozměry a tvar přípravku, utěsnění kyrysu, snímání tlaku uvnitř kyrysu 

a snímání dechové aktivity pacienta. Jako předloha pro konstruování nového přípravku 

byl zvolen model kyrysu od firmy Hayek Medical (United Hayek Industries Inc., Izrael). 

Návrh modelu kyrysu byl realizován v SW NX verze 12.0 (Siemens, Německo). 

3.1 3D sken modelu novorozence 

Prvním krokem při realizaci projektu bylo naskenování hrudníku modelu předčasně 

narozeného novorozence a vytvoření souboru STL pro získání modelu virtuálního.  

Pro tyto účely byla využita tréninková figurína Premature Anne Task Trainer (Laerdal 

Medical, Norsko) simulující parametry dítěte narozeného ve 25. týdnu gravidity. 3D scan 

přední části těla byl pořízen pomocí přístroje Leica T-Scan 5 (Hexagon Metrology, 

Německo). 

 

Obrázek č. 7: Skenování figuríny pomocí 3D skenu 
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3.2 Tvar kyrysu 

Po vytvoření základní roviny na hrudníku virtuálního modelu bylo potřeba 

vymodelovat primární tvar kyrysu, viz obrázek č. 8. Řídící křivky pro konstrukci 

tvarových ploch kyrysu vycházejí z naskenovaného hrudníku modelu novorozence. Bylo 

nutné zohlednit dispozice nedovyvinutého hrudního koše v souladu se znalostmi 

anatomie a fyziologie respiračního systému předčasně narozeného novorozence, které 

jsou shrnuty v kapitole 2. Uvnitř kyrysu je třeba vytvořit dostatečně velký prostor nejen 

pro udržení podtlaku při odsátí vzduchu, ale i pro umožnění expanze hrudníku  

při insuflaci plynu ve fázi inspiria. Důležitá je také podpora pohybu bránice, která  

u novorozenců představuje hlavní dýchací sval (dýchání u pediatrické populace je více 

abdominální). Z těchto důvodů byl původně zamýšlený model dosahující těsně  

pod poslední žebro prodloužen až pod pupečníkový pahýl. Jizva po přerušení pupeční 

šňůry je zajištěna pevným podvazem a podtlak vytvořený ventilátorem na ni tudíž nebude 

působit. [16] 

Obrázek č. 8: Základní tvar modelovaného kyrysu, pohled z bokorysu 

Dále je potřeba zajistit co největší těsnící plochu, aby se tlak uvnitř kyrysu rozložil 

rovnoměrně na celý povrch hrudníku a na křehké kosti a tkáně hrudního koše tak 

nepůsobil nadměrný tlak, který by mohl vést k jejich poškození. I z tohoto pohledu bylo 

tedy důležité co nejefektivněji využít tělo novorozence pro maximální plochu těsnění 

kyrysu.  

V horní části je kyrys zakončen těsně pod klíční kostí. Tvar zkonstruovaný z řídících 

křivek končil v těsné blízkosti brady, což by značně omezovalo možnost pohybu.  

Aby se pacientovi dostalo většího komfortu, bylo na horní části kyrysu vytvořeno 

prohnutí, které poskytuje více prostoru pro hlavičku novorozence.  

Na spodní části, která bude přiložena na hrudník pacienta, byla zkonstruována plocha  

pro upevnění těsnění kyrysu viditelná také na obrázcích č. 14 a 18. 
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3.3 Připojení k ventilátoru  

Aby mohla být pomocí kyrysu aplikována podtlaková ventilace, byl v dalším kroku 

přidán konektor pro připojení hadice ventilátoru, viz obrázek č. 10. Použitý konektor 

odpovídá technické normě pro kuželové spojky užívané u anestetických a respiračních 

přístrojů: ČSN EN ISO 5356-1 – Část 1: Spojky s vnějším a vnitřním kuželem [20].  

Obrázek č. 9: Spojka určená pro dýchací systém vyrobený 

 z nekovových materiálů [20] 

 

Tabulka č.2: Válečkové a kroužkové kalibry pro kuželové spojky [20] 

Velikost spojky 

(mm) 

A  

(mm) 

B  

(mm) 

C  

(mm) 

D  

(mm) 

E  

(mm) 

F  

(-) 

8,5 8,50 ± 0,005 8,09 ± 0,005 8,4 ± 0,005 1,31 ± 0,005 jednostupňový 1:19 

15 15,525 ± 0,005 15,165 ± 0,005 14,5 ± 0,005 4,3 ± 0,005 2,2 ± 0,005 1:40 

22 22,425 ± 0,005 21,94 ± 0,005 19,5 ± 0,005 5,2 ± 0,005 2,2 ± 0,005 1:40 

30 30,98 ± 0,005 30,12 ± 0,005 17,2 ± 0,005 3,1 ± 0,005 1,6 ± 0,005 1:20 
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Do navrhovaného modelu byla implementována spojka o velikosti 22 mm. Poloha 

konektoru je zvolena tak, aby byla obsluha kyrysu a péče o novorozence co nejjednodušší.  

Obrázek č. 10: Kyrys s vymodelovaným konektorem, pohled z bokorysu 

3.4 Uchycení kyrysu na pacienta 

Připevnění kyrysu k pacientovi bude realizováno pomocí dvou velcro pásků (suchý 

zip) o šířce 19,8 mm, proto byly na tělo kyrysu přidány dvě drážky o šířce 20 mm  

a hloubce 2 mm, viz obrázek č. 11. Aby bylo dosaženo co nejtěsnějšího upevnění kyrysu, 

byly drážky zkonstruovány co nejdále od sebe s respektováním anatomie těla 

novorozence. Drážka pro uložení velcro pásku nacházející se blíže hlavy pacienta je 

umístěna nad konektorem pro připojení hadice. Horní hrana drážky je umístněná  

pod podpažní jamkou s rezervou cca 0,5 cm. Dolní drážka byla vzhledem k naklonění 

spodní části kyrysu umístěna na vyvýšenou plochu, aby byly připevněné pásky 

orientovány rovnoběžně s tělem pacienta a nedocházelo k jejich zkroucení.  

I v tomto případě je nutné zajistit co nejvyšší komfort pacienta. Velcro pásky budou 

tedy do drážky umístěny tak, aby strana s flaušem směřovala od těla pacienta. Pokožka 

bude tedy v kontaktu s druhou, hladkou stranou pásku. Pásky budou zakončeny našitým 

úsekem velcro pásku s háčky, což zajistí přichycení a utažení popruhů kyrysu v přední 

části přípravku. 
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Obrázek č. 11: Drážky pro uložení velcro pásků, pohled z bokorysu 

 

 

Obrázek č. 12: Drážky pro uložení velcro pásků, rozměry v mm 
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3.5 Snímání vnitřního tlaku 

Poslední vytvořenou konstrukční částí těla kyrysu byl otvor se závitem  

pro našroubování hadičníku sloužícího k zapojení 2mm hadičky na snímání tlaku 

z vnitřního prostředí kyrysu, viz obrázek č. 13. Pro tento přípravek bude použito přímé 

šroubení RCPC-M64. Jelikož se jedná o šroubení s jemným závitem M6x1, bude závit 

v 3D modelu nahrazen otvorem o průměru 5 mm, do kterého bude závit následně vyříznut 

závitníkem.   

Obrázek č. 13: Vymodelovaný otvor pro upevnění senzoru,  

pohled z bokorysu 

Obrázek č. 14: Závit pro umístění hadičníku v řezu, rozměry v mm  

 

 Snímání tlaku uvnitř kyrysu je nezbytnou součástí přípravku. Je potřeba vyvinout 

dostatečně silný tlak pro zajištění účinnosti ventilace a sledováním hodnot tlaku uvnitř 

přípravku současně předejít příliš vysoké hodnotě tlaku, která by mohla vést k fraktuře 

žeber či jinému poškození. 
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3.6 Těsnění 

Další významnou částí kyrysu je těsnění, pomocí kterého bude zajištěno udržení 

podtlaku ve fázi inspiria a přetlaku ve fázi exspiria. Plocha těsnění byla vytvořena extenzí 

plochy na spodní straně kyrysu tak, aby přesně pasovala na navržený model. 

Z technologického hlediska bude těsnění vyrobeno ze dvou částí, jak je vidět na obrázku 

č. 15 při pohledu zespodu a na obrázku č. 17, kde je zobrazena poloha těsnění vůči stěně 

kyrysu (označeno červeně) v řezu.  

Obrázek č. 15: Těsnění kyrysu, pohled zespodu 

 

Obrázek č. 16: Těsnění kyrysu, pohled z bokorysu 

 

 

 

 



 

28 

 

 

Obrázek č. 17: Těsnění kyrysu, pohled shora v řezu 

 

Tvar každé z částí bude vyříznut z měkké polyuretanové pěny s uzavřenými póry  

a na vnější straně, tedy dále od kyrysu, budou oba kusy přilepeny k sobě, čímž vznikne 

na vnitřní straně drážka pro uchycení těsnění na lem kyrysu. Tloušťka použitého 

materiálu musí být dostatečně silná, aby zajistila komfortní, avšak těsné připevnění 

kyrysu na hrudník. [2] 

Obrázek č. 18: Těsnění kyrysu, rozměry v mm 
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3.7 Snímání dechové aktivity pacienta 

Jedním z důležitých faktorů správného fungování bifázické podtlakové ventilace  

je schopnost snímání dechové aktivity pacienta. U ventilátoru společnosti Hayek Medical 

se spontánní dechová aktivita zaznamenává ze změny tlaku uvnitř kyrysu. Je však 

otázkou, zda bude nádech předčasně narozeného novorozence vyvíjet dostatečnou změnu 

tlaku, která bude čidlem snímatelná. V případě, že tato metoda neposkytne uspokojivé 

informace o dechové aktivitě, bude nutné zakomponovat další prvek pro snímání dechové 

aktivity pacienta založený na jiném principu. 

Při zahájení aplikace podtlakové ventilace je také důležité kontrolovat, zda dochází 

k dostatečné výměně dýchacích plynů, například sledováním saturace krve pomocí 

pulzního oxymetru a hodnot oxidu uhličitého ve vydechované směsi. [2]    
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4 Výroba modelu 

4.1 3D tisk 

Po dokončení modelování bylo možné přistoupit k samotné výrobě přípravku.  

Pro zhotovení byly využity dvě různé metody 3D tisku a dva různé materiály. První 

z těchto technologií byla technologie JetFusion 3D tiskárny HP Jet Fusion 3D 4200 

Printer (HP Development Company, L.P., USA). Materiál zvolený pro tuto realizaci 

kyrysu byl HP 3D High Reusability PA 12 – Polyamid 12. Jedná se o vysoce odolný 

termoplast, který je ve srovnání s jinými 3D tiskárnami nejen cenově dostupnější,  

ale navíc biokompatibilní a tedy i vhodný pro medicínské přípravky u kterých dochází  

ke kontaktu s neporušenou kůží. [21]  

Druhá realizace kyrysu proběhla pomocí technologie stereolitografie (SLA)  

za použití 3D tiskárny Form 2 3D Printer (Formlabs, Inc., USA). V tomto případě byl 

přípravek vyhotoven z materiálu Durable, který se vyznačuje svou pružností a odolností 

proti deformaci. [22][23] 

 

 

Obrázek č. 19: Náhled 3D tisku na tiskárně Form 2 3D Printer, pohled 1 
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Vzhledem k jemnosti závitu v otvoru určeného pro zavedení senzoru na snímání 

tlaku uvnitř přípravku, byl tento prvek před vygenerováním souboru ve formátu STL 

z modelu odstraněn. Závit bude vytvořen na vytištěném modelu pomocí závitníku tak,  

aby byly zachovány požadované parametry. 

 

 

Obrázek č. 20: Náhled 3D tisku na tiskárně Form 2 3D Printer, pohled 2  

4.2 Příslušenství 

Pro vytištěný model bylo nutné vyrobit prvky sloužící k uchycení kyrysu na tělo 

pacienta a zajištění těsnosti přípravku.  

Pásky pro připevnění kyrysu na tělo novorozence jsou vyrobeny z velcro pásků  

o celkové délce 38 cm. Aby nedošlo k podráždění kůže, je hlavní část pokryta smyčkami, 

které směřují od těla pacienta, Na jednom konci pásku se nachází kovová sponka  

pro provlečení pásku umožňující lepší utažení pásků. Na opačném konci pásku je přišitá 

část velcro pásku s háčky, jež bude zajišťovat pevný spoj. Postup pro utažení velcro pásků 

při aplikaci kyrysu na tělo pacienta je předveden na obrázku č. 21. 
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Obrázek č. 21: Postup při utažení pásku pro přichycení kyrysu 
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Těsnění kyrysu bylo vytvořeno pomocí dvou kusů univerzálního antracitového 

pěnového těsnícího pásu o šířce 15 mm. První část byla nalepena do drážky mezi stěnou 

kyrysu a plochou pro nalepení těsnění a druhá část byla nalepena z druhé strany plochy 

určené pro přichycení těsnění dle obrázku č. 17. Přesahující konce byly vzájemně 

přilepeny k sobě a konce obou pásů byly slepeny pomocí chemoprénového lepidla.  

Po přiložení kyrysu na ruku dospělého jedince a následném vyvinutí tlaku byla shledána 

realizace těsnění jako velmi komfortní. 

 

Obrázek č. 22: Přichycení těsnícího prvku na kyrys 

 

  Do otvoru na spodní straně vytištěného kyrysu byl pomocí závitníku vyříznut 

závit sloužící k umístění hadičníku pro zavedení trubičky na snímání tlaku uvnitř 

přípravku, viz obrázek č. 23. 
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Obrázek č. 23: Implementace hadičníku do kyrysu 

 

  Po zhotovení těchto komponentů je kyrys připraven pro využití při aplikaci 

podtlakové ventilace extrémně nezralých pacientů. Pevné spoje velcro pásků udrží kyrys 

připevněný na těle pacienta, těsnění udrží požadované hodnoty přetlaku i podtlaku  

vně hrudníku. Díky hadičníku lze zavést hadičku pro snímání tlaku uvnitř kyrysu a tím 

kontrolovat průběh dechových cyklů.   
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5 Výsledky 

V rámci tohoto projektu byl v SW NX verze 12.0 (Siemens, Německo) vytvořen 

model kyrysu vhodný pro podtlakovou ventilaci extrémně nezralého novorozence.  

Při modelování prototypu byly uvažovány vhodné rozměry a tvar, potřebné komponenty 

kyrysu a utěsnění kyrysu na tělo pacienta. Výsledný návrh je prezentován na obrázcích  

č. 24–č. 26.  

Obrázek č. 24: Model kyrysu, pohled zepředu  

 

Návrh modelu kyrysu byl vytvořen pro prvotní výrobu 3D tiskem a je součástí 

elektronických příloh této bakalářské práce ve formátu STL. Jeho rozměry odpovídají 

naskenovanému hrudníku jedince narozeného předčasně v 25. gestačním týdnu. Rozměry 

jsou popsány na výkresové dokumentaci v příloze A.  
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Obrázek č. 25: Model kyrysu, pohled z bokorysu 

 

 

 Obrázek č. 26: Model kyrysu, pohled shora 
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Návrh modelu byl následně vytištěn pomocí dvou technologií 3D tisku. Oba kyrysy 

byly opatřeny těsněním a byl do nich vyříznut otvor pomocí závitníku M6. Postupně byly 

oba přípravky upevněny na model Premature Anne pomocí dvou velcro pásků a byla 

vyzkoušena kompatibilita zkonstruovaných modelů s tělem extrémně nezralého 

novorozence. V následujícím kroku bylo uskutečněno měření těsnosti kyrysu.  

Obrázek č. 27: Měření těsnosti kyrysu na modelu Premature Anne, materiál PA 12 

Bylo provedeno testování u kyrysu z materiálu PA 12, následně u kyrysu z materiálu 

Durable. Do otvoru ve spodní části kyrysu byla umístěna hadička pro snímání tlaku uvnitř 

kyrysu. V obou případech byl k měření použit ventilátor RTX od firmy Hayek Medical. 

Hodnoty nastavené na ventilátoru byly následující: hodnota frekvence 15 dýchacích cyklů 

za minutu, hodnota inspiračního tlaku -25,0 cmH2O a hodnota exspiračního tlaku +10,0 

cmH2O. Hodnoty naměřené v prostředí uvnitř kyrysu jsou uvedeny v tabulce č. 2.  
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Obrázek č. 28: Měření těsnosti kyrysu na modelu Premature Anne, materiál Durable 

Tabulka č. 3: Naměřené hodnoty tlaku uvnitř kyrysů 

 
Frekvence  

(cpm) 

Inspirační tlak 

(cmH2O) 

Exspirační tlak 

(cmH2O) 

Ventilátor RTX 15 -25,0 +10,0 

Kyrys – materiál PA12  

po ustálení 
15 -26,2 +11,8 

Kyrys – materiál Durable 

po ustálení 
15 -25,5 +9,9 
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6 Diskuse 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření kyrysu pro podtlakovou ventilaci 

extrémně nezralých novorozenců. Vytvořený model v SW NX verze 12.0 (Siemens, 

Německo) reprezentující prototyp kyrysu pro nedonošeného novorozence narozeného 

v 25. týdnu gravidity je součástí elektronických příloh, výkresová dokumentace  

je v příloze A.  

Pro vývoj modelu bylo nejprve nutné vytvořit virtuální model přední části těla 

takového pacienta. Za tímto účelem byla pomocí 3D skenu nasnímána tréninková figurína 

Premature Anne Task Trainer. 3D sken ve formátu STL je součástí elektronických příloh. 

Po získání dat ve formátu STL bylo možné přistoupit k samotnému návrhu kyrysu.  

Při vývoji modelu byly s důrazem na rozměry a tvar kyrysu uvažovány teoretické 

znalosti anatomie a fyziologie respiračního systému extrémně nezralých novorozenců. 

Byly zkonstruovány prvky kyrysu nezbytné pro jeho funkčnost a přichycení  

na pacienta. Prototyp byl navržen tak, aby byly jednotlivé části kyrysu asociativní  

a v případě úpravy jednoho parametru došlo k automatické úpravě i u ostatních 

parametrů. Díky tomu může být kyrys přizpůsoben individuálním potřebám konkrétního 

pacienta. [24] 

Projekt byl koncipován pro výrobu kyrysu na 3D tiskárně a tomu i odpovídá 

vytvořený model, který není z hlediska konstrukce vhodný pro sériovou výrobu 

s využitím technologie vstřikování plastů, poněvadž by nebylo možné jeho výlisek 

vyjmout z formy.  

 

Obrázek č. 29: Náhled 3D tisku na 3D tiskárně HP Jet Fusion 3D 4200 
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Vzhledem k tomu, že se jedná o speciální příslušenství k lékařskému přístroji, může 

být z ekonomického hlediska přijatelná i výroba pomocí 3D tiskárny. V případě 

vytisknutí kyrysu na tiskárně Form 2 z materiálu Durable vychází cena spotřebovaného 

materiálu přibližně na 500,- Kč. Do této ceny není započten materiál spotřebovaný  

na pomocnou stavební platformu a finanční ohodnocení obsluhy tiskárny. Vytisknutí 

prototypu na tiskárně trvalo přibližně 18 hodin. 

Tisk přípravku z materiálu PA 12 na tiskárně HP Jet Fusion 3D 4200 je v porovnání 

s předchozím řešením dražší, při výrobě jednoho kusu vychází dílec na cca 1500,- Kč. 

Pokud by se jednalo o sériovou výrobu, např. 47 ks jako na obrázku č. 30, cena  

by se snížila na cca 1300,- Kč za kus. Značnou výhodou této metody je vysoká rychlost 

tisku. Mechanické vlastnosti tohoto materiálu jsou srovnatelné se vstřikovanými dílci  

na konvenčních vstřikovaných strojích. 

Obrázek č. 30: Náhled 3D tisku při sériové výrobě 

Následujícím úkolem byl výběr vhodného materiálu pro tisk kyrysu. Bylo potřeba 

použít materiál dostatečně pružný, aby bylo umožněno správné upevnění kyrysu na tělo 

pacienta, a zároveň dostatečně pevný pro udržení podtlaku a přetlaku uvnitř kyrysu. 

Vzhledem k faktu, že se jedná o zdravotnický prostředek, by měl být použitý materiál 

dobře omyvatelný a dezinfikovatelný. Výroba kyrysu proběhla pomocí dvou různých 

technologií za použití dvou různých materiálů. První použitou technologií byla 

technologie JetFusion 3D tiskárny HP Jet Fusion 3D 4200 Printer. Použitým materiálem 

byl HP 3D High Reusability PA 12 s technickými parametry uvedenými v [21]. Výroba 

druhého kyrysu proběhla pomocí technologie stereolitografie na 3D tiskárně Form 2 3D 

Printer za použití materiálu Durable s technickými parametry uvedenými v [22]. 
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Další důležitou částí byla výroba těsnění kyrysu, které by mělo splňovat dvě 

vlastnosti – být dostatečně těsnící a zároveň komfortní. Nejprve byla vyzkoušena výroba 

z polyuretanové desky, ze které bylo vyříznuto těsnění dle tvaru kyrysu při respektování 

jeho zakřivení a následně byla v polovině tloušťky desky vyříznuta drážka, která měla 

sloužit pro uchycení na kyrysu. Hloubka drážky však nebyla dostatečně velká,  

aby udržela polyuretanové těsnění těsně obepnuté kolem kyrysu. Proto bylo nutné najít 

náhradní řešení. Jako další se jevila možnost použití dvou samolepicích těsnících pásů. 

Z každé strany plochy určené pro uchycení těsnícího prvku byl nalepen jeden těsnící pás  

a přesahující části byly přilepeny k sobě. Toto řešení se zdálo být velice efektivní,  

což také potvrdilo měření těsnosti, viz dále. Kyrys opatřený těsněním byl za účelem 

vyzkoušení komfortu přiložen na ruku dospělého člověka (šířkou zhruba odpovídající 

hrudníku novorozence) a následně byl na přípravek vyvinut tlak. Subjekt nepociťoval 

žádné nepříjemné vjemy, naopak shledal těsnění velmi pohodlným.  

Po zajištění těsnícího prvku bylo nezbytné připevnit kyrys na tělo pacienta. Za tímto 

účelem byly vyrobeny dva velcro pásky o délce 38 cm. Jedna strana je zakončena 

kovovou sponkou, kterou lze druhý konec pásku provléknout za účelem utažení spoje. 

Pevné spojení pak zajišťuje úsek s háčky našitý na opačném konci velcro pásku. 

Poslední provedenou úpravou na vytištěném kyrysu bylo vyříznutí závitu do otvoru 

určeného pro umístění hadičníku pomocí závitníku. Tento prvek lze použít pro zavedení 

hadičky pro snímání tlaku uvnitř kyrysu. 

Další fází bylo testování použití kyrysu a jeho těsnosti u extrémně nezralého 

novorozence, viz obrázky č. 27 a č. 28. K tomuto účelu byla opět použita tréninková 

figurína Premature Anne Task Trainer. Po upevnění kyrysu na hrudník modelu pomocí 

velcro pásků bylo patrné, že zkonstruované parametry odpovídají anatomii hrudníku 

pacienta. Aplikace kyrysu na hrudník byla velmi snadná, rychlá a kontakt těsnění s tělem 

pacienta byl pevný a nepohyblivý, což je v souladu s poznatky v literatuře [9].  

Bylo tedy přistoupeno k měření těsnosti kyrysu. Hadice ventilátoru Hayek RTX byla 

připojena na konektor kyrysu a umístěna byla také hadička pro snímání tlaku z vnitřního 

prostředí kyrysu. Parametry na ventilátoru byly nastaveny dle běžných hodnot ventilace 

extrémně nezralých novorozenců, tedy hodnota frekvence 15 cyklů za minutu, inspirační 

tlak -25,0 cmH2O a exspirační tlak +10,0 cmH2O. Získané hodnoty jsou uvedeny 

v tabulce č. 3. Z těchto hodnot je patrné, že jsou oba kyrysy schopny udržet požadovaný 

podtlak i přetlak. Při zahájení měření bylo možné pozorovat značně vyšší hodnoty tlaku 

oproti hodnotám nastavených na ventilátoru. Tyto odchylky byly způsobeny algoritmem 

ventilátoru, u kterého nelze provést kalibraci, a s přibývajícími dechovými cykly  

se hodnoty v obou případech ustálily blízko požadovaných parametrů. V případě 

působení nadměrného tlaku či podtlaku by mohlo dojít k poškození tkání respiračního 

systému, proto by se v případě aplikace muselo dohlížet na průběh dechových cyklů 

pacienta a případnou terapii začít nižšími hodnotami parametrů, které by byly postupně 
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navyšovány. U druhého kyrysu zhotoveného z materiálu Durable byl počáteční výkyv 

hodnot nižší a také hodnoty naměřené po ustálení se blížily více nastaveným parametrům 

ventilátoru.  

Kromě konstrukčních parametrů je potřeba také zvolit vhodný rozsah dechových 

objemů a odpovídající velikost podtlaku vytvářeného uvnitř kyrysu tak, aby byla 

ventilace zároveň bezpečná a efektivní. V neposlední řadě je pro bifázickou ventilaci 

pomocí kyrysu důležitá schopnost zaznamenání dechové aktivity pacienta. Nynější model 

od společnosti Hayek Medical detekuje spontánní dechový cyklus pacienta pomocí 

měření změny tlaku uvnitř kyrysu senzorem umístěným mimo kyrys. U extrémně 

nezralého novorozence však není jisté, zdali bude tato metoda dostačující. V případě 

potřeby zlepšení citlivosti by bylo vhodné uzpůsobit kyrys i ventilátor tak, aby byl senzor 

pro snímání tlaku umístěn přímo do konstrukce kyrysu. Tím by se zkrátila délka mezi 

vnitřním prostředím kyrysu a senzorem, která v případě takto malého přípravku může 

způsobit značně opožděné snímání změn tlaku. Těmito tématy by se mohly zabývat další 

odborné práce. 
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7 Závěr 

V rámci předložené bakalářské práce byl vytvořen funkční model kyrysu  

pro podtlakovou ventilaci extrémně nezralého novorozence. Byl realizován 3D sken 

figuríny novorozence gestačního stáří 25 týdnů. Získaný virtuální model sloužil jako 

základ pro konstrukci primárního tvaru kyrysu. Do vytvořeného modelu kyrysu byly 

následně implementovány prvky nezbytné pro plnohodnotnou funkčnost kyrysu  

a podtlakového ventilátoru Hayek RTX.  

Prototypy kyrysu byly vyrobeny ve dvou vyhotoveních pomocí 3D tisku 

aplikováním dvou různých technologií z materiálu PA 12 a Durable. Následně bylo 

vyrobeno příslušenství kyrysu sloužící k utěsnění přípravku a jeho přichycení na tělo 

pacienta. Byla provedena zkouška kompatibility a těsnosti obou přípravků. Měření 

vlastností obou kyrysů bylo úspěšné jak z hlediska vhodnosti zvolených parametrů,  

tak z hlediska udržení tlaku uvnitř kyrysu v průběhu ventilace. Experiment prokázal,  

že jsou oba přípravky schopny aplikovat požadované hodnoty podtlaku i přetlaku a zajistit 

pacientovi respirační podporu v podobě bifázické podtlakové ventilace. Materiál PA 12 

je vysoce odolný, jeho vlastnosti jsou srovnatelné s dílci získanými vstřikováním  

do formy, je opatřen certifikátem o biokompatibilitě a 3D tisk probíhá velmi rychle.   

U materiálu Durable spočívá výhoda především v ceně materiálu. Zároveň se jedná  

o transparentní materiál, který umožňuje částečné sledování pohybu hrudníku, což je  

u aplikování ventilace důležitou předností.    

Další výzkum této problematiky bude zaměřen na funkčnost přípravku z hlediska 

podpory respirace a snímání dechové aktivity pacienta a ráda bych se mu věnovala ve své 

diplomové práci.       
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