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Ellátó személyzet védelme invazív légúti beavatkozások során  

COVID-19 fertőzés gyanúja esetén 

Gyurkó Gábornak hívnak, a legfontosabb szerepem ma, hogy egy sürgősségi orvos férje vagyok. 

33 éve foglalkozom extrém körülmények közötti technikai mentéssel és ezen technikák 

oktatásával. 

Az elmúlt 20 napban azon dolgoztunk barátainkkal, hogy összerakjunk egy túlnyomásos légzési 

rendszert a Semmelweis Egyetem Klinikai Központ Sürgősségi osztályára. Sokáig 

meggyőződésem volt, hogy a rendszer nem reprodukálható, mivel az általunk használt rendszer 

gyártójának /Drager/ elérhetősége korlátozott. Végül megtaláltuk a megoldást egy szinte bárhol 

kivitelezhető rendszer létrehozására, ezt ajánlom a figyelmükbe a betegellátók, rajtuk keresztül a 

betegek védelme érdekében.  

A rendszer egy tűzoltók által használt túlnyomásos légző álarccal kezdődik, aminek előnye, hogy 

pont ilyen veszélyes környezethez tervezték (CBRN) és jól dekontaminálható. Nagy előnye hogy 

az álarcon belül pozitív nyomás miatt csak kifelé tud áramolni a levegő tömítetlenség esetén 

 

Második elem a tüdőautomata - ami a tűzoltó háti légzőkészülékről egy mozdulattal lecsatolható -, 

amely egy gyorscsatlakozóval ellátott csőhöz kapcsolódik. 

 

 

Következő elem egy barkácsboltban is kapható középnyomású levegőcső /5,10,20m/  

 



       

 

 

 

Ezt a csövet úgy érdemes vásárolni, hogy lehetőleg a beavatkozásra használt fali csatlakozótól 

elérjen a fertőzött zóna határáig, de ne legyen sokkal hosszabb, mert nehéz kezelni a feltekeredett 

vezetéket.  

Utolsó része a csatlakozó elem a fali sűrített levegős rendszerhez, amely AIR / Sűrített levegő 

felirattal megtalálható a legtöbb hazai ellátó hely intenzív, sürgősségi, valamint műtő helységeiben. 

Erre az elemre kettő légző kör csatlakoztatható. Ezt mi a Linde Gáz Magyarországtól vásároltuk meg 

és 1 nap alatt kihozták. 

 
 

A rendszer kezelésének legfontosabb eleme a fertőtlenítés, amit az álarcra vonatkozó gyári 

előírások szerint kell elvégezni és kb. 30 percet vesz igénybe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

A rendszer beüzemelése, és betegen végzett beavatkozás előtt kérem, győződjön meg a kórházi 

levegős rendszer kapacitási és nyomás értékeinek megfelelőségről. 

.   

 

A rendszer kifejlesztése és minél szélesebb körben történő közzététele a COVID-19 járvány során 

érintett egészségügyi dolgozók megbetegedési és halálozási arányának csökkentését szolgálja, a 

többi higiénés intézkedéssel együtt alkalmazva. Motivációmat a kifejlesztés során a szükséges PPE 

WHO által is közzétett szűkös elérhetősége adta. 

Ez az összefoglaló a figyelem felkeltését szolgálja.  

Érdeklődés esetén lehetőségeinkhez mérten teljes körű oktatási és műszaki támogatást nyújtunk.  

A következő személyeknek és szervezeteknek szeretném kifejezni köszönetemet a támogatásukért: 

Dr. Berényi Tamás SE KK SBO 

Dr. Debreceni Katalin SE KK SBO 

MVM PA Zrt. Létesítményi Tűzoltóság 

Drager Safety Hungary Kft 

Fercom Kft 

Novofer Zrt 
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