
 

 

Krets för minimering av aerosolspridning med extra syrgas för CPAP och 
bilevelapparater vid COVID-19  
 

 
Konfidentiell företagsinformation från ResMed. Får inte återges eller tillhandahållas till tredje part utan att först inhämta samtycke från ResMed och får inte användas på något otillåtet sätt. 

 
 
ResMed Pty Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive, Bella Vista NSW 2153, Australia  
T +61 2 8884 1000 F +61 2 8884 2018                           ResMed.com 

 

Kliniskt meddelande 

Kliniskt meddelande, nr: CB#010 

Månad/år:   April 2020 

Distribution:  Global 

Ikraftträdandedatum: Immediately 

Version:   2.0 

 

Detta kliniska meddelande innehåller information om faktorer som kliniker som behandlar patienter med 

covid-19 behöver beakta när de söker metoder som ska minska spridningen av luftburna virus och öka 

FiO2 i vårdmiljön.   

Denna krets för minimering av aerosolspridning är inte den avsedda användningen för dessa apparater, 

men framväxande klinisk praxis inom behandlingen av covid-19 visar att det är ett troligt behov med tanke 

på ventilatorbristen och infektionsrisken för sjukvårdspersonal under covid-19-pandemin.  

Denna kretskonfiguration är avsedd för modusen för kontinuerligt positivt luftvägstryck (CPAP), spontan 

funktion (S), spontan/tidsinställd funktion (ST), tryckkontrollerad assisterad ventilation (PAC) och 

tidsinställd funktion (T) på Lumis-, AirCurve-, AirSense- och S9-plattformarna. Dessa apparater identifieras 

på olika sätt i olika globala regioner. I avsnitt 6 beskrivs tillämpligt enhetsnamn för respektive region. 

Patient- och apparatinstruktioner för dessa apparater ska fortsatt följas, utöver informationen som 

tillhandahålls i detta meddelande. A En sammanfattning av varningar och säkerhetsföreskrifter finns 

i avsnitt 5 i detta meddelande. 

1. Kretskonfiguration 
Kretsen för minimering av aerosolspridning avbildas nedan: 

 

 

Figur 1: Krets för minimering av aerosolspridning 
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Kretsen för minimering av aerosolspridning består av följande komponenter (i ordningsföljd): en 

oventilerad mask, en kopplingsport för syrgas, ett antibakteriellt filter/antivirusfilter eller ett filter för 

fukt- och värmeväxling, en ResMed läckageventil och standardslangar. 

Tillbehör till krets Beskrivning Artikelnummer 

Antibakteriellt (AB) /Antiviralt 

(AV) filter 

Antibakteriellt filter, Vuxen 50 

pk 

24966 

Värme och fuktväxlande filter 

(HMEF) 

HME filter – Vuxen, 50 pk 24967 

Syrgasport Kopplingsport för syrgas 14915 

Läckageventil ResMed läckageventil ROW 24988 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: ResMeds tillbehör till krets 

*Modell 26960 av kopplingsporten för syrgas passar också till denna kretskonfiguration. 

 

 

 

ResMed läckageventil 

Quattro FX NV Quattro Air NV AcuCare F1-0 

14915 kopplingsport för 
syrgas 

26960 kopplingsport för 
syrgas* 
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2. Användning av krets för minimering av aerosolspridning med CPAP- och 

bilevelapparater 

ResMed har granskat riskerna som är kopplade till användningen av denna kretskonfiguration (med 

och utan extra syrgas) och betraktar dessa risker som kliniskt acceptabla tillsammans med de 

varningar och säkerhetsföreskrifter som beskrivs i avsnitt 5. 

Utvärderingen utfördes i modusen CPAP, S, ST, PAC och T med följande apparater: S9 VPAP ST/ST-

A, Lumis ST/ST-A, AirCurve 10 ST, S9 Elite (endast CPAP-modus), S9 AutoSet (endast CPAP-modus) 

och AirSense 10 Elite (endast CPAP-modus) och AirSense 10 AutoSet (endast CPAP-modus). 

Behandlingsmoduset för intelligent tryckstöd med garanterad volym (iVAPS) har inte utvärderats och 

rekommenderas inte för denna kretskonfiguration. 

Samtliga ovannämnda apparater uppfyller inte de väsentliga prestandaspecifikationer som krävs för 

en livsuppehållande ventilator. De avgörande skillnaderna mellan dessa apparater och en invasiv 

ventilator är: 

 Avsaknad av behandlingslarm. 

 Inget internt batteri. 

 Ingen syrgasblandare. 

 

2.1 CO2 retention 

Slangtillbehör (t.ex. AB/AV-filter, syrgasport, oventilerad mask) som placeras mellan 

läckageventilen och patienten bidrar till ett ökat dead space, vilket kan leda till viss återinandning. 

I syfte att minimera detta bör klinikern överväga att växla över till bilevelmodus istället för CPAP 

och/eller öka tryckstödet om patientens CO<598>2</598>-nivå stiger. Se varningar och 

säkerhetsföreskrifter i avsnitt 5. 

 

2.2 Maskinställning 

När denna kretskonfiguration används bör användaren välja antingen ”Näsmask” eller ”Helmask” 

som maskinställning. 
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3. Inverkan på ventilatorns prestanda 

Tester och kliniska utvärderingar av ResMed visar att ventilatorprestanda är godtagbara, men det 

kan förekomma vissa effekter vid användning av Lumis-, AirCurve-, AirSense- och S9-apparater med 

en krets för minimering av aerosolspridning och ett syrgasflöde som överstiger 15 l/min. Se även 

varningarna och säkerhetsföreskrifterna i avsnitt 5 i detta meddelande. 

 

 

   

Apparat 
Lumis ST and 
AirCurve ST 

Lumis ST-A,  
AirCurve ST-A, S9 

VPAP ST-A 

AirSense 10 Elite 
och AirSense 10 

AutoSet 

S9 Elite, S9 AutoSet, 
S9 VPAP ST 

Användningsplats Endast för användning på sjukhus 

Syrgas 
 Indiceras för upp till 15 l/min  

 Kan påverka prestanda vid stigande O2 nivå 

 Minska risken genom extern övervakning 

Övervakning Övervakning med larm rekommenderas starkt 

Strömförsörjning 
 Ventilationen upphör vid strömavbrott 

 Inget internt batteri 

Befuktning eller  
uppvärmda 
luftslangar 

 Använd inte integrerad befuktare eller uppvärmda luftslangar 

 Fukt-värmeväxlare (HME) får användas 

Larm 

Inga integrerade larm, 
inget larm ljuder om 
ventilationen upphör. 
Ett meddelande på 
bildskärmen 
uppmärksammar 
användaren vid högt 
läckage eller blockerad 
slang 

 Totalt 
strömavbrott  

 Blockerad 
slang 

 Bortkoppling 

 Lågt tryck 

 Låg 
minutventilation 

Inga integrerade larm, 
inget larm ljuder om 
ventilationen upphör. 
Ett meddelande på 
bildskärmen 
uppmärksammar 
användaren vid högt 
läckage eller 
blockerad slang 

Inga integrerade larm, 
inget larm ljuder om 
ventilationen upphör. 
Ett meddelande på 
bildskärmen 
uppmärksammar 
användaren vid högt 
läckage eller 
blockerad slang 

Dead space 
Bakteriefilter, syrgasport och oventilerad mask bidrar till ett ökat dead space, vilket kan 
kompenseras genom en justering av tryckstödet. 

iVAPS 
Använd inte iVAPS-modus eftersom det 
försämrar noggrannheten i målvolymen 

iVAPS-modus ej 
tillgängligt 

iVAPS-modus ej 
tillgängligt 
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4. Extra syrgas 

Vid ett ökat O2 flöde kan triggningen vara mindre känslig för patientansträngning och det kan hända 
att triggerfördröjningen ökar. Det kan leda till asynkroni för väldigt låga patientflöden, men kan 
förbättras genom att triggerkänsligheten ökas. 

Trycktillförseln och apparatrapporterade värden kan påverkas genom en ökning i O2 flödet, men inte i 

sådan utsträckning att det påverkar patientsäkerheten eller avsevärt reducerar noggrannheten. 

 

4.1 FiO2 

ResMed har utfört bänktester för att kunna ge användare vägledning om förväntat FiO2 när den 

rekommenderade kretsen används. En modell av en eftergivlig lunga (resistance = 5 cmH2O, 

compliance = 50 ml/cmH2O1) används för att åstadkomma tryckkurvor och minutventilationer som 

är representativa för covid-19-patienter. Andningsfrekvensen är 20 andetag/min. CPAP: aktiv 

patientmodell med 20 andetag/min. 

 

 
 
 
 

1 COVID-19 Does Not Lead to a “Typical” Acute Respiratory Distress Syndrome. Am J Respir Crit Care Med. 2020 Mar 30 
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FiO2 koncentration i tillförd luft per O2 flödeshastighet, oventilerad helmask, oavsiktligt läckage = 20 l/min 

Modus CPAP Bilevel Bilevel Bilevel 

Tryck 10 cmH2O 15/5 cmH2O 16/8 cmH2O 20/10 cmH2O 

Minutventilation ~7 L/min ~9 L/min ~7 L/min ~9 L/min 

Flödeshastighet (O2) FiO2 

5 L/min 47% 45% 45% 41% 

10 L/min 70% 60% 66% 58% 

15 L/min 85% 71% 79% 72% 
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FiO2 koncentration i tillförd luft per O2 flödesvolym
Oventilerad helmask, oavsiktligt läckage = 20 l/min vid 15 cmH2O

CPAP 10cmH2O, MV:
~7L/min
BiLevel 15/5cmH2O,
MV: ~9L/min
BiLevel 16/8cmH2O,
MV: ~7L/min

FiO2 koncentration i tillförd luft per O2 flödeshastighet, Oventilerad helmask, oavsiktligt läckage = 0 l/min 

Modus CPAP Bilevel Bilevel Bilevel 

Tryck 10 cmH2O 15/5 cmH2O 16/8 cmH2O 20/10 cmH2O 

Minutventilation ~7 L/min ~9 L/min ~7 L/min ~9 L/min 

Flödeshastighet (O2) FiO2 

5 L/min 54% 59% 45% 41% 

10 L/min 78% 74% 68% 61% 

15 L/min 94% 96% 94% 85% 
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Vid tolkning av FiO2 värden är det viktigt att tänka på att olika faktorer kan påverka slutresultatet, 

såväl vid bänktester som vid klinisk tillämpning. 

Som framgår av diagrammen ger både tryckinställningarna och den resulterande 

minutventilationen upphov till en FiO2 variation på 20%. Ytterligare variation kan orsakas av andra 

snedvridande faktorer, inklusive (men inte begränsat till) patientens andningsfrekvens, 

inandningstoppflöden, oavsiktligt2 läckage och oavsiktligt läckage från ResMed-läckageventil. 

 

 

I allmänhet varierar FiO<1384>2</1384>-värdena mellan 50 % och 80 % vid en O2 tillförsel på 
10 l/min samt mellan 70 % och 95 % vid en O2 tillförsel på 15 l/min, vilket svarar för upp till 20 l/min 
av det oavsiktliga maskläckaget. 
 
 
 
 

2 Oavsiktligt läckage avser det luftläckage mellan ansikte och mask, till skillnad från oavsiktligt läckage genom 

läckageventilen. 
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4.2 Varning om blockerad slang 

Alla apparater har ett varning för blockerad slang som felaktigt kan triggas vid > 15 l/min extra O2. 

Apparater avbryter behandlingen om detta larm utlöses. Om extra syrgas tillförs i kretsen vid en 

flödesvolym som överstiger 15 l/min kan det leda till en falsk varning om blockerad slang, vilket i 

sin tur leder till att ventilationen avbryts. Endast Lumis ST-A, AirCurve ST-A och S9 VPAP ST-A 

signalerar denna varning genom att en larmsignal ljuder. Övriga apparater som diskuteras saknar 

ljudlarm, men på dem visas ett meddelande på skärmen som en varning för blockerad slang som 

leder till att ventilationen avbryts. 
Vid användning av ett högt syrgasflöde rekommenderas extern övervakning. Om varningen för 

blockerad slang visas och ventilationen avbryts kan klinikern välja att öka tryckstödet eller sänka 

flödesvolymen på den extra syrgasen. Observera att apparaten måste användas i minst fem 

minuter under patientstyrd andning vid tillförsel av syrgas i höga flödeshastigheter. Se varningar 

och säkerhetsföreskrifter i avsnitt 5.  

 

4.3 Larm för icke-ventilerad mask 

En ökad syrgasnivå ökar risken för att larmet för oventilerad mask triggas på Lumis ST-A, AirCurve 

ST-A och S9 VPAP ST-A. Kliniker bör utvärdera om det kan vara lämpligt och passa patientens 

behov att stänga av larmet i denna kretskonfiguration.  
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5. Varningar och säkerhetsföreskrifter 

Vid användning av en krets för minimering av aerosolspridning ska hänsyn tas till följande varningar 

och säkerhetsföreskrifter: 

 
Varning! Den här kretsen – eller användning av extra syrgas vid masken – kan påverka apparatens 

prestanda och larmens effektivitet. Vid användning av denna konfiguration på patienter vars tillstånd 

kan försämras utan adekvat ventilering rekommenderas användning av fristående utrustning för 

patientövervakning med larm starkt. 

 

Varning! Användning av apparaten med denna kretskonfiguration ska begränsas till användning i 

nödsituationer enbart på grund av resursbrist på sjukhus. 

 
Varning! Användningen av extra syrgas vid en flödesvolym som överstiger 15 l/min med en ventilerad 

krets med en ResMed-läckageventil kan resultera i att falska larm för ”blockerad slang” triggas, vilket 

leder till att ventilationen avbryts3. Ljudlarmet finns endast på Lumis ST-A, S9 VPAP ST-A och AirCurve 

10 ST-A (endast USA). Förenligheten för höga nivåer av extra syrgas bör verifieras genom att 

observera patienten i minst fem minuter inledningsvis för att kontrollera att händelsen ”Blockerad 

slang!” inte triggas.  

Gör följande om larmet för ”blockerad slang” utlöses och ventilationen avbryts: 
 Se till att patienten får vård.  
 Kontrollera luftslangarna och avlägsna eventuella blockeringar och/eller minska tillförseln av extra 

syrgas och/eller höj de övergripande tryckinställningarna.  
 Tryck på kontrollknappen för att rensa meddelandet och tryck sedan på Start/Stopp för att starta 

om apparaten.  
 Fortsätt att övervaka patienten.  
 Om problemet kvarstår, sluta använda apparaten och kontakta närmaste ResMed-återförsäljare 

eller ResMed-kontor.  
 

Var försiktig! Slangtillbehör (t.ex. AB/AV-filter, syrgasport, oventilerad mask) som placeras mellan 

läckageventilen och patienten bidrar till ett ökat dead space, vilket kan leda till viss återinandning. 

Kliniker bör överväga att minimera detta dead space och justera apparatens inställningar (t.ex. genom 

att öka tryckstödet/ventilationen) för att kompensera för ökningen i dead space om en ökningen i 

patientens CO2 nivå observeras. 

 
Var försiktig! iVAPS-modus rekommenderas inte med denna kretskonfiguration, i synnerhet inte vid 

syrgasnivåer som överstiger 4 l/min. Samtidigt som behandlingen fortsätter att leverera tryck inom 

klinikerns angivna gränser (PSmin och PSmax) kan noggrannheten i volymregleringen (mål-vent för 

iVAPS) försämras. Det kan potentiellt påverka behandlingens effektivitet. 
3 Höga nivåer av extra syrgas och motståndskretsar resulterar i att ett lägre medelutflöde uppmäts av apparaten. Om denna nivå 

är tillräckligt låg under ungefär två minuters tid kan det hända att apparaten registrerar en falsk händelse med ”blockerad slang”. 
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Obs! I enlighet med vad som anges i de kliniska riktlinjerna för Lumis ST-A, AirCurve ST-A och S9 
VPAP ST-A kan användning av extra syrgas med en ventilerad krets resultera i ett falskt larm för 
oventilerad mask. Med en ökad syrgasvolym på upp till 20 l/min ökar risken för falska larm för 
oventilerad mask och därför bör klinikern utvärdera huruvida det är bäst att ha larmet PÅ eller att 
stänga AV det. 
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6. Regional identifiering av apparater 

Den beskrivna kretskonfigurationen avser Lumis-, AirCurve-, AirSense- och S9-plattformarna. I 

tabellen nedan anges tillämpliga försäljningsnamn för de olika apparaterna och vilka funktioner som 

finns tillgängliga i de olika regionversionerna. Observera att detta inte gäller för modusen för adaptiv 

servo-ventilering (ASV), AutoSet (APAP) och iVAPS. 

 

 
Regional 

tillgänglighet 
Tillgängliga modus  

Produktnamn AMR EMEA AGM CPAP S T ST PAC 
Tryckintervall* 

(cmH2O) 

S9 Elite  • • •     4-20 

S9 Autoset  • • •     4-20 

S9 VPAP ST • • • • • • • • 
ROW 2-25 

AMR 3-25 

S9 VPAP ST-A • • • • • • • • 
ROW 2-30 

AMR 3-30 

AirSense 10 Autoset  • • • •     4-20 

AirSense 10 Elite • • • •     4-20 

AirCurve 10 ST • •  • • • •  
ROW 2-25 

AMR 3-25 

AirCurve 10 ST-A •   • • • • • 3-30 

Lumis 100/150 ST  • • • • • • • 2-25 

Lumis 100/150 ST-A  • • • • • • • 2-30 

 

Förklaring: 

AMR: Nord- och Sydamerika 

EMEA: Europa, Mellanöstern och Afrika  

AGM: Asiatiska tillväxtmarknader 

ROW: Övriga världen 

* CPAP är alltid 4–20. 
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7. Användning på flera patienter 

Se tillämpliga kliniska riktlinjer för information om användning på flera patienter.. 

 

 

Välkommen att kontakta närmaste ResMed-kontor om du vill ha mer information. Se ResMed.com för vidare information.  
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Kliniskt meddelande CB#010 

 

Titel på kliniskt meddelande: Krets för minimering av aerosolspridning med extra syrgas 

för CPAP och bilevelapparater vid COVID-19. 

 

1. Information 

Kortfattad information: Det här kliniska meddelandet beskriver användningen av en krets för minimering 
av aerosolspridning med CPAP- och bilevelapparater (Lumis, AirCurve, AirSense 
och S9) med anledning av bristen på för ändamålet avsedda ventilatorer på 

intensivvårdsavdelningar under krisen orsakad av covid-19-pandemin. 

Stil: Vid utskrift – (ensidigt) på A4 80 gsm White Bond. 

Tryckfärg: Färg 

Text: Text: 

Tillverkare: Extern underleverantör eller intern fotokopia 

 

2. Distribution 

Av Medical Affairs till: (i) Regionala produktansvariga 
(ii) Produktutbildare 
(iii) Kliniker 

 


