
Guide för frånkopplingslarm
Svenska

278479 cover_Swe.indd   1 17/05/2017   10:30:13 AM



1 

Astral frånkopplingslarm 
Astral frånkopplingslarm mäter kretsmotståndet kontinuerligt för att beräkna graden 
av frånkoppling (visas i procent). Frånkopplingslarmet med hög prioritet aktiveras 
om det uppmätta frånkopplingsvärdet är större än den inställda toleransen under 
larmaktiveringstiden. 

Larmet aktiveras endast om det uppmätta frånkopplingsvärdet kontinuerligt är 
högre än frånkopplingstoleransen under larmaktiveringstiden. Om det övervakade 
värdet sjunker under den inställda frånkopplingstoleransen under den här tiden 
återställs tiden till larmaktivering. 

Larmet aktiveras inte om enheten detekterar att patienten gör ansträngningar för 
att andas, vilket indikeras av symbolen nedanför det uppmätta frånkopplingsvärdet. 

 
Alla aktiva larm rensas när det övervakade värdet sjunker under den inställda 
frånkopplingstoleransen. 
 

Justera frånkopplingslarmet 
Det finns tre inställningar som kan justeras för att frånkopplingslarmet ska passa 
patientens behov: 

1. Frånkopplingstolerans – Ställer in en högre eller lägre tolerans för att aktivera 
frånkopplingslarmet. 

2. Larmaktiveringstid – Tiden det tar (i sekunder) för larmet att aktiveras efter en 
frånkoppling. 

3. Frånkopplingslarm på/av (endast på vissa patientanslutningar). 
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 FÖRSIKTIGHET 

Var säker på att patientfrånkoppling kan upptäckas, även om 
patientanslutningen av misstag lösgörs från patienten (t.ex. om 
trakeostomituben/endotrakealtuben/masken/munstycket förblir 
ansluten/anslutet till kretsen). Till exempel för att kontrollera att 
oavsiktlig dekanylering av en trakeostomiopererad patient upptäcks 
simulerar du frånkoppling med hjälp av en trakeostomitub som är en 
storlek mindre än patientens tub. 
 
 

Ställa in och testa frånkopplingstolerans 
Frånkopplingstoleransens tröskelvärde representerar hur ”läckande” en krets kan 
vara, eller graden av ”frånkoppling”, innan frånkopplingslarmet utlöses. 
Frånkopplingstoleransen kan justeras från 5 % (lite ”frånkoppling” tolereras före 
larm) till och med 95 % (hög grad av ”frånkoppling” tolereras utan larm).  

För att assistera larmjusteringen mäts läckaget från kretsen kontinuerligt och visas 
efter varje andetag. Det uppmätta värdet skalanpassas för att tillåta direkt 
jämförelse med frånkopplingstoleransens inställningsområde. Ett uppmätt värde 
som är större än eller lika med den konfigurerade frånkopplingstoleransen visas i 
rött, tillsammans med en ikon som föreställer en frånkopplad krets. Om denna nivå 
av läckage från kretsen bibehölls för aktiveringstiden skulle larmet utlösas.  

Så om frånkoppling simuleras, ska den uppmätta frånkopplingen konsekvent 
överstiga frånkopplingstoleransen (frånkopplingsikon). Däremot ska, under 
ventilation av patienten, den uppmätta frånkopplingsandelen vara mestadels under 
den konfigurerade frånkopplingstoleransen.  

Vissa typer av patientanslutningar (ventilerad mask och munstycke) tillåter att 
larmet stängs av.  

Standardfrånkopplingstoleransen ändras i enlighet med inställningen barn/vuxen 
och vald typ av patientanslutning. Patientanslutningar som erbjuder ett mycket högt 
motstånd (t.ex. trakealtuber med liten diameter) kan kräva en lägre 
frånkopplingstoleransinställning än standardvärdet.  
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Få åtkomst till frånkopplingslarmet: 
1. Gå till Klinisk funktion. Skärmen Inställningar visas. 

2. Välj . Skärmen Larm visas. 

3. Välj fliken Frånkopplingslarm. 

 

Obs! Frånkopplingslarmets standardinställning är PÅ. 
 

Ställa in frånkopplingstoleransen: 
De här stegen ska utföras innan ventilationen av patienten startas. 

1. Anslut alla komponenter i patientkretsen, inklusive patientanslutningen (en 
testkanyl ska användas vid trakeostomi). 

2. Starta ventilationen med lämpliga värden för behandlingsinställningar, 
kretskonfiguration och extra syrgas (vid behov). 

3. Justera värdet för frånkopplingstolerans, vid behov, tills det överskrids av det 
uppmätta frånkopplingsvärdet, som skiftar till rött.  

Obs! Frånkopplingstoleransen får inte ställas in på ett värde som är högre än 
det uppmätta frånkopplingsvärdet. I annat fall kommer frånkoppling eller 
dekanylering inte att detekteras. 
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4. Anslut patienten till ventilatorn och låt andningen stabiliseras. 

5. Kontrollera att det uppmätta frånkopplingsvärdet är lägre än värdet för 
frånkopplingstolerans.  

6. Justera värdet för frånkopplingstolerans baserat på patientens beroende. 

7. Bekräfta inställningarna genom att trycka på Använd. 

Obs! Om frånkopplingstoleransen ställs in på ett för lågt värde kan det ge upphov 
till störande larm och göra att larmet fungerar ineffektivt. 
 

Testa frånkopplingstolerans: 
1. Säkerställ att patienten ventileras med lämpliga behandlingsinställningar, 

kretskonfiguration, patientanslutning och extra syrgas (vid behov). 

2. Simulera frånkopplingar för att säkerställa att frånkopplingsvärdet överskrider 
inställningen för frånkopplingstoleransen. Värdet och ikonen kommer att bli 
röda. 

 

Ställa in aktiveringstid 
Frånkopplingslarmet kommer endast att aktiveras om det uppmätta 
frånkopplingsvärdet fortsätter att vara högre än eller lika med 
frånkopplingstoleransen under larmaktiveringstiden. Om det bevakade värdet 
sjunker under den inställda frånkopplingstoleransen under denna tid, kommer tiden 
till larmaktivering att återställas. 
 

Ställa in larmaktiveringstid: 
1. Tryck på larmaktiveringstid. 

2. Öka eller minska tiden baserat på patientens beroende och räkna med 
aktiviteter som t.ex. tal. 

 

3. Tryck på Använd för att bekräfta dina ändringar. 
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Inaktivera (eller aktivera) Frånkopplingslarmet 
Frånkopplingslarmets standardinställning är PÅ. För att inaktivera 
Frånkopplingslarmet måste patientanslutningen ställas in till: 

• Munstycke (för ventilförsedda kretsar), eller 

• Mask eller Munstycke (för läckagekretsar). 
 

Patientanslutning Frånkopplingslarmets  
aktiveringstid (standard) 

Frånkopplingslarm AV 

Invasiv 
Vuxen: 5–60 sek (9) Nej 

Barn: 5–30 sek (8) Nej 

Mask 
Vuxen: 5–60 sek (15) Nej (ventil) / Ja (läckage) 

Barn: 5–30 sek (13) Nej (ventil) / Ja (läckage) 

Munstycke 
Vuxen: 5–900 sek (15) Ja 

Barn: 5–30 sek (13) Ja 

 
 

Aktivera eller avaktivera funktionen Frånkopplingslarm: 
1. Välj fliken Frånkopplingslarm. 

2. Tryck på skjutreglaget om du vill slå PÅ/stänga AV. Ett varningsmeddelande 
kommer att visas. Skjutreglaget visas inte för invasiva patientanslutningar eller 
masker med ventilkretsar. 

3. Välj Använd i det nedre fältet för att fortsätta. Ett varningsmeddelande visas. 
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4. Tryck på Bekräfta i det nedre fältet om du vill fortsätta. 

 

5. När du har bekräftat avaktiveras frånkopplingslarmet och ikonen 
Frånkopplingslarm AV visas bredvid Standby i informationsfältet. 

 
 

Testa frånkopplingslarmet: 
De här stegen ska utföras innan patienten ansluts till ventilatorn. 

1. Anslut alla komponenter i patientkretsen, inklusive patientanslutningen (en 
testkanyl ska användas vid trakeostomi). 

2. Starta ventilationen med lämpliga värden för behandlingsinställningar, 
kretskonfiguration och extra syrgas (vid behov). 

3. Kontrollera att det uppmätta frånkopplingsvärdet skiftar till rött och att 
frånkopplingslarmet aktiveras efter larmaktiveringstiden. 

 

 

Fullständig information om hur du installerar och använder Astral finns i Astrals 
kliniska guide. 
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