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Kliniskt meddelande 

 Kliniskt meddelande, nr: CB#014 

Månad/år:    May 2020 

Distribution:   Global 

Datum för implementering: Immediately 

Version:    2.0 

 

Det här kliniska meddelandet ger läkare som behandlar covid-19-patienter information om vad de ska 

tänka på när de använder en ResMed-läckageport istället för en ResMed-läckageventil i en krets för 

minimering av aerosolspridning  vid noninvasiv och invasiv behandling med ResMed-apparater med larm.  

Användning av krets för minimering av aerosolspridning och invasiv ventilering har rekommenderats för 

att minimera aerosolisering av virus, och minska infektionsrisken för hälso- och sjukvårdspersonal under 

covid-19-pandemin. ResMed läckageventil (produktkod 24988) har rekommenderats som tillbehör till 

denna krets liksom vid invasiv ventilation. Den är dock en bristvara nu till följd av den stora efterfrågan. 

Det här meddelandet ger en översikt över den korrekta användningen av ResMed-läckageport, 

(produktkod 24976), som ett alternativ till ResMed-läckageventilen, för att möta efterfrågan när det gäller 

vårdbehovet vid covid-19. Resmed-läckageventilen har en integrerad anti-asfyxiventil (AAV); det har inte 

ResMed-läckageporten. 

ResMed-läckageporten ska endast användas i kretsar för minimering av aerosolspridning med ResMed-

apparater som har larm. Det är inte säkert att alla apparater som nämns i detta meddelande är tillgängliga 

i alla regioner globalt. 

Instruktioner för patienter och apparater ska fortsatt följas, utöver informationen som tillhandahålls i detta 
meddelande. ResMeds användarguider och kliniska guider ändras inte med avseende på dessa 
apparater. Inte heller indikationerna för användning av ResMeds utrustningar med larm har ändrats. En 

sammanfattning av varningar och säkerhetsföreskrifter finns i avsnitt 4 i detta meddelande.  
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1. Användning av ResMed läckageport i ventilatorkretsar 

ResMed har gjort en bedömning av riskerna med att använda ResMed läckageport utan anti-afyxiventil 

(AAV) istället för ResMed läckageventil i andningskretsar i ventilatorer, och har kommit fram till att de 

kliniska fördelarna uppväger riskerna för följande apparater med larm och deras respektive 

konfiguration: 

 NIV krets för minimering av 
aerosolspridning 

Invasiv krets för minimering av 
aerosolspridning 

S9 VPAP ST-A •  

AirCurve ST-A* •  

Lumis ST-A** •  

Stellar 100/150 • • 

Astral 100/150 • • 

*Endast tillgänglig i AMR (Amerika) 

** Inte tillgänglig i AMR (Amerika) 

Denna behandling ska övervägas mycket noga, och ska endast användas vid trängande behov av 
att understödja en patients tillstånd på sjukhus. Extern övervakning med larm rekommenderas. 

1.1  Analys av skillnaden mellan ResMed läckageport och ResMed läckageventil 

 

 
Bild 1: Till vänster: ResMed läckageport (ingen AAV)  Till höger: ResMed läckageventil (AAV ingår) 

Bildtexterna ”siffraM/F” visar storlek och typ av koppling på anslutningssidorna. ”M” betyder male 
connection och ”F” female connection. 

22M/15F 

22M 22M 

15F 
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Den största skillnaden när ResMed läckageport används istället för ResMed läckageventil 
är avsaknaden av en anti-afyxiventil (AAV), vilken minskar risken för återinandning om 
apparaten skulle sluta fungera. Observera att ResMed läckageport endast ska användas för 
kretskonfigurationer medan ResMed läckageventil inte är tillgänglig under covid-19-
pandemin. 

Tabellen som följer visar skillnader i prestanda och funktioner mellan ResMed läckageport och 
ResMed läckageventil. 

 

 ResMed läckageport ResMed läckageventil 

Ventilationsflöden Likvärdiga Likvärdiga 

Ljudtrycksnivåer Likvärdiga Likvärdiga 

Impedans Försumbar skillnad Försumbar skillnad 

Volym Mindre än läckageventil -- 

Dead Space Mindre än läckageventil -- 

Anslutningens gränssnitt 

15F-anslutning på ena sidan 
och 22M på den andra. 

15F-sidan har en slang med en 
yttre diameter på 20,5 mm som 
inte ska användas med styva 
22F-anslutningar eftersom det 

utgör en risk under 
installationen. 

Dubbel 22M/15F-anslutning på 
patientsidan och 22M på 

apparatsidan. 

Uppfyllande av kraven i 
ISO 5356-1 

Uppfyller inte kraven vilket 
innebär risk för retention. 
Sannolikheten för att dålig 

retention kommer att leda till en 
riskfylld situation är dock 

minimal. 

Uppfyller kraven 

 

Det är inte säkert att läkare känner till den här typen av anslutning. Instruktioner för konfigurationen ges 
därför i avsnitt 2 av det här meddelandet. 
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Patient Apparat 

2. Installationsguide 

Användarguider och kliniska guider för ResMed-apparater innehåller inte instruktioner om anslutningar 

för ResMed läckageport. Om läkare väljer att använda den här konfigurationen måste de alltid följa 

instruktionerna nedan för att förhindra en felaktig installation.  

 

 ResMed läckageport ansluts mellan slangen och AB/AV-filtret, eller filtret för fukt- och 

värmeväxling (HMEF) inom kretsen vid både noninvasiva och invasiva behandlingar. I bilden 

nedan betyder ”M” male connection och ”F” female connection.  

 

 AB/AV-filtret/HMEF på bilden motsvaras av ResMed-produktkoderna 24966 repektive 24967. 

 

 Både AB/AV-filtret och HMEF har en 22F/15M-anslutning på ena sidan och en 22M/15F-

anslutning på den andra. 

 

 Den sida av filtret/HMEF som har en 22F/15M-anslutning kopplas ihop med 15F-

anslutningen på ResMed-läckageport. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 2: Kopplingsschema för läckageporten 

 

  

AB/AV-filter eller HME-filter 
(filter för fukt- och värmeväxling) 

ResMed-läckageport 

Slang 
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2.1 Installation av noninvasiv krets för minimering av aerosolspridning 

Konfiguration av noninvasiv krets för minimering av aerosolspridning med ResMed läckageport kan 

användas med S9 VPAP ST-A, Lumis ST-A, AirCurve ST-A, Stellar 100/150 och Astral 100/150.  

Den här noninvasiva konfigurationen och dess komponenter visas i bilden nedan.  

Det har avgörande betydelse att läkaren kontrollerar att den oventilerade masken sitter på ordentligt 

så att maskläckage förhindras vid den här kretskonfigurationen. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noninvasiv krets för minimering av aerosolspridning. 

 

2.1.1 Extra syrgas 
 
Observera att extra syrgas kan ges genom att lägga till en port för anslutning av syrgas i kretsen 

för apparaterna S9 VPAP ST-A, Lumis ST-A, AirCurve ST-A. Se ResMeds kliniska meddelande nr 

010 ” Krets för minimering av aerosolspridning med extra syrgas för CPAP och bilevelapparater” 

för mer information.  

För Stellar 100/150 och Astral 100/150 måste extra syrgas tillföras genom det avsedda 

syreintaget på apparatens baksida. Se ResMeds kliniska meddelande nr 013, ”Användning av 

krets för minimering av aerosolspridning med Stellar 100/150”. 

kopplingsport för syrgas 

Använd för Stellar och Astral 
Använd för S9, AirCurve och 

Lumis 

Slang ResMed-läckageport 

Apparat 

AB/AV-filter eller HME-filter 
(filter för fukt- och värmeväxling) 

kopplingsport 
för syrgas 

oventilerad 
mask 
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2.2  Installation av invasiv krets för minimering av aerosolspridning 

Den invasiva kretsen för minimering av aerosolspridning med ResMed läckageport kan endast 
användas med Stellar 100/150 och Astral 100/150, genom användning av en trakeostomitub utan kuff 
eller med kuff som inte är uppblåst, eller endotrakealtub. Behandlingen ska övervägas mycket noga, 
och ska endast användas vid trängande behov av att understödja en patients tillstånd. Konfigurationen 
av den invasiva kretsen visas i bilden nedan. Observera att kateterfästet inte är en ResMed-
komponent.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 4: Invasiv krets för minimering av aerosolspridning. 

 

2.2.1 Extra syrgas 

För Stellar 100/150 och Astral 100/150 måste extra syrgas tillföras genom det avsedda 

syreintaget på apparatens baksida. Se ResMeds kliniska meddelande nr 013, ”Användning av 

krets för minimering av aerosolspridning med Stellar 100/150”. 

 

 

2.3 Larm och återinandning av CO2 

Om apparaten skulle sluta fungera kan patienten uppleva kraftigt ökad återinandning. Alla apparater 

med larm avger dock ett larm för oventilerad mask för att varna användaren om att det uppstått en 

blockering av kretsen eller en felaktig kretskonfiguration.  

kopplingsport för syrgas 

Använd för Stellar och Astral 

Slang ResMed-läckageport 

AB/AV-filter eller HME-filter 
(filter för fukt- och värmeväxling) 

Kateter 

Apparat 
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Dessa apparater har dessutom minst följande uppsättning larm för att varna användaren om att något 

i apparaten slutat fungera:  

 Blockerad slang 

 Strömavbrott 

 Bortkopplad slang 

 Systemfel 

 Lågt SpO2 (när en oximeter är ansluten)  

Dessa larm varnar läkarna om att något är fel på apparaten eller om patienten får otillräcklig behandling 

för att minska återinandning av CO2. Se varningar och säkerhetsföreskrifter i avsnitt 4. 

 
2.4  Felaktig kretskonfiguration 

Om kretsen är felaktigt konfigurerad (d.v.s. ResMed läckageport saknas eller är felaktigt placerad) kan 

apparatens larm (för oventilerad mask och blockerad slang) varna läkaren om konfigurationsfelet. 

 

3. Produktinformation 

Produktinformationen för ResMed läckageport har utvärderats och bedömts vara godkänd för 
användning som ett alternativ till ResMed läckageventil medan tillgången är begränsad under covid-
19-pandemin.  
Se användarguiden och den kliniska guiden för Stellar 100/150 för mer information om 
produktinformation och indikationer för användning.  
 

4. Varningar och säkerhetsföreskrifter  

När en krets för minimering av aerosolspridning används ska det ske i kombination med följande: 

Varning: Användning av ResMed läckageport med de kretskonfigurationer som beskrivs i detta 

dokument ska begränsas till användning i nödsituationer endast på sjukhus. 

 
Varning: När ResMed läckageport används utan en anti-afyxiventil kan de bidra till betydande 

återinandning av CO2 om en apparat skulle sluta fungera. 

ResMed läckageport utan en inbyggd AAV i kretsen ska endast användas som ett sistahandsalternativ 

när ResMed läckageventil med en integrerad AAV inte är tillgänglig. Endast apparater med lämpliga 

larm bör användas. 

 
Varning: Lämna aldrig kvar masken på patienten när ventilatorn inte är i drift. När ventilatorn inte är i 

drift, är utsläppet från utandningsporten inte tillräckligt stort för att eliminera CO2 från kretsen. 

Betydande återinandning av CO2 kan förekomma. 

 

Varning: Användning av oberoende patientövervakning med larm rekommenderas starkt. 
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Varning: Användning av ResMed läckageport utan en anti-afyxiventil på en apparat utan larm 

rekommenderas inte utan oberoende patientövervakning med larmfunktion. 

 

Om det saknas larm som varnar vårdaren om ett potentiellt fel på apparaten ökar sannolikheten för 

betydande återinandning av CO2. 

 

Varning: Se användarguiden för apparaten för varningar avseende konfiguration av krets för 

minimering av aerosolspridning. 

 

Obs: Se ResMeds publicerade kliniska meddelanden i samband med covid-19-pandemin (CB#009, 

010, 011, 013) för ytterligare varningar och säkerhetsföreskrifter som ska följas vid konfigurationer som 

överskrider apparatens avsedda användning. Även kliniska guider och tillägg för apparaten ska följas. 

Användning av andra läckageportar är ResMed läckageventil och ResMed läckageport 

rekommenderas inte och kan påverka prestanda inklusive larm. 

 

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#014 

 

Titel på kliniskt meddelande: Användning av ResMed läckageport utan AAV i 

andningskretsar i ventilatorer vid covid-19 

1 Information 

Kortfattad information: Det här kliniska meddelandet beskriver användningen av ResMed läckageport 
utan AAV i andningskretsar till ResMed-apparater med larm, med anledning av 
bristen på 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 

 


