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Detta kliniska meddelande förser kliniker som behandlar covid-19-patienter med information om faktorer 

som måste beaktas när man söker metoder för att minska spridningen av luftburna virus med hjälp av 

ResMed-enheterna Stellar 100 och Stellar 150. 

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

men en 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.  

De instruktioner för patienter och apparater som finns i bruksanvisningen och den kliniska guiden för Stellar 

ska fortsatt följas, utöver informationen som tillhandahålls i detta meddelande. 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: en oventilerad mask, 

ett antibakteriellt/antiviralt filter, en ResMed läckageventil samt standardslangar. 

*HME-filter kan användas som ett alternativ till AB/AV-filter i denna kretskonfiguration 

Tabell 1. Artikelnummer för kretstillbehör 

 

 

Figur 2. Kretstillbehör 

 

2. Användning av krets för minimering av aerosolspridning med Stellar 

100/150 

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. 

Denna krets för minimering av aerosolspridning avviker från Stellars indikationer för användning i AB-

filter, läckageventil i non-invasiv behandling och användning av en oventilerad mask. 

Syreupptagningen förblir oförändrad i indikationerna för användning. 

 

2.1 Maskinställning 

ResMed rekommenderar att masktypen ”Trach” väljs via Stellar-enhetens användargränssnitt när 

denna kretskonfiguration används.  

 

Kretskomponent Beskrivning av del Artikelnummer 

Antibakteriellt (AB)/antiviralt (AV) filter Antibakteriellt filter – vuxen, 50-pack 24966 

HME-filter* (filter för fukt- och värmeväxling) HME-filter – vuxen, 50-pack 24967 

Läckageadapter 
ResMed läckageventil USA 

ResMed läckageventil övriga världen 

24991 

24988 

ResMed läckageventil AB/AV Filter 
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2.2 Kretsinlärning  

AB-filtret (eller HME-filtret) och den oventilerade masken ska INTE vara anslutna under 

kretsinlärningstestet. Om kretsinlärningen konfigureras felaktigt kan det resultera i försämrad 

noggrannhet avseende kontroll och övervakning, inklusive alarmets prestanda. 

  

2.3 CO2 retention 

När masktyp ”Trach” väljs förutsätts en invasiv konfiguration i enheten och uträknat dead space 
minskas automatiskt med 50 ml vid användning av iVAPS. Därför kan en krets för minimering av 
aerosolspridning bidra till underkompenserat funktionellt dead space vid användning av iVAPS. 
 

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

läckageventilen och patienten bidrar till utökat dead space vilket kan leda till viss återinandning. 

Kliniker bör överväga att öka tryckstödet om patientens CO2-halt ökar. Se varningar och 

säkerhetsföreskrifter i avsnitt 5. 

 

Denna kretskonfiguration kräver en läckageventil. Felaktig anslutning av läckageventilen kan leda 

till avsevärd återinandning. Denna risk minskas dock av alarm för oventilerad mask.  

 

2.4 Proximalt AB/AV- eller HME-filtermotstånd  
Filtermotståndet eller en ökning av filtermotståndet kan reducera det levererade luftvägstrycket och 

öka patientens andningsarbete. Kliniker bör utvärdera behovet att kompensera för filtermotstånd 

om så krävs genom att öka de inställda trycknivåerna eller tryckstödet för att hantera det eventuella 

ytterligare andningsarbetet.  

AB/AV-filtren och HME-filtren bör bytas ut i enlighet med tillverkarens anvisningar, inklusive när de 

påverkats av fukt eller slem. 

 

2.4.1 Tryckrelaterade alarm 

Om AB-filtret placeras proximalt till läckageventilen kan det minska noggrannheten i 

övervakningen av luftvägstrycket. Detta kan i sin tur påverka känsligheten hos tryckrelaterade 

alarm, eftersom de baseras på en approximation av trycket vid masken. 

 

2.4.2 Avvikelse i tillfört tryck 

När AB-filtret placeras proximalt till läckageventilen kan det reducera det tillförda trycket vid 

masken med upp till 2 cmH2O, eftersom AB-filtrets impedans inte kompenseras av enheten. 

Detta kan motverkas genom att titrera patienten och mäta acceptansen för konfigurationen.  
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3. Risker vid val av masktyp helmask 
 

3.1 Enhetsövervakning 

När masktyp ”Helmask” väljs leder det till minskad noggrannhet i enhetens övervakning av 

tidalvolym, minutventilation och maskläckage. Detta kan leda till driftstörningar i alarmet för högt 

läckage, alarmet för oventilerad mask, alarmet för låg minutventilation och alarmet för öppen krets. 

Enhetens synkroniseringstrigger kan också påverkas. Extern övervakning rekommenderas.  

 

3.2 iVAPS 

Om masktyp ”Helmask” väljs med denna kretskonfiguration kan det leda till att iVAPS-algoritmen 

inriktas på en felaktig volym på grund av en felmatchning mellan det faktiska och modellerade 

luftflödet. iVAPS-modus kanske inte levererar den förväntade volymen om ”Helmask” väljs. 

Klinikern måste säkerställa att adekvat behandling konfigureras för varje patient. iVAPS-modus 

rekommenderas inte med denna kretskonfiguration. Se varningar i avsnitt 5. 

 

3.3 Alarm för oventilerad mask 

När masktyp ”Helmask” väljs vid användning av denna krets i Stellar-enheten kan känsligheten öka 

hos alarmet för oventilerad mask. Kliniker bör utvärdera om det kan vara lämpligt samt tillgodose 

patientens behov att välja att stänga av alarmet i denna kretskonfiguration. Se varningar och 

säkerhetsföreskrifter i avsnitt 5.  

 

4. Extra syrgas 

Extra syrgas kan tillföras via det dedikerade syrgasintaget, placerat på apparatens baksida. 

Syrgastillförseln bör begränsas till maximalt 30 l/min. Instruktioner för tillförsel av extra syrgas finns 

i den kliniska guiden till Stellar. 
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ResMed rekommenderar starkt att syrgas tillförs via Stellars syrgasintag på apparatens baksida. 
Tillförsel av syrgas någon annanstans, t.ex. in i andningskretsen via en sidoport eller vid masken, 
kan potentiellt: 

 Försämra triggning och noggrannhet i behandling/övervakning samt alarm (t.ex. alarmet för 

högt läckage, alarmet för oventilerad mask). Behandling och alarm funktion måste verifieras 

varje gång syrgastillförseln justeras, om inte syrgas tillförs genom intaget på apparatens 

baksida. 

 Leda till falsk triggning av alarmet för blockerad slang, vilket kan leda till ventilationsstopp. 

Behandling och alarm funktion måste verifieras varje gång syretillförseln justeras, om inte 

syrgas tillförs genom intaget på apparatens baksida. 

 

5. Varningar och säkerhetsföreskrifter 

När en krets för minskad aerosolspridning används ska det ske i kombination med följande. 

 

Varning! Användning av ventilatorn med denna kretskonfiguration ska begränsas till användning  

i nödsituationer på grund av resursbegränsningar på sjukhus. 

 

Varning! ResMed rekommenderar starkt att syrgas tillförs via Stellars syrgasintag på baksidan  

av apparaten. Tillförsel av syrgas någon annanstans, t.ex. in i andningskretsen via en sidoport  

eller vid masken, kan potentiellt påverka apparatens prestanda och effektiviteten hos alarm,  

inklusive falsk triggning av alarmet för blockerad slang, vilket kan leda till ventilationsstopp. 

 

Obs! Kretstillbehör som placeras mellan läckageventilen och patienten (AB-filter eller HME-filter 

och oventilerad mask) bidrar alla till ökad impedans som inte kompenseras av enheten. Detta kan 

leda till minskat tryck i patientens mask. 

 

Obs! Kretstillbehör som placeras mellan läckageventilen och patienten (AB-filter eller HME-filter 

och oventilerad mask) bidrar alla till utökat dead space vilket kan leda till viss återinandning. Om 

kliniker detekterar en ökning av patientens CO2 nivå bör de överväga att minimera detta dead 

space samt att justera ventilatorinställningarna (t.ex. öka tryckstöd/ventilation) för att kompensera 

för detta ökade dead space. 
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Obs! iVAPS-modus rekommenderas inte med denna kretskonfiguration på grund av potentiella 

fel i beräkningen av fysiologiskt dead space. Samtidigt som behandlingen fortsätter att leverera 

tryck inom klinikerns angivna gränser (PSmin och PSmax) kan noggrannheten hos 

volymkontrollen (mål-vent för iVAPS) försämras. Det kan potentiellt påverka behandlingens 

effektivitet. 

 

Obs! Vid utförande av en kretsinlärning med denna föreslagna patientkrets ska tillbehören inte 

anslutas mellan läckageventilen och patienten (dvs. AB-filter eller HME-filter och oventilerad 

mask). Detta kan leda till att enheten felaktigt registrerar motståndet i slangen (pga. anti-

afyxiventilen) och påverka noggrannheten för tryck-/flödesleverans och övervakning. 

 
Vi rekommenderar att masktyp ”Trach” väljs i enhetens användargränssnitt när avsikten är att 

använda denna föreslagna krets Om inte denna masktyp väljs kan nedanstående varningar och 

säkerhetsföreskrifter vara tillämpliga: 

 
Obs! Alarmet för oventilerad mask kan uppvisa större känslighet om alternativet ”Helmask” väljs 

på Stellar-enheten med denna krets för minskning av aerosolspridning. Ansvaret åligger klinikern 

att bedöma patienten och besluta om det är bäst att ha detta alarm på eller slå av det (ON eller 

OFF). 

 
Varning! Denna krets i kombination med masktyp ”Helmask” kan påverka ventilatorns prestanda, 

inklusive övervakning och leverans av volym. Funktionaliteten vad gäller triggning och 

flödesrelaterade alarm kan också påverkas. När man använder denna konfiguration för patienter 

vars tillstånd kan försämras utan adekvat ventilering, ska extern övervakning av patienten 

tillämpas. 

 

6. Användning med flera patienter 

Se enhetens kliniska guider för information om användning med flera patienter. 

 

 

Välkommen att kontakta närmaste ResMed-kontor om du vill ha mer information. Se ResMed.com för vidare information.  

©2020 ResMed. C283655/02 2020-06

  

http://www.resmed.com/


 

ResMed konfidentiell företagsinformation, får inte återges eller tillhandahållas till tredje part utan att samtycke först inhämtats 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 

 
 

 

Clinical bulletin 

 

  

Dok.nr C283655 

Sidan 7 of 7 

Rev 2.0 

 

Rev Anmärkning om ändring Dokumentet skapat av: Dokumentet kontrollerat av: 

1.0 Obj ID - C283655 Pernilla Medson Bruno Sicre 

2.0 Obj ID - C283655 Pernilla Medson Bruno Sicre 
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Titel på kliniskt meddelande: Användning av krets för minimering av aerosolspridning 
med Stellar 100/150 vid COVID-19 

 

 

1. Information 

Kortfattad information: Det här kliniska meddelandet beskriver användningen av en krets för minimering 
av aerosolspridning med Stellar 100 och Stellar 150 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 

 


