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Högflödesgrimma Fisher and Paykel 

Syfte 
Syftet med arbetsinstruktioner är att säkra handhavande av utrustningen och upptäcka eventuella bris-

ter som kan medföra skador för patient/personal. 

Användningsområde  
Högflödesgrimman är avsedd att användas som andningsstöd för prematura, syrgaskrävande barn med 

ökat andningsarbete, RS-virus mm. Barn som väger minst ett kg.   

Placering  
Utrustning som inte används förvaras i sängvårdsrummet. 

Tillbehör 
Avsedda tillbehör förvaras i sängvårdsrummet. 

 

Ansvarsförhållanden 
 

Ansvarsområde Ansvarig 

Apparatutbildning Enhetschef 

Iordningsställande Sjuksköterska/Barnsköterska 

Funktionskontroll Sjuksköterska/Barnsköterska 

Rengöring Sjuksköterska/Barnsköterska 

Återställande Sjuksköterska/Barnsköterska 

Restriktioner för användningen inom användningsområdet 

Endast av tillverkare godkända tillbehör får användas. 

Iordningsställande 

Se information i grön MT- pärm nr 5 i avdelningens behandlingsrum.  
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Användning 
Montering och allmänt se grön MT-pärm nr 5 i avdelningens behandlingsrum. 

 

ORDINATION: Läkare 

 

START: 5-6 l/min. Flödet ska motsvara max 4 cm CPAP. FiO2 30% eller mindre. Barnet ska vara 

stabil i åtminstone 72 timmar.  

 

UNDER BEHANDLING: FiO2 observation, respfrekvens, tecken till respiratorisk svikt. Vid behov 

höjs flödet med en liter/minut. Om behandlingen inte fungerar återgå till CPAP-behandling.  

 

URTRÄNING: Samma strategi som CPAP. Först minskas FiO2 sen minskas flödet med 0,5 till 

1l/min i 24 till 72 h. Avsluta behandling när flödet är 1 till 4 l/min, FiO2 mindre än 30%, normal and-

ningsfrekvens, inga tecken på respiratorisk svikt.    

Skötsel/rengöring 
Befuktaren rengörs efter varje patient eller en gång/vecka då även slangar, fuktkammare och grimma 

byts ut. Skall märkas med datum då byte skall ske. Befuktarenheten och elkablarna torkas av med 

Meliseptol, klorduk vid smitta. Oximixer torkas även den med Meliseptol, klorduk vid smitta. Övrigt: 

se pärm nr 5 i behandlingsrum. 

Felsökning/åtgärd 
Vid fel på apparaten gör en felanmälan till Teknik akuten via webben. Vid akuta eller livshotande 

tillstånd skall anmälan göras via telefon till Teknik Akuten tel. 710 10 

 

Service 
Medicinsk Teknik ansvarar för service och årligt förebyggande underhåll av befuktare och oximixer. 

 Utvärdering 
Utrustningens handhavande utvärderas i samband med iordningställande/återställande/rengöring och 

funktionskontroll.  

Vid årlig teknikrond utvärderas också utrustningens status. 

Praktiska råd 

När näsgrimmans storlek väljs bör näsprongerna inte fylla näsborrarna. Ett tydligt mellanrum ska 

vara synligt runt varje näsprong. Om två storlekar passar barnet, välj då den mindre storleken.  I övrigt 

se information i grön MT-pärm nr 5 i avdelningens behandlingsrum.  

 

 

 
 


