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Neopuff 
 

                               Syfte 
Syftet med arbetsinstruktioner är att säkra handhavande av utrustningen och 

upptäcka eventuella brister som kan medföra skador för patient/personal. 

Användningsområde 
Används för återupplivning av spädbarn och är speciellt designad för att ge 

kontrollerad och precis återupplivning av nyfödda. 

Placering 
Antal på avd: 4 st är placerade på avdelningens iva-salar (2 st/sal). 

1 st är grundplacerad på sal 1 men kan flyttas till 

andra salar vid behov. 1 st alterneras mellan sal 5 

och 6 eller annan sal vid behov.  

Bruksanvisning: Fullständig bruksanvisning finns i pärm i avdelning-

ens behandlingsrum. Läs igenom innan apparat tas i 

bruk. 

Teknisk info: Finns i bruksanvisningen. 

Förvaring: Tillbehör finns i märkt låda i avdelningens behand-

lingsrum. 

 Testlunga för kontroll av tryckinställning inför an-

vändning. Grön slang byts en gång/månad. Vit, 

veckad slang byts mellan varje patient.  

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. Neopuff återuppliv-

nings system får bara användas av personer utbildade på återupplivning av 

spädbarn.  
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Iordningsställande/Användning 

 Neopuff återupplivningssystem kan användas med engångs patient-

kretsar.  

 Koppla flödeskontrollerat syre eller blandad syre/luft tillförsel till 

Neopuff - gasintagsporten genom att använda syreintags slangen. 

 Koppla patient tillförselslangen till Neopuff – gasuttagsporten. Ju-

stera syre eller syre/luft flödet till 10 l. 30 cm tryck fullgånget 

barn, 22 cm tryck underburet barn upp till v 34 PEEP-tryck 4 

cm 

Kontrollera inställningen av säkerhetsventilen för maximalt tryck:  

 Test lungan skall sitta kopplad till t-delen mellan användningarna 

och används för att kontrollera att gas flödar genom patientens till-

förselslang och att rätt tryck är inställt. 

 Kontrollera att kretsens tryckmätare läser noll med gas intaget ur-

kopplat.  

 Täck över det lilla hålet på den positiva expiratoriska slut tryck 

(PEEP), Positive End Expiratory Pressure) överdelen på t-delen med 

din tumme. 

 Vrid den inspiratoriska tryck (PIP, Inspiratory Pressure) kontrollen 

medsols till dess manometer nålen stannar. Detta kan kräva några 

vridningar p.g.a att den finspåriga stigningen hos valvet. Manome-

tern indikerar nu den aktuella säkerhetsventilens inställning för max-

imalt tryck. 

För att justera säkerhetsventilen av det maximala trycket: 

 Bestäm inställningen av säkerhetsventilens aktuella maximala tryck 

såsom beskrivs ovan. 

 Om den önskade inställningen av säkerhetsventilen för maximalt 

tryck är MINDRE än den indikerade manometer avläsningen så gör 

följande:  

- Täck över PEEP överdelens hål med din tumme. 

- Vrid kontrollen för säkerhetsventilen för maximalt tryck 

motsols till den önskade inställningen av säkerhetsventilen 

för maximalt tryck. 

Om önskad inställning av säkerhetsventilen för maximalt tryck är STÖRRE 

än den indikerade manometer avläsningen, gör då följande: 

 Täck över PEEP överdelens hål med din tumme. 

 Rotera kontrollen för säkerhetsventilen för maximalt tryck medsols 

till den önskade säkerhetsventil inställningen för maximalt tryck. 

För att justera det inspiratoriska tryck (PIP) valvet: 

 Kontrollera att testlungan är fäst till t-delen och täck över PPEP 

överdelens hål med din tumme. 

 Justera kontrollknappen för inspiratoriskt tryck till det önskade 

högsta trycket såsom visas på manometern. 

För att justera det positiva expiratoriska slut tryck (PEEP) valvet: 
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 Ta bort din tumme från PEEP överdelens hål för att tillåta gas att 

flöda genom PEEP valvet.  

 Justera PEEP överdelen för att ställa in den önskade PEEP nivån 

såsom visas på manometern. 

Ta bort testlungan från t-delen. Passa in den önskade neonatala återuppliv-

ningsmasken eller intuberingstuben till t-delen. Neopuff systemet för åter-

upplivning är nu redo för användning. 

 

Skötsel/rengöring 

 Ingen del av kretsen får blötläggas, sköljas eller steriliseras med gas 

eller ånga.  

 Se till att all syre och lufttillförsel är avstängd och bortkopplad från 

Neopuff innan rengöring påbörjas. 

 Neopuff rengörs mellan varje patient. 

 Innan rengöring, ta bort och kasta alla använda engångsartiklar. 

 Rengör alla ytor med Meliseptol, klorduk vid smitta.  

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. 

Utvärdering 

 Utrustningens handhavande utvärderas i samband med iordningstäl-

lande/återställande/rengöring och funktionskontroll.  

 Vid årlig teknikrond utvärderas också utrustningens status. 

  

Säkerhetsföreskrifter 

 Neopuff system för återupplivning skall bara användas efter att det 

har kontrollerats att de korrekta trycken kommer att ges till bebisen.  

 Inga antändningskällor får finnas i närheten när enheten är i bruk. 

 Endast för koppling till flödes reglerat syre eller syre/luft blandning. 

 Den minimala rekommenderade operativa gasflödet är 5L/min. För-

sök inte använda ett högre flöde än 15L/min. Rekommenderat flöde 

är 10 L/min 

 Säkerhetsventilen för maximalt tryck kan justeras upp till ett nomi-

nellt 80 cm H2O och detta skall endast göras i exceptionella om-

ständigheter av personer utbildade i återupplivning av spädbarn. 

Försök inte att ställa in säkerhetsventilen för maximalt tryck högre 

än 80cm H2O. 

 Använd endast en Fisher & Paykel t-del. 


