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Intraosseös nålsättning 
med EZ-IO 

 

Berörda enheter  
Ambulansen i Luleå och Boden. 

 

Syfte 
Klargöra användningen av intraosseös nål av typ EZ-IO. 

 

Förutsättningar/genomförande 

 Intraosseös nålsättning i tibia eller humerus enligt nedanstående bildbe-

skrivning på sidan 3 får utföras av ambulanssjukvårdare alternativt ambu-

lanssjuksköterska med särskild delegation. 

 Kan användas direkt på patienter med hjärtstopp och efter 2 traditionella 

misslyckade försök med intravenös kanylering, till patienter där vätske-

behandling alternativt medikamentell behandling anses vara av stor vikt. 

 Kanylering oavsett metod får aldrig fördröja intransport av kritisk patient. 

Efter sådan bedömning ordnas infart (intravenöst eller intraosseös) på väg 

till sjukhuset. 

 Aseptisk teknik är samma som vid intravenös kanylering. 

 Notera tid för införandet i ambulansjournalen. 

 Vaken patient kan behöva smärtlindras, använd då Xylocain (20 mg/ml). 

Vuxen: Ge 1 ml Xylocain (20 mg/ml). Avvakta 15 sekunder. Berätta för 

patienten att det kommer att göra ont i någon sekund. Flusha med 10 ml 

NaCl, ge därefter ytterligare samma mängd lokalbedövning. 

Barn: Xylocain (20mg/ml) 0,5 mg per kg. Vid behov av ytterligare, hal-

vera dosen 
 

  Riktvärden barn (Xylocain 20 mg/ml) 

>5 kg 2,5mg (0,125 ml) 

10 kg 5 mg (0,25 ml) 

15 kg 7,5mg (0,375ml) 

20 kg 10mg (0,5 ml) 

30 kg 15mg (0,75 ml) 

>40 kg 20mg (1 ml) 

 

 Se i övrigt nedan (sida 2) vad gäller aseptik, genomspolning, infusion 

under övertryck samt avlägsnande. Se även tillverkarens användarma-

nual. 
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Generella förutsättningar 

 

Aseptiskt förfarande. Spola alltid för bästa resultat. Infundera under 

övertryck. Förslagsvis 10 ml NaCl.  
 

 
 

Undvik att arbeta direkt från nålen. Avlägsna nålen med hjälp av en 

luerlockspruta, använd mellanstycket. Dra utåt samtidigt som du vrider 

medurs. 

 

 

 
15 mm till barn. 

25 mm till vuxna. 

45 mm till humerus eller kraftigt överviktig patient. 
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Tibia 

 

 

 

 

Humerus 

 
 

Referenser 
Information från tillverkare (Vidacare Corp) samt PM från andra landsting. 


