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CPAP Whisper flow 2 PM Med CLV
Gäller för: Medicinkliniken enhet 1 Växjö

Uppkoppling:
1. Kalibrera OxyCheck till 21 %.
2. Placera OxyCheck på vinkelröret som finns på sidan av Whisperflow.
3. Anslut veckad slang och bakteriefilter till OxyCheck, samt sätt på
4.
5.
6.
7.

lämplig PEEPmask. Vanligen 5 eller 7.5.
Whisperflow 2 ansluts till andningsoxygen.
Öppna Whisperflow med den högra knappen.
Vrid på flöde med den mittersta knappen, märkt med ett V, som volym.
Öppna syrgastillflödet med knappen längst till vänster.

Anslutning till patient:
1. Informera patienten
2. Anslut pulsoxymeter till patienten
3. Vrid på volymknappen några varv och håll masken mot patientens ansikte.
Informera patienten om, att det kommer extra syrgas och att vi kommer
att sätta på ett motstånd på masken.
4. Kontrollera att säkerhetsventilen ovanpå masken inte står öppen.
5. Se till att masken sluter tätt runt ansiktet. Fäst masken med huva och
tillhörande band.

Justering av flöde:
PEEPventilen skall stå öppen under inandningen. Om den inte gör det
får man öka flödet. Känn med handryggen vid ”utblåset” på PEEP-masken.
Man skall känna utblås hela tiden.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Inställning av syrgasmängd:
¤ Syrgaskoncentration skall ordineras av läkare
¤ Öppna syrgaskranen på Whisperflow 2 och ställ in ordinerad mängd.
Avläses via OxyCheck.
¤ Koncentration kan ges mellan 28 – 100%.
Rengöring:
Whisperflow 2 avtorkas med ytrengöringsmedel, ex. LTcin
Mask, PEEP och slang stannar hos patienten tills man vet, att CPAP inte
behövs mer, därefter slängs de.

Kontroll efter rengöring:
Kalibrera apparaten enligt instruktionen.
PEEP- ventiler och filter beställes via MAdepån.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare.
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