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Frågor och Svar 

* Manometerns exakthet är: +/- 3 cmH2O upp till 15 cmH2O och +/-5 cmH2O över 15 cmH2O.

1. Är BiLevel detsamma som BiPAP? 
Ja, termen “BiPAP” står för BiLevel Positive Airway Pressure 
och är ett varumärke tillhörande Respironics.

2. Vad är BiLevel tryck? 
BiLevel positivt luftvägstryck är i princip detsamma som  
att ha två nivåer av CPAP, ett högt tryck och ett lågt tryck. 
När patienten andas in ökas trycket till en högre nivå.  
Det är ökningen i trycket som hjälper patienten att andas 
in. Det ökade trycket hjälper patienten att andas och 
skapar BiLevel CPAP-assisterad ventilation eller non-invasiv 
positiv tryckventilation. Notera: CPAP hjälper till med 
syresättning där BiLevel CPAP är assisterad ventilation och 
ger syresättning.

3. Vilken typ av patienter har nytta av BiLevel CPAP-
behandling?
Patienter som spontandas och behöver hjälp med 
andningsarbetet/andetagen och eliminering av CO2-
retention.

4. Vilket är FiO2 värdet vid användning av Flow-Safe 
II+® BiLevel CPAP?
Som med alla Flow-Safe enheter bestäms FiO2 av 
flera variabler såsom andningsfrekvens, tidalvolym, 
tryckinställningar etc. I CPAP-läget är FiO2 ca 70 - 75% för 
en vuxen patient med en genomsnittlig tidalvolym.

5. Kan en nebulisator användas med Flow-Safe II+®?
Ja, i CPAP-läget kan en nebulisator placeras mellan Flow-
Safe II+® ventilen och masken. Nebulisatorn utgång kan 
påverka prestandan i BiLevel läget. 

6. Vad betyder Bilevel IPAP och EPAP? 
IPAP står för inspiratoriskt positivt luftvägstryck (tryck 
under inandning). EPAP står för expiratoriskt positivt 
luftvägstryck (tryck under utandning).

7. Vad är tryckunderstöd?
Det är skillnaden mellan IPAP-tryck och EPAP-tryck.  
IPAP på 10 cmH2O - EPAP på 7 cmH2O = Tryckstöd på 
 3 cmH2O. 

8. Vilket är det maximala IPAP-värdet med 
Flow-Safe II+®?
Ca 13 cm H2O.

9. Vilken är syreförbrukningstakten? 
I CPAP-läget bör en full D-cylinder (2000 psi) räcka cirka  
40 minuter vid 5 cmH2O. Förbrukningen blir något högre i 
BiLevel CPAP-läget på grund av ökningen av syrgasflödet.

10. Är BiLevel CPAP en bättre behandlingsform än 
CPAP?  
Det vanliga antagandet är att BiLevel CPAP är bättre 
jämfört med CPAP i akutsjukvård. För närvarande finns det 
inget kliniskt stöd för detta antagande, det är bara olika 
behandlingsformer.

11. Vad är skillnaden mellan andningsbesvär och 
andnöd?
• Andningsbesvär är onormal andningsfrekvens eller 

ansträngning. Patienten är nära normalt medvetande 
och arbetar hårt för att andas, men kan upprätthålla 
normala EtCO2-värden.

• Andnöd är otillräcklig syresättning och/eller en ökning 
av EtCO2 oavsett patientens andningsbelastning.

12. Vilka är de två typerna av andningsbesvär och 
andnöd? 
• Hypoxi/syrebrist kännetecknas av låg syresättning, 

definierad av en pulsoximeter eller via arteriell 
blodgasanalys.

• Hyperkapnisk respiratorisk insufficiens kännetecknas 
av av höga CO2-nivåer uppmätta med EtCO2 eller 
arteriell blodgas.
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13. Vilken funktion har de svarta portarna på 
masken?  Dessa portar kan användas för att ge ytterligare 
syre genom att fästa syrgasslangen som flödar med några 
liter per minut.

14. Är Flow-Safe II+® MR-villkorad? 
Ja, upp till 3 Tesla.

15. Kan man mäta EtCO2 med Flow-Safe II+®?
Ja, men för att få de mest exakta avläsningarna så måste  
en näsgrimma med EtCO2 sampling användas.

16. Hur länge kan Flow-Safe II+® användas på en 
patient? 
Bruksanvisningen definierar ingen tidsgräns för hur länge 
en patient kan använda enheten.

17. Hur justerar Flow-Safe II+® trycket i BiLevel-läget?
I det tillhörande “knät” finns det en röd nålnav, där 
motsvarande ca 6 mm sticker ut och pekar mot ett blått 
plastblock. Det blå plastblocket har två hål som leder till 
separata membran, det ena styr IPAP och det andra EPAP. 
När gasflödet kommer in i Flow-Safe II+® i BiLevel-läget 
riktas gasen genom nålen. Luftflödet som skapas när 
patienten andas ( patienten måste andas för att enheten ska 
fungera) medför att gasflödet som lämnar nålen riktas
mot en av öppningarna. När patienten andas in gasen förs 
flödet i riktningen för hålet som leder till IPAP-membranet. 
När patienten andas ut gasen trycks flödet i riktningen till 
hålet som leder till EPAP diafragman.

18. Kan CPAP-masker av andra fabrikat användas med 
Flow-Safe II+®?
Flow-Safe II+® har testats med Deluxe-masken från Mercury 
Medical. För optimal prestanda är det viktigt att kliniken 
anänder den rekommenderade masken för BiLevel CPAP 
behandling.

19. Kan Flow-Safe II+® användas med ett filter? 
Ja, ett filter kan placeras mellan masken och CPAP-ventilen. 
Mercury’s bakteriella-/virala filter # 10-55376 kan placeras 
in-line. Alla filter med 22 mm I.D. x 22 mm O.D./15mm
I.D kommer att fungera. 

20. Kan Flow-Safe II+® användas vid behandling av 
Covid-19? 
Preliminära rapporter indikerar att CPAP och BiLevel 
CPAP kan vara mycket effektivt vid behandling av Covid-
19-patienter. Då utrustningen är en enpatientmodell kan 
det bidra till att minska spridningen av infektioner samt 
eliminera behovet av rengöring.

21. Har Flow-Safe II+® några larm? 
Nej. Däremot bör patienter som förses med CPAP-mask 
även monitoreras med kapnograf.  Kapnografi är ett 
utmärkt alarm eftersom det ändras från andetag till 
andetag. Pulsoximetri är inte ett effektivt larm på grund  
av fördröjningen, som kan vara upp till flera minuter.

22. Har Flow-Safe II+® befuktningsfunktioner?
Ja, genom att placera en värmeväxlare (HME) mellan 
masken och Flow-Safe II+®-ventilen. Detta kommer 
emellertid att kräva en justering av flödeshastigheten,  
för att bibehålla samma tryck på grund av motståndet  
som skapas av värmeväxlaren (HME). Ett annat alternativ 
är att använda Flow-Safe II EZ med en kontinuerlig 
nebulisator.


