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Ændring ift. sidste version:
I forbindelse med din oplæring til at indgå i Region Sjællands beredskab omkring
COVID-19 er du omfattet af tavshedspligt. Du vil blive præsenteret for materiale, der kan
indeholde fortrolige og personfølsomme oplysninger, som udelukkende må anvendes i
en arbejdssammenhæng.
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Tilknyt anæstesimonitor og -respirator til
ITA patient
Det er i SP muligt at tilknytte monitor og respirator fra et anæstesibord til en patient på ITA.
Det gøres som ved tilknytning at ethvert andet ”non-fixed” (ikke tilknytte sengepladsen)
apparat:

Indtast et apparatnavn (1), eller klik ”+ Tilføj” (2) og vælg apparat fra listen. Ved at klikke
”Søgekriterier” (3) kan man vælge at søge blandt egen afdelings apparater, eller blandt
alle apparater:
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CIMT vil på baggrund af de indmeldinger vi får fra afdelinger og medicoteknikere sørge for,
at relevante anæstesiapparater er at finde blandt egen afdelings apparater.
OBS: Vær omhyggelig med at tilknytte det rigtige apparat til patienten. Hvis du kommer til
at vælge et forkert apparat, der allerede er tilknyttet en anden patient, vil du blive mødt af
en advarsel:

Hvis du tilsidesætter denne advarsel og klikker ”Afslut anden tilknytning”, vil apparatet
begynde at sende data til den ”nye” patient.
Anæstesirespiratorer kan levere følgende data til patientens vurderingsskema. Øvrige må
dokumenteres manuelt:
•
•
•
•
•
•
•

Inspirationstryk – indstillet
PS niveau – indstillet
TV – indstillet
I:E ratio – indstillet
RF – indstillet
PEEP – indstillet
Flowtrigger følsomhed – indstillet

•
•
•
•
•
•

Dynamisk compliance – aflæst
Plateautryk – aflæst
PEEP – aflæst
Peaktryk – aflæst
Inspiratorisk TV – aflæst
MV – aflæst

Når anæstesibordet flyttes tilbage på operationsstuen, fungerer det som det plejer.
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