
Tiltaksbok Ambulanse / 19 Smittevern

CPAP ved prehospital håndtering av pasienter med covid-19 og lungesvikt

Bakgrunn

Covid-19 pasientene er en heterogen populasjon, og sykehistorier og sykdomsutviklingen er mangfoldig. Likevel
er det enkelte viktig observasjoner som nå gjøres regelmessig. 

Vi har nå sett innleggelser av flere pasienter i Oslo-regionen som har et meget aggressivt sykdomsforløp, med
rask dekompensasjon og livstruende lungesvikt (ARDS). Dette gjelder også relativt unge pasienter 30–60 år, som
er friske fra før eller har beskjedne tilleggssykdommer. 

Oksygenbehandling 

Det er meget viktig med liberal oksygenterapi, og høy flow 12–25 l/min er ofte nødvendig uavhengig av
leveringsmetode ( maske med reservoir, CPAP). Disse pasientene responderer fordelaktig på positivt
luftveistrykk, og CPAP-behandling er effektivt på tross av at den leverer en FiO2 (fraksjon oksygen) som er noe

lavere en maske med reservoar.

Det er anbefalt å forsøke CPAP-behandling med 8 - 15 liter flow om man ikke oppnår SpO2 > 93% med maske

eller brillekateter. 

1. Pasienten bør sitte oppreist, eller ligge i bratt thoraxleie. Man bør være liberal med oksygenterapi, det vil
si inntil 12-15 liter/minutt på maske med reservoar for å oppnå SpO2> 93%. Hos pasienter som ikke

responderer adekvat på dette eller som er utmattet bør man raskt skifte til CPAP-behandling.
2. Start CPAP med 8 l/min og titrer etter respons opp til 15 l/min. Sørg for tett maske. HEPA-filteret skal

monteres som vist på bilde under. Sørg for at koblingen sitter tett og godt. La pasienten sitte i bratt
thoraxleie. Berolige pasienten og hjelp vedkommende å forstå nytten av tiltaket. Ved manglende respons
på CPAP-behandling må man varsle Sea King-lege. 

3. Om man ikke lykkes med CPAP eller ikke har dette tilgjengelig kan man vurdere og sette seg bak
pasienten og holde en lærdalsbag med høy flow (12-25 liter/minutt med oksygen) tett rundt pasientens
nese og munn. Så lenge reservoirbagen fyller seg så har man tilstrekkelig flow. Ved utilstrekkelig
egenrespirasjon bør man støtteventilere pasienten forsiktig. PEEP-ventil på Lærdalsbag er en fordel.
Forsøk PEEP 5-10 etter respons. Vær påpasselig med at alle koblinger sitter godt.

4. Ved bruk av CPAP eller Lærdalsbag med høy flow er det viktig at man er bevisst på oksygennivået og
følger med på manometer, slik at man kan bytte flaske før den går tom.

5. Pasienter  skal behandles varsomt. Disse pasientene kan vise betydelig bedring av fysiologiske
parametere i forbindelse med oksygenterapi, men er fortsatt kritisk syke. De skal forflyttes varsomt og
må ikke gå selv, eller anstrenge seg på annen måte.

6. Ved pasient som oppfattes som påvirket/marginal skal luftambulanseressurs varsles og anmodes om å
rykke ut/gi råd.
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Personellet skal ha følgende beskyttelsesutstyr, gjelder også makker som assisterer prosedyren og alle som er i
samme rom. Pårørende bør oppholde seg i annet rom mens prosedyren utføres.

Smittefrakk
Munnbind (FFP3)
Visir, ved mangel på dette vernebriller
Hette
Hansker to sett
Øverste sett med hansker tas av etter at prosedyren er gjennomført og CPAP er festet.
Filter kobles på CPAP som på bilde. Rekkefølgen er essensiell, det er viktig at filteret kobles nærmest
pasienten. 
Påkledning og avkledning ved mistenkt/alvorlig coronavirusinfekjson (2019 -nCoV)

 

 

 

 

Finnmarkssykehuset

Generert fra Bliksund Web Side 2 av 2Hanne Iversen - 11.05.2020 09:37:33

https://bliksundweb.no/v2/procedure_manual/294/cards/card_number/11970

	Tiltaksbok Ambulanse / 19 Smittevern
	CPAP ved prehospital håndtering av pasienter med covid-19 og lungesvikt

