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SERVO-U 
Praktisk guide





Målet med denna praktiska guide för SERVO-U är att vägleda dig genom några av de viktigaste

stegen som du behöver bekanta dig med när du startar, konfigurerar och implementerar

SERVO-U-ventilatorn. Se användarmanualen för mer information.

Det som behövs för att gå igenom dessa övningar är en SERVO-U 1.1, O2 och luftförsörjning, 

patientkrets och en testlunga. Övningarna kan göras individuellt eller enligt innehållsförteckningens 
turordning. Det tar ca 30 minuter att göra hela den praktiska guiden för SERVO-U. 
Kunskapkontrollfrågor med svar finns i slutet av guiden.

Skärmbilderna i detta materilet är på engelska.
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1 KONFIGURERA SERVO-U

1. Sätt i nätsladden.

2. Öppna luckan på sidan och slå på ventilatorn.

Anmärkning: När du slår på SERVO-U måste du dra strömbrytaren nedåt.

3. Anslut luft- och syrgasslangarna.

4. Lås hjulen. Det är viktigt att låsa hjulen när ventilatorn används, för att undvika oavsiktlig

förflyttning av ventilatorn.

5. Starta FÖRKONTROLLEN. (Du behöver en testslang under förkontrollen).

6. Följ instruktionerna på skärmen.

7. Testet av patientkrets ingår i förkontrollen. Anslut patientkretsen.

8. Anslut en testlunga till patientkretsen.

Anmärkning: Förkontrollen innefattar kalibrering av tryck- och flödesgivare. Varje test startas

automatiskt när föregående test har slutförts. Test av patientkrets ingår i förkontrollen men kan

också väljas separat.
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9. Välj patientkategori: VUXEN .

10. Välj ventilationstyp: INVASIV.  (Du kan också välja NON-INVASIV här).

11. Tryck på MODER och tryck sedan och markera VKTS och håll intryckt .
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Anmärkning: Information är tillgänglig för varje mod.

12. Stäng genom att trycka på .

13. Välj mod genom att trycka på VKTS.

14. Ändra:

- TIDALVOLYM: 350 ml

- ANDNINGSFREKVENS: 18 b/min.

- PEEP: 10 cm H2O

15. ACCEPTERA inställningarna.

16. Gå till LARMGRÄNSER i SNABBMENYN.
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17. Ändra larmgränserna:

- LARMLJUD: 6

- Ptopp: 30 cm H2O

- Frekvens (ANDNINGSFREKVENS): Hög: 12 b/min. -

MVe (MINUTVOLYM): Låg: 8,0 L/min

18. ACCEPTERA larminställningarna.

2 STARTA VENTILATIONEN

19. Tryck på STARTA VENTILATIONEN
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3 LARM

Larmen är avstängda i 30 sekunder efter start av ventilation .

Anmärkning: Larm kan ha en av tre färger; RÖTT: GULT: BLÅTT, beroende på prioritet.

20. Tryck på det aktiverade larmet i meddelandefältet  och läs meddelandena.

Anmärkning: Antalet larm som är aktiva visas i statusfältet på .

21. Tryck på det röda fältet i MVe-larmets numeriska värden

Anmärkning: Genom att trycka på det aktiverade larmet i det numeriska värdefältet får du

tillgång till larminställningen (genväg).

22. Justera larmen så att inga är aktiva.
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Anmärkning: Pilen anger det aktuella uppmätta värdet 

23. Tryck på , placerad bredvid larminställningen Ppeak . Här kan du hitta mer information

om larminställningen.

Anmärkning:  finns på andra ställen i det grafiska användargränssnittet.

24. Aktivera AUTOSET-funktionen genom att trycka på .

25. ACCEPTERA larminställningarna.

Anmärkning: Funktionen Autoset kan endast användas i kontrollerade moder.
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Anmärkning: Vid ventilation kan du se att testet av patientkrets har utförts genom att symbolen

 visas – Om inget patientkretstest har utförts visas ingen symbol.

26. Öka PEEP till 26 cm H2O. (använd fältet för direktåtkomst) genom att trycka på . Minska

sedan PEEP till 4 cm H2O. Avbryt ändringarna genom att trycka på .

Anmärkning: Färgen ändras när inställningarna ändras utanför normal området.
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4 MODINSTÄLLNING

27. Tryck på moden VKTS och öppna inställningen för trigger.

28. Ändra TRIGGNINGS-värdet till trycktriggning -1 cm H20.

Anmärkning: Information visas  och detta ändras när inställningarna justeras. Detta kan vara

användbart när du justerar inställningarna i moden (t.ex. Ti kan ses när du ändrar I:E-inställningen

och Minutvolymen kan ses när du justerar tidalvolymen).

29. AVBRYT ändringarna.
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30. Gör en snabb ändring av O2 till 100 %. Ändra O2-inställningen i fältet för direktåtkomst till

100% genom att trycka på 100% direkt på den glidande skalan .

31. AVBRYT ändringarna genom att trycka på .

32. Tryck på MODER i SNABBMENYN och välj TU/CPAP.
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33. Ändra INSPIRATIONSAVSLUT till 40 % och sedan till 60 %. Titta på hur den dynamiska

bilden ändras.

34. ACCEPTERA 60 %.

35. ACCEPTERA TU/CPAP-mod.

36. Pressa ihop testlungan för att trigga andetag.

Anmärkning: Vitt anger triggningen i kurvorna, färgindikationen ändras beroende på hur

triggningen är inställd (tryck eller flöde) – om trycktriggning är inställd – vit indikation i tryckkurvan.

Om flödestriggning är inställd – vit indikation i flödeskurvan. Det finns också en lunga på skärmen

som anger det triggade andetaget.

37. Sluta att pressa ihop testlungan.
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Anmärkning: Färgen ändras till helvit för TK och BACKUP-inställningarna. Moden och

inställningarna som inte är aktiva är grå .

38. Tryck på  i fältet för direktåtkomst , du får då tillgång till alla inställningarna direkt.

39. Gå till MODER och ändra tillbaka till VKTS. Observera att detta använts tidigare. Acceptera

tidigare inställningar.
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5 Vyer

40. Gå till VYER i SNABBMENYN . Ändra till vyn ENKEL.

41. Använd för att hitta ytterligare värden . Leta efter VT/PBW .

42. Gå igenom de olika vyerna; DISTANS, FAMILJ och LOOPAR.

43. Ändra tillbaka till AVANCERAD VY.

44. Gå till SKÄRMLAYOUT .
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45. Ändra till fyllda kurvor genom att trycka på kurvbilden.

46. Ändra tillbaka till ofyllda kurvor.
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6 VT/PBW

47. Tryck på PBW eller VT/PBW för att öppna PATIENTDATA .

48. Ange kön KVINNA.

49. Ange LÄNGD 160 cm.

50. Ange VIKT 75 kg.

51. Kontrollera inställningen ml/kg .

Anmärkning: Uppskattad kroppsvikt är ofta inte densamma som patientens faktiska vikt 

(i neonatala och pediatriska patientkategorier anges den faktiska vikten).

52. Gå till fältet för direktåtkomst och ändra TIDALVOLYMEN så att du får 6 ml/kg .
Acceptera.
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7 TRENDER

53. Gå till TRENDER i SNABBMENYN

54. Ändra trendskalan till 1 timme .

55. Dra markören och notera trenden för varje händelse/ändring.

56. Tryck på ORDNA för att ändra ordningen på trenderna .

Anmärkning: Trendvärden lagras var 60:e sekund och behålls i högst 72 timmar.
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57. Placera Frekvens sp, Frekvens överst genom att dra och släppa TRENDER.

58. Stäng fönstret genom att trycka på .

8 MEDIA

59. Tryck på FILMKAMERAN en gång och tryck på KAMERA tre gånger i statusfältet .

Anmärkning: En 30 sekunder lång inspelning görs med början 15 sekunder innan och fram till

15 sekunder efter tidpunkten då inspelningen initierades.

60. Gå till MEDIA (åtkomst genom att trycka på  under SNABBMENY). Navigera mellan de

olika bilderna och inspelningen.

Anmärkning: Skärmbilder visas längst ned i fönstret .

61. USB-porten återfinns på skärmens undersida.

Anmärkning: Du kan använda ett USB-minne för att exportera data (t.ex. skärmbilder). 
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9 NAVA/NIV NAVA

62. Gå till NAVA i SNABBMENYN.

63. Hitta NAVA och NIV-NAVA arbetsflöde under . Stäng genom att trycka på

64. Gå till BERÄKNINGSVERKTYG.

65. Ange 16 FR EDI-KATETER.

66. Ange NEX 52 cm

67. Ange NASAL nedsättning.

68. BERÄKNA Edi-kateterns införingsavstånd.

20 SERVO-U,  Praktisk guide



Anmärkning: Införingsavståndet behöver ofta titreras med hjälp av patientens EKG.

Gul
tryckkurva

Grå
Pber-kurva

69. Gå till POSITIONERING AV EDI-KATETER.

70. Tryck på .

Anmärkning: Den gula kurvan är tryckkurvan och den grå kurvan är trycket som uppskattats

för NAVA.

71. Stäng genom att trycka på .

72. Ställ in NAVA-MOD.

Anmärkning: Moden är indelad i NAVA, TU och TK (understödda och kontrollerade

backupmoder).
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Anmärkning:

Skärmbilden visa NAVA-mod under ventilation av 
patient. Genväg till Positionering av Edi-kateter    .

Anmärkning: När Edi triggar är indikationen för andetaget rosa 
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10 FRÅNKOPPLING/SUGNING

73. Gå till FRÅNKOPPLING/SUGNING i SNABBMENYN.

74. Ändra O2-KONCENTRATIONEN till 40 % .

75. Acceptera FRÅNKOPPLING/SUGNING-funktionen.

76. Koppla från testlungan.

77. Återanslut testlungan.

78. AVBRYT postoxygenering.

Anmärkning: När FRÅNKOPPLING/SUGNING är aktiverad förhindras ventilatorsystemet från

att utföra cykling utan att aktivera larm.
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11 MANÖVRAR

79. Gå till MANÖVRAR i SNABBMENYN.

80. Aktivera MANUELLT ANDETAG genom att trycka på detta.

81. Gå till STATISK MÄTNING.

82. Tryck på FÖRLÄNGD INSPIRATION i 4 sekunder, och sedan FÖRLÄNGD EXSPIRATION
i 4 sekunder.

83. Observera PEEPtot-värdet.

Anmärkning: PEEPtot-värdet är den inställda PEEP + intrinsic PEEP.

84. Gå till NEBULISERING.
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Anmärkning: Du kan välja kontinuerlig nebulisering  eller en nebuliseringsperiod .

Tiden för nebulisering kan ändras. När nebulisering aktiveras visas den motsvarande

nebuliseringssymbolen på skärmen. Du kan stoppa nebulisering genom att trycka på symbolen.

12 BATTERI

85. Dra ut nätsladden.

86. Klicka på batterisymbolen .

Anmärkning: Du kan se hur mycket kapacitet som återstår för varje batteri.

SERVO-U,  Praktisk guide 25



87. Sätt i nätsladden igen.

Anmärkning: När ventilatorn inte används ska den vara ansluten till elnätet för att bibehålla full

laddning i batterierna.

13 LÅS SKÄRMEN

88. LÅS skärmen.

89. Tryck var som helst på skärmen och se vad som händer.

90. Lås upp skärmen genom att trycka på låssymbolen.
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14 O2-BOOST

91. Aktivera O2-BOOST genom att trycka och hålla ned denna.

Anmärkning: O2-boost är aktiv i en minut.

92. AVBRYT O2-boost genom att trycka på .

93. Gå till MANÖVRAR och välj O2-BOOST. Lås upp 100 % O2-boost genom att trycka på

symbolen 100 % låst .
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94. Observera den nya O2-BOOST-nivån. Ändra O2-BOOST-NIVÅN till 40 % och acceptera .

15 STOPPA VENTILATIONEN

95. Tryck på STANDBY i SNABBMENYN och tryck sedan på och håll intryckt STOPPA
VENTILATIONEN.

Anmärkning: Om Edi är ansluten är det möjligt att gå direkt till Edi-monitorering i standby.
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16 KUNSKAPSKONTROLL

1. Varför är det viktigt att ha samma patientkrets som kommer att användas för patienten när du

utför test av patientkretsen?

__________________________
__________________________

2. Vilken prioritetsnivå har det röda larmet? HÖG, MEDIUM eller LÅG prioritet?

__________________________
__________________________

3. Kan Autoset av larm användas i understödda moder?

__________________________
__________________________

4. Är trycktriggning på -1 cm H2O lättare eller svårare än flödestriggning på 1,6 l/min. (för patienten

att trigga andetaget)?

__________________________
__________________________

5. Vilket ger den längre inspirationen; inspirationsavslut på 40 % eller 60 %? Titta på den dynamiska

bilden och texten.

__________________________
__________________________

6. Hur kan du se på skärmen att patienten triggar?

__________________________
__________________________

__________________________
__________________________
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17 SVAR

1. Om rätt patientkrets inte testas kan följande risker uppstå:

I volymbaserade moder kommer fel volym att levereras till patienten.•

• I tryckbaserade moder kommer den uppmätta volymen att vara fel.

2. Röd - larm med hög prioritet. Gul - larm med medelhög prioritet. Blå - larm med låg prioritet.

3. Autoset finns inte i understödda eller NIV-moder eller i STANDBY, eftersom ventilatorsystemet

måste ha patientvärden för att kunna föreslå larmgränser.

4. Flödestriggning på 1,6 l/min triggar andetaget lättare än trycktriggning på -1 cm H2O.

5. Inspirationsavslut på 40 % ger en längre inspiration än 60 %.

6. Det finns en lunga på skärmen som anger det triggade andetaget. Det finns även en vit

indikation i kurvorna. (om trycktriggning är inställd – vit indikation i tryckkurvan och om

flödestriggning är inställd – vit indikation på flödeskurvan).
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Manufacturer: Maquet Critical Care AB 171 54 Solna, Sweden

Phone: +46 (0) 8 730 73 00

www.maquet.com

Getinge Group is a leading global provider of products and systems that 
contribute to quality enhancement and cost efficiency within healthcare and 
life sciences. We operate under the three brands of ArjoHuntleigh, Getinge 
and Maquet. ArjoHuntleigh focuses on patient mobility and wound 
management solutions. Getinge provides solutions for infection control within 
healthcare and contamination prevention within life sciences. Maquet 
specializes in solutions, therapies and products for surgical interventions and 
intensive care.
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