
 AeroGuard®

Extra säkerhet vid  
invasiv blodtrycksmätning
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I enlighet med det etablerade kvalitetssystemet 
EN ISO 13485 och det Europeiska direktivet 93/42/EEG 
finns certifiering av Notified Body:

CODAN är internationellt känd som tillverkare och 
leverantör av medicinska överföringssystem. CODAN 
gruppen har mer än 1500 anställda.

Namnet CODAN representerar pålitlighet, kvalitet och 
noggrannhet, vilket kommer av mer än 60 års erfarenhet 
med forskning och utveckling. Våra världsomspännande 
produktionsanläggningar och säljorganisationer levererar 
förstklassig service till alla våra kunder inom hälso- och 
sjukvården.

CODAN Produktsortiment
• Infusionsaggregat
• Transfusionsaggregat
• Förlängningsslangar och kranblock
• Tillbehör för infusion och transfusion
• Infusionsfilter och filtersystem
• Neonatal/Pedriatriska produkter
• Uppdragnings, blandnings samt administrations produkter
• CODAN CYTO®

• Chemoprotect® -produkter
• Engångssprutor
• Produkter för invasiv blodtrycksmätning
• Infusionspumpar
• Övriga CODAN Set
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Sedan många år används CODAN pvb Critical Cares set för 
invasiv blodtrycksmätning inom intensivvård och anestesi för 
kontinuerlig visning och registrering av blodtrycket, samt för att 
ta arteriella blodprover för laboratoriemedicin. Invasiv blod-
trycksmätning görs på långt över 50 % av alla intensivvårds-
patienter på sjukhus och har länge fungerat som en exakt 

och tillförlitlig metod för kontinuerlig övervakning av hjärt-kärl-
systemet1,2. Namnet CODAN pvb Critical Care står inte bara 
för ett upprätthållande av denna guldstandard, utan även för 
kontinuerlig optimering av set för invasiv blodtrycksmätning 
när det gäller överföringskvalitet, flexibilitet och patient
säkerhet.

 AeroGuard®

Set för blodtrycksmätning från CODAN pvb Critical Care

Även vid patienttransport inom sjukhuset hjälper invasiv 
blod trycksmätning vårdpersonalen vid bedömningen av 
en patients hjärt-kärlsystem. Den största utmaningen för 
vårdpersonal under patienttransporten är att upprätthålla alla 
övervaknings- och behandlingsåtgärder kontinuerligt och 
säkert under hela transporten3. Det innebär att i synnerhet 
transporter av intensivvårdspatienter, som övervakas neuro-
logiskt, respiratoriskt eller hemodynamiskt, är särskilt kritiska 
och utgör en stor potentiell risk framför allt i turbulenta situa-

tioner3. Om ett set för blod trycksmätning förvaras felaktigt 
och påfyllningssystemets rull- eller skjutklämmor inte stängs 
kan luft komma in i tryck mätningssetet via den anslutna 
salt lösningspåsen eller droppkammaren4. Luftinneslutningar 
som leds in i en patients kärlsystem kan orsaka luftemboli, 
vilket kan ha katastrofala följder för patienten4,5. Även små 
luftmängder i det arteriella  systemet kan inte bara leda till 
allvarliga komplikationer utan även bli en enorm kostnads-
belastning för vårdinrättningen6.

Patienttransport

Källor
1. Burchardi H, Larsen R, Marx G, Muhl E, Schölmerich J. Die Intensivmedizin. Dordrecht: Springer; 2011. 1170 p. ISBN: 978-3-642-16928-1. ger. http://gbv.eblib.com/

patron/FullRecord.aspx?p=769894.
2. Knapp J, Grabowski M, Weidhase L, Bernhard M. Invasive Blutdruckmessung – Schritt für Schritt. Kardio up. 2018;14(04):296–303. ger. doi:10.1055/a-0770-3407.
3. Frank O, Bohner K, Dzemali O. Empfehlungen - Innerklinische Transporte kritisch kranker Patienten. Zürich (Schweiz): Patientensicherheit Schweiz, Stiftung für 

 Patientensicherheit; 2014 [accessed 2019 Jul 1]. ger. https://www.patientensicherheit.ch/.
4. Holmaas G. Arteriell gassemboli ved bruk av arteriekran og kontinuerleg intraarteriell blodtrykksmåling. NAForum. 2016;29(2):35. nor.
5. Bove A. Arterielle Gasembolie. Lewis Katz School of Medicine, Temple University: MSD Manual; 2017 [accessed 2019 Jul 1]. ger. https://www.msdmanuals.com/.
6. Cook LS. Infusion-related air embolism. J Infus Nurs. 2013;36(1):26–36. eng. doi:10.1097/NAN.0b013e318279a804.



För att under alla omständigheter förhindra att luft tränger 
in i en patients kärlsystem har säkerhetskomponenten 
 AeroGuard® utvecklats speciellt för invasiv blodtrycksmätning. 
Detta filtersystem är integrerat i det klassiska påfyllningssyste-
met för CODAN pvb Critical Cares set för blodtrycksmätning, 
och består i huvudsak av vardera två kammare och filter-
membran. Det 1,2 μm tjocka membranet som ligger mellan 
kamrarna håller tack vare sina hydrofila egenskaper tillbaka 
alla luftinne slutningar som skulle kunna passera från koksalt-
påsen genom setet för blodtrycksmätning. Den kvarhållna  

luften avskiljs därefter från systemet via ett hydrofobt 0,02 μm 
membran.  AeroGuard® skyddar därmed inte bara mot oönskad 
inträngning av stora mängder luft, utan även mot mikroluft-
bubblor som kan komma in i slangsystemet exempelvis när 
setet för blodtrycks mätning fylls. Under denna process sker 
dessutom en partikelfiltrering tack vare 1,2 μm membranet. 
När AeroGuard® positioneras ovanför tryckomvandlaren 
kopplas filtersystemet bort från blodtrycksmätningen och 
garanterar på så sätt att signalöverföringen inte påverkas 
negativt av komponenten.

AeroGuard® – för extra säkerhet

De unika fördelarna med AeroGuard®

Hydrofobt membran (0,02 μm)

Hydrofilt membran (1,2 μm)
Luft
NaCl

AeroGuard® sätter en helt ny standard för patientsäkerhet vid 
invasiv blodtrycksmätning. Detta filtersystem erbjuder:

I kombination med de tillförlitliga och precisa tryckomvandlarna 
i serien Xtrans® och de hygieniskt slutna blodprovtagnings-
systemen från CODAN pvb Critical Care erbjuder AeroGuard® 
fördelar på en ny nivå för alla vårdinrättningar där set för 
invasiv blodtrycksmätning används.

*Efter fullständig påfyllning av AeroGuard®

• Ökad patientsäkerhet tack vare tillförlitlig luftavskiljning i 
0,02 μm membranet vid ≤ 500 mmHg

• Partikelfiltrering genom 1,2 μm membranet

• Full funktionsförmåga även efter utvändig fuktning med 
NaCl-lösning eller desinfektionsmedel*

• Användning av PVC-fria material
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 CODAN Världen över 

Manufacturer
CODAN pvb Critical Care GmbH
Römerstraße 18 · 85661 Forstinning, Germany
Tel. +49 (0) 81 21 · 98 02 0
codan@codanpvbcc.de · www.codancompanies.com

The decisive connection

Contact
CODAN TRIPLUS AB
Smörhålevägen 11
S-434 42 Kungsbacka
Tel. +46 300-35660
Fax +46 300-13132
codan@codantriplus.se


