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Informasjon vedrørende innstilling av bærbare konsentratorer 

 

Det er viktig å være klar over at innstilling ”2” på en bærbar konsentrator ikke betyr 2 L/min, slik det betyr 

på en stasjonær konsentrator. Innstillingene på bærbare konsentratorer er kun en trinnvis regulering mellom 

f.eks 1 og 6, på lik linje med reguleringen til kokeplaten på en komfyr.  

 

Bærbare konsentratorer leverer oksygen pulset (bolus) i stedet for kontinuerlig. Hvor mye oksygen hver puls 

inneholder kan avhenge av pasientens pusterate (varierer mellom konsentratormodeller), og hvilken 

innstilling som er valgt på konsentratoren. Dersom en pasient eksempelvis bruker innstilling 4 på en Inogen 

One G3, får pasienten under 0,9 L/min. I tillegg til dette leverer også de ulike typene bærbare konsentratorer 

ulik oksygenmengde pr. pust selv om samme innstilling er valgt. I tabellen nedenfor vises levert 

minuttvolum av oksygen for noen ulike bærbare konsentratorer samt én besparer.  

 

Antall milliliter levert pr. minutt  
 

Innstilling Inogen One G3 

/(High flow-utgave) 

Inogen One G4 

 

**Respironics 

SimplyGo 

EasyPulse5 

(besparer) 

1 210 210 240 260 

2 420 420 480 420 

3 630 630 720 560 

4 840 N/A 960 700 

5 1050 (HF) N/A 1200 860 

6 N/A N/A 1440 N/A 

NB: Tallene kan variere og er ikke nødvendigvis helt eksakte.  

** SimplyGo har i tillegg til puls-modus også en modus hvor den leverer kontinuerlig flow opp til 2,0 L/min. 

 

En stasjonær konsentrator leverer kontinuerlig flow av oksygen og mye av det som leveres blir ikke pustet 

inn. Hvor mye oksygen en pasient faktisk puster inn er individuelt og avhenger av pusterate, hvor lang tid et 

innpust varer osv. Dette gjør at vi ikke kan slå fast hvor mye oksygen pasienten puster inn i løpet av et 

minutt uten å gjøre målinger. Likeledes kan vi ikke forutsi hvilken innstilling en bærbar konsentrator skal 

brukes i for at pasienten skal oppnå samme metning som ved bruk av stasjonær konsentrator med 

kontinuerlig flow.  

 

Den enkleste og beste måten for å avgjøre hvilken innstilling som skal brukes på en bærbar konsentrator for 

en gitt pasient, er å titrere ved hjelp av et pulsoksymeter. Start på innstilling 1, mål metning både i hvile og 

aktivitet, og øk innstillingen inntil ønsket metning er oppnådd.  

 

Bærbare konsentratorer trigges av pasientens pust, og på natten kan det være fare for at apparatet ikke trigges 

ettersom man på natten ofte puster med åpen munn. En må også være klar over at det finnes noen bærbare 

konsentratorer som både leverer pulset og kontinuerlig flow. Pasienten vil da selv kunne skifte til 

kontinuerlig flow på natten, og dermed ikke være avhengig av at apparatet trigger. Dette gjelder først og 

fremst pasienter som maksimalt bruker 2 L/min kontinuerlig flow på natten. For pasienter med et høyere 

oksygenbehov anbefales stasjonær konsentrator til bruk om natten.  

 

Vi ber om at det gjøres en metningsmåling på pasient før det søkes om bærbar konsentrator, og at det i 

søknader spesifiseres at tilstrekkelig oksygenmetning er målt med en gitt innstilling, og hvilken konsentrator 

dette er utprøvd på. Dette for å sikre forsvarlig bruk av det medisinsk tekniske utstyret. 

 

Med vennlig hilsen 

Seksjon for medisinsk hjemmebehandling 

 


