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 Varför?
 När?
 Hur?
 Var?
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Lunghypoplasi
>12 timmars 
ventilation
Behov av högt 
insptryck



 Bevarar
 sväljningsfunktion
 tal
 Hostreflex

 Undviker komplikationer som kan
relateras till endotrakeal intubation 



Kräver patientens medverkan
Luftvägen är inte säkrad
Risk för ventrikeldistension
Personalkrävande



 Så tidigt som möjligt

 Innan muskeluttrötningen är etablerad

 Vid hypoventilation eller isolerad hypoxi

 Vid tecken till uttalad ökning av det negativa

trycket i pleuralutrymmet under inspirationen

(kraftiga indragningar)



 Avlasta andningsmusklerna
 Lungvolymerna ökar
 Förbättrar gasutbytet
 omställning av andningscentrums

känslighet
 Förbättra sömnens kvalitet
 Motverka bröstkorgets deformitet
 Befrämjar lungtillväxt



 Kronisk andningsinsufficiens
 Primär andningsinsufficiens
▪ Trakeomalacia
▪ Kronisk lungsjukdom (BPD)
▪ Lunghypoplasi (diafragmabråck)

 Sekundärt till neuromuskulära och systemiska
sjukdomar
▪ Hjärtsvikt
▪ Duchenne
▪ Myastenia
▪ ALS



• BPD
•Diafragamabråck
• Arnold-Chiari
• Achondroplasi

Störningar i
andningsregleringen

• SMA
• Duchenne
• Diafragmapares

Neuromuskulära
sjukdomar

•OSA
• Laryngomalaci
• Ansiktsmissbildningar
• Achondroplasi

Övre luftvägs
problematik

• BPD
• Diafragmabråck

Lungsjukdomar
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 Performance of ventilators for noninvasive 
positive-pressure ventilation in children

Fauroux B et al, Eur Respir J. 2008 Jun;31(6):1300-7. 
Epub 2008 Mar 5.



 Turbine-driven device

 compensates for leaks

 theorically allows good synchronisation 
with patient
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 Flicka född
 Multipla misbildningar – blefarofimosis, 

felställing av extremiteterna, ASD, hypotoni, 
hypotireos

 Hypoventilering
 Skickas hem med syrgas pga frekventa

desaturationer
 Kräks ofta, får PEG



 Pulmonell hypertension, fortsatt
underventilering

 ASD slutning
 Fortsatt underventilering
 Andningsregistrering visar centrala och

obstruktiva apnéer, betydande koldioxid
retention, allvarliga och långa
desaturationsperioder























 Externa gaser
 behov av hög syrgas koncentration: var i kretsen?
 NO

 Befuktning
 Behov inte bekräftad
 Ökat motstånd?

 Anti-bakteriell filter
 Recommended by manufacturers
 Airflow resistance increased
 Not used, no cross-contamination














	Ventilationsstöd till barn
	Målet
	Rio - Lund
	PICU – Lund, Sweden
	BIVA Lund
	2003
	Bildnummer 7
	Bildnummer 8
	Multidisciplinärt lag
	Processen
	Bildnummer 11
	Bildnummer 12
	Vilken typ av ventilationsstöd?
	NIV - Fördelar
	NIV - Nackdelar
	När? i den akuta fasen…
	NIV - Kronisk andningsinsufficiens
	Indikationer
	Utredning – nattlig andningsregistrering
	Bildnummer 20
	Bildnummer 21
	Bildnummer 22
	Bildnummer 23
	NAVA
	Bildnummer 25
	Bildnummer 26
	Bildnummer 27
	Bildnummer 28
	NIV – större barn
	Turbindriven
	Interface
	Bildnummer 32
	Bildnummer 33
	Bildnummer 34
	Bildnummer 35
	Bildnummer 36
	Bildnummer 37
	Patientfall
	Bildnummer 39
	Bildnummer 40
	Bildnummer 41
	Bildnummer 42
	Facial side effects during noninvasive positive pressure ventilation in children; Fauroux B, ICM, 2005
	Bildnummer 44
	Bildnummer 45
	Bildnummer 46
	Bildnummer 47
	Bildnummer 48
	Bildnummer 49
	NIV – problem och begränsningar
	Bildnummer 51
	Bildnummer 52
	Bildnummer 53
	Bildnummer 54
	Bildnummer 55
	Bildnummer 56

