
Lustgas – arbetsmiljö och 
miljöproblem –
med lösningar



MEDICVENT TAR TOTALANSVAR FÖR 
ARBETSMILJÖ OCH EXTERN MILJÖ

Lustgas är en effektiv och mycket uppskattad smärtlindring vid förlossning,
….men för vårdpersonal kan det innebära en medicinsk risk att utsättas för 
lustgasutsläpp och den lustgas som släpps ut från sjukhuset har skadlig 
miljöpåverkan. 

Genom ett helhetssystem för att stoppa och rena lustgasutsläppen tar 
Medicvent totalansvar – från förlossningssalen ända till dess att lustgasen 
destruerats och  leds ut ur sjukhuset. 

Systemet består av dubbelmask, fläkt och destruktor.



MEDICVENTS HELHETSLÖSNING FÖR LUSTGAS



MEDICVENT TAR TOTALANSVAR

■ Dubbelmasken används i 
förlossningssalen där den blivande 
mamman både andas in och ut lustgas 
med hjälp av Medicvents dubbelmask. 

■ Till skillnad mot en enkelmask har 
dubbelmasken både en inner- och 
yttermask. Spalten däremellan suger 
effektivt in läckande lustgas.

■ Masken är enkel att använda för såväl 
patient som personal, och den fungerar 
även när masken inte hålls tätt mot 
ansiktet. 



DUBBELMASKEN



MEDICVENTS UNIKA DUBBELMASK

• Enkel att använda
• Inga komplicerade 
funktioner
• Fångar maximalt med 
läckande lustgas tack vare 
unik teknik för mask och  
fläktsystem 
• Renar utsläppen genom 
destruktorn



MEDICVENT
TA INGA RISKER - GARANTERA REN LUFT  

■ Dubbelmasken består av en hård yttermask av genomskinlig Polysulfon och 
en mjuk innermask av genomskinlig silikon. Mellan ytter- och innermask 
finns en spalt där läckande gaser sugs ut via kopplingshuset och 
evakueringsslangar. 

■ Kopplingshuset sammankopplar Dubbelmasken med aktuellt slangsystem 
(standard ISO-kona).Dubbelmasken fungerar med alla kända 
anestesisystem och finns i 6 storlekar. Evakuering sker med hjälp av 
Medicvents effektiva fläktsystem. 



FLÄKTSYSTEM FÖR 
DUBBELMASKAPPLIKATIONER OCH  
LASER/DIATERMIUTSUG

Centralsystemet :

Singelsystem för fem utsugsställen 

Dubbelsystem för tio utsugsställen

Litet redundanssystem

Stort redundanssystem

Lokal fläktenhet för en sal/ begränsat 

antal utsug  

alla med individuellt justerbara flöden



LUSTGASDESTRUKTOR MED HÖG 
KAPACITET OCH DRIFTSÄKERHET

• Medicvent’s lustgasdestruktor är 
anpassad för de höga flöden som 
används i dubbelmasken och 
Medicvents centrala fläktsystem 
och säkerställer att det finns 
möjlighet att fånga maximalt 
mycket läckande lustgas.

• Destruerar upp till 99% av lustgasen

• Energieffektiv. Regenerativ 
värmeväxling

• Tre storlekar



LUSTGASDESTRUKTOR MED HÖG 
KAPACITET OCH DRIFTSÄKERHET

Tekniska data för DeN2O, S05 
Dimension: L:3,7 * B:1,2*H:2,0 m 

Totalvikt: ca 1.500 kg varav 
reaktormodul 1.230 kg 

Installerad 
effekt: Fläkt 1,5 kW, Elvärme 4 kW 

Luftflödes-
kapacitet: 350 m3/h, motsvarar 10-13 st

anslutna Dubbelmasker vid 
samtidig användning 



LUSTGASDESTRUKTOR MED HÖG 
KAPACITET OCH DRIFTSÄKERHET

• Reningen sker via en katalytisk process i kombination med en 
högeffektiv regenerativ värmeväxling, där lustgasen 
sönderdelas till syre och kväve, som är de vanligaste 
beståndsdelarna i vanlig luft.

• Maskinutrustningen är CE-märkt vilket innebär att den 
uppfyller Maskindirektivets grundläggande krav avseende hälsa 
och säkerhet
. 

• Energiförbrukningen varierar med luftflöde och 
lustgaskoncentration, mätdata från Sundsvalls Sjukhus (8 
maskuttag) och Norra Älvsborgs Sjukhus (10 maskuttag) över 
lång tid indikerar en nominell energiförbrukning på 1,4-1,6 kW. 



LUSTGASDESTRUKTOR MED HÖG 
KAPACITET OCH DRIFTSÄKERHET

Maskinen levereras i tre delar bestående av elskåp (inklusive 
styrsystem (PLC) samt operatörspanel), fläkthus samt katalysatordel. 
Dessa delar monteras enkelt ihop på uppställningsplatsen. 

På operatörspanelen kan processen enkelt kontrolleras. 
Följande information kan avläsas på panelens bildskärm:

Anläggningens driftstatus 
Larmlista 
Total drift samt reningstid 
Temperaturmätningar 
Effektförbrukning på fläktar och värme 
Övriga är- och börvärden



LUSTGASDESTRUKTOR MED HÖG 
KAPACITET OCH DRIFTSÄKERHET

MASKINUTRUSTNINGEN (SWINGTHERM DeN2O-S05) 
Katalysatorer 
Stödvärme 
Flödesväxlare HISA-02 
Förbränningsventil HISA-01A, HISA-01B 
Säkerhetsventil 
By-pass ventil HISA-90 
Luftfläkt F1 
Filterskåp 
Pneumatikutrustning 
Interna luftkanaler 
El/Styrskåp 
Fältinstrument 



LUSTGASDESTRUKTOR
DELAR OCH FUNKTIONER

El/STYRSKÅP 
1 st styrsystem (PLC) samt operatörspanel (OP) av typ SIEMENS 
innehållande bl.a. 
frekvensomformare för fläkt och tyristor för elpatroner
mätomvandlare för temperatur och effektmätning 
modem för PLC 
mätvärdeslogger integrerad i operatörspanel 
Kontaktorer, reläer och säkringar 



LUSTGASDESTRUKTOR
DELAR OCH FUNKTIONER 

KATALYSATORER 

Två stålreaktorer som vardera innehåller en keramisk bädd och en 

katalysatorbädd är monterade på ett stålstativ. Reaktorerna förbinds med 

ett rör i dessas övre del. Reaktorerna är försedda med provuttag 

Reaktorerna är isolerade enligt följande. Reaktormantel: 250 mm 

isolermatta. Reaktortak: 250 mm isolermatta. 

STÖDVÄRME 

Elpatroner placerade i reaktorer/förbindelserör för reglering av stödvärme 

via tyristor 

FLÖDESVÄXLARE HISA-02 

Högtätande vridspjäll med pneumatiskt vriddon och gränslägesindikering 

. 



LUSTGASDESTRUKTOR
DELAR OCH FUNKTIONER

FÖRBRÄNNINGSVENTIL HISA-01A, HISA-01B 

Högtätande vridspjäll med pneumatiskt vriddon och gränslägesindikering 

SÄKERHETSVENTIL V-11 Vacuumventil för avsäkring mot för högt 

undertryck 

LUFTFLÄKT F1 

Högtrycksfläkt med tillhörande frekvensomformare och trycktransmitter 

PICA-23 

FILTERSKÅP 

Filterskåp med filter typ F6, inkl. differenstryckvakt med visning. 

BY-PASSVENTIL HISA-90 

Vridspjäll med elektriskt vriddon och fjäderretur samt 

gränslägesindikering. 



LUSTGASDESTRUKTOR
DELAR OCH FUNKTIONER

PNEUMATIKUTRUSTNING 

Pneumatikpanel Följande utrustning monterade på pneumatikpanelen 

ingår. 

Avstängningsventil 

Filter 

Tryckregulator 

Tryckvakt med visning 

Riktningsventiler 

Erforderliga kopplingar 

. 



LUSTGASDESTRUKTOR
DELAR OCH FUNKTIONER

PNEUMATIKUTRUSTNING 

Pneumatikpanel Följande utrustning monterade på pneumatikpanelen 

ingår. 

Avstängningsventil 

Filter 

Tryckregulator 

Tryckvakt med visning 

Riktningsventiler 

Erforderliga kopplingar 

. 



LUSTGASDESTRUKTOR
ÖVRIG UTRUSTNING

INFORMATIONSSYSTEM 

Datalogger med utvärderingsprogram för uppföljning av temperaturer, 

effekt, luftflöde, N2O-halt etc. Rådata samlas in från anläggningen till en 

datalogger integrerad i operatörspanel. Dessa data kan tömmas ut på en 

USB-sticka och därefter importeras i Excel. 

LUSTGASANALYSATORER 

extraktiv gasanalysator (IR) för mätning av ingående N2O-halt i 

mätpunkt före avstick by-passkanal (HISA-90). Mätsignal 0 - 20 000 ppm 

via digitalt RS232 gränssnitt till PLC och mätvärdeslogger. 

. 


