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Vapor-Clean™ MH Filter 
Redo inom 90 sekunder 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Malign Hypertermi (MH) är ett livshotande tillstånd.  
 
Med VAPOR-CLEAN så rensas anestesiapparaterna från toxiska halogenerande anestesigaser 
(isoflurane, sevoflurane och desflurane) inom 90 sekunder. Nya anestesiapparater har idag flera 
komponenter (plast och gummipackningar) som kan lagra anestesigaser, vilket gör att det tar 
längre tid att vädra ut anestesigaserna. Det kan ta upp till 50–75 minuter vid ett flöde på 10l/min att 
vädra ut gaserna. VAPOR-CLEAN tar bort det problemet.  
 
Organisationen European Malignant Hyperthermia Group (EMHG) rekommenderar användandet 
av VAPOR-CLEAN. www.emhg.org 
 
Produktinformation 
 
• VAPOR-CLEAN innehåller granulat av aktivt kol som binder anestesigaserna till sig. 
• ˃99% av anestesigaserna (isoflurane, sevoflurane och desflurane) vädras bort inom 90 

sekunder.  
• Tester visar att efter 2 minuter (120 sekunder) är det mindre är 5 ppm anestesigaser kvar. 
• 22mm Hona/Hane, passar till alla anestesisystem. 
• Resistans:   

<3 cmH2O vid 1 l/sekund. 
      <1,5 cmH2O vid 0,5 l/sekund. 
• Filtervolym: 92 ml, vikt 172 gram. 
• 2 års hållbarhet. 
 

 

 

Orderinformation 
Artnr Beskrivning Förp 
101SW VAPOR-CLEAN, 2 filter 1st för insp-1st exp. (8 par) 1par x 8st 
111SW VAPOR-CLEAN, 2 filter 1st för insp-1st exp. (3 par) 1par x 3st 
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Vapor-Clean™ MH Filter 
Tabellen visar den tid det tar att vädra ut anestesigaser utan VaporClean™ 
 

Anestesiapparat Anestesigas Tid tills mängden 
anestesigas når 5PPM 

VaporClean™ tills 
mängden anestesigas 
når 5PPM 

Dräger Fabius Sevofluran 104 minuter 90 sekunder 
GE Aisys Sevofluran   48 minuter 90 sekunder 
Maque Flow I Sevofluran   48 minuter 90 sekunder 

 
 
 
Uppkoppling mot anestesiapparater 
 

 
 
Handhavandeinstruktion 
 

1. Stäng av anestesiförgasaren. 
2. Byt anestesislangar och andningsblåsa. 
3. Öka flödet med O2 till 10l/min under 90 sekunder. 
4. Applicera VaporClean™ enligt instruktion INSP= Inspiration EXP=Expiration. 

 
 
 
 
 


