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EZ-IO nål størrelser

  45 mm

  25 mm

  15 mm

Proximalt humerus - Voksen
Pasientens hånd plasseres på
Pasientens umbilicus, identifiser
innstikksted 1 cm over ”surgical 
neck”, 45˚ ift. anterior plan.

Forslag til nål: 
  Voksne 

Proximalt tibia - Voksen
Rett ut benet. Innstikksted ca. 3 cm distalt 
for patella og 2 cm. inn medialt langs det 
flate området på tibia.

Forslag til nål: 
  Voksne 
  Voksne adipøse

Distalt tibia - Voksen
Innstikksted ca. 3 cm proximalt for det 
mest fremtredende området av medial 
malleol. Kontroller at innstikkstedet er
på det flate området av knokklen.

Forslag til nål: 
  Voksne
  Voksne adipøse  

Distalt femur - Kun til barn
Barn til og med 6 år. Rett ut kneet. 
Innstikksted 1 cm proximal for den 
superior grense av Patella og ca. 
1-2 cm medialt for midtlinjen.

Forslag til nål: 
  Barn til og med 6 år  

Distalt tibia - Barn
Innstikksted ca. 1-2 cm proximal for det 
mest fremtredende område av medial 
malleol. Kontroller at innstikkstedet er 
på det flate område av knokkelen. 
Forslag til nål: 

  Barn

Proximalt tibia - Barn
Rett ut benet. Innstikksted ca. 1 cm 
distalt for patella og 1 cm inn medialt 
langs det flate området på tibia.

Forslag til nål: 
  Barn
  Barn adipøse

Proximal humerus

Proximal tibia

Distal tibia

Distal femur 
(Kun til barn)

Valg af indstikningssted bør 
baseres på følgende faktorer: 

• Tilgjengelighet
• Behandling
• Patientens størrelse/alder
• Vævstykkelse
• Kontraindikationer
• Erfaring



Intraossøs anleggelse og seponering

Anleggelse av EZ-IO

1. Velg innstikksted utfra tilgjengelighet, behandling, pasientens stør-
relse/alder, vevstykkelse, erfaring og evt. kontraindikasjoner. A  

2. Sprit av innstikkstedet med Klorhexidin 5 mg/ml eller lignende. B

3. Penetrer huden inntil knokkelkontakt. Sjekk at 5 mm merke er synlig - 
ellers skift til lengere nål. Påbegynn boring - ”Nice and Gentle”. C

4. Ved gjennombrudd stoppes boring straks, unntatt ved humerus innleg-
gelse, hvor det fortsettes 1-2 cm.

5. Trekk mandrengen ut. D  

6. Fikser med EZ-IO Stabilizer. 
Overvei 2% Lidokain til den våkne pasienten.

7. Connector-slange fylles med NaCl. Kontroller at du kan aspirere blod. 
Skyll med 2-5 ml NaCl Barn / 5-10 ml NaCl Voksen. E

8. Start infusjon med overtrykksmansjett. F

Seponering av EZ-IO

1. Fjern connector-stykket fra IO-nålen.

2. Skru en sprøyte med luer lock på IO-nålens hub.

3. Roter i klokken retning og trekk i en bevegelse (vri ikke sprøyten). G

4. Kast IO-katetret i en kanyleboks.

5. Legg på kompress hvis nødvendig.

Kontraindikasjoner

• IO forsøkt anlagt i samme knokkel innenfor 48 timer 
• Protese
• Fraktur eller blødning proximalt for innstikkstedet
• Manglende anatomiske kjennetegn
• Lokal infeksjon ved innstikkstedet

Ansvarsfraskrivelse: Opplysningene i dette dokumentet kan endres uten varsel. Medidyne gir ingen forpliktelser eller 
garantier med hensyn til innholdet i dette dokumentet og fraskriver seg ethvert ansvar for egnethet til et bestemt formål. 
Medidyne forbeholder seg rett til å revidere denne publikasjon og til å foreta endringer i innholdet fra tid til annen uten 
forpliktelse til å underrette noen om en slik revisjon. Det henvises forøvrig til produsentens brukerveiledning.

EZ-IO er CE-godkjent  
til å sitte i 72 timerKontroller alltid for synlig 5 mm merke før boring.
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