
www.lucas-cpr.com | a product by JOLIFE • 900080-00 RevB • © JOLIFE 2012 



Orientation Guide 900080-00 RevB 2 

For en fullstendig oversikt over håndtering, 

indikasjoner, kontraindikasjoner, advarsler, 

forholdsregler og mulige eventualiteter, les 

bruksanvisningen. 

Vi anbefaler at alle førstegangsbrukere av 

LUCAS™2 leser denne presentasjonen i sin 

helhet. 

Denne presentasjonen gjelder LUCAS™2, som 

også er referert som LUCAS, som er et elektrisk 

drevet brystkompressionssystem. 
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LUCAS™2 bør bare brukes av personer med  

grunnleggende medisinsk erfaring, som: 
 

• Utdannet legfolk, ambulansepersonell, sykepleiere, leger,  

eller helsepersonell som 

 

• har utført et HLR*-kurs i henhold til gjeldene nasjonale 

retningslinjer for HLR eller lignende 

 

• OG har fått undervisning i hvordan man bruker LUCAS  

 

*HLR=hjerte-lungeredning 
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Mål 

• Forklare viktigheten av effektiv hjerte-lungeredning 

.(HLR) 

 

• Forstå betydningen av det koronare 

perfusionstrykket. (CPP) 

 

• Definere parameterne for effektiv HLR i henhold til 

retningslinjene. 

 

• Forklare hvordan muskulær trøtthet påvirker 

kvaliteten på brystkompresjonene. 
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Mål 

Kunne følgende momenter om LUCAS: 

 
• Ventilering 
 

• Transport av pasient 
 

• Bytte av batteri 
 

• Ta av pasient 
 

• Rengjøring 
 

• Bytte av sugekopp 

• Utpakking 
 

• Montering 
 

• Justering 
 

• Bruk 
 

• Fikserings rem  
 

• Defibrillering 
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Plutselig hjertestans  

Behandlingsalternativ 

 
• Hjerte-lungeredning 

 

• Defibrillering 
 

• Oksygenering med ventilering 
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Retningslinjene for HLR har blitt 

forandret for å gjøre HLR mer 

effektivt. 

 

Hvorfor er HLR så viktig? 



Orientation Guide 900080-00 RevB 8 

Koronart perfusionstrykk (CPP) 

• Målet på trykket som driver blodstrømmen til 

hjertemuskelen.  
 

• Typisk 60 mmHg 

 

• CPP synker dramatisk ved hjertestans 
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Brystkompresjoner 

• Driver blod og oksygen til hjerne 

og hjerte. 
 

• Skaper et koronart 

perfusionstrykk. (CPP) 
 

• CPP ≥ 15 mmHg er forbundet med 

restaurering/tilbakevending  av 

spontan sirkulasjon. (ROSC) 

Paradis NA, Gerard B, Rivers EP. et al. Coronary perfusion pressure and the return of spontaneous circulation in human 

cardiopulmonary resuscitation. JAMA. 1990;263:1106-1113. 
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Tre faser under en hjertestans 

1. Elektrisk fase: 
• 0-3 første minuttene  
 

• Umiddelbar defibrillering er 

assosiert med 

tilbakevendende spontan 

puls (ROSC) 

 

2. Sirkulatoriske fase: 
• Etterfølgende 4-10 minutter 
 

• Evnen til å skape en 

tilstrekkelig god koronar 

perfusjon gjennom HLR er 

assosiert med ROSC 

 

3. Metaboliske fase: 
• Etter mer enn 10 minutters 

hjertestans uten HLR 
 

• ROSC lite sannsynlig 

Weisfeldt ML, Becker LB. Resuscitation After Cardiac Arrest. A 3-phase time-sensitive model. JAMA. 2002;288(23):3035-3038. 
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Muskulær tretthet 

• Kan gi utilstrekkelig frekvens 
og kompresjonsdybde. 

 

• Signifikant utmatting og grunne 
kompresjoner oppstår etter      
1 minutt av HLR1. 

 

• Livreddere kjenner ikke selv at 
de er slitne før etter  

    5 minutter2. 

1 Ochoa FJ, Ramalle-Gómara E, Lisa V, Saralegui I. The effect of rescuer fatigue on the quality of chest compressions. 

Resuscitation. 1998;37:149-52. 
2 Hightower D, Thomas S, Stone C, Dunn K, March J. Decay in quality of closed-chest compressions over time. Annals of Emergency 

Medicine. 1995;26:300-303. 
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Retningslinjer for HLR 

• Forhold: 30 kompresjoner / 2 ventileringer. 

• Frekvens: minst 100 kompresjoner / minutt. 

• Dybde: minst 5 cm. 

• Kompresjonssyklus: 50% kompresjoner, 50% dekompresjonstid. 

• La brystkassen gå helt tilbake til utgangspunktet mellom hver 

kompresjon. 

• Minimere avbrudd. 

• Bytt livreddere som utfør kompresjoner annet hvert minutt. 

2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardio-vascular Care, Circulation 

2010; 122: S639-946 
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Kvaliteten på HLR er viktig 

 

• Retningslinjene baseres på et stort antall studier omkring HLR 
teknikk der man studerer innvirkningen på koronart 
perfusjonstrykk og defibrilleringsresultat. 

 
• En studie viser at det tok ca. 90 sekunder etter et 

kompresjonsavbrudd å gjenoppnå tidligere nivåer av koronart 
perfusiontrykk. 

 

• Mekaniske brystkompresjoner eliminerer unødvendige 
kompresjonsavbrutt. 

Steen S, Liao Q, Pierre L, Paskevicius A, Sjöberg T. The critical importance of minimal delay between chest compressions and 

subsequent defibrillation: a haemodynamic explanation. Resuscitation. 2003;58:249-258. 
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Konklusjon 

• Oksygeneringen av hjerte og hjerne er 
avgjørende. 
 

• Retningslinjene endres for å gjøre HLR 
mer effektiv. 
 

• De fleste livreddere har vanskeligheter 
med å opprettholde HLR etter 
retningslinjene. 
 

• Man søker nye løsninger for og 
forbedre HLR. 



Orientation Guide 900080-00 RevB 15 

LUCAS™2 

• LUCAS er et bærbart apparat som 

anvendes for å gi eksterne 

hjertekompresjoner. 
 

• LUCAS oppfyller retningslinjene 

for effektiv HLR- blir aldri sliten! 
 

• LUCAS kan brukes under 

transport. 
 

• LUCAS er lett å bruke og er en 

stor ressurs for laget. 
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LUCAS™2 Brystkompresjonssystem 
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Bruk 

• Voksne pasienter som får akutt sirkulasjonsstans 
 

• bevisstløs 

• fravær av spontan pust og puls 

 

• LUCAS skal bare benyttes hvis det finnes indikasjoner 

på at brystkompresjoner kan hjelpe pasienten. 



Orientation Guide 900080-00 RevB 18 

Kontraindikasjoner 

• Hvis det ikke er mulig å plassere LUCAS korrekt 

på pasientens bryst  
 

• For små pasienter 
 

• For store pasienter 

 
     

     Følg alltid lokale eller internasjonale retningslinjer for HLR 

når LUCAS brukes.  
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LUCAS™2  

Brystkompresjonssystem 

 -   PÅ/AV  
 
 -   JUSTERE 
 
 -   PAUSE (låst) 
 
 -   AKTIV (kontinuerlig) – LUCAS gir kontinuerlige 

kompresjoner. Grønn lysdiode blinker 8 ggr/min 
som hjelp til ventilering 

 
 -   AKTIV (30:2) – LUCAS gir 30 kompresjoner og 

stopper i 3 sek for å tillate 2 ventilasjoner. 
Deretter gir LUCAS igjen 30 kompresjoner. 
Blinkende grønn lysdiode samt et lydsignal 
foregår i ventilasjonspausen 

 
 -   LYD AV 
 
 -   Batteriindikator 
 
 -   Alarmindikator 

 

Tastatur: 
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Grunnleggende steg for bruk 

• Ankomst til pasienten  
 

• Oppakning av LUCAS  
 

• Montering 
 

• Justering 
 

• Bruk 
 

• Fikserings rem 
 

• Defibrillering 

• Ventilering 
 

• Transport av pasient 
 

• Bytte av batteri 
 

• Ta av pasient 
 

• Rengjøring 
 

• Bytte av sugekopp 
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Ankomst til pasienten 

• Bekrefte hjertestans. 

• Begynn manuell HLR, unnvik og 

ha avbrudd i kompresjonene. 
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Oppakning av LUCAS™2 

• Legg vesken på gulvet/bakken med 

bæreremmene nedover og toppen 

mot deg. 

 

 

 

 

• Plasser venstrehånden i den svarte 

remmen på venstre side, og dra i 

det røde håndtaket slik at vesken 

åpnes. 
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Aktivere LUCAS™2 

• Trykk på PÅ/AV -knappen på tastaturet 

så starter LUCAS og gjør en selvtest. 

Når grønn lampe lyser på JUSTERE er 

LUCAS klar til å brukes. 

     

 

    Notat: LUCAS slås av automatisk etter 

5 minutter hvis den står i JUSTERE 

modus. 
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Montering 

• Ta ryggplaten ut av ryggsekken. 
 

• Avbryt manuell HLR. 
 

• Se til att pasientens hode har støtte. 
 

• Plasser ryggplaten under pasienten, 
rett nedenfor armhulene. 

 

• Fortsett manuell HLR. 
 

     Notat: Rett plassering av ryggplaten 
gjør at plassering av sugekoppen går 
raskere og enklere. 
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Montering 

• Ta tak i håndtakene på 

støttebenene og løft LUCAS  

     ut av vesken. 

• Dra en gang i 

løsgjørningsringene for 

å åpne klolåsen. 
 

• Slipp 

løsgjørningsringene. 
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Montering 

• Fest støttebenet nærmest deg på 
ryggplaten. 

 

• Avbryt manuell HLR. 
 
 
 

• Fest det andre støttebenet på 
ryggplaten slik at begge støtteben står 
fast i ryggplaten. Hør etter klikklyden. 

 

• Kontroller at begge støtteben er 
fastlås i ryggplaten ved å dra dem 
oppover. 
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Posisjonering av sugekopp 

        For at kompresjonene skal bli effektive og for 

unngå pasientskader, er det veldig viktig at 

sugekoppen er korrekt plassert og sentrert 

over sternum på pasienten: 

 

• Kompresjonspunktet for LUCAS skal være 

det samme som for manuell HLR og i tråd 

med retningslinjene. 

 

• Når trykkplaten i sugekoppen er posisjonert 

korrekt, er sugekoppens nedre kant rett 

over brystbenets nedre kant.  
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Justeringsprosedyre 

• Hvis sugekoppen på LUCAS 

behøver justering, dra i støttebena 

til en oppnår riktig posisjon. 

 

• Komprimer på rett sted for og 

unngå alvorlige pasientskader, 

samt for å opprettholde effektive 

kompresjoner. 
 

• Hvis det ikke er mulig å sette 

LUCAS sikkert og korrekt på 

pasientens bryst, ta av LUCAS og 

begynn med manuell HLR igjen. 
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Justeringsprosedyre 
• Kontroller at LUCAS er i modus 

JUSTERE  
 

• Trykk ned sugekoppen med to fingre 

til trykkplaten i sugekoppen kommer i 

kontakt med pasientens bryst. 
 

• Hold fingrene i denne posisjonen og 

trykk på PAUSE 

 

• Hvis sugekoppen justeres ned og det 

kommer en pipende lyd når PAUSE 

aktiveres, er pasienten for liten. Ta 

bort LUCAS og gi manuelle 

kompresjoner. 
*for Software versjon 2.1. LUCAS justerer trykkputen til riktig startposisjon (innenfor et område på 30 mm / 1,2 inches) hvis 

trykkputen skyves ned for hardt, eller for løs til brystet. 
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Justeringsprosedyre 

• Bruk ikke LUCAS hvis: 
 

• Trykkplaten ikke berører brystet. 

• Den øvre delen ikke passer rundt 

pasienten eller klolåsen ikke går å 

feste i ryggplaten. 

 

• Fortsett med manuell HLR. 
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• Thoraxhøyde17 – 30,3 cm 

• Bredd maks 44.9 cm 

• Ingen vektrestriksjoner 

 82 kg 150 kg 145 kg 

Hvem passer LUCAS?  

Orientation Guide 900080-00 RevB 
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Justeringsprosedyre 

• Det er av avgjørende betydning å gjøre nødvendige justeringer 

raskt, for å minimere tiden uten kompresjoner. 
 

• Etter at ryggplaten er plassert under pasienten og overdelen er 

låst, skal det ta mindre enn 20 sekunder fra man avbryter manuell 

HLR til LUCAS gir kompresjoner. 
 

• “Øvelse gir ferdighet” 
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Bruk 

• Kontroller alltid att apparatet er i 
riktig posisjon. Hvis ikke: 

 
• Trykk JUSTERE, dra opp 

sugekoppen og juster sugekoppens 
posisjon når det gjelder høyde eller 
posisjon over brystet. Trykk PAUSE 
for å låse posisjonen. 

  
• Trykk AKTIV (kontinuerlig) eller 

AKTIV (30:2) for å starte 
kompresjoner. 

 
     
     Notat: I  PAUSE modus stopper 

kompresjonene, men beholder 
pasientinnstillingene. 



Orientation Guide 900080-00 RevB 34 

Fikseringsrem 

• Fikseringsremmen hjelper til for å holde 
riktig posisjon av LUCAS under drift. 

 

• Sett på fikseringsremmen under drift for å 
unngå avbrudd i kompresjonene. 

 

• Plasser nakkestroppen under pasientens 
nakke. 

 

• Sett sammen spennene på nakkestroppen 
og spennene på støttebena. 

  
• Hold LUCAS støtteben jevnt og dra i 

nakkestroppen. 
 

     Notat: Vent med fikseringsremmene hvis  
det påvirker behandlingen negativt. 
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Defibrillering 

• Defibrillering kan utføres mens 

LUCAS gir kompresjoner. 
 

• Defibrillatorelektroder kan settes på 

før eller etter LUCAS er montert. 

 

     Notat: Vær oppmerksom på at ikke 

elektroder eller ledninger befinner 

seg under sugekoppen. 
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Defibrillering 

• Utfør defibrilleringen som vanlig 

etter defibrillatorprodusentens 

anvisning. 
 

• Etter defibrillering eller analyse av 

resultatet, kontroller sugekoppens 

posisjon og juster ved behov.  
 

• LUCAS må bare stoppes ved EKG 

analyse- brystkompresjoner 

forstyrrer EKG analysen. 
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Ventilering 

• Ikke sikret luftvei 
 

• Bruk LUCAS i modus AKTIV (30:2)  
• Ventiler i pausen etter retningslinjene 

 

• Sikret luftvei (intuberte) 
 

• Bruk LUCAS i modus (kontinuerlig)  
• Ventiler under kompresjoner etter 

retningslinjene 
 

• Følg alltid lokale og/eller 

internasjonale retningslinjer for 

ventilering. 
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Transport av pasient 

• Sikre pasientens armer 

 

• Fest pasientremmene rundt 

pasientens armer. 

 

• Vær oppmerksom på at en          

IV-inngang kan bli klemt når 

pasientremmer brukes. 

 

• Løft ikke LUCAS etter 

pasientremmene. 
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Løft av patient 

• To personer, en på hver side, og en 

person som støtter pasientens hode, 

uansett om fikseringsremmen er på 

plass. 
 

• Personene på sidene løfter 

pasienten med ene hånden under 

ryggplatens klolås. Hold fingrene bort 

fra selve klolåsen.  
 

• Med andre hånden løfter man i 

pasientens ben. 
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Løft av patient 

• Trykk PAUSE for og stoppe 

kompresjonene under selve løftet 

  

• Kontroller at sugekoppen sitter på rett 

plass 
 

• Trykk AKTIV igen for å starte 

kompresjonene igjen eller 
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Transport av pasient 

       LUCAS kan være aktiv når en 

pasientforflytning skjer hvis: 
 

• LUCAS og pasienten er sikkert 

plassert på båren. 
 

• LUCAS beholder rett posisjon og 

vinkel på pasientens bryst. 
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Bytte av batteri under drift 

• Ta fram det oppladede batteriet. 
 

• Trykk PAUSE for og stoppe kompresjonene. 
 

• Ta ut det tomme batteriet og sett i det   
oppladede batteriet i LUCAS. 

 

• Vent til grønn lysdiode på PAUSE-knappen 
lyser. 

 

• Trykk AKTIV igjen for å fortsette 
kompresjoner. 

     
Gjør avbrudd i kompresjoner så korte som mulig. Vi anbefaler å ha et oppladet 

batteri i vesken for å minimere tid for avbrudd. 

 

Funksjonen til LUCAS ™ 2 Smart Start husker sugekoppen oppsett og går tilbake 

til samme posisjon igjen etter batteribytte. Dette forutsetter at endringen er mindre 

enn 60 sek. 
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Av montering av LUCAS™2 fra 

pasienten 

• Trykk på PÅ/AV i 1 sekund for å slå av LUCAS. 
 

• Hvis en fikserings rem er satt fast i LUCAS løsner du 
nakkestøtteremmen, som er en del av fikseringsremmen, fra 
støttebena.  

 

• Dra i løsgjørningsringene for å fjerne overdelen fra ryggplaten. 
 

• Hvis pasientens tilstand tillater det, fjerner du ryggplaten. 
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Rengjøring av LUCAS™2  

 
• Ta bort den brukte sugekoppen. 
 

• Rengjør alle flater med en myk klut fuktet i varmt, mildt såpevann 
eller desinfeksjonsvæske f.eks.:  
 
• 70% isopropyl-alkoholoppløsning 
• 45% isopropyl-alkohol tilsatt 
• kvaternære ammoniumforbindelse 
• 10% blekemiddel 

 

 
 

• Ikke senk LUCAS i væske da apparatet kan ødelegges hvis væske 
trenger inn under dekselet. 
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Bytte av sugekopp 

• Ta bort den brukte 

sugekoppen. 
 

• Sett på ny sugekopp som på 

bilde. 
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Bivirkninger 

• Skrubbsår og blåmerker er vanlig ved bruk av 

LUCAS.  
 

• The International Liaison Committee on 

Resuscitation (ILCOR) angir følgende bivirkninger 

etter HLR: 
 

• Ribbensbrudd og andre skader er vanlige, men godtagbare følger av 

HLR når alternativet er dødsfall på grunn av hjertestans. 
 

• Etter HLR, skal alle pasienter undersøkes og bedømmes med tanke 

på opplivningsrelaterte skader. 

2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardio-vascular Care, Circulation 

2010; 122: S639-946 
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Sammendrag 

• HLR har fått fornyet oppmerksomhet. 
 

• Sterkere vekt på behovet for å overholde 
retningslinjenes anbefalinger for HLR. 

 

• LUCAS utfører effektive og jevne kompresjoner på en 
enkel måte. 

 

• LUCAS hjelper til med å minimere unødvendige 
kompresjonsavbrudd. 

 

• LUCAS gir fordeler for både livreddere og pasienter. 
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