
Kliniskt Träningscentrum Solna 

Transportabel 

Sug- och syrgasvägg 
Praktisk träning för personal och studenter och seminarium 

på Klinisk Träningscentrum, Karolinska Universitetssjukhuset

Sug- och syrgasväggen ställs ut på Tekniska Museet 2006 – nu permanent utställning

Nationellt vandringsutställning 2010 - 2011

Internationellt vandringsutställning i Vitryssland, Ukraina och Balkan under 2010 - 2011

Bok/Katalog från Tekniska Museet 

Syrgasvägg sid 24

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna                           

Telefon:  08 - 517 700 00

Tekniska Museet Stockholm

http://www.karolinska.se/Forskning/Utbildning/Utbildningscentra/KTC---Kliniskt-traningscentrum/KTC-Solna/
http://www.karolinska.se/Forskning/Utbildning/Utbildningscentra/KTC---Kliniskt-traningscentrum/KTC-Solna/
http://www.karolinska.se/Forskning/Utbildning/Utbildningscentra/KTC---Kliniskt-traningscentrum/KTC-Solna/
http://www.uppfinnare.se/media/dokument/quis/kvinnorsuppfinningarkatalog.pdf
http://www.uppfinnare.se/media/dokument/quis/kvinnorsuppfinningarkatalog.pdf
http://www.uppfinnare.se/media/dokument/quis/kvinnorsuppfinningarkatalog.pdf
http://www.tekniskamuseet.se/1/331.html


Sug- och syrgasväggen är försedd med fyra låsbara hjul

Handtag på sidorna för förflyttning mellan metodrum och föreläsningsrum

Höjd med hjul 1,52cm, bredd 60cm, djup 55cm

Framsida Baksida

Idé och utvecklad av: Cristina Hägglund

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

E-mail: christina.hagglund@karolinska.se

Tillverkad av Medicinsk Teknisk Avdelning

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

HLR utbildning

Transportabel Sug- och syrgasvägg

Procedurträning KTC Teamträning STC - Barnsimulering 

Användningsområden

1. Praktisk träning i syrgashantering på simulatordockor/attrapper.

2. Praktisk träning i sughantering på simulatordockor/attrapper. 

3. Öka kunskapen om olika gaser och gassystem som används 

på ett sjukhus.

4. Sug- och syrgasväggen kan förflyttas mellan olika metodrum. 

5. Sug- och syrgasväggen kan även användas på behandlingsrum   

som saknar gasuttag i väggar. 

6) Sug- och syrgasväggen kan även användas vid  

säkerhetsseminarier på sjukhus, kongresser och utställningar.

Personalsäkerhet ger patientsäkerhet
Kliniskt träningscentrum är avsett för praktisk träning på attrapper och 

simulatorer och teknisk apparatur, för att minska riskerna för 

patientskador. 

Personalen blir säkrare i sin yrkesroll, sitt teamarbete och blir därmed 

mer professionell.

Videofilmer om Sug- syrgashantering - Medfarm Uppsala
- syrgasbehandling - sugning av övre luftvägar

- blåsmotstånd - inhalation

Vinster med praktisk träning på en syrgasvägg
Den mobila enheten kan användas överallt, även där uttag 

för gaser saknas. Olika tillbehör kan lätt testas och bytas ut. 

Gruppövningar är lätta att arrangera, vilket medför:

- Utbildningsvinster för studenter och personal

- Säkerhetsvinster för patienterna

- Kvalitetsäkring vid gashantering

http://media.medfarm.uu.se/flvplayer/andningsundervisning/video1
http://media.medfarm.uu.se/flvplayer/andningsundervisning/video3
http://media.medfarm.uu.se/flvplayer/andningsundervisning/video4
http://media.medfarm.uu.se/flvplayer/andningsundervisning/video2

