
Distal femur

Proximal humerus

Proximal tibia

Distal tibia

Distalt femur
Kun til barn under 6 år.
Midlinie 1-finger bredde 
fra proximalt patella.

Forslag til nål: 
  Barn u. 6 år  

Distalt tibia
3 fingerbredder proximalt  
for mediale malleol.

Forslag til nål: 
  Voksne
  Voksne adipøse  

Proximalt tibia - Barn <39 kg
1 cm distalt for tibia tuberositas
og 1 cm inn medialt.

Forslag til nål: 
  Barn
  Barn adipøse

Proximalt tibia - Voksen
Medialt for tibia tuberositas.

Forslag til nål: 
  Voksne 
  Voksne adipøse

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

Forslag til nål: 
  Voksne 

Tiltakskort for intraossøs inngang

Medidyne AS I Tel +47 67 53 01 40 I www.medidyne.no

  45 mm

  25 mm

  15 mm

Nål størrelser EZ-IO

Valg av innstikksted bør være 
avhengig av:
• Adgang (tilgjengelighet)
• Behandling
• Alder
• Kontraindikasjoner



Tiltakskort for intraossøs inngang

1. Velg innstikksted ut fra tilgjengelighet, behandling, alder 
og evt. kontraindikasjoner  A  

2. Sprit av innstikksted  B

3. Penetrer huden til knokkelkontakt  C

4. Sjekk for synlig 5 mm merke - ellers skift til lengere nål

5. Start boring - ”Nice and Gentle”  C

6. Ved gjennombrudd stoppes boring straks, unntatt ved 
Humerus innleggelse, hvor du fortsetter 1-2 cm

7. Trekk stilletten ut  D  

	 Xylocain	2%	til	den	våkne	pasient,	eller	følg	lokal	prosedyre

8. Connectorslange fylles med NaCl  E

9. Kontroller at du kan aspirere blod E  E

10. Flush med 5 ml NaCl Barn / 10 ml NaCl Voksen  E

11. Start infusjon med overtrykk  F

12. Fikser med EZ-IO Stabilizer

Kontraindikasjoner
• Protese
• Fraktur eller blødning proximalt for innstikksted
• Manglende anatomiske kjennetegn
• Lokal infeksjon ved innstikksted
• I.O. forsøkt anlagt i samme knokkel innenfor 48 timer
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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	kunne	sitte	i	72	timer

Kontroller	alltid	for	
synlig	5	mm	merke	 
før	du	borrer.
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