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Pressmeddelande 

Göteborg den 19 juli, 2019 

 

Getinge introducerar Servo-u 4.0 med innovationer för 
individanpassad lungvård 
 

Getinge introducerar nu den senaste versionen av Servo-u 4.0, en innovativ mekanisk 

ventilator med banbrytande lösningar för automatisk lungrehabilitering och transpulmonell 

tryckkontroll. Introduktionen innebär att Auto SRM (Automatic Stepwise Recruitment 

Maneuver) nu är kommersiellt tillgänglig på alla marknader som inte kräver anpassning till 

ytterligare regler förutom CE-märkningen. 

”Lanseringen markerar ännu en milstolpe i Getinges omfattande historia av kliniska innovationer för 
intensivvårdsavdelningar världen över”, säger Jens Viebke, President Acute Care Therapies 
Getinge. ”Vårt mål är att vuxna, barn och neonatala patienter som ventileras ska uppleva största 
möjliga trygghet och välbefinnande med smidiga och kliniskt effektiva ventilatorer. Med Servo-u 4.0 
har vi lyckats stärka vårt utbud när det gäller behandling och hantering av ARDS.” 

 

Antalet patienter drabbade av ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome) beräknas globalt 
överstiga 3 miljoner per år.1 Behandlingen är komplicerad och förenad med hög dödlighet, 
långvarig sjukhusvistelse och upptar avsevärda hälsovårdsresurser.2 ARDS förefaller fortfarande 
vara underbehandlat avseende rekommenderade metoder för mekanisk ventilation och 
kompletterande åtgärder. Dessa rön visar förbättringspotentialen för behandling och vård av 
patienter med ARDS. 3 

”Efter en begränsad marknadsintroduktion har nu automatisk lungrehabilitering med hjälp av Auto 
SRM gjorts på sjukhuspatienter i Spanien, Sverige och UK och i alla tre fallen har installationen, 
utbildningen och användningen fungerat som avsett”, säger Dr. Miray Kärnekull, Medical Director 



 

Getinge AB 

Box 8861 

405 31 Göteborg 

Sverige  

Telefon: +46 (0)10 335 00 00 

E-post: media@getinge.com  

 

www.getinge.com 

  

 

 

 Sida 2 av 2 

 

Critical Care Getinge. ”Vi är naturligtvis glada att höra att våra kollegor har upplevt de kliniska 
fördelarna med vår automatiska lungrehabiliteringsrutin för den här typen av kritiskt sjuka 
patienter.” 

Auto SRM är en standardiserad och automatiserad rutin för lungrehabilitering. Den åskådliggör 
inställningar, utveckling och bestämning av patientens PEEP (closing positive end-expiratory 
pressure), inklusive bedömning av rehabiliteringsmöjligheten. En sammanfattning efter 
behandlingen med färgkodade resultat och individanpassade inställningar ger ytterligare stöd för 
kliniska beslut. 

Övervakning av transpulmonellt tryck rekommenderas som en metod för att bättre förstå 
patofysiologin och förbättra det kliniska resultatet för komplicerade patienter med mekanisk 
ventilering.4 Tillämpningen har dock varit begränsad till forskare och experter på grund av den 
komplicerade teknologin. Med den transpulmonella tryckövervakningen hos Servo-u 4.0 får 
kunderna tillgång till innovativa funktioner såsom ett automatiskt handgrepp för stängning som 
bekräftar läge och fyllnadsgrad hos ballongkatetern i esofagus, en intuitiv terapeutisk vy och 
högupplöst trendanalys av viktiga parametrar för bedömning av både passivt ventilerade patienter 
och patienter som andas spontant. 

Mer information om Getinges mekaniska ventilatorer:https://www.getinge.com/int/solutions/acute-

care-therapies/mechanical-ventilation/  

OBSERVERA - Alla produkter som anges här finns inte tillgängliga i alla länder. För mer information, kontakta din Getinge-
representant. Detta dokument är avsett för en internationell publik utanför USA. 

Mediakontakt:  

Anna Appelqvist, VP Corporate Communications  
Tel.: +46 (0)10-335 5906 
E-post: anna.appelqvist@getinge.com  
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Om Getinge 

Fast övertygade om att alla människor och alla samhällen bör ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och 
institutioner verksamma inom Life Science-området med produkter och lösningar vars syfte är att förbättra kliniska resultat 
och optimera arbetsrutiner. Bland annat erbjuder företaget produkter och lösningar för intensivvård, kardiovaskulära 
procedurer, operationssalar, sterilgodshantering och Life Science. Getinge har över 10 000 medarbetare världen över och 
företagets produkter säljs i över 135 länder. 
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