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Pressmeddelande  

Göteborg den 8 oktober, 2021 

 

Getinge lanserar det extrakorporeala livsuppehållande 
systemet Rotaflow II 

 

Getinges extrakorporeala livsuppehållande system Rotaflow II erbjuder, tillsammans med 

PLS-setet (permanent livsuppehållande system), upp till 14 dagars hjärt-lungstöd på ett 

kompakt, bärbart, säkert och pålitligt sätt. Det ger vårdpersonal den flexibilitet som krävs 

för att ge kvalitativ patientvård.  

Getinges nya Rotaflow II-system är så mycket mer än en efterträdare till det gamla Rotaflow-

systemet. Det är också ett helt nytt koncept med flera smarta funktioner. Det kan användas för 

både veno-arteriell (VA) och veno-venös (VV) extrakorporeal membranoxygenering (ECMO).  

VA-ECMO stöttar både hjärtat och lungorna vid hjärtsvikt och/eller andningssvikt, medan VV-

ECMO erbjuder behandling till patienter som har svår lunginsufficiens där  konventionella 

ventilationsstrategier inte är tillräckliga. Båda ECMO-metoderna kan fungera som en brygga till 

tillfrisknande eller vidare behandling. Under pandemin har användningen av ECMO gett en helt ny 

nivå av stöd till patienter i behov av bättre och längre stöd än vad en ventilator kan ge. 

En begränsad lanseringhar nu avslutats framgångsrikt. Lanseringen innefattade fem tyska sjukhus 

som har använt två Rotaflow II-system vardera, med positiv återkoppling. 

– Rotaflow II-systemets enkla användning möjliggör säker hantering även för mindre erfarna 

användare, säger Jörg Optenhöfel, chef över perfusion på kliniken för hjärt-, thorax-, 

transplantations- och kärlkirurgi vid Hannover Medical School (MHH). 

Stefan Schied, Product Manager på Getinge, säger: 

– Hela vårt Rotaflow II-utbud har utvecklats för att möjliggöra en låg total ägandekostnad genom att 

vi minimerar underhållsavbrott, använder standardiserade, sterila engångsset samt att vi har 

maximerat batteritiden. Allt detta utan att kompromissa produktkvalitet eller patientsäkerhet. 

– Med det nya hållarkonceptet och en avsevärd viktminskning har vi dessutom uppnått stora 

förbättringar inom områdena för integrering på arbetsplatsen och transport inom sjukhuset, som 

gör det möjligt att placera centrifugalpumpen och oxygenatorn nära patienten samtidigt som den 

ergonomiska placeringen av Rotaflow II-basenheten bibehålls, fortsätter han. 
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Genom introduktionen av det flexibla hållarkonceptet har prestandan för transport inom sjukhus 

förbättrats betydligt. Det gör att Rotaflow II-systemet kan användas på ett mycket kompakt sätt 

under transport eller stationära procedurer som röntgen eller datortomografi.  

– Detta kan minska risker som oavsiktlig dekanylering samt ger en kompaktare konfigureringen 

vilket spara in på slanglängd, förklarar Stefan. 

Efter att den begränsade marknadsreleasen på de fem tyska sjukhusen nu har avslutats med 

framgång rullas Rotaflow II ut stegvis på olika marknader. 

Getinge är den enda tillverkaren i världen som erbjuder två dedikerade extrakorporeala 

livsstödslösningar (ECLS): Cardiohelp-systemet och Rotaflow II-systemet. 

 

Lär dig mer om Rotaflow II >> 

Utforska Getinges kompletta portfölj med ECLS-lösningar >>  

 

Denna information är avsedd för en målgrupp utanför USA. Kontakta Getinges lokala 

säljrepresentant om du har frågor om tillgängligheten på marknaden. 
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Om Getinge 

Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus 

och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera 

arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlvård, operationssalar, steril 

rekonditionering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 

135 länder. 

https://www.getinge.com/int/product-catalog/rotaflow-2-extracorporeal-life-support-system/
https://www.getinge.com/int/solutions/intensive-care/therapies/ecls/
E-post:anna.appelqvist@getinge.com

