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Pressmeddelande 
Göteborg den 18 januari 2023 
 

Getinge utökar IVA-utbudet med den nya ventilatorn Servo-c 
 

I dag lanserar Getinge sin nya mekaniska ventilator Servo-c som riktar sig mot utvalda 
marknader och erbjuder lungprotektiva behandlingsverktyg för både barn och vuxna. 
Baserat på årtionden av kunskap, och med  de optimerade funktioner som behövs, är Servo-
c avsedd att göra hälso- och sjukvården mer tillgänglig och prisvärd för fler sjukhus över 
hela världen. 

Sjukvårdskostnaderna ökar och i takt med det blir det allt viktigare för sjukhusen att investera i 
säkra, högkvalitativa och hållbara lösningar. Att ge patienterna precis rätt nivå av andningsstöd kan 
vara komplicerat och Getinges nya ventilator Servo-c, som är ett resultat av över 50 års erfarenhet 
av forskning och utveckling inom området, är utformad för att förenkla detta. 

– Att skydda lungorna från ytterligare skador vid respiratorbehandling kan vara utmanande. Det är 
därför Servo-c utformats för säker, enkel och effektiv användning som möjliggör individanpassade 
andningsbehandlingar. Den är perfekt positionerad för sjukhus inom de marknader den är avsedd 
för och som söker en kostnadseffektiv intensivvårdsventilator, säger Elin Frostehav, President 
Acute Care Therapies på Getinge. 

Servo-c är modulärt uppbyggd vilket gör den lätt att underhålla och rengöra. Genom att inte kräva 
produktspecifika eller onödiga förbrukningasartiklar, under ventilationsbehandlingen, ger Servo-c 
användaren även kostnads- och driftsfördelar.  

Funktioner som entidal CO2- montorering och Servo Compass® erbjuds för att hjälpa till att 
visualisera volym- och tryckmål samt Open Lung Tool-trender för lungrekrytering som hjälper till att 
bedöma lungmekanik och gasutbyte andetag för andetag – i realtid och retrospektivt. 

 – Det ställs stora krav på intensivvårdsavdelningar (IVA) runt om i världen idag. Det är fler och 
sjukare patienter som behöver vård och som klinik vill man alltid göra sitt yttersta att så fort och så 
säkert som möjligt få patienten av ventilatorn. För att kunna åstadkomma detta behövs hjälpmedel 
som supporterar ett smidigt arbetsflöde. Servo-c har just det, säger Miray Kärnekull, Medical 
Affairs Director på Getinge.  
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– Designen av Servo-c handlade lika mycket om att leverera varaktig kvalitet som om att göra mer 
med mindre. Till exempel används få utbytbara röliga delar, som även är lätta att göra rent. 
Förebyggande serviceavtal erbjuds också, vilket maximerar produktens värde över tid. Vårt mål är 
alltid att hjälpa till att hålla intensivvårdsavdelningar igång i alla delar av världen och att stötta 
vårdpersonal så att de kan fokusera helt på att ta hand om sina patienter. 

Utforska Getinges nya ventilator Servo-c >> 

 

Denna text är avsedd för en publik utanför USA. Kontakta Getinges lokala säljrepresentant om du 
har frågor om tillgängligheten på marknaden. 

Mediakontakt: 

Anna Appelqvist, Vice President Corporate Communications 
Telefon: 010 335 5906 
E-post: anna.appelqvist@getinge.com 

 

Om Getinge 

Med en fast övertygelse om att alla människor och alla samhällen ska 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 de 
kliniska resultaten och optimera arbetsflödena. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, 
kardiovaskulära procedurer, operationssalar, sterilgodshantering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 
medarbetare världen över och produkterna säljs i mer än 135 länder. 

https://www.getinge.com/int/products/servo-c-mechanical-ventilator/
https://www.getinge.com/int/products/servo-c-mechanical-ventilator/
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