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Sammanfattning 
Vid hjärtoperationer leder man bort blodet från hjärtat och kopplar upp patienten till en 
hjärt-lungmaskin med tillhörande behållare (kardiotomi-reservoar). I det öppna såret tillförs 
koldioxid kontinuerligt. Detta görs för att avlufta sårhålan och hindra luft från att komma in i 
hjärtat och de stora kärlen under kirurgi. Ett gasutbyte sker då mellan vävnaden i såret och 
den tillförda koldioxiden. Då blodet senare sugs upp av en sugslang hamnar det i 
kardiotomi-reservoaren och den totala koldioxidhalten i patientens blod riskerar att bli ännu 
högre. 
 
Denna rapport behandlar en studie som gjorts för att försöka minska dessa koldioxidnivåer i 
blodet. Detta gjordes genom att fylla kardiotomi-reservoaren med valda värden vatten, samt 
samtidigt tillföra koldioxid och luft för att sedan mäta effektiviteten av ventileringen av 
koldioxid. Resultaten som erhölls var att oavsett vattennivå och koldioxidtillförsel så kan man 
med hjälp av luft ventilera bort koldioxid från reservoaren. Slutsatsen blir att ju högre 
lufttillförsel som används desto bättre blir ventilationen.  



 

  

 
 



 

  

Abstract  
During heart surgeries it is necessary to direct the blood away from the heart and connect the 
patient to an extra corporeal circulation (ECC) with an associated reservoir 
(cardiotomy-reservoir). In the open wound a continuous flow of carbon dioxide is insufflated. 
This is to de-air the wound so that no air enters the heart and large vessels during surgery. An 
exchange of gases occurs between the tissue of the wound and the applied carbon dioxide. 
Throughout the surgery the wound will bleed and that blood will be evacuated in to the 
cardiotomy-reservoir. This can increase the total carbon dioxide level of the patient. 
 
The subject that was studied in this report was how to decrease the carbon dioxide levels in 
the blood. The method used was to fill the cardiotomy-reservoir with chosen volumes of 
water and simultaneously insufflate carbon dioxide and air. This was to measure the 
effectiveness of the evacuation of carbon dioxide. The results were that, despite water levels 
and carbon dioxide supply, one was able to ventilate the reservoir. The conclusion is that the 
higher air supply that is used the better ventilation will be achieved.  



 

  

 
 



 

  

Förord  
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1	  Inledning	  
 
Innan man opererar hjärtat måste man leda bort blodet. Vid hjärtoperationer leder man blodet 
förbi hjärta och lungor genom en hjärt-lungmaskin. Denna maskin har en pump vilken 
fungerar som ett konstgjort hjärta. Blodet syresätts via en oxygenator vilket är en konstgjord 
lunga som denna maskin är utrustad med. Under operationen öppnar man hjärtat och de stora 
kärlen och då riskerar luft att komma in i blodomloppet och orsaka stopp i blodflödet vilket 
kan medföra syrebrist i hjärtat, hjärnan och andra organ. Beroende på påverkat organ kan 
detta leda till arytmier, neurologisk påverkan och i värsta fall stroke som följd.  
Vidare ligger såret öppet och det kan förorenas av omgivande luft, det kan drabbas av 
uttorkning och även värmeförlust sker då omgivningens temperatur är lägre än temperaturen i 
själva patienten. Allt detta leder till att såret kan infekteras. Ju längre operationen pågår desto 
större är infektionsrisken.  
 
Man har löst dessa problem med en metod där man avluftar såret genom att fylla det med 
koldioxid (𝐶𝑂!). Denna lösning är möjlig då koldioxid är tyngre än luft. När man fyller såret 
med 𝐶𝑂!  flödar denna över sårkanterna och hindrar omgivande luft och eventuella bakterier 
att komma ner i såret (Persson, M. och van der Linden, J.. 2008). 
 
Ovanstående metod har dock ett problem. Under operationen kan det hända att såret blöder 
och då sugs det blodet och CO2 upp genom ett munstycke och via en slang in till ovan 
nämnda behållare. Men då det blodet innehåller en ökad mängd koldioxid så blir den totala 
koldioxidmängden i blodet högre än tidigare. Vidare följer det med ren CO2 i sugarna och då 
får man ytterligare risk för CO2-upptag i reservoaren. Detta leder till att patienten får för höga 
koldioxidhalter i blodet under operationen om man inte ökar gasutväxlingen i oxygenatorn till 
supranormala nivåer. 

1.1  Syfte  och  mål  
 
Syftet med detta projekt är att utföra mätningar på en kardiotomi-reservoar som sedan 
kommer utgöra en grund för framtida mätningar, samt riktlinjer för försök i klinik på patient. 
Målet är således att undersöka vilka värden på luft som ventilerar bort 𝐶𝑂! bäst ur en 
kardiotomi-reservoar när den är fylld med olika nivåer av vätska. Detta görs för att kunna 
hitta de optimala parametervärdena som ska minska koldioxidhalten i blodet då detta senare 
kommer att utföras i klinik. 

1.2  Avgränsningar  
 
Inom detta arbete har vi valt att avgränsa oss inom följande punkter: 

• Tre olika vätskenivåer (300 ml, 500 ml, 3500 ml) 
• Två olika 𝐶𝑂!-flöden (200 ml/min och 1500 ml/min) 
• Fem olika luftflöden (2.5, 5, 7.5, 10, 12.5 l/min) 
• Kardiotomi-reservoar av modellen Synthesis-R 
• Endast utföra pre-kliniska undersökningar 
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Uppkomsten av avgränsningarna diskuteras under avsnitt 5.2 i rapporten. 
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2	  Bakgrund 

2.1  Allmän  bakgrund  
 
Hjärt- och kärlsjukdomar är en vanlig dödsorsak i Sverige och utgjorde år 2011 ca 39 procent 
av de totala dödsfallen (Socialstyrelsen, 2012). Antalet hjärtoperationer i Sverige hade mellan 
1992 och 2003 minskat från 9000 operationer till 6000 operationer. Denna förändring i 
mängden hjärtoperationer var på grund av att flera ballongvidgningar av kranskärlsjuka 
utfördes istället (SWEDEHEART. 2011). Enligt en studie som gjordes av Institutet för Hälso- 
och Sjukvårdsekonomi så har det under de senaste 30 åren av forskning inom medicin och 
utveckling räddat 154000 liv.  
 
Under hjärtoperationer då hjärtat är öppet kan luft komma in i blodbanan och orsaka 
embolier, då luft kan hamna i olika organ så som hjärnan och hjärtats kranskärl (Shang Ng,W. 
och Rosen,  M., 1968). Lösningen för att motverka detta är att fylla koldioxid i såret med ett 
flöde på 5-10 l/min för att avlufta hjärtat och de stora kärlen. Detta är möjligt då koldioxid är 
25 gånger mer lösligt än luft i blod (Svenarud, P., Persson, M. och van der Lindén, J. 2003) 
men också för att luft är källan till 90 % av de kontaminerande bakterier som kan förorena ett 
sår under en operation (Persson, M. och van der Lindén, J. 2008). 

ECC, extra corporeal cirkulation är den 
medicintekniska apparatur som thoraxkirurger 
förlitar sig på ska ta över hjärtat och lungornas 
funktion under öppna hjärtoperationer, se Figur 
1. Denna apparat sköts av en specialist som 
kallas perfusionist.  ECC består av en 
oxygenator och en pump. Oxygenatorn fungerar 
som en konstgjord lunga och sköter gasutbytet 
då man är inkopplad till ECC. Pumpens uppgift 
är att pumpa blodet från kroppen till 

oxygenatorn och sedan tillbaka till kroppen med 
syresatt blod (Policlinico di Monza, 2015). 
Vidare finns det en integrerad reservoar i kretsen för att kunna parera blodvolymsförändringar 
under ECC-körning. Dessutom är det sugar kopplade till reservoaren i vilka man suger upp 
blod i operationssåret för att kunna återcirkulera i patienten. 

2.2  Hjärtat  och  blodet  
 
Hjärtat är kroppens viktigaste organ då det är ansvarigt för bloddistributionen till hela 
kroppen.  Hjärtat är ett muskelorgan och sitter lite till vänster bakom sternum i thorax. Dess 
konstruktion är sådan att det är uppdelat i 4 olika hålrum, två förmak och två kammare. Den 
vävnad som skiljer förmaken från kamrarna kallas anulus fibrosus (bindvävsplatta) och denna 
utgörs i sin tur av fyra bindvävsringar. I dessa ringar sitter hjärtats klaffar. Två av klaffarna är 
som öppningar mellan förmaken och kamrarna och tillåter blodet att passera mellan förmak 

Figur 1 Uppsättning för ECC 
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och kammare vid rätt tillfälle. Det finns två typer av klaffar, segelklaffar och fickklaffar. Den 
största skillnaden mellan dessa två typer är utseendet, därav namnen. Klaffarna är uppbyggda 
på ett sådant sätt som gör att blodet bara kan strömma i en riktning (Sand, O., Sjaastad V., Ø., 
Haug, E. och Bjålie G., J.,2006 ; Henriksson, O. och Rasmusson, M., 2007). 
 
Hjärtat omsluts av perikardiet (hjärtsäcken) och det i sig består utav två skikt. Perikardiets 
inre skikt kallas epikardium och sitter fast med den yttre hjärtväggen. Dess yttreskikt har på 
utsidan en fibrös bindvävshinna och det är av denna hinna som hjärtats volym begränsas. 
Hinnan är elastisk och kan därför förhindra översträckning av hjärtmuskelfibrerna. Mellan 
dessa två skikt finns en vätska som gör att hjärtat kan slå obehindrat (Sand, O., Sjaastad V., 
Ø., Haug, E. och Bjålie G., J.,2006 ; Henriksson, O. och Rasmusson, M., 2007). 
 
Cirkulationssystem består främst av hjärtat och olika blodkärl. Blodet som kommer till hjärtat 
kommer via dels de stora hålvenerna men även ifrån kransvener och andra vener och hamnar i 
höger förmak för att sedan färdas till höger kammare. Detta blod är syrefattigt och skickas 
därför från höger kammare genom det lilla kretsloppet som går via lungorna. Det är här 
syresättningen av blodet och avgivningen av CO2 sker. Det syresatta blodet hamnar därefter i 
vänster förmak, sedan till vänster kammare och senare vidare genom hela kroppen via aorta, 
stora kroppspulsådern, och till resterande organ i kroppen (Sand, O., Sjaastad V., Ø., Haug, E. 
och Bjålie, G. J., 2006; Henriksson, O. och Rasmusson, M., 2007). 
 
Blodet i sig består dels utav en salt- och proteinlösning som kallas plasma och dels utav olika 
blodceller som har speciella funktioner. Bland dessa celler finns de röda blodkropparna 
(erytrocyter), de vita blodkropparna (leukocyter) och sedan blodplättarna (trombocyter). 
Erytrocyterna innehåller ett protein som kallas hemoglobin (Hb) och är det som ger blodet 
dess röda färg. Hemoglobinet binder syre och transporterar det till kroppens celler men 
transporterar också bort koldioxid från vävnaderna via lungorna. För stor koncentration av 
koldioxid i cellerna är skadligt. 
Leukocyter är ett samlingsnamn för typer av vita blodkroppar som finns i 
blodet.  Granulocyter, T-lymfocyter och B-lymfocyter samt monocyter är de som hör till 
leukocyterna. Alla dessa olika blodkroppar bildas i benmärgen (Henriksson, O. och 
Rasmusson, M., 2007; Nationalencyklopedin, 2015). 
 
Plasman innehåller flera olika typer av proteiner som även de har olika funktioner. Dessa 
brukar delas in efter dess funktioner som bland annat transportproteiner, skyddsproteiner och 
reglerproteiner (Nationalencyklopedin, 2015). 
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2.3  Beskrivning  av  kardiotomi-‐‑reservoar:  
Synthesis-‐‑R  
 
Den kardiotomi-reservoar som användes under denna 
studie var av modellen Synthesis-R och tillverkas av 
företaget Sorin Group Italia, se Figur 2. Den är en 
behållare som rymmer 4300 ml och har ett inbyggt filter 
för blodet. Filtret är cylinderformat och placerat i mitten 
längs hela reservoaren. 
Reservoaren har sammanlagt 16 öppningar som används 
för tillförsel och bortförsel av blod, provtagningar av 
blod samt för andra funktioner. Reservoaren har även en 
övertrycksventil av säkerhetsskäl (Sorin Group, 2015). 
 

2.4  Tidigare  forskning    
 
Tidigare forskning inom detta område har behandlat metoder för att minska föroreningen i 
öppna operationssår. Sårinfektioner är en risk efter en öppen operation som kan leda till ökad 
sjukhusvistelse samt ökade kostnader. Som tidigare nämnts har man kunnat minska denna 
förorening genom att ha ett kontinuerligt flöde av 𝐶𝑂! in till såret. Detta ledde till att det blev 
mindre infektioner och kortare sjukhusvistelser, vilket i sin tur ledde till att kostnadena blev 
mindre. Detta kontinuerliga flöde gav senare upphov till ökade mängder 𝐶𝑂! i blodet som 
fanns i kardiotomi-reservoaren och alltså en högre mängd 𝐶𝑂! till patienten (Persson, M. och 
van der Lindén, J. 2008).   

För att kompensera för den tillförda 𝐶𝑂! måste ventilationen över oxygenatorn ökas till 1,5-2 
gånger den normala ventilationen. Detta sätter ett större tryck än normalt på oxygenatorn 
vilket inte är önskvärt då man helst inte ska gå över dubbla gasflödet relaterat till blodflödet 
över oxygenatorn (Nyman, J., 2015). 

Forskning som har behandlat det som studeras i denna rapport har inte hittats. 
 

Figur 2. Kardiotomi-reservoar 
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Figur 3. Placering av tillförselflödena. 

3  Material  och  metod  
 
En kardiotomi-reservoar av modellen Synthesis-R, Sorin Group 
Italia, som kan rymma minst 4 l blod fylls med Ringer Acetat1, 
Baxter Medical AB, till tre nivåer, en nivå i taget, 300 ml, 500 ml 
och 3500 ml. Innan varje mätning tillförs medicinsk luft, AGA, i 
reservoaren för att ventilera bort eventuell medicinteknisk 
koldioxid, Air Liquide Gas AB, och de oanvända öppningarna 
tillsluts även med peanger. Vid varje vattennivå valdes först ett 
koldioxidflöde, 200 eller 1500 ml/min, med hjälp av en 
flödesmätare för koldioxid, AGA. Luften varierades sedan 
mellan 2,5, 5, 7,5, 10 och 12,5 l/min och även detta gjordes med 
hjälp av en flödesmätare för luft. Luften och koldioxiden tillförs 

samtidigt från olika prefabricerade ingångar på reservoaren, se 
Figur 3. Vid varje luftnivå mäts koldioxidhalten indirekt via en 
mycket tunn plastslang från O2-mätaren, PBI Dansensor CheckMate 9900, som kontinuerligt 
suger ut och analyserar syrgashalten i den utsugna gasen. Dock måste ett litet hål borras för 
att föra ned slangen från O2-mätaren och vart den ska placeras kan ses i Figur 3.  Eftersom 
syrgashalten i luft är konstant kan man beräkna koldioxidhalten närmast vattenytan.  
Detta görs med formeln: 𝐶𝑂! % = 100− !! %

!".!"
∙   100. Sedan görs samma mätningar med 

den andra koldioxidnivån. Vid varje försöksuppställning, sammanlagt blir det 30, utförs 16 
gasprovtagningar i två omgångar på ett intervall av 10 sekunder efter att steady-state, då 
värdena har stabiliserats, har uppnåtts. Tidtagarur används för att mäta tiderna. 
 
Nedan följer en översiktlig uppställning för hur man utför mätningarna. 
 
1. Fyll resevoaren med vätskan. 
2. Ventilera bort eventuell kvarvarande koldioxid 
3. Tillför koldioxid och luft samtidigt, och starta tidtagningen samtidigt. 
4. Skriv ned värderna vid var tionde sekund efter att steady-state har uppnåtts. 
5. Repetera detta för samtliga luft, koldioxid och vatten-nivåer. 
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4  Resultat  
 
Resultaten som erhölls i studien redovisas nedan i form av grafer och tabeller. 
 
De två nedanstående graferna är baserade på erhållna tabellvärden som kan ses på 
nästkommande sidor. Här framställs hur 𝐶𝑂! beter sig då lufttillförseln ökar vid respektive 
vattennivå. Som man kan utläsa från graferna sker den bästa ventileringen vid den lägre 
𝐶𝑂!-tillförselnivån för 𝐻!𝑂 = 300 ml och luft = 12,5 l/min. Däremot ges den sämsta 
ventilationen vid den högre 𝐶𝑂!-tillförselnivån för 𝐻!𝑂 = 3500 ml och luft = 2,5 l/min. Dessa 
resultat diskuteras vidare i  5.2 Diskussion av resultat. 

Nedan finns tabeller med mätdata för angivna parametervärden. De tre första tabellerna är för 
200 ml/min 𝐶𝑂! – tillförsel och de resterande tre är vid 1500 ml/min. De första åtta 
mätningarna är markerade med [1] och de åtta sista är markerade med [2]. Vid varje tabell 
framgår det vilka värden på vatten, 𝐶𝑂! och luft som användes under mätningarna. De 
uppmätta värdena betecknas med 𝑂! % och de uträknade värdena betecknas med 𝐶𝑂! %. 
Dessa mätningar utfördes efter steady-state. 
 
 
  
 
 
  

Figur 4 Grafer för medelvärdet av uppmätta 𝑪𝑶𝟐 nivåer vid samtliga vatten resp. 𝑪𝑶𝟐 tillförselnivåer. 
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5  Diskussion  

5.1  Uppkomst  av  avgränsningar  

5.1.1  Val  av  nivåer  
 
Arbetets storlek valdes att begränsas till det som tidigare nämnts (se 1.3 Avgränsningar). 
Anledningen till detta var att vi kom fram till de relevanta nivåerna av koldioxid, luft och 
vatten efter en diskussion med en perfusionist på Thorax i Karolinska Universitetsjukhuset i 
Solna. Det diskuterades om vilka flödesnivåer av 𝐶𝑂! som används vid hjärtoperationer, vad 
den normala blodnivån i kardiotomi-reservoaren brukar vara samt rimliga flödesnivåer av luft 
som behövs. Med detta kom vi fram till de parametrar som var väsentliga för våra mätningar.  
 
För att välja 𝐶𝑂!-nivåer utgick vi från det negativa sugflödet i de sugar vilka tömmer sig i 
reservoaren under en operation. Det finns två huvudsakliga sugslangar som används vid 
öppna hjärtoperationer. Ena placerad vid den lägsta delen av såret (sump) med ett flöde av 
200-300 ml/min och den andra kallas koronarsug och har ett flöde på 1200 ml/min. Därav 
användes  𝐶𝑂!-nivåerna 200 ml/min och 1500 ml/min vid vår studie. 
 
Vätskenivåerna som vi valde var 300, 500 och 3500 ml, där dessa motsvarar olika blodnivåer 
i klinik. Detta till följd av att 300 ml blod är den absolut minimala nivån i behållaren innan 
den larmar vid operationer, 3500 ml är den maximala nivån innan man tappar av blodet samt 
att 500 ml är den blodvolym man oftast har i reservoaren under operationer. 
 
Det fanns tre olika modeller av reservoarer på avdelningen och vi valde den modell som fanns 
tillgänglig under tiden för studien. Tanken från början var att utföra mätningar på två av de 
nyare modellerna för att sedan kunna jämföra dess mätvärden, men på grund av tidsbrist 
kunde detta inte genomföras. 

5.1.2  Val  av  placering  för  tillförsel  
 
Preliminära mätningar utfördes för att veta var de mest relevanta mätpunkterna var inför de 
primära mätningarna. 
 
Placering av tillförsel för 𝐶𝑂! och luft valdes efter att preliminära mätningar utfördes vid 
olika, redan befintliga punkter (se Appendix A för uppmätta värden). Då vi inte ville ändra 
konstruktionen på reservoaren så använde vi oss av de tillgängliga hålen. Anledningen till 
detta var att en ändring av konstruktion kostar pengar för tillverkaren samt för sjukhuset då de 
måste köpa in nya reservoarer. Genom att använda de redan befintliga hålen sparas därmed 
pengar och framtida studier kan utföras på den tillgängliga modellen. Slutsatsen blev att det 
inte har någon betydelse var de placeras och därmed valde vi två av de prefabricerade hålen. 
 
Mätning av koldioxidnivåerna gjordes vid olika avstånd från lufttillförseln för att bestämma 
vilken mätpunkt som senare skulle användas till de primära mätningarna. Det fanns två 
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tillgängliga hål där ena var en övertrycksventil och det andra hålet användes för ventilation av 
behållaren. Vi borrade ett litet hål på ca 3 mm i diameter vid ventilationshålet för att kunna 
stoppa in mätslangen då den böjdes när vi försökte stoppa in 
den i det befintliga ventilationshålet. När slangen var placerad 
tejpades hålet för och gruppen kom fram till att det inte kunde 
bidra med fel då hålet var så litet jämfört med hålet för 
ventileringen som var precis bredvid. Mätningar utfördes vid 
båda hålen för att sedan jämföra deras värden.  
Det borrade hålet var placerat mittemot lufttillförseln, vilket 
var det längsta tänkbara avståndet, medan det andra hålet var 
placerat vid hälften av tidigare avstånd, se Figur 5.  
Att mäta 𝐶𝑂!-nivån vid en närliggande punkt till 
lufttillförseln gav ett lågt värde av 𝐶𝑂! medan mätning vid det 
längre avståndet gav ett högre värde. De uppmätta värdena 
kan ses i Appendix A. Innan de primära mätningarna utfördes 
på kardiotomi-reservoaren gjordes mätningar med samtliga 
värden 𝐶𝑂!, luft och vatten för att sedan kunna se när man 
nådde steady-state för uppmätt 𝑂!-nivå. 
Utifrån dessa värden valdes mätpunkten längst bort från lufttillförseln. Detta på grund av att 
det var en lägre turbulens där vilket gjorde att steady-state nåddes efter fem minuter. När 
mätningar utfördes vid hålet närmast lufttillförseln så tog det längre tid att nå steady-state, 
vilket innebär att det var mer turbulent. Därav användes fem minuter som vår tidsram för de 
primära mätningarna. 
 

5.2  Diskussion  av  resultat  
 
Resultaten visar att, vid steady-state, var 𝐶𝑂! värdena högre vid de mätningar där 1500 
ml/min 𝐶𝑂! tillfördes jämfört med då 200 ml/min tillfördes. Detta var väntat då alla andra 
parametrar var konstanta och det enda som ändrades var en ökning av 𝐶𝑂!. Dessutom kan 
man även se i Figur 4 att oavsett 𝐶𝑂!-tillförselnivå och vattennivå att vid högre mängd tillförd 
luft desto bättre ventileras reservoaren. 
 
Absolut minimala uppmätta nivån av 𝐶𝑂! fås i det fall då 𝐻!𝑂 = 300 ml, 𝐶𝑂! = 200 ml/min 
och luft = 12,5 l/min, alltså i extremfallet. Då erhölls en genomsnittlig uppmätt 𝐶𝑂! nivå på 
1,2 % i behållaren.  Den absolut största mängden 𝐶𝑂! erhölls då värdena var 𝐻!𝑂 = 3500 ml, 
𝐶𝑂! = 1500 ml/min och luft = 2,5 l/min. Detta gav ett genomsnittligt uppmätt värde på 57,88 
% 𝐶𝑂! i behållaren. Resterande uppmätta försöksuppställningar hade 𝐶𝑂!-värden varierande 
mellan dessa två värden. 
 
Under en öppen hjärtoperation tillförs inte koldioxiden så som den blev under denna studie. I 
det fallet tillförs koldioxiden i såret och kommer därmed med in till reservoaren vid 
uppsugning av blodet. 𝐶𝑂!- mängden som insuffleras i såret vid operationer har ett flöde på 
5-10 l/min medan slangarna som suger upp blodet har som tidigare nämnt ett flöde på 200 

Figur 5. Placering av de olika hålen. 
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ml/min och 1200 ml/min. Detta innefattar då mängden blod som slangen suger in och 
tillsammans med det, koldioxid, samt det blod som interagerat med koldioxiden. Dock kan 
man även spekulera om huruvida våra mätningar resulterat till sämsta möjliga ventilering då 
vi använt ren 𝐶𝑂! till skillnad mot bättre ventilering som skulle kunna fås i klinik då 𝐶𝑂! 
blandas med blodet. Det var även en kontinuerlig tillförsel av 𝐶𝑂! under våra mätningar, 
medan man vid operation istället använder slangen för att suga upp eventuell blod som finns i 
såret. Detta gör att det tillförs en större mängd CO2 i våra mätningar än vad som normalt 
skulle tillföras under en operation. 
 
Vid låg 𝐶𝑂!-tillförsel kan vi observera att uppmätta 𝐶𝑂!-värden är någorlunda lika vid de fem 
luftflödena oavsett vad vattennivå är, men att de avviker en aning vid 3500 ml vatten då det 
sammantaget är högre värden. Då vi hade en större volym vätska i behållaren ansåg vi att det 
skulle resultera i en bättre ventilering av 𝐶𝑂!. Detta då vi tänkte att det skulle bli en mindre 
yta för gaserna att interagera på och därför bli mer turbulent i behållaren vilket skulle resultera 
i att en större mängd 𝐶𝑂! skulle kunna ventileras.  I Figur 4 kan vi observera att vid en större 
volym vätska så får vi en sämre ventilation. Dock finns ett undantag som kan ses vid hög 
𝐶𝑂!-tillförsel samtidigt som man har hög lufttillförsel vilket är att alla värden är någorlunda 
lika oavsett vattennivå, däremot vid låg 𝐶𝑂!-tillförsel ger större vattenvolym sämre 
ventilation. 
 

5.3  Aspekter  kring  etik,  miljö  och  ekonomi  
 
Nästa steg blir att utföra detta kliniskt under en operation, då blod används istället för vatten. 
Resultatet av vår studie visar, vid dessa specifika nivåer av 𝐶𝑂!, luft och vatten samt förutsatt 
att blod och vatten beter sig likartat under de påfrestningar de utsätts för under dessa 
förhållanden, att det skulle vara ofarligt att utföra detta under en operation. Dock är ett 
tänkbart problem som skulle kunna uppstå att en för hög luftmängd skulle tillföras, vilket 
troligtvis skulle bilda luftbubblor i vätskan. Om dessa luftbubblor sedan hamnar i 
blodomloppet skulle detta kunna orsaka emboli. Om läkarna skulle anse att det finns någon 
risk för patienten så borde det istället utföras på djur för att inte äventyra människans liv. Det 
djur som är lämpligast är gris, eftersom deras hjärtas anatomi liknar vårt (Crick, S.J., m.fl., 
1998). Likväl om risken anses obefintlig så kan det utföras på människan. 
 
Påverkan på miljön är obefintlig. Tillförseln av 𝐶𝑂! är så pass liten att den har en försumbar 
effekt på den globala uppvärmningen. 
 
Fördelarna med att avlufta operationssåret med 𝐶𝑂! är att man motverkar riskerna för 
embolier. Detta i sin tur leder till att patienten får en kortare sjukhusvistelse, som innebär att 
det gynnar ekonomin. 
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5.4  Felkällor  
Det finns eventuella brister som skulle kunna förbättras inom vår studie. Valet av vattennivåer 
samt val av materialanvändning är de främsta delarna som kan förbättras inför framtida 
studier.  

Valet att använda de tre vattennivåer som vi använde gjordes då vi hade fått information av 
perfusionisten angående vilka blodnivåer som under en operation var minimum, maximum 
samt den nivå som oftast används under operation. Dock är skillnaden mellan 300 ml och 500 
ml så pass liten i förhållande till skillnaden mellan 500 ml och 3500 ml, så skulle vi ha kunnat 
ha minst en till nivå mellan dessa. Detta för att enklare se om värdena ändras linjärt då 
volymen ändras eller hitta ett förhållande. 
 
Metallstället som reservoaren spändes fast runt var inte det ideala, även om det var stadigt 
under alla mätningar. Det resulterade i att reservoaren alltid blev fastspänd lutande och 
volymen som kunde avläsas blev inkorrekt, vilket gjorde det viktigt för oss att mäta av 
volymen från vätskepåsen. Dock var även det svårt eftersom påsen var så pass tillsluten att det 
inte fanns någon luft i. Detta gjorde det nästan omöjligt att läsa av hur mycket som hade 
runnit ur påsen då det såg ut som att volymen var oförändrad i påsen. För att lösa detta 
problem så fick ena personen hålla reservoaren rak medan den andre fyllde på med vätskan. 
Inför framtida tester så är det bäst att ha en ställning där reservoaren står rakt och stadigt så att 
man enkelt kan se vad den ifyllda vattennivån är.  
 
𝑂!-mätaren som användes, för att mäta vad 𝑂!-halten var i behållaren, var en äldre modell 
från 2005. Vi anser att det kunde ha varit en bättre precision för att urskilja varje värde då 
bättre noggrannhet innebär att man får ett ärligare resultat.  
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6  Slutsats  
 
Denna studie har visat att oavsett lufttillförselnivå samt vätskenivå och 𝐶𝑂! har man med 
hjälp av luft kunnat ventilera bort 𝐶𝑂! ur en kardiotomi-reservoar, men till olika grad. 
 
Resultaten av studien visar att det ges en bättre ventilation av reservoaren då luft tillförs med 
ett flöde på 12,5 l/min och den sämsta ventilationen vid den högre 𝐶𝑂!-tillförseln på 1500 
ml/min.  
 
En rekommendation skulle bli att utföra detta i klinik då oxygenatorn blir inställd på normal 
ventilation samtidigt som luft tillförs i behållaren. På så sätt minskar trycket på oxygenatorn 
men ventilationen av 𝐶𝑂! , vid de nya inställningarna, skulle kunna vara något som ses över 
och testas ytterligare.
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Appendix  A  -‐‑  Sekundär  data    
 
Dessa sekundära data erhölls då preliminära mätningar utfördes. De utfördes enligt 
metoddelen (se 3 Material och metod). Dock är skillnaden att placeringen av CO!- och 
lufttillförseln varierades. 
 
Dessa två tabeller är då man hade CO! och luft placerade vid hålen i mitten. 
 

 
 

 

H2O	  :	  300	  ml	  ;	  CO2	  :	  200ml/min	  ;	  Luft	  :	  2,5	  L/min
Tid	  [min] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
O2	  % 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6
CO2	  % 6,444 6,444 6,444 6,444 6,444 6,444

Tid	  [min] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
O2	  % 19,5 19,6 19,5 19,5 19,5 19,6 19,5 19,6 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,6 19,5 19,5 19,6 19,6
CO2	  % 6,921 6,444 6,921 6,921 6,921 6,444 6,921 6,444 6,921 6,921 6,921 6,921 6,921 6,921 6,921 6,444 6,921 6,921 6,444 6,444

H2O	  :	  300	  ml	  ;	  CO2	  :	  200ml/min	  ;	  Luft	  :	  5	  L/min
Tid	  [min] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
O2	  % 20,6 20,6 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5
CO2	  % 1,671 1,671 2,148 2,148 2,148 2,148 2,148 2,148 2,148 2,148 2,148 2,148 2,148 2,148 2,148 2,148 2,148 2,148 2,148 2,148

H2O	  :	  300	  ml	  ;	  CO2	  :	  200ml/min	  ;	  Luft	  :	  7,5	  L/min
Tid	  [min] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
O2	  % 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8
CO2	  % 0,716 0,716 0,716 0,716 0,716 0,716 0,716 0,716 0,716 0,716 0,716 0,716 0,716 0,716 0,716

H2O	  :	  300	  ml	  ;	  CO2	  :	  1500ml/min	  ;	  Luft	  :	  2,5	  L/min
Tid	  [min] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
O2	  % 15,7 13,5 12,8 12,5 12,3 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2
CO2	  % 25,060 35,561 38,902 40,334 41,289 41,766 41,766 41,766 41,766 41,766

H2O	  :	  300	  ml	  ;	  CO2	  :	  1500ml/min	  ;	  Luft	  :	  5	  L/min
Tid	  [min] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
O2	  % 16,8 16 15,8 15,8 15,8 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9
CO2	  % 19,809 23,628 24,582 24,582 24,582 24,105 24,105 24,105 24,105 24,105

H2O	  :	  300	  ml	  ;	  CO2	  :	  1500ml/min	  ;	  Luft	  :	  7,5	  L/min
Tid	  [min] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
O2	  % 17,3 17,1 17 17 17,1 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2
CO2	  % 17,422 18,377 18,854 18,854 18,377 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900

H2O	  :	  300	  ml	  ;	  CO2	  :	  1500ml/min	  ;	  Luft	  :	  10	  L/min
Tid	  [min] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
O2	  % 18,2 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1
CO2	  % 13,126 13,604 13,604 13,604 13,604 13,604 13,604 13,604 13,604 13,604

H2O	  :	  300	  ml	  ;	  CO2	  :	  1500ml/min	  ;	  Luft	  :	  12,5	  L/min
Tid	  [min] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
O2	  % 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7
CO2	  % 10,73986 10,73986 10,73986 10,73986 10,73986 10,73986 10,73986 10,73986 10,73986 10,73986
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Två av de ovanstående mätningarna gjordes om då det märktes att det var en vattendroppe i 
en av tillförselslangarna. Dessa är de erhållna värdena efter vattendroppen hade tagits bort. 
 

  
 
Följande mätningar utfördes då CO!- och lufttillförsel placerades mittemot varandra med ett 
avstånd på ca 10 cm. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H2O	  :	  300	  ml	  ;	  CO2	  :	  1500ml/min	  ;	  Luft	  :	  2,5	  L/min
Tid	  [min] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
O2	  % 18,5 17,3 15,7 16,3 15,9 14,7 14,9 15,7 15,1 15,9 15,4 14,6 14,9 14,5 14,7
CO2	  % 11,695 17,422 25,060 22,196 24,105 29,833 28,878 25,060 27,924 24,105 26,492 30,310 28,878 30,788 29,833

H2O	  :	  300	  ml	  ;	  CO2	  :	  1500ml/min	  ;	  Luft	  :	  5	  L/min
Tid	  [min] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
O2	  % 17,5 16,5 16,2 16 16 16 16 16 16,1 16,1 16 15,9 16 16,1 16
CO2	  % 16,468 21,241 22,673 23,628 23,628 23,628 23,628 23,628 23,150 23,150 23,628 24,105 23,628 23,150 23,628

H2O	  :	  300	  ml	  ;	  CO2	  :	  1500ml/min	  ;	  Luft	  :	  2,5	  L/min
Tid	  [min] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
O2	  % 15,6 13,7 12,9 12,5 12,4 12,3 12,3 12,3 12,4 12,4
CO2	  % 25,537 34,606 38,425 40,334 40,811 41,289 41,289 41,289 40,811 40,811

H2O	  :	  300	  ml	  ;	  CO2	  :	  1500ml/min	  ;	  Luft	  :	  7,5	  L/min
Tid	  [min] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
O2	  % 17,6 17,2 17,3 17,3 17,4 17,5 17,6 17,2 17,1
CO2	  % 15,990 17,900 17,422 17,422 16,945 16,468 15,990 17,900 18,377

konstigt	  värde…	  CO2	  minskades	  av	  sig	  sj höjde	  upp	  till	  1500ml/min	  igen

H2O	  :	  300	  ml	  ;	  CO2	  :	  1500ml/min	  ;	  Luft	  :	  12,5	  L/min
Tid	  [min] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
O2	  % 18,6 18,6 18,6 18,7 18,6 18,6 18,6 18,5 18,6 18,6
CO2	  % 11,217 11,217 11,217 10,740 11,217 11,217 11,217 11,695 11,217 11,217
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Nedanstående mätvärden erhölls då mätningar utfördes vid tidigare nämnda borrat hål. 
Nedan vid vattenvolym 300 ml. 
 

 
 

 

H2O-‐mängd	  :	  300	  ml	  ;	  CO2-‐mängd	  :	  200	  ml/min	  ;	  Luft-‐tillförsel	  :	  2.5	  l/min
Tid(min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
O2	  (%) 19,4 18,7 18,3 18,1 17,9 17,9 17,9 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8
CO2	  (%)	   7,399 10,740 12,649 13,604 14,558 14,558 14,558 15,036 15,036 15,036 15,036 15,036 15,036 15,036 15,036

H2O-‐mängd	  :	  300	  ml	  ;	  CO2-‐mängd	  :	  200	  ml/min	  ;	  Luft-‐tillförsel	  :	  5	  l/min
Tid(min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
O2	  (%) 20,3 19,9 19,8 19,8 19,7 19,8 19,7 19,5 19,8 19,7 19,7 19,7 19,8 19,7 19,7
CO2	  (%)	   3,103 5,012 5,489 5,489 5,967 5,489 5,967 6,921 5,489 5,967 5,967 5,967 5,489 5,967 5,967

H2O-‐mängd	  :	  300	  ml	  ;	  CO2-‐mängd	  :	  200	  ml/min	  ;	  Luft-‐tillförsel	  :	  7,5	  l/min
Tid(min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
O2	  (%) 20,3 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1
CO2	  (%)	   3,103 4,057 4,057 4,057 4,057 4,057 4,057 4,057 4,057 4,057 4,057 4,057 4,057 4,057 4,057

H2O-‐mängd	  :	  300	  ml	  ;	  CO2-‐mängd	  :	  200	  ml/min	  ;	  Luft-‐tillförsel	  :	  10	  l/min
Tid(min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
O2	  (%) 20,6 20,4 20,3 20,3 20,3 20,4 20,3 20,4 20,3 20,4 20,4 20,4 20,3 20,4 20,4
CO2	  (%)	   1,671 2,625 3,103 3,103 3,103 2,625 3,103 2,625 3,103 2,625 2,625 2,625 3,103 2,625 2,625

H2O-‐mängd	  :	  300	  ml	  ;	  CO2-‐mängd	  :	  200	  ml/min	  ;	  Luft-‐tillförsel	  :	  12,5	  l/min Mätningarna	  gjordes	  inte.
Tid(min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
O2	  (%)
CO2	  (%)	  

H2O-‐mängd	  :	  300	  ml	  ;	  CO2-‐mängd	  :1500	  ml/min	  ;	  Luft-‐tillförsel	  :	  2.5	  l/min
Tid(min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
O2	  (%) 15,2 12,7 11,7 11,1 10,9 10,9 10,8 10,8 10,7 10,7 10,7 10,8 10,9 10,8 10,8
CO2	  (%)	   27,446 39,379 44,153 47,017 47,971 47,971 48,449 48,449 48,926 48,926 48,926 48,449 47,971 48,449 48,449

H2O-‐mängd	  :	  300	  ml	  ;	  CO2-‐mängd	  :1500	  ml/min	  ;	  Luft-‐tillförsel	  :	  5	  l/min
Tid(min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
O2	  (%) 16,4 15,2 14,5 15,1 14,5 14,4 14,6 14,5 14,4 14,5 14,8 14,5 15,5 14,4 14,8
CO2	  (%)	   21,718 27,446 30,788 27,924 30,788 31,265 30,310 30,788 31,265 30,788 29,356 30,788 26,014 31,265 29,356

H2O-‐mängd	  :	  300	  ml	  ;	  CO2-‐mängd	  :1500	  ml/min	  ;Luft-‐tillförsel	  :	  7,5	  l/min
Tid(min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
O2	  (%) 18,2 17,4 17,1 16,9 17,2 17 17,2 17,2 17,3 17,2 17 16,6 17,2 17 17,1
CO2	  (%)	   13,126 16,945 18,377 19,332 17,900 18,854 17,900 17,900 17,422 17,900 18,854 20,764 17,900 18,854 18,377

H2O-‐mängd	  :	  300	  ml	  ;	  CO2-‐mängd	  :1500	  ml/min	  ;Luft-‐tillförsel	  :	  10	  l/min
Tid(min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
O2	  (%) 18,7 18,3 18,3 18,3 18,1 18,3 18,2 18,2 18,2 18,3 18,3 18,3 18,3 18,2 18,1
CO2	  (%)	   10,740 12,649 12,649 12,649 13,604 12,649 13,126 13,126 13,126 12,649 12,649 12,649 12,649 13,126 13,604

H2O-‐mängd	  :	  300	  ml	  ;	  CO2-‐mängd	  :1500	  ml/min	  ;	  Luft-‐tillförsel	  :	  12,5	  l/min
Tid(min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
O2	  (%) 19 18,7 18,7 18,7 18,7 18,5 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 1,7 18,7 18,7 18,6
CO2	  (%)	   9,308 10,740 10,740 10,740 10,740 11,695 10,740 10,740 10,740 10,740 10,740 91,885 10,740 10,740 11,217



 

  
iv 

 
Nedan vid vattenvolym 500 ml för samma borrade hål som tidigare nämnts. 
 

 
 

H2O	  :	  500	  ml	  ;	  CO2	  :	  200ml/min	  ;	  Luft	  :	  2,5L/min
Tid	  [min] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
O2	  % 20,7 19,9 19,4 19,2 19,1 19 19 19 19 19 19 19 19,1 19,1 19,1
CO2	  % 1,193 5,012 7,399 8,353 8,831 9,308 9,308 9,308 9,308 9,308 9,308 9,308 8,831 8,831 8,831

H2O	  :	  500	  ml	  ;	  CO2	  :	  200ml/min	  ;	  Luft	  :	  5	  L/min
Tid	  [min] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
O2	  % 20,4 20,1 19,8 19,8 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9
CO2	  % 2,625 4,057 5,489 5,489 5,012 5,012 5,012 5,012 5,012 5,012

H2O	  :	  500	  ml	  ;	  CO2	  :	  200ml/min	  ;	  Luft	  :	  7,5	  L/min
Tid	  [min] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
O2	  % 20,5 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4
CO2	  % 2,148 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625

H2O	  :	  500	  ml	  ;	  CO2	  :	  200ml/min	  ;	  Luft	  :	  10	  L/min
Tid	  [min] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
O2	  % 20,6 20,5 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6
CO2	  % 1,671 2,148 1,671 1,671 1,671 1,671 1,671 1,671 1,671 1,671

H2O	  :	  500	  ml	  ;	  CO2	  :	  200ml/min	  ;	  Luft	  :	  12,5	  L/min
Tid	  [min] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
O2	  % 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6
CO2	  % 1,671 1,671 1,671 1,671 1,671 1,671 1,671 1,671 1,671 1,671

H2O	  :	  500	  ml	  ;	  CO2	  :	  1500ml/min	  ;	  Luft	  :	  2,5	  L/min
Tid	  [min] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
O2	  % 15,5 12,9 11,8 11,3 11 10,9 10,9 10,9 11 11 10,9
CO2	  % 26,014 38,425 43,675 46,062 47,494 47,971 47,971 47,971 47,494 47,494 47,971

H2O	  :	  500	  ml	  ;	  CO2	  :	  1500ml/min	  ;	  Luft	  :	  5	  L/min
Tid	  [min] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
O2	  % 16,8 15,8 14,9 15,1 15,3 15 14,7 14,7 15 14,9 15 15,4 14,6 15,1 14,8 14,7 14,8 14,9 15 15,7
CO2	  % 19,809 24,582 28,878 27,924 26,969 28,401 29,833 29,833 28,401 28,878 28,401 26,492 30,310 27,924 29,356 29,833 29,356 28,878 28,401 25,060

H2O	  :	  500	  ml	  ;	  CO2	  :	  1500ml/min	  ;	  Luft	  :	  7,5	  L/min
Tid	  [min] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
O2	  % 18,4 17,7 17,4 17,2 17,5 17,5 17,2 17,2 17,3 17,4 17,5
CO2	  % 12,172 15,513 16,945 17,900 16,468 16,468 17,900 17,900 17,422 16,945 16,468

H2O	  :	  500	  ml	  ;	  CO2	  :	  1500ml/min	  ;	  Luft	  :	  10	  L/min
Tid	  [min] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
O2	  % 18,8 18,3 18,3 18,2 18,2 18,2 18 18,2 18,2 18,2
CO2	  % 10,263 12,649 12,649 13,126 13,126 13,126 14,081 13,126 13,126 13,126

H2O	  :	  500	  ml	  ;	  CO2	  :	  1500ml/min	  ;	  Luft	  :	  12,5	  L/min
Tid	  [min] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
O2	  % 19,1 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9
CO2	  % 8,831 9,785 9,785 9,785 9,785 9,785 9,785 9,785 9,785 9,785



 

  
v 

 
 
Nedan vid vattenvolym 3500 ml för samma borrade hål som tidigare nämnts. 
 
 

 
 
 

 

H2O-‐mängd	  :	  3.5	  l	  ;	  CO2-‐mängd	  :	  200	  ml/min	  ;	  Luft-‐tillförsel	  :	  2.5	  l/min
Tid(min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
O2	  (%) 19,1 18,1 17,9 17,9 17,9 18 18 18,1 18,1 18,2 18,2
CO2	  (%)	   8,831 13,604 14,558 14,558 14,558 14,081 14,081 13,604 13,604 13,126 13,126

H2O-‐mängd	  :	  3.5	  l	  ;	  CO2-‐mängd	  :	  200	  ml/min	  ;	  Luft-‐tillförsel	  :	  5	  l/min
Tid(min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
O2	  (%) 20,2 20 19,9 20 20 20,1 19,9 20,1 20,1 20,1
CO2	  (%)	   3,580 4,535 5,012 4,535 4,535 4,057 5,012 4,057 4,057 4,057

H2O-‐mängd	  :	  3.5	  l	  ;	  CO2-‐mängd	  :	  200	  ml/min	  ;	  Luft-‐tillförsel	  :	  7,5	  l/min
Tid(min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
O2	  (%) 20,3 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,3 20,3 20,3
CO2	  (%)	   3,103 3,580 3,580 3,580 3,580 3,580 3,580 3,103 3,103 3,103

H2O-‐mängd	  :	  3.5	  l	  ;	  CO2-‐mängd	  :	  200	  ml/min	  ;	  Luft-‐tillförsel	  :	  10	  l/min
Tid(min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
O2	  (%) 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,5 20,4 20,5
CO2	  (%)	   2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 2,148 2,625 2,148

H2O-‐mängd	  :	  3.5	  l	  ;	  CO2-‐mängd	  :	  200	  ml/min	  ;	  Luft-‐tillförsel	  :	  12,5	  l/min
Tid(min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
O2	  (%) 20,5 20,4 20,5 20,4 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5
CO2	  (%)	   2,148 2,625 2,148 2,625 2,148 2,148 2,148 2,148 2,148 2,148

H2O-‐mängd	  :	  3.5	  l	  ;	  CO2-‐mängd	  :	  1500	  ml/min	  ;	  Luft-‐tillförsel	  :	  2,5	  l/min
Tid(min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
O2	  (%) 10,3 9,03 8,84 8,88 8,93 8,86 8,94 8,91 8,88 8,95
CO2	  (%)	   50,835 56,897 57,804 57,613 57,375 57,709 57,327 57,470 57,613 57,279

H2O-‐mängd	  :	  3.5	  l	  ;	  CO2-‐mängd	  :	  1500	  ml/min	  ;	  Luft-‐tillförsel	  :	  5	  l/min
Tid(min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
O2	  (%) 15,5 13,6 14 13,9 13,8 14,8 14,3 14,2 14,5 13,9 14,3 14,2 14,6 14,1 14,2
CO2	  (%)	   26,014 35,084 33,174 33,652 34,129 29,356 31,742 32,220 30,788 33,652 31,742 32,220 30,310 32,697 32,220

H2O-‐mängd	  :	  3.5	  l	  ;	  CO2-‐mängd	  :	  1500	  ml/min	  ;	  Luft-‐tillförsel	  :	  7,5	  l/min
Tid(min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
O2	  (%) 17,5 17,4 17,3 17,2 17,3 17,3 17,4 17,3 17,4 17,3
CO2	  (%)	   16,468 16,945 17,422 17,900 17,422 17,422 16,945 17,422 16,945 17,422

H2O-‐mängd	  :	  3.5	  l	  ;	  CO2-‐mängd	  :	  1500	  ml/min	  ;	  Luft-‐tillförsel	  :	  10	  l/min
Tid(min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
O2	  (%) 18,2 17,9 18 17,9 18 18 18 17,9 18 18,1
CO2	  (%)	   13,126 14,558 14,081 14,558 14,081 14,081 14,081 14,558 14,081 13,604

H2O-‐mängd	  :	  3.5	  l	  ;	  CO2-‐mängd	  :	  1500	  ml/min	  ;	  Luft-‐tillförsel	  :	  12,5	  l/min
Tid(min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
O2	  (%) 18,6 18,6 18,6 18,6 18,5 18,5 18,6 18,5 18,5 18,6
CO2	  (%)	   11,217 11,217 11,217 11,217 11,695 11,695 11,217 11,695 11,695 11,217


