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Airway management is a practical matter, and techniques should be practiced every day. 

Many techniques are described, but the most important question is:   
What is best for the individual patient.



Pre-op undersökning

• Klin us
• CT-scan
• FO-inspektion
• Video-laryngoskop

– Patologins nivå
– Volym
– Densitet (strålning?)
– Blödning-sekretion
– Anatomins kurvatur
– Sannolikt att 

maskventilera/LMA/intubera

• FOI
– Lokalbedövn. o/e sedering

• Videolaryngoskopi
– Lokalbedövn

• Direkt laryngoskopi
– GA

• Trach - LA
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Lokalbedövning - Sedation

• Propofol
• Dexmeditomidine
• Remifentanil



Flexibelt endoskop

Direktlaryngoskop

Videolaryngoskop



Flexibelt endoskopi

+
Flexibelt
Smalt
Lite tryck på vävnad

-
Känsligt för blod och sekret
Öppnar inte anatomin
Rel. svår teknik hos patienter med 
komprimerad luftväg



Direktlaryngoskopi

+
Öppnar anatomin
Okänsligt för blod och sekret
Relativt enkel teknik

-
Behöver ca 20 mm munöppning
Stimulerar genom att trycka på vävnaden



Videolaryngoskopi

+
God anatomisk presentation
Öppnar anatomin
Olika kurvaturer
Mindre stimulation än konventionell

-
Rel känslig för blod och sekret



Vad gjorde vi?



Alternativ

• FOI
– Lokalbedövn. o/e sedering

• Videolaryngoskopi
– Lokalt 

• Direkt/video laryngoskopi
– GA

• Trach - LA

GA



Luftvägsträngsel

2015-09-02



Vila - spontanandning
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Inhalationsanestesi spontanandn.
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Inhalationsanestesi spontanandn.
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Intravenös anestesi

=	↗↗↗ =	↗
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Nu ska vi söva pat.
Men hur? (A)

• Inhalation
– Spontanandning
– (Assisterad andning)

• Preoxygenera 
• Långsam induktion
• Risk för kollaps
• Dålig styrbarhet
• Svår teknik
• Riskabel

2015-09-02



Nu ska vi söva pat.
Men hur? (B)

• Intravenös:
– prop +  relax

• Snabb induktion
• Minskar pharynxtonus
• IPPV
• PEEP (öppnar resistorn)

• ↑ FRC

• Vi måste vara säkra på 
ventilation och intubation



Nu ska vi söva pat.
Men hur? (C)

• Intravenous:
– Propofol
– Ev Ketamin

• Preoxygenering (Optiflow)
• Långsam induktion
• Bevarad spontanandning
• Rel bra pharynxtonus
• LA mot larynx
• Oxygenering i epipharynx
• Luftvägen måste vara öppen
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Tänk först – analysera:
Vilket instrument?
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GA – laryngoskop

• Vilket laryngoskop ska jag ta?
• Vad kan jag?
• Varför kan jag bara Macintosh?
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Direktlaryngoskopi
Val av instrument

• Macintosh  
• Miller / Henderson
• Bronkoskop



Positionering



Pediatriskt bronkoskop  (6 mm)



Huvud position 

Routine use of the sniffing position appears to provide no significant advantage 
over simple head extension for tracheal intubation in this setting. 
The sniffing position appears to be advantageous in obese and head extension–
limited patients.



Huvud position 



Val av videolaryngoskop

• Öppna blad

• Kanallaryngoskop

• Flack kurva

• Kraftigt kurverade



Supraglottic laryngeal cancer
GA, Video

• Old man with large supraglottic
cancer
– Dementia
– Cannot cooperate with awake

intubation or trach (LA) 

• Prepared for emergency trach.
– Surgeon ready during induction

• Anesth:
Preoxygenation (nasal catheter)
200 mg prop.
Laryngoscopy



Sammanfattning

• Analysera patologin
• Vakenintubation om maskventilation och 

laryngoskopi blir svårt
• Undvik FOI vid blödning
• Videoteknik rekommenderas
• Använd lar-skopblad med måttlig kurvatur
• Använd intralaryngeal position
• När ledare behövs: använd hård typ.

• Använd alla normala patienter för att träna 
teknik.
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Vakenintubation

• Vilka patienter?



Anatomisk indelning

• Näshålan
• Munhåla
• Epifarynx
• Orofarynx
• Hypofarynx

Vakenintubation



GA – Vakenintubation ???

• Pre-op us  !?
• Skaffa mer info:

– CT
– Nasoskop
– Lar-skop i LA (video)



GA – Vakenintubation ???

ÖNH-status och laryngoskopi:
Normal indirekt laryngoskopi eller FO-us 
säger inte att det går att göra 
direktlaryngoskopi.



Om man inte kan bestämma sig.
Pre-op us



Bechterew



GA – Vakenintubation ???

• Avancerad lar-cancer


