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Nya riktlinjer kräver neuromuskulär monitorering av 
patienter och tillgång till monitorer i varje 
operationssal
Nyhet: Uppsala, den 22 maj 2021. Senzime AB (publ) meddelar idag att organisationen för 
brittiska experter i anestesiologi, Association of Anaesthetists, har utfärdat nya riktlinjer för 
monitorering av neuromuskulär blockad i Storbritannien och Irland. Riktlinjerna anger bland 
annat att kvantitativ monitorering måste finnas tillgänglig på samtliga operationssalar och 
användas på alla patienter som får muskelblockerande läkemedel.

Komplikationer till följd av narkos fortsätter vara ett stort problem där konsekvenserna av otillräcklig 
återhämtning kan leda till allt ifrån generell muskelsvaghet och fördröjd återhämtning till 
lunginflammationer och död.

De nya riktlinjerna anger att kvantitativ neuromuskulär övervakning måste användas under samtliga 
faser av narkosen när neuromuskulärt blockerande läkemedel administreras, såväl innan läkemedlet 
administreras till dess att 90 % muskelåterhämtning har bekräftats.

Riktlinjen säger också att när handen inte är tillgänglig under operationen föreslås användning av en 
monitor där du kan stoppa in armen som till exempel elektromyografi (EMG). Detta krav förstärktes 
också under ett webinar som hölls av föreningen idag som betonade att endast EMG-övervakning kan 
ge exakta värden då äldre tekniker överskattar återhämtning av muskeltonus.

Antalet operationer/ operationssalar i Storbritannien och Irland som påverkas av de nya riktlinjerna 
bedöms uppgå till mer än 10 miljoner operationer årligen fördelat på över 3 000 operationssalar.

"Detta är ännu ett officiellt erkännande av de kritiska komplikationer som kan inträffa vid narkos om en 
kvantitativ monitor inte används. Senzimes TetraGraph-system är utvecklat för att förhindra detta och vår 
lösning och de starka rekommendationerna att övervaka varje patient oavsett typ av operation är verkligen 
ett stort steg framåt för att förbättra patientsäkerheten i världen", säger Pia Renaudin, VD för Senzime.

TetraGraph är ett unikt, kvantitativt och EMG-baserat digitalt system som är utformat för att 
tillgodose behoven vid övervakning av fysiologiska data vid operation av patienter som får generell 
narkos och muskelavslappning med hjälp av neuromuskulära blockerande läkemedel (NMBA). 
TetraGraph stimulerar en perifer nerv och mäter, analyserar och visar muskelfunktionen i realtid hos 
patienter som får NMBA som en del av deras generella narkos. TetraGraph kan användas vid alla typer 
av operationer och i samtliga sjukhusmiljöer då den är mobil och kan följa patienten.
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Länk till de nya riktlinjerna
https://associationofanaesthetists-publications.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/anae.15501

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, verkställande direktör
Tel: +46 70-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

Om Senzime

Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa 
patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning 
heter TetraGraph, ett medicintekniskt system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av 
neuromuskulär blockad i patienten. Målet är förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i 
vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa vårdens 
riktlinjer och läkemedelsrekommendationer bidrar TetraGraph till kortare sjukhusvistelser och lägre 
vårdkostnader – i en värld där alla vaknar upp säkert efter operation. Visionen är en värld utan 
narkosrelaterade komplikationer. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och 
USA värderas till över 15 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth 
Market (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8 528 00 399, , är Certified Adviser för Senzime. info@fnca.se

mwww.senzime.co

Bifogade bilder

Photo TetraGraph in OR

Bifogade filer

Nya riktlinjer kräver neuromuskulär monitorering av patienter och tillgång till monitorer i varje 
operationssal

https://associationofanaesthetists-publications.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/anae.15501
http://www.senzime.co/
https://storage.mfn.se/8bc228e9-7daa-46c9-ad4e-59182f8dfa7f/photo-tetragraph-in-or.jpeg
https://storage.mfn.se/0795267c-026c-48e3-a5ae-7afb036c2364/nya-riktlinjer-kraver-neuromuskular-monitorering-av-patienter-och-tillgang-till-monitorer-i-varje-operationssal.pdf
https://storage.mfn.se/0795267c-026c-48e3-a5ae-7afb036c2364/nya-riktlinjer-kraver-neuromuskular-monitorering-av-patienter-och-tillgang-till-monitorer-i-varje-operationssal.pdf

