
Albertslund Kommune 
Plejeboligområdet 

 
Procedure  

 
 
 
Emne: Rubens ballon. 
 
 
Henvender sig til: Sundhedsfagligt uddannet personale i Plejeboligområdet. 
 
Formål: Viden om hvordan rubens ballon anvendes. 

- Anvendes til beboere ved ophør af respiration. 
- Ballonen der er selvekspanderende, fylder sig selv med luft, og ved tryk på ballonen 

blæses der luft ned i bebeoerens luftveje. 
- Skal tilkobles O2 så snart Falck ankommer. 

 
Ansvar: 
Det er afdelingslederen der er ansvarlig for at der findes en rubens ballon, at den er intakt og 
at den udskiftes ved udløb. 
Vær opmærksom på, at nogle er engangs, og skal kasseres efter brug. Hvis du har anvendt 
en engangsballon skal du informere din leder, der vil sørge for at der bliver indkøbt en ny. 
 
Placering: 

- Humlehusene: I sygeplejedepotet. 
- Albertshøj: I akut skabene ved vagtstuerne. 

 
Fremgangsmåde: 

- Beboeren skal ligge på ryggen, således at luftvejene er frie. 
- Tjek at der ikke er fremmedlegemer i beboerens mund/hals. Fjern evt. tandprotese. 
- Den, der skal ventilere skal stå bag beboerens hoved. 
- Træk beboerens hoved bagover ved, at holde på panden med den ene hånd og træk 

hagen op med den anden hånd – således at der skabes underbid. Dette for, at åbne 
beboerens luftveje. 

- Dæk beboerens mund og næse med ventilationsmasken. Hold masken tæt til ansigtet i 
et greb med den ene hånds 4 første fingrer. Lillefingeren presser kæben op. 

- Start med at ventilere beboeren ved rytmisk at trykke ballonen sammen med den 
anden hånd 15 gange – skal evt. gentages. 

- Det er vigtigt at beboerens brystkasse hæver og sænker sig i forbindelse med 
ventilationen. 
 

Rengøring: 
Masken og ballonen aftørres med 70 % sprit. Hvis masken er meget forurenet skal den  
kasseres. 
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