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LIVOPAN® 
Information till barn och föräldrar.

Making our world more productive



Den här broschyren är skriven för dig som ska genomgå en behandling eller undersökning 
där du kommer att få lustgas som smärtlindring. Lustgas är en osynlig gas som man kan 
 andas in genom en mask. Den har både en lugnande inverkan och en smärtlindrande  effekt.

1. Vad är lustgas? 
 
Lustgas kan också beskrivas som skrattluft eller 
skrattgas. Lustgas är både smärtstillande, lugnande 
och lite avslappnande. Den andas man in  genom 
en mask som täcker både mun och näsa. Gasen kan 
smaka lite sött i munnen, den kan ibland göra att du 
blir lite yr, känner stickningar i benen och armarna 
och kanske att kroppen somnar, men du är  vaken 
hela tiden och ser och hör allt. Det är inget som är 
något farligt och det går snabbt över.

2. Här får du lustgasen 
 
Du får halvsitta eller ligga ned när du andas lust-
gas. Sköterskan hjälper dig oftast att hålla i masken. 
Du andas in lustgasen i lugn och ro några minuter 
innan du ska behandlas. Sedan fortsätter du att 
 andas in lustgas med lugna och ordentliga andetag 
under hela behandlingen. När allt är klart och vi tar 
bort masken, försvinner lustgasen ur kroppen på 
bara några minuter.



3. Hur fungerar det? 
 
Lustgasen andas du in när du drar egna andetag, 
det är alltså inget som blåser i ansiktet. Lust gasen 
kommer genom den lilla vit/blå slangen och din 
utandningsluft försvinner genom den tjocka vita 
slangen. Ibland brusar det lite från den slangen 
men det är för att suga ut lustgasen som du redan 
har andats. Andningsmaskerna kan se lite olika ut.

4. Vi kontrollerar och mäter under tiden 
 
Vi är med hela tiden och ser till att allt går bra. 
Ibland använder vi också en apparat som mäter att 
du andas bra och den sätter man med en klämma 
på fingret och det gör inte ont. 
 
Dina föräldrar får också vara med och hålla dig 
sällskap.

5. Vad händer efteråt? 
 
När allt är klart kan du få andas syrgas en liten 
stund för att hjälpa till att ta bort all lustgas som du 
har andats in. Det går också bra utan syrgas.  
 
Alldeles snart mår du som vanligt igen.

Framtagen i samarbete med Barn- och ungdomskliniken i 
Örebro, av Ulrika Kuusenaho, Barnsjuksköterska.



Vänd dig till oss. 
 
Linde Healthcare arbetar för att ständigt utveckla produkter och tjänster för 
sjukvården. Vi levererar läkemedelsgaser, utrustning och utbildar i hantering 
samt användning. Våra medicinska gaser klassas som läkemedel – de tillverkas 
och distribueras i enlighet med såväl europeiska regelverk som svenska lagar 
och förordningar. Vi var först med att registrera medicinskt oxygen som läke-
medel (Sverige 2005).  
 
Linde Healthcare Sverige är en del av Linde plc som finns representerad i över 
100 länder. Den svenska organisationen ingår juridiskt i Linde Gas AB. Mer 
 information om oss samt våra produkter och tjänster hittar du på 
www.linde-healthcare.se 
 
 
Linde Healthcare kundcenter 
 
Linde Healthcares kundcenter svarar på frågor,  
tar emot beställningar och koordinerar alla leveranser.  
Öppettider vardagar 8.00–16.00 
healthcare.se@linde.com  
Telefon 08-731 18 00

Linde Gas AB 
Linde Healthcare, Rättarvägen 3, 169 68 Solna 
Tel +46 8 731 10 00, www.linde-healthcare.se 
® LIVOPAN är ett registrerat varumärke som tillhör Linde plc och dess dotterbolag. © Copyright 2020, Linde plc.
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