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Formål 

Formålet med dette katalog er at give et overblik over hyppigt anvendte ventiltyper i DK, en overordnet 

beskrivelse af deres funktionsprincipper og hvilke kliniske overvejelser valg af ventiltype giver anledning til 

ved anvendelse på en operationel gruppering af hydrocefalustyper.  

Det er hensigten, at de beskrevne principper skal være anvendelige på de fleste patienter og i de fleste 

almindeligt forekommende kliniske situationer. Der gøres opmærksom på, at de standardprincipper, der er 

formålet med og indholdet i dette katalog, ikke ukritisk kan anvendes på alle patienter eller i alle 

situationer: tidligere sygdoms- og behandlingsforløb og andre forhold vil hos nogle patienter betyder, at 

ventilvalg og andre behandlingsbeslutninger må træffes meget individuelt og derfor kan afvige endog 

betragteligt fra standardprincipperne i dette katalog. Valg af ventil bør så vidt muligt foretages på grundlag 

af viden om patientens ICP enten ved individuel måling/monitorering eller ud fra publicerede værdier for 

sygdomssgruppen.  

Helt overordnet er målet med ventilbehandling at normalisere ICP.  

Værdier for normalt ICP er ikke endeligt dokumenteret, men nyeste data tyder på – 5 - + 2 mmHg i opret 

stilling og 0- +5 mmHg i liggende stilling hos voksne. Tilsvarende værdier hos børn er sandsynligvis højere; 0 

- + 3 mmHg i opret stilling og +5 -+10 mmHg liggende (Pedersen SH et al. World Neurosurg. 2018 Feb; Chari 

A et al Acta Neurochir 2017). 

Der gøres desuden opmærksom på, at ETV generelt bør anses for den primære behandlingsform, når der 

foreligger obstruktiv hydrocefalus som radiologisk og/eller klinisk diagnose.  

 

Generelt om ventiltyper 

Hydrocefalusventiler er enten differentialtryksventiler eller flowregulerede ventiler. En simpel definition på 

trykreguleret regulator er, at den holder den samme differentialtryk uanset flowet, mens en flowregulator 

er en anordning som holder det samme flow uanset differentialtrykket. 

Aktuelt er der kun én producent af flowregulerede ventiler (Orbis Sigma ®) – alle øvrige kommercielt 

tilgængelige ventiler er af typen differentialtryksventil (f.eks. Hakim, Sophysa ® fixed pressure, Delta ®, 

GAV®). Dette indebærer også, at alle justerbare ventiler fungerer efter differentialtryksprincippet (f.eks., 

Codman Medos ®, Certas ®, Strata®, Sophysa Polaris®, ProGAV®). De forskellige typer adskiller sig ved deres 

åbningstryk og for de justerbare ved antallet af justeringsmuligheder. Certas ventilen har som den eneste 

en indstilling, der betegnes ”virtual off”, hvor åbningstrykket er så højt, at ventilen anses for i praksis at 

være lukket, hvilket kan være fordelagtigt i kliniske situationer, hvor der er behov for midlertidig lukning og 

genåbning af shunten. 

 

Differentialtryksventiler 

Figur og tabel nedenfor viser funktionsprincippet for differentialtryksventiler. Den basale mekaniske 

funktion er, at ventilen indeholder en lukkemekanisme, som skubbes åben, når trykket (åbningstrykket) er 

tilstrækkeligt. Afhængig ad fabrikatet kan mekanismen være en af i alt 4 typer: fjeder ventiler, f.eks. ball in 

cone (fastindstillede ventiler fra f.eks. Miethke, Codman, Sophysa samt justerbare ventiler); Diaphragm 



 

 

Der opnås kun et ICP, som svarer til 

ventilens åbningstryk, når trykket ved 

ventilens udløb er 0 – dvs. i alle 

situationer, hvor trykket ved ventilens 

udløb er forskelligt fra 0, vil man opnå 

et ICP, der ikke er det samme som 

ventilens åbningstryk. Tabellen viser 

det faktisk opnåede ICP for en shunt i 

forskellige situationer. 

 

Klinisk/radiologisk overdrænage og et 

målt ICP i opret stilling på f.eks. – 23 

mmHg ønskes korrigeret til – 5 (sv.t. 

formodede normale ICP i vertikal 

position). Ventilen opjusteres til 18 for 

at opnå dette. Dette resulterer samtidig 

i, at liggende ICP nu er 18. Dvs. at 

overdrænagen i opret stilling nu 

resulterer i underdrænage/forhøjet ICP i 

liggende stilling 

 

valves (fastindstillede ventiler fra f.eks Medtronic). De to sidste typer (slit valves, Miter valves) anvendes 

stort set ikke i DK. 

 

Åbningstrykket er bestemt af forskellen mellem ventilens indløb og udløb: Intraventrikulært tryk  =  

ventilens åbningstryk – hydrostatisk tryk + intraabdominale tryk. I praksis er det et intraabdominale tryk 

ikke kendt, men vurderes i.f.t. en adipøs eller normal krop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved at sammenholde nedenstående og ovenstående figur ses effekten af indstillingsændring på justerbare 

ventiler (i dette eksempel fra 10 til 18). Bemærk, at man ved justering ændrer åbningstrykket – det er en 

udbredt misforståelse, at det er modstanden i systemet, der justeres. 

 

 

 

 

 

 

 Åbningstryk  
8 

Åbningstryk 
12 

Åbningstryk 
15 

 

Udløbstryk 0 ICP 8 
(= 0 + 8) 

ICP 12 
(= 0 + 12) 

ICP 15 
(= 0 + 15) 

Sv.t. liggende stilling 

Udløbstryk - 10 ICP -2 
(= -10 + 8) 

ICP +2 

(= -10 + 12) 

ICP +5 
(= -10 + 15) 

Sv.t. stående stilling 

Udløbstryk + 5 ICP 13 
(= 5 + 8) 

ICP 17 
(= 5 + 12) 

ICP 20 
(= 5 + 15) 

Adipøse, liggende stilling 
Atrialt afløb 



 

 

 

 

Antisifon og anti-gravitationsventiler/overdrænagebeskyttelse 

For at modvirke differentialtryksventilers indbyggede egenskab til at være enten overdrænerede 

opret/velregulerende liggende eller velregulerende opret/underdrænerende liggende, anbefales som 

generelt princip, at der tilkobles en enhed, som modvirker overdrænage. Ventilen vælges/justeres, så der 

opnås velreguleret tryk i liggende stilling, idet antisifon/anti-gravitationsventil aktiveres, når patienten 

rejser sig op. Der er mange kommercielle varianter. De to grundlæggende hovedprincipper er 1) to 

parallelle kanaler i ventilen; 2) tilkobling af ekstra åbningstryk. 

 

Antisifoner er systemer med to parallelle kanaler, hvor den ene med største diameter er åben i liggende 

stilling; i stående stilling lukkes denne, og CSF er nu tvunget til den anden med en mindre diameter/større 

modstand/mindre flow. Ventiler med s.k. parallelle kamre (”deltakamre”; f.eks. Medtronic Delta Valve ®, 

Delta chamber, Strata 2) eller spiralsnoet parallel kanal (Codman Siphon Guard ®) hører til denne type. 

 

Antigravitationsventiler (AGD) er systemer med tilkobling af ekstra åbningstryk under den primære ventil i 

form af yderligere en serielt indkoblet differentialtryksventil, som aktiveres, når patienten rejser sig (f.eks 

Shuntassistant ®, GAV® fra Miethke). Denne type enheder fås også regulerbare, hvor det tilkoblede ekstra 

åbningstryk kan justeres (Miethke ProSA®, MBlue®). Nedenstående tabel angiver vejledende værdier for 

valgte åbningstryk (fastindstillet) for voksne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alder Mobilitet Højde Krops 
form 

Anbefalet åbningstryk i cmH2O 

(primær ventil/AGD) 

 
 
 
 
ældre end 60 år 
 
 
 

 
mobil 
 
 

mindre end 
1,60 m  
 

adipøs 5 / 25 
tynd 5 / 30 

størrere end 
1,60 m 
 

adipøs 5 / 30 
tynd 5 / 35 

 
immobil 
 
 

 
mindre end 
1,60 m 

adipøs 5 / 25 

tynd 5 / 25 

 
størrere end 
1,60 m 

adipøs 5 / 25 
tynd 5 / 30 

 
 
 
 
 
 
yngre end 60 år 
 
 
 

 
 
mobil 
 
 
 

mindre end 
1,60 m  
 

adipøs 5 / 25 
tynd 5 / 30 

1,60 m 
to 
1,80 m  
 

adipøs 5 / 30 
tynd 5 / 35 

størrere end 
1,80 m 
 

adipøs 5 / 30 
tynd 5 / 35 

 
immobil 
 
 

 
mindre end 
1,60 m 

adipøs 5 / 25 
tynd 5 / 30 

størrere end 
1,60 m 
 

adipøs 5 / 25 
tynd 5 / 30 



 

 

Det ses, at flow først holdes på det fastsatte 

(konstante) vol/tid, når trykket er over en 

grænse (grøn zone). 

Ved tryk under denne grænse fungerer 

ventilen som en differentialtryksventil med et 

åbningstryk (rød pil) og flow som en lineær 

funktion af trykket (gul zone). 

I hvor høj grad ventilen i praksis kommer til at 

fungere flowstyret eller differetialtrykstyret, 

afhænger af, hvor meget af funktionstiden, 

systemet befinder sig i grøn vs. gul/rød zone 

 

Funktionskurven for OSV sat i relation til 

klinisk relevante ICP værdier. Flow fastholdes 

på 24 ml/time ved ICP > 9,6 mmHg. 

Ventilen er differetialtrykstyret uden 

overdrænagebeskyttelse ved ICP mellem 5,9 

og 9,6 mmHg. Ventilen er lukket ved tryk < 

5,9 mmHg. 

Ved ICP>300 mm vand (22 mmHg) er der en 

sikkerhedsmekanisme, som åbner ventilen til 

igen at være trykstyret. 

 

Anvendes AGD, er patientens højde og vægt vejledende. (se tabel ovenfor). Hvis der anvendes parallelle 

typer af antisifon, skelnes der ikke mellem forskellige patienttyper, idet man regner med, at ”omdirigering” 

af flow til den tynde kanal tilgodeser behovet i de fleste kliniske situationer, men indtrykket er, at de er 

mindre mekanisk pålidelige end AGD, fordi den tyndere parallelle kanal er sårbar for tilstopning. 

Flowregulerede ventiler 

Funktionsprincippet for denne type ventil er, at flow ikke kan øges ud over et fastsat maksimalt 

volumen/tidsenhed.  Orbis Sigma® (Integra) har længe været den eneste tilgængelige af denne type. 

Ventilen beskrives nogle gange som ”selvregulerende”, fordi den er fremstillet til at selvjustere til og 

fastholde et maksimalt flow på enten 24 ml/time eller 12 ml/time (OSV low flow). Figurerne nedenfor viser 

hhv. princippet for funktionen i flowregulerede/membran ventiler og funktionskurven for OSV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operationel gruppering af hydrocefalustyper 

Der henviser til grundigere gennemgang af definition, symptomer, diagnostik for forskellige typer af 

hydrocefalus og relaterede sygdomme i Hydroguiden og i lærebøger (f.eks FADLs Klinisk Neurologi og 

Neurokirurgi 7. udgave, Kapitel 26). I nedenstående er kun de allermest nødvendige karakteristika nævnt. 

 

 



 

 

Idiopatisk normaltrykshydrocefalus (iNPH) 

Klinisk beskrivelse: triade - 2 ud af 3 symptomer: gangforstyrrelse, urgeinkontinens, kognitive udfald. Ved 

isoleret gangforstyrrelse kan NPH fortsat overvejes, hvis radiologiske og liqourdynamiske kriterier 

understøtter diagnosen. Diagnosen er usandsynlig for patienter under 40 år 

Radiologisk evans ratio > 0.3, corpus callosum vinkel < 90 grader, DESH. 

 

ICP er ”lavt”, og CSF cirkulations/udløbsmodstand er forøget. Behandlingsmæssige krav til ventil er derfor 

et lavt åbningstryk, hvilket samtidig medfører væsentlig risiko for symptomgivende overdrænage (kliniske 

stillingsrelaterede symptomer og/eller subdurale hæmatomer/hygromer). Ofte foreligger udelukkende 

viden om patientens ICP fra lumbal perfusionsundersøgelse – dvs. kortvarigt og i liggende stilling, hvilket 

kan bruges til vejledning af ventilkarakteristika i liggende stilling. I de (færre) tilfælde, hvor der foreligger 

ICP måling under stillingsændringer – evt. som led i døgnmonitorering – kan dette vejlede kvantitering af 

overdrænagebeskyttelse. 

Overdrænagekomplikation i form af subdurale hæmatomer kan forekomme ved alle ventiltyper. Er 

der anvendt fastindstillet ventil, vil i det fleste tilfælde være nødvendigt, at ventilen lukkes, fjernes eller 

skiftes til anden type med bedre overdrænagebeskyttelse og/eller reguleringsmuligheder. Balancen mellem 

klinisk effekt og overdrænage kan være vanskelig at ramme, og det kan være hensigtsmæssigt samtidig at 

reducere åbningstryk i liggende stilling og øge vertikalt åbningstryk kan foretages uafhængigt af hinanden. 

 

 Fastindstillet differentialtryksventil: åbningstryk 5-8 mmHg – eller lavere. Effektiv 

overdrænagebeskyttelse anbefales enten indbygget i ventilen eller tilkoblet distalt for denne. 

 Flowreguleret ventil med opmærksomhed på, om patienten har målte ICP-værdier i ventilens 

flowoptimerede område. 

 Justerbar differentialtryksventil har den fordel, at der kan justeres non-invasivt for at ramme en 

optimal behandlingseffekt. 

o Overdrænage kan i nogle tilfælde afhjælpes non-invasivt ved at maksimere ventilens 

åbningstryk – Certas ventil har en særlig option at sætte ventilen på ”virtual off” og 

derefter gradvist reducere åbningstrykket. 

o Hvis der er anvendt regulerbar differentialtryksventil og regulerbar AGD i serie, er det 

muligt at justere åbningstryk i liggende og opret stilling uafhængigt af hinanden. Sættes 

begge enheder på maksimalt åbningstryk, opnås også en ”virtual off effekt”. 

 

Sekundær hydrocefalus hos voksne 

Klinisk beskrivelse: Sekundær hydrocefalus forekommer som ledsage- eller følgetilstand ved mange 

sygdomme i hjernen. Hvis tilstanden er dokumenteret eller meget sandsynlig obstruktiv hydrocefalus, 

anbefales primært ETV. De hyppigste årsager er blødning (især SAH, IVH), hovedtraume og cerebrale 

neoplasier. Symptomerne kan være svarende til NPH-triade, højtrykshydrocepalus (hovedpine, kvalme, 

opkastninger, etc) eller en blanding (oftest NPH-symptomer + hovedpine). I mange er der cerebrale skader 

efter den primære sygdom, og hvis de er omfattende, så kan symptomerne på hydrocefalus udelukkende 

være manglende fremgang i mobilisering og genoptræning. 

  

 



 

 

Patienterne er yngre end patienter med iNPH, og ICP er ofte noget højere. Hvis kliniske symptomer og 

scanning er karakteristiske, kan beslutning om operation træffes uden yderligere undersøgelser. Hvis 

tilstanden ikke er karakteristisk, anbefales supplerende udredning i form af ICP-monitorering og/eller CSF 

perfusionsundersøgelse. Behandlingsmæssige krav til ventil er derfor et lidt højere åbningstryk. Hvis der 

anvendes differentialtryksventil, skal der suppleres med AGD eller antisifon for at modvirke overdrænage 

(kliniske stillingsrelaterede symptomer, ubehag ved mobilisering og/eller subdurale 

hæmatomer/hygromer). 

Hvis der foreligger viden om patientens ICP fra lumbal perfusionsundersøgelse, døgnmonitorering og/eller 

ICP-måling under stillingsændringer, kan dette vejlede kvantitering af primær ventil og 

overdrænagebeskyttelse. 

 

 Fastindstillet differentialtryksventil: åbningstryk 5-8 mmHg – eller højere. Effektiv 

overdrænagebeskyttelse anbefales enten indbygget i ventilen eller tilkoblet distalt for denne. 

 Flowreguleret ventil med opmærksomhed på, om patienten har målte ICP-værdier i ventilens 

flowoptimerede område. 

 Justerbar differentialtryksventil har den fordel, at der kan justeres non-invasivt for at ramme en 

optimal behandlingseffekt. 

o Har patienten et regulerbart system, følger håndtering af overdrænage samme 

retningslinjer som beskrevet i afsnittet om iNPH 

o Primært valg af justerbar ventil med et initialt højt åbningstryk og gradvis nedjustering til 

optimal klinisk effekt under samtidig bevågenhed for klinisk/radiologisk overdrænage kan 

være en hensigtsmæssig strategi især hos yngre patienter. 

 

Primær hydrocefalus hos voksne med sandsynlighed for infantil debut 

Klinisk beskrivelse: denne gruppe omfatter patienter, der som voksne diagnosticeres med hydrocefalus, 

men som har brosymptomer i form af stort hoved, kluntet motorik og intellektuel reduktion tilbage til 

barndom og opvækst. Disse patienter har i barndommen har haft en sygdom med høj sandsynlighed for 

hydrocefalus (f.eks. meningitis) og/eller med radiologiske fund, der er karakteristiske for 

børnehydrocefalus. Den bedst beskrevne type er ”LOVA” ("longstanding overt ventriculomegaly in adults"), 

der typisk skyldes en sent diagnosticeret aquaduktstenose. De fleste i denne gruppe har obstruktiv 

hydrocefalus, og derfor er manglende effekt af ETV den hyppigste indikation for shuntoperation i denne 

gruppe. 

 

Da det drejer sig om en meget langvarig kronisk tilstand, hvor ventrikelsystemet ofte er betydeligt dilateret 

og hjernevævsbræmmen tilsvarende udtyndet, er risikoen meget høj for svære komplikationer som følge af 

overdrænage (”sammenfald” af hjernen med store ekstracerebrale ansamlinger).  

 

Behandlingsmæssige krav til ventil er derfor en differentialtryksventil med højt åbningstryk og tilkoblet AGD 

eller antisifon. Dette indebærer samtidig, at balancen mellem at undgå kompliceret overdrænage og at 

opnår en klinisk effekt kan være meget vanskelig at ramme. 



 

 

 Justerbar differentialtryksventil anbefales som primære behandlingsvalg indstillet til initialt højt 

(evt. maksimalt) åbningstryk og gradvis nedjustering til optimal klinisk effekt under samtidig 

bevågenhed for klinisk/radiologisk overdrænage. 

o Tilkoblet overdrænagesikring i serie; optimalt regulerbar AGD p.gr.a. mulighed for at 

justere åbningstryk i liggende og opret stilling uafhængigt af hinanden. 

 Fastindstillet differentialtryksventil: anbefales ikke primært, men kan anvendes ved shuntrevision, 

hvis der har været god og stabil klinisk effekt med regulerbare enhed(er), og hvis fastindstillet 

enhed(er) fås med samme karakteristika. Samme overvejelser for fastindstillet  

overdrænagebeskyttelse. 

 Flowreguleret ventil anbefales ikke, da OSV’s åbningstryk er relativt lavt (8mmHg) og flow er ”låst” 

 

Primær hydrocefalus hos voksne – debuteret/behandlet siden barnealderen 

Klinisk beskrivelse: medfødte misdannelser, neonatal IVH samt følger efter meningitis eller hjernetumor er 

de hyppigste dokumenterede årsager, men i mange tilfælde er årsagen ukendt. Det forudgående kliniske 

forløb deler gruppen i patienter med et ret ukompliceret forløb med få/ingen tidligere revisioner og 

patienter med et komplekst forløb og mange revisioner. Anbefalinger for shuntvalg opdeles tilsvarende. 

 

 Patienter med ukompliceret forløb: har ofte trivedes med en ventil med samme karakteristika 

meget længe, og derfor vil det i de fleste tilfælde være hensigtsmæssigt at en ny ventil ved 

revisionsoperation er identisk med eller så lig den gamle som muligt. Har patienten asymptomatisk 

”slit ventricle syndrome”, er complicance meget lille, og selv små forskelle i ventilmekanik kan 

medføre kliniske symptomer. Der bør udspørges grundigt for stillingsafhængige symptomer i den 

gamle ventils funktionsperiode, da dette kan indikere skift til en regulerbar AGD-enhed med meget 

gradvis opjustering. 

 Patienter med et komplekst forløb: har næsten altid en historik med mange shuntrevisioner og 

anvendelse af flere shuntfabrikater igennem forløbet. Da symptomerne desuden hyppigt er 

multifaktorielle, er den ”perfekte løsning” med god og stabil symptomeffekt svær et opnå. Derfor 

er det generelt hensigtsmæssigt at lade ventilvalget vejlede af ICP måling, hvor man stiler efter at 

optimere ICP så tæt på normale værdier som muligt. Shuntvalg er her meget individuelt, men 

regulerbare muligheder kan være en fordel. Ved at kombinere telemetisk ICP-monitorering og 

regulerbare systemer kan antallet af shuntindgreb halveres i denne patientgruppe. 

o Patienter i denne gruppe kan have antistoffer imod ethylenoxid (EO) og latex på grund af 

gentagne kirurgiske eksponeringer, og er der tilfældet, bør der vælges et system der ikke er 

EO steriliseret (f.eks. udvalget fra Miethke eller Certas ventilen fra Codman) 

 

Børnehydrocefalus 

På grund af vækst og udvikling er hydrocefalus i barnealderen er dynamisk tilstand. Man kan således ikke 

forvente, at barnet har behov for de samme ventilkarakteristika gennem hele opvæksten. Det er påvist, at 

ICP falder gradvist med alderen. Samtidig øges det hydrauliske ”sug” (hydrostatiske tryk) og dermed 

sandsynlighed for overdrænage parallelt med tiltagende længevækst. Gradvist udviklet og efterhånden 

kronisk overdrænage resulterende i ”slit ventricle syndrome” (SVS) er derfor en reel risiko ved behandling 

af børnehydrocefalus. Da SVS kan være særdeles vanskeligt at behandle, når først det er kronificeret, 



 

 

anbefales høj opmærksomhed på radiologiske og/eller kliniske overdrænagetegn. I denne aldersgruppe er 

afsmalnede ventrikler det radiologiske tegn på overdrænage; evt. ventrikel asymmetri med ”kollaps” af 

samsidige forhorn omkring drænet. De kliniske symptomer er hovedpine, svimmelhed og ”generelt 

ubehag” i opret stilling, der lettes/evt. svinder i liggende stilling og forværres under eller efter fysisk 

aktivitet. I de lettere tilfælde er der evt. kun symptomer i forbindelse med fysisk aktivitet, og det kan være 

hindrende for barnets normale udfoldelse. Ved længerevarende overdrænage kan der udvikles et langt 

smalt kranie med fortykkelse af kraniet og dura. 

 

Større børn 

De fleste i denne kategori har været i behandlingsforløb siden 0-2 års alder. Den hyppigste årsag til 

hydrocefalus debuterende hos større børn er sekundært til en tumor. 

 Fastindstillet differentialtryksventil: anvendes, når der ikke kan udføres ETV, som primært valg for 

hydrocefalus debuterende hos større børn, hvor de bio-mekaniske forhold ikke forventes at ændre 

sig meget væsentligt fremover. Denne løsning kan også anvendes ved shuntrevision, når der forud 

har været god og stabil klinisk effekt med enten fastindstillede enhed(er) eller med regulerbare 

enhed(er) i uændret indstilling over længere tid, og hvis fastindstillet enhed(er) fås med samme 

karakteristika. 

o  AGD eller antisifon skal anvendes sammen med en differentialtryksventil enten indbygget i 

ventilhuset eller tilkoblet distalt for.  I de fleste tilfælde kan man anvende fastindstillet 

overdrænagebeskyttelse, men forventes væsentlig længdevækst, bør regulerbar AGD 

overvejes. 

 Flowreguleret ventil kan anvendes med samme overvejelser som beskrevet i punktet ovenfor vedr. 

fastindstillet differentialtryksventil.  Her er tilkobling af yderligere overdrænagesikring ikke vanlig 

procedure. 

 Justerbar differentialtryksventil anbefales som primære behandlingsvalg til mindre børn og hos 

børn, hvor der er påvist eller mistænkt klinisk/radiologisk overdrænage. Indstilling anbefales til 

relativt højt initialt åbningstryk og gradvis nedjustering til optimal klinisk effekt uden overdrænage. 

o Tilkoblet overdrænagesikring i serie er altid nødvendig; optimalt regulerbar AGD p.gr.a. 

mulighed for at justere åbningstryk i liggende og opret stilling uafhængigt af hinanden i takt 

med længdevækst. 

 

Børnehydrocefalus, infantil 

Denne gruppe omfatter børn op til ca. 2 år, hvor suturer stadig er åbne og kraniet stadig er eftergiveligt. 

Hos denne patientgruppe ændrer de biomekaniske forhold sig meget markant indenfor et kortere tidsrum, 

både fordi kraniet bliver solidt, og fordi der bliver er et tiltagende større tidsrum af dagen i opret stilling. 

Som udgangspunkt er fuldt eller delvist regulerbare systemer at foretrække for at imødekomme de 

biologiske ændringer. Dette skal dog sammenholdes med 1) en højere revisionsrate i denne aldersgruppe 

(dvs. at ventilen udskiftes, førend behovet for indstillingsændring opstår og der så er ”unødigt anvendt” en 

dyr løsning); 2) at fuldt regulerbare systemer fylder mere, hvilket kan medføre hudproblemer og 

sårhelingsdefekter hos de helt små. 

 Justerbar differentialtryksventil tilkoblet fast overdrænagesikring med addition på 20-25 cm vand, 

når det er muligt i forhold til barnets størrelse og vægt, hvilket giver mulighed for at justere samlet 

åbningstryk i takt med længdevækst. 



 

 

o Hos helt små børn (< 2500 g) en enkelt slank enhed helst med indbygget 

overdrænagebeskyttelse. 

 Ved blodig eller infektiøs CSF: EVD, ventilløs shunt, Ommaya reservoir, eller VSG som midlertidig 

løsning. Endoskopisk lavage kan muliggøre tidligere permanent shuntanlæggelse. 

  



 

 

Liste over ventiler tilgængeligt på det danske marked:  

  

Forhandler: Ikke justerbare ventiler Programerbare ventiler Antisiphon (type) 

PO medical - Sophy mini SM1 
- Pulsar 

- Polaris 
- Sophy mini SM8 

-SiphonX (AGD) 

Mediplast - OSV II 
- OSV II low 
- Integra DP valve 
system 
-Atlas valve system 
-Equi-flow valve system 
-Pudenz valve system 
-UltraVS valve system 

  -Gravity compensating 
accesssory (AGD) 
-Anti-Siphon Device 
(antisifon – 
deltakammer) 
  
  
  
  

Medtronic Delta valve -Strata II 
- Strata NSC 
  

-Delta Chamber 
(antisifon – 
deltakammer) 

Integra -Contur-Flex 
hydrocephalus valves 
-Integra DP-valves 
-Mishler 
-Codman Hakim 
Precision Fixed Pressure 
valve 
-Integra NPH valve 

-Codman Hakim 
Programmable valve 
-Codman Certas Plus 

-Codman SiphonGuard 
(antisifon – spiralkanal) 

B Braun Medical -GAV 2.0 
-DSV (DualSwitchValve) 
-miniNAV 

proGav 2.0 -Shuntassistant (AGD) 
-proSA (AGD) 
-M. Blue (AGD) 

 

 

 

  



 

 

Billedkatalog over de mest anvendte ventiltyper i DK 

Fastindstillede. 

 OSV 2/OSV low flow 

 

 

 OSV low-pro 

 

 

 GAV2 

 

 



 

 

 

 Codman Hakim 

 

 Delta 

 

Justerbare. 

 ProGAV 2.0 med shuntassistant 

 

 

 



 

 

 ProSA og M. Blue 

 

 

 Certas med og uden Siphonguard 

 

 

 Codman programmable 

 



 

 

 

 Strata  

 

 

  



 

 

Instrukser og video links til justering af programmerbare ventiler: 

 

- proGav justeringsvideo med 1. generations instrumenter: 

https://www.youtube.com/watch?v=9StMZtSh5lM 

 

- proGav 2.0 justeringsvideo med 2. generations instrumenter: 

https://www.youtube.com/watch?v=sYXf_bc3Zlw 

 

- proSA instruks med 1. generations instrumenter: 

https://www.miethke.com/uploads/pics/proSA_Instumente_Gebrauchsanweisung_-

_Instructions_for_use_02.pdf 

 

-M. Blue instruks med 3. generations instrumenter: 

https://thenewblue.com/fileadmin/user_upload/Finale_Dateien_thenewblue/Dokument

e/GBA_13_01_2018-10-18_FG.pdf  

 

- Strata justeringsvideo: 

https://www.youtube.com/watch?v=qydh-bZHQbQ 

 

 Codman programmable instruks: 

http://synthes.vo.llnwd.net/o16/LLNWMB8/US%20Mobile/Synthes%20North%20Americ

a/Product%20Support%20Materials/Brochures/Hakim%20Procedure%20Guide%20VAL-

10-002.pdf 

 

- Certas justering: 

- https://www.casadicura.pc.it/images/specialita/neurochirurgia/CODMAN%20CERTAS%2

0Plus.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=f9FWtvyjs8k 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9StMZtSh5lM
https://www.youtube.com/watch?v=sYXf_bc3Zlw
https://www.miethke.com/uploads/pics/proSA_Instumente_Gebrauchsanweisung_-_Instructions_for_use_02.pdf
https://www.miethke.com/uploads/pics/proSA_Instumente_Gebrauchsanweisung_-_Instructions_for_use_02.pdf
https://thenewblue.com/fileadmin/user_upload/Finale_Dateien_thenewblue/Dokumente/GBA_13_01_2018-10-18_FG.pdf
https://thenewblue.com/fileadmin/user_upload/Finale_Dateien_thenewblue/Dokumente/GBA_13_01_2018-10-18_FG.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qydh-bZHQbQ
http://synthes.vo.llnwd.net/o16/LLNWMB8/US%20Mobile/Synthes%20North%20America/Product%20Support%20Materials/Brochures/Hakim%20Procedure%20Guide%20VAL-10-002.pdf
http://synthes.vo.llnwd.net/o16/LLNWMB8/US%20Mobile/Synthes%20North%20America/Product%20Support%20Materials/Brochures/Hakim%20Procedure%20Guide%20VAL-10-002.pdf
http://synthes.vo.llnwd.net/o16/LLNWMB8/US%20Mobile/Synthes%20North%20America/Product%20Support%20Materials/Brochures/Hakim%20Procedure%20Guide%20VAL-10-002.pdf
https://www.casadicura.pc.it/images/specialita/neurochirurgia/CODMAN%20CERTAS%20Plus.pdf
https://www.casadicura.pc.it/images/specialita/neurochirurgia/CODMAN%20CERTAS%20Plus.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=f9FWtvyjs8k


 

 

Konventionel røntgen og/eller brug af CT scout har sin plads hos hydrocephalus patienter. Røntgen kan, ud 

over at kontrollere for disconection, også bruges som kontrol af og efter en justering af regulerbare ventiler 

til at bekræfte, hvilken indstilling patienten har. Røntgen undersøgelse kan også bruges til kontrol og/eller 

ved undersøgelse hos patienter som fast modstand, f.eks hvor typen af ventil ikke er kendt, forud for 

shuntrevision. CT scout kan oftest bruges, men konventionelt røntgen af kraniet i sideplan kan være at 

foretrække. I afslutningen af billedekataloget er der indsat røntgenbilleder over de mest anvendte 

ventiltyper i Danmark.   
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B Braun Medical: 
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