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Medclair – genombrott på den brittiska marknaden 
 
Medclair, specialisterna på säker lustgashantering har fått i uppdrag att leverera två 
testinstalationer för destruktion av lustgas till två sjukhus i Manchester, 
Storbritannien. 
 
Storbritannien är en för Medclair mycket viktig marknad då lustgas används i 
merparten av alla förlossningar. Landet har historiskt sett inte hanterat problematiken 
med lustgas men på senare tid har landet sjösatt ett större projekt i syfte att minska 
växthusgasutsläpp inom vårdsektorn. 
 
Det är sedan tidigare känt att lustgas är ett arbetsmiljöproblem, dock har man i vissa 
fall förbisett detta eller hanterat problemet genom att ventilera ut gasen från 
behandlingsrummen. Detta är naturligtvis en olycklig lösning då man dels inte har 
kontroll över eventuell kontaminering av personal men främst ett mycket stort 
miljöproblem givet det faktum att 1 kg lustgas motsvarar 297kg CO2 i negativ 
miljöpåverkan. 
 
Uppgörelsen med sjukhuset innebär att Medclair levererar 2 mobila destruktorer som 
skall användas av personal från ett flertal kliniker i nordvästra England. Syftet är att 
under Medclairs vägledning lära sig mer om säker lustgashantering och anpassa 
behandlingsformer så att gasen på ett effektivt sätt kan samlas upp och destrueras i 
en framtida storskalig satsning. 
 
 
"Att vi nu äntligen får förtroendet att hjälpa den engelska sjukvården att ta steget till 
en säker lustgasbehandling är mycket glädjande. Vi har sedan länge arbetat med 
personer inom vården i Storbritannien och vår uppgörelse innebär att vi nu får 
fotfäste på de brittiska öarna. Landet har en mycket hög användning av lustgas men 
har fram till nu hanterat gasen på ett sätt som skulle vara oacceptabelt i bland annat 
Sverige. Vi gläds åt det faktum att debatten i England nu belyser den sektor där vi 
kan bidra. På ett personligt plan är det självklart också tillfredsställande att aktivt 
kunna bidra till att minska klimatproblemet. ”säger Mikael König, Koncernchef 
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