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SIDE 38

7. Oksygenforgiftning. Ved dykking med nitrox, og spesielt når man nærmer seg de
maksimalt tillatte verdier for pO2, skal både dykker og overflatemannskap være
oppmerksomme på faren for oksygenforgiftning. For overflateforsynt utstyr skal det
gå raskt å skifte pustegass fra nitrox til luft. Ved bruk av hjelm er det viktig at
normal gjennomstrømning opprettholdes slik at man unngår CO2-opphopning. En
dykker som mener å merke tegn på oksygenforgiftning skal straks melde fra om
dette. Pustegasstilførsel fra overflaten skal da umiddelbart skiftes til luft. Vær
oppmerksom på at de første varslene kan være en ubestemt følelse av at «noe er
galt». Ved mistanke eller visshet om akutt oksygenforgiftning skal dykkeren bringes
hurtig til overflaten, selv om det kan medføre lungebrist å ta vedkommende opp
under krampeanfallet. En dykker som får krampeanfall under vann, og som ikke er
iført hjelm eller helmaske, løper en stor risiko for å drukne dersom han ikke straks
hjelpes opp.
Kommentar:
Handling ved aku' oksygenforgiSning burde være nyansert. Det som står her kan gjelde for scubadykkere. De vil ha valget mellom å drukne eller bli ta' opp og risikere lungesprengning. Dersom en
yrkesdykker med full-face maske eller hjelm som får skjelvinger kan beredskapsdykker Jllate seg å
vente Jl den toniske fasen er over innen han bringer dykkeren Jl overﬂaten. Det vil være le'ere og
sikrere for begge. Flere utenlandske bøker er enige med de'e synet.
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Prosessen med revisjon av Norske Dykke- og behandlingstabeller forutse'es kjent fra Jdligere
informasjonsskriv. Denne e-posten sendes direkte Jl kontaktpersonene på distribusjonslisten – vær snill å
fordele internt slik dere ﬁnner hensiktsmessig.
Revisjon C4 ble distribuert Jl høringsinstanser 8. August med høringsfrist 1. Sep. Tidsplanen var
opprinnelig å utgi tabellene innen 1. Oktober – av ulike grunner har det bli' utsa'.
Vi har gjort y'erligere endringer i tabellene og det nye revisjonsutkastet er Jlgjengelig for gjennomsyn.
Endringene er e'er vår oppfatning begrenset både i antall, omfang og konsekvens. Vi inviterer likevel Jl å
kommentere på disse innen 15. Desember. Følg lenkene for å laste ned høringsutkast Rev D7 av tabellene
samt endringsloggen Jl denne.
På denne siden kan alle relevante dokumenter kny'et Jl tabellrevisjonen lastes ned. Jeg minner om at
tabellene har en egen hjemmeside: www.dykketabeller.no
Utkastet Jl nye tabeller skal presenteres for Standard Norge Ekspertgruppe for Undervannsoperasjoner
30.11.16. Vi vil komme Jlbake med en revidert framdriSsplan iS formell ferdigsJllelse av tabellen kort Jd
e'er de'e møtet.
Med vennlig hilsen
For forfa'erkollegiet
Jan Risberg
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