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Den Sveitsiske
Stadieinndelingen
hypotermi (SSI)

Stadium

Kliniske funn

Anslått kjernetemperatur

I – Mild

Sjekk bevissthet
Våken og skjelver

35-32 °C

II – Moderat

Redusert bevissthet, skjelver ikke

32-28 °C

III – Alvorlig

Bevisstløs, men puster

28-24 °C

IV – Dyp

Bevisstløs, puster ikke

Våken og orientert (A)

Nedsatt bevissthet (VPU)

< 24 °C

Etabler fri luftvei
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