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ABL 90 Flex plus 

Syfte 
Syftet med arbetsinstruktioner är att säkra handhavande av utrustningen och 

upptäcka eventuella brister som kan medföra skador för patient/personal. 

Användningsområde 
ABL 90 Flex plus är ett analysinstrument som mäter pH, blodgaser, elektro-

lyter, glukos, laktat, bilirubin och oximetri i helblod. 45µl helblod/analys 

krävs.  Kapillärrör tunna avlånga i glas eller plaströr med grön kork används 

för analyserna.  

Placering 
Antal på avd: 1 st 

Bruksanvisning: Kort bruksanvisning finns i grön pärm nr 12 på hyl-

lan i avdelningens behandlingsrum.  Fullständig 

bruksanvisning finns på hyllan ovanför. Läs igenom 

anvisningen innan apparaten tas i bruk.  

Teknisk info: Finns i bruksanvisningen. 

Förvaring: På bänken i avdelningens behandlingsrum. Instru-

mentet kan även drivas med hjälp av ett internt bat-

teri. 

 

Tillbehör 
Förbrukningsartiklar såsom kapillärrör och printerpapper finns i skåpet un-

der blodgasapparaten.  

Lösningsförpackning förvaras i rumstemperatur och sensorkassett förvaras i 

kylskåp. Sensorkasetten tas ut i rumstemperatur ca 2-3 timmar innan isätt-

ning i instrumentet och kan sitta i instrumentet högst 30 dagar eller till inne-

hållet tagit slut. Dessa kan bytas till andra instrument vid behov.  

Instrumentet är helt obrukbart i en timme efter byte av sensorkasett. Det tar 

upp till 4 timmar innan instrumentet får helt ”gröna parametrar” om inte 

kasseras kassetten och reklameras till Triolab. 

Både lösningsförpackning och sensorkasett levereras till avdelningen i 

rumstemperatur, lösningsförpackning förvaras därefter i skåpet under blod-

gasapparaten, sensorkasett förvaras längst ner i kylskåpet i läkemedelsrum-

met. 

Vid uppackning av lösningsförpackning och sensorkasett: Läs av tempera-

turindikatorn som medföljer varje försändelse. Om någon av indikatorerna 

har lösts ut kasseras delarna, reklamation faxas, finns i försändelsen. Se in-

formation på reklamationspappret.  

OBS!! Se på utgångsdatum och ta den äldsta vid byte av lösningsför-

packning och sensorkasett. 
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Detaljerad information kring byte av lösningsförpackning och sensorkasett 

finns på sidan 37 till 42 i bruksanvisningen. Övriga utbyten finns på sidan 

42-50 i bruksanvisningen.  

De flesta tillbehör till ABL 90 Flex plus levereras enligt stående leverans-

plan. Om något är på väg att ta slut i förtid ska medicintekniskt ansvariga 

meddelas alt. en akutbeställning göras till Triolabs kundtjänst 

 Tel: 031-81 72 00 

Beställningsinformation (kodnummer mm) finns i bruksanvisningen på sidan 

365-369. 

 
Ansvarsförhållanden 

 

Ansvarsområde Ansvarig 

Apparatutbildning Enhetschef 

Iordningsställande Sjuksköterska/Barnsköterska 

Funktionskontroll Sjuksköterska/Barnsköterska 

Rengöring Sjuksköterska/Barnsköterska 

Återställande Sjuksköterska/Barnsköterska 

Restriktioner för användningen inom 
användningsområdet 

Endast av tillverkare godkända tillbehör får användas. Placera aldrig enheten 

nära element eller i direkt solljus. Använd alltid handskar i samband med 

provtagning och analys. 

 

Iordningsställande 
Kontrollera att instrumentet är redo för analys av prov innan provtagning 

påbörjas.  

Funktionskontroll 
Instrumentet hanterar kvalitetskontroll automatiskt.  

 

Användning 

Analys av patientprov se sidan 15-32 i bruksanvisningen. 

Kapillärrör, hepariniserad spruta eller kapillärrör med mörkgrön kork ((li-

tiumheparin) används 

 

Skötsel/rengöring 

Efter användning innehåller alla lösningsförpackningar, sensorkasetter prov-

tagningsenheter, QC-ampuller, inloppsprober, inloppsmoduler och pack-

ningar biologiska vätskerester som kan utgöra en infektionsrisk. Hantera 

dessa försiktigt, lägg dessa i gul back ”Smittförande avfall” i sköljen. An-

vänd alltid handskar.   
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Utvändiga ytor, inloppspackning och andra analysatordelar måste rengöras 

när det kommit blod och/eller andra vätskor.  

Rengör inloppspackning och pekskärm med luddfri trasa fuktad med vatten. 

Pekskärmen desinficeras sedan med luddfri trasa och Meliseptol. Sätt ett 

finger på peksärmen vid rengöring så blir den låst för enklare hantering. 

Instrumentets utsida rengörs med luddfri trasa och milt rengöringsmedel. 

Instrumentets utsida desinficeras sedan med Meliseptol. 

Sensorkasettens utrymme och den övre ytan på lösningsförpackningens ut-

rymme måste desinficeras av en representant från Radiometer.  

Detaljer för rengöring se sidan 50-52 i bruksanvisningen. 

Felsökning/åtgärd 

Felsökning se sidan 89-133 i bruksanvisningen. 

Instruktion för att spola vätsketransportsystemet se sidan 91-94 i 

bruksanvisningen. Spolanordning till detta förvaras i skåpet 

blodgasapparaten. 

Om barnets Hb är över 235g/l kan inte instrumentet mäta bilirubin.  

Vid fel på apparaten gör en felanmälan till Teknik akuten via webben. Vid 

akuta eller livshotande tillstånd skall anmälan göras via telefon till Teknik 

Akuten tel. 710 10 

Service 

Medicinsk Teknik ansvarar för service och årligt förebyggande underhåll. 

Utvärdering 
Utrustningens handhavande utvärderas i samband med iordningstäl-

lande/återställande/rengöring och funktionskontroll.  

Vid årlig teknikrond utvärderas också utrustningens status. 


