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Aeroneb inhalation 
 

Syfte 
Syftet med arbetsinstruktioner är att säkra handhavande av utrustningen och 

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

Användningsområde 
Nebulisatorn är en bärbar medicinsk apparat lämpad för användning på barn 

som används för att bilda aerosol av läkemedel. Den fungerar utan att ändra 

patientens ventilatorparametrar och kan fyllas på utan att avbryta ventilation. 

Placering 
Det finns två stycken styrenheter till nebulisatorn på avd 56. Dessa skall 

mellan användningarna sitta monterade på väggskenorna inne på varsin 

IVA-sal kopplade till elström för kontinuerlig laddning. 

Tillbehör 
Avsedda tillbehör förvaras i apparatförrådet på avd 56. 

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. 

Iordningsställande 
Montera ihop delarna (engångsmaterial, finns i sängförrådet). Fyll på med 

inhalationsvätska med en spruta via den lilla öppningen på nebulisatorns 

övre del. Ta isär cpap-slangen vid kopplingen framför tempproben. Ta inte 

bort tryckslangen. Sätt på T-stycke och nebulisator, slå igång Aeroneb på av 

och på-knappen.  
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Funktionskontroll 
Var gång ny förpackning öppnas för inhalation ska funktionstest genomfö-

ras. Se sid. 26 i originalbruksanvisning. 

Användning 
Se bruksanvisning som finns på hylla i apparatförrådet.  

. 

Skötsel/rengöring 
 

Rengöring av utrustningen mellan användningarna för samma patient: 

 Avlägsna nebulisatorn från T-stycke.  

 Håll nebulisatorn upprätt i handen. Fyll den med 2ml sterilt vatten 

och nebulisera tills ångan upphört  

 Skölj T-adaptern under rinnande vatten en gång/ dygn. Skaka av 

överflödigt vatten från delarna och låt dem lufttorka.  

 En gång/vecka byts slangar, T-stycke och nebulisator. Allt är en-

gångsmaterial. 

Felsökning/åtgärd 
Felsökningskoder finns att finna i bruksanvisning sidan 29-31. Vid fel på 

apparaten gör en felanmälan till Teknik Akuten på 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. 

Skötsel av batteri 
Utrustningen skall alltid vara nätansluten i eltuttag. För att batteriet skall 

vara helt uppladdat krävs minst 4 timmars anslutning. Batterierna kan driva 

systemet i högst 45 minuter. Om strömavbrott sker byter styrningsmodulen 

automatiskt till batteridrift. Batteriets statusindikator lyser gult under ladd-

ning och grönt när batteriet är laddat. Ej tänd – batteriet är i drift. 

 


