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Aragona skötbordsvärmare 

Modell BTC-300 

Syfte 
Syftet med arbetsinstruktioner är att säkra handhavande av utrustningen och 

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

Användningsområde  

Värmetaket skall hjälpa spädbarnet att upprätthålla rätt 

kroppstemperatur på skötbordet genom att tillföra mjuk värmeenergi. 

Placering  
Utrustningen finns fastmonterad över varje skötbord på avdelningens salar.  

Ansvarsförhållanden 
 

Ansvarsområde Ansvarig 

Apparatutbildning Enhetschef 

Iordningsställande Sjuksköterska/Barnsköterska 

Rengöring Sjuksköterska/Barnsköterska 

Återställande Sjuksköterska/Barnsköterska 

Restriktioner för användningen inom 
användningsområdet 
Barnet får inte placeras närmare än 70cm från värmetaket. Undersidan av 

taket är het och kan förorsaka brännskada vid beröring. Använd ej radiosän-

dare i omedelbar närhet av värmaren. 

Iordningsställande 
Slå på värmaren med strömbrytaren märkt ”värme” och ställ värmereglaget 

på full effekt i minst 5 minuter innan skötbordet skall användas. Denna ”för-

värmning” av skötbordsytan ökar värmekomforten avsevärt. Reglera värmen 

med ratten ”värmereglage”. Vrid åt höger för ökning. Full effekt rekommen-

deras under användning. Mellan undersökningarna rekommenderas att 

värmetaket står på ca50% av effekten för att erhålla en ”grundvärme” i 

värmetaket. Vrid sedan upp effekten till 100 % vid nästa undersökning. 

Användning 
Se under rubriken Iordningsställande. För mer information läs originalbruks-

anvisning från tillverkare. 
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Skötsel/rengöring 

 Rengöring skall utföras minst en gång/vecka. 

 Se till att värmaren är avslagen och kall.  

 Drag skyddsgallret mot dig och häng det nedåt. Det hänger kvar 

i värmaren. 

 Torka av ytorna med en trasa fuktad med milt rengöringsmedel. 

Undvik alkohol på plastdetaljerna. 

 Vik upp gallret och skjut tillbaka det i sitt spår.  

Felsökning/åtgärd 

Inspektion skall utföras var 6:e månad av användaren.  

Kontrollera infästningsdetaljerna, sladdar och el-anslutningar och att 

alla skruvar är åtdragna. 

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. 

 

 


