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BiliChek 

Syfte 
Syftet med arbetsinstruktioner är att säkra handhavande av utrustningen och 

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

 

Användningsområde 

Bilicheck mäter koncentrationen av bilirubin. 

 

Placering 
Antal på avd: 1 st 

Bruksanvisning: Fullständig bruksanvisning finns i grön pärm nr 2 på 

hylla i avdelningens behandlingsrum. Läs igenom 

anvisningen innan apparaten tas i bruk. 

Teknisk info: Finns i bruksanvisningen. 

Förvaring: I laddare på avdelningens behandlingsrum. Placera 

inte enheten i direkt solljus. 

 

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. 

 Rikta inte enheten mot ögonen vid mätning. 

 Undvik att mäta med biliChek från ställen på huden där det finns blå-

märken, hematom, födelsemärken eller mycket hår. 

 Försiktighet bör iakttas vid tolkning av resultat hos patienter med sepsis, 

PDA, RDS eller IVH. En separat analys av bilirubin i serum bör övervä-

gas hos dessa patienter om BiliChek antyder förhöjda bilirubinivåer. 

Även hos barn som genomgått intensiv ljusbehandling. 

 Kan inte användas på patienter som genomgått utbytestransfusion 
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 Kan användas: 

 i gestationsålder v.27-42 

 postnatal ålder upp till 20 dagar 

 vikt mellan 950g-4995 g 

 oavsett barnets hudfärg 

 

OBSERVERA! Vid bilirubinnivåer över 255µmol skall blodig analys över-

vägas.  

Iordningsställande/Funktionskontroll 
Se lathund som hänger i tarifold på väggen i behandlingsrum.  

 

Användning 

 Används på barnets panna eller bröstben. 

 Under pågående fototerapi och när fototerapi har avslutats måste mätning 

göras på ett område i pannan eller bröstbenet som varit fullständigt 

skyddat från fototerapi. Sätt på BilEclipse innan ljusbehandling startas.  

 Den fototerapeutiska belysningen skall vara avstängd när mätning görs 

med BiliChek. 

 När fototerapin är avslutad måste samma ljusskyddade yta användas vid 

varje ytterligare mätning med BiliChek.  

 I de fall då det skyddande plåstret inte använts måste 24h gå innan 

Bilichek kan användas. 

 Ny bilical-tip skall användas för varje ny mätning. Glöm inte bort att 

sätta tillbaka skyddshylsan på Bilichek efter mätning för att skydda den 

känsliga ljusdioden. 

 Vid mätningstillfället skall BiliChek lyftas upp från barnets panna eller 

bröstben mellan varje mätning så att blodet hinner strömma åter så att 

man mäter på väl genomblödd vävnad annars finns risk för felvärde. 

 

Skötsel/rengöring 

 BiliChek skall alltid stå i laddare mellan användning. 

 Skyddshylsan skall sitta på bilichek mellan användningarna för att 

skydda den känsliga ljusdioden. 

 Apparaten kan torkas av med Meliseptol eller en fuktad trasa, klorduk 

vid smitta.  

Felsökning/åtgärd 
Se felsökningsguide i tarifold på väggen i behandlingsrummet. Eller i avsedd 

pärm märkt BiliChek. 

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 



 
 

Sida 3 (3) 

 

 

 

GÄLLER FÖR VERKSAMHET 

AVDELNING 56 NYFÖDDA SUNDERBY SJUKHUS 

DOKUMENT-ID 

LSBMHSY-4-526 

VERSION  

5.0 

GODKÄNT DATUM 

2021-12-28 

ANSVARIG 

ANNA BJÖRK 

UPPRÄTTAD AV 

JENNY ÖSTENSSON, MONAMARIE FLYGARE, SOFIE 
LANDEVIK 

 

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. 


