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Bilirubinmätare JM -105 

Syfte 
Syftet med arbetsinstruktioner är att säkra handhavande av utrustningen och 

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

Användningsområde 
JM – 105 mäter koncentrationen av bilirubin i subkutan vävnad hos nyfödda. 

Utmärkande bilirubinnivåer ska bekräftas med blodprov innan beslut om 

behandling tas. 

Placering 
Antal på avd: 1 st 

Bruksanvisning: Fullständig bruksanvisning finns på neomottagning-

en. Läs igenom anvisningen innan apparaten tas i 

bruk. 

Teknisk info: Finns i bruksanvisningen. 

Förvaring: I laddare på neomottagningen. 

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. 

 Får inte användas i utrymmen där risk för explosion föreligger. 

 Förvara inte enheten i direkt solljus 

 Håll ett avstånd på minst 0,3 m mellan enheten och trådlösa kommuni-

kationsenheter tex mobiltelefon.  

 Använd inte instrumentet i starkt omgivande ljus.  

 Rikta inte enheten mot ögonen vid mätning. 

 Använd inte till barn med immunisering (dvs patologisk gulsot). 
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Kan användas: 

 till barn från v 24 före, under eller efter ljusbehandling. Huden be-

höver inte täckas.  

 till barn som är max 14 dagar gamla. 

 oavsett barnets hudfärg 

 

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

Användning 

 Används på barnets bröstben i första hand eller barnets panna. 

 Förhandskontroll (bilder sid 40-41 i bruksanvisningen) ska göras varje 

dag som enheten ska användas: Sätt igång instrumentet, välj KON-

TROLL, tryck ok, öppna kontrollhöljet, placera mätytan lodrät mot kon-

trollen och tryck lätt tills det blinkar. Granska kontrollresultaten. Alla 

värden bör ligga inom det mätområde som anges på höljet till kontrollen. 

Om ett värde ligger utanför mätområdet ska kontrollen och mätytan på 

bilirubinmätaren rengöras med Meliseptol. Upprepa mätningen. Notera 

gärna siffrorna.  

 Rengör enhetens mätyta med Meliseptol, klorduk vid smitta. 

 Se till att alla fototerapilampor är avstängda innan mätning. 

 Tryck på menyknappen, välj mätning. Se till att readylampan lyser. 

 Placera enheten lodrät mot barnets hud. Tryck försiktigt nedåt tills lam-

pan lyser. Upprepa 5 ggr. Efter användning rengörs enheten med Meli-

septol. Klorduk vid smitta.  

 ta tid med att lyfta upp instrumentet mellan mätningarna – så att 

blodet hinner strömma åter och så att man mäter på väl genomblödd 

vävnad. 

 Tolkning av resultat: se sid 3 i detta dokument. 

Skötsel/rengöring 

 JM -105 skall alltid stå i laddare mellan användning. 

 Apparaten kan torkas av med Meliseptol, klorduk vid smitta.  

Felsökning/åtgärd 
Se bruksanvisningen sid 78-82. 

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.  
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Tolkning av resultat 
När man skall ta serumvärde beakta: barnets ålder (timmar), screeningvärde 

och bedömning av riskfaktorer (t.ex. syskon som har haft för höga bilirubin-

värden fått ljusterapi, cefalhematom, immunisering, pojke etc.). Värden över 

95th percentile skalan skall följas upp av TSB, värden som ligger i 75th per-

centile området är rekommendationen att man ska ta hänsyn till barnets risk-

faktorer (t.ex. syskon som har haft för höga bilirubinvärden/fått ljusterapi, 

cefalhematom, immunisering, pojk etc.) innan man beslutar om TSB enligt 

Maisels nomogram. 

 

Se Maisells Nomogram: 

 
Instrumentets användning är utvecklat enligt Dr. Maisel’s nomogram 

[http://pediatrics.aappublications.org/content/113/6/1628.abstract]. 

 

Bilirubinet man mäter med screeninginstrumentet är det i vävnaden. 

Om det tyder på att det kan vara för högt skall man ta i serum (det är det som 

gäller för behandling).  


