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Bilisoft  

Syfte 
Syftet med arbetsinstruktioner är att säkra handhavande av utrustningen och 

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

Användningsområde 
Bilisoft fototerapilampa är avsedd för att ge effektiv och säker behandling 

vid förhöjt bilirubin hos nyfödda.  

Placering 
Antal på avd.: 4 st 

Bruksanvisning: Fullständig bruksanvisning finns i grön pärm nr 2 

för medicinsk teknik på hylla i avdelningens behand-

lingsrum. Läs igenom anvisning innan apparat tas i 

bruk. 

Teknisk info: Finns i bruksanvisningen. 

Förvaring: Förvaras i avdelningens sängvårdsrum mellan an-

vändningarna.  

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/Funktionskontroll 
Se så det inte finns några yttre skador på enheten innan användning. Kontrol-

lera att det inte finns stora mängder ludd på luftfiltret. Ett mjukt överdrag 

(engångs) sätts över den fiberoptiska plattan. Den upplysta sidan ska vara 

vänd uppåt och ska ligga emot överdragets vadderade sida.  
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Användning 

 Slå på enheten genom att trycka på strömbrytaren. 

 Skydda barnets ögon med avsedda ögonskydd i lämplig storlek. 

 Så mycket som möjligt av barnets hud ska täckas av den fiberoptiska 

plattan. 

 Om kontroll av bilirubin skall ske med bilichek, sätt avsett plåster i pan-

nan på patienten innan ljusbehandlingen påbörjas. 

 Observera barnets temperatur 

 Tänk på att barnet kan behöva mer vätska under behandlingen. 

 

Skötsel/rengöring 
Enhetens samtliga ytor rengörs med Meliseptol, vid smitta används klorduk. 

Koppla ur enheten från strömkällan före rengöring. Trasan får inte vara så 

fuktig att det finns risk att vätska tränger in i enheten. Kvartalsvis kontroll 

luftfiltret sid 7-1 Dammsugning 7-5. 

Felsökning/åtgärd 
Vid fel se bruksanvisning sidan 6-1 till 6-4. 

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. 

 

Säkerhetsföreskrifter 

 Placera inga föremål såsom filtar, kläder, blöjor ovanpå enheten. Dessa 

föremål kan störa korrekt kylning av enheten.  

 Skydda barnets ögon med avsedda solglasögon i lämplig storlek. 

 Använd inte förlängningskablar och grenuttag  

 Placera aldrig enheten så den kan välta  

 Hantera den fiberoptiska plattan och kabeln varsamt så inga skador upp-

står.  

 

 

 


