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Braun infusomat space infusionspump 

Syfte 
Syftet med arbetsinstruktioner är att säkra handhavande av utrustningen och 

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

Användningsområde  
Infusionspumpen är avsedd att användas när infusionstakt och volym ska 

noggrant regleras. 

Placering 

Utrustning som inte används förvaras i apparatrummet (avd 56 yttre förråd). 

Tillbehör 
Avsedda aggregat förvaras i förrådsskåp på avd 56. 

Ansvarsförhållanden 
 

Ansvarsområde Ansvarig 

Apparatutbildning Enhetschef 

Iordningsställande Sjuksköterska 

Funktionskontroll Sjuksköterska 

Rengöring Sjuksköterska 

Återställande Sjuksköterska 

Restriktioner för användningen inom 
användningsområdet 

Endast av tillverkare godkända infusionsaggregat får användas. 

Iordningsställande 
Se bruksanvisning samt lathund på apparaten. 

Funktionskontroll 
Före varje användning, se bruksanvisning. 

Användning 
Se bruksanvisning, sidan 10-14. 

Skötsel av batteri 
Infusionspumpen är utrustad med ett sk NiMH-batteri. Dess driftstid är 4 

timmar vid 100ml/h när batteriet är nytt. Batteriet är generellt skyddad både 

mot överbelastning och mot total urladdning. Det uppladdningsbara batteriet 
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laddas vid anslutning till nästspänning. I händelse av strömavbrott eller när 

anslutning till nätspänning inte förekommer kopplas automatiskt pumpen om 

till det uppladdningsbara batteriet. 

Vid längre förvaring av en pump >0,5 månad måste batteriet laddas fullstän-

digt och därefter avlägsnas från pumpen. Bryt alltid patientförbindelsen och 

stäng av pumpen innan batteribyte utförs.   

Batterikapaciteten visas i display i form av en trendindikator (låg, medium, 

hög). I Statusmenyn under meny del ”Batt.kap.” på Infusomat® Space kan 

du avläsa aktuell batterikapacitet (driftstid i antal timmar och minuter). 

För utförligare information kring batteriskötsel och drift läs originalbruksan-

visning sidan 25-26.  

Batteriunderhåll görs av användaren var 30:e dag. För att kunna påbörja 

batteriunderhåll måste meddelandet ”batteriunderhåll” och OK knappen 

indikeras i display när pumpen är avstängd. Genom att trycka OK och          

påbörjas batteriunderhåll. Batteriunderhållet avbryts om pumpen startas igen. 

Om fortsatt batteriunderhåll önskas är det nödvändigt med en ny aktivering. 

Efter en fullständig urladdning laddas batteriet fullständigt igen. Underhål-

lets varaktighet är ca 12 timmar.  

För utförligare information kring batteriunderhåll och drift läs originalbruks-

anvisning sidan 47-48. 

Rengöring 
Använd inga desinfektionsmedel i sprayform kring nätanslutningen. Appara-

ten rengörs mellan varje patient samt vid behov med Meliseptol, klorduk vid 

smitta. Detaljerad rengöringsanvisning finns i originalbruksanvisning sidan 

30-31. 

Felsökning/åtgärd 

Vid uppkomst av felmeddelande på display se bruksanvisning sidan 21-25. 

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 förebyggande underhåll var annat 

år. 

 Utvärdering 
Utrustningens handhavande utvärderas i samband med iordningstäl-

lande/återställande/rengöring och funktionskontroll.  

Vid årlig teknikrond utvärderas också utrustningens status. 

 

 


