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Braun perfusor space sprutpump 

Syfte 
Syftet med arbetsinstruktioner är att säkra handhavande av utrustningen och 

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

Användningsområde  
Sprutpumpen är avsedd att användas på vuxna, barn och spädbarn för inter-

mittent eller kontinuerlig tillförsel av parenterala och enterala vätskor via 

kliniskt godkända administreringsvägar. Sprutpumpen kan användas för 

tillförsel av läkemedel, blodprodukter och infusionsvätskor.  

Placering 

Utrustning som inte används förvaras i apparatrummet samt är monterad på 

transportkuvös som står placerad i gång mellan avdelningens behandlings-

rum och förlossningen kopplat till jordat eluttag utan förlängningssladd.  

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. Bruksanvisning finns i grön 

pärm nr 3 i behandlingsrummet.  

Funktionskontroll 
Före varje användning, se bruksanvisning. 
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Användning 
Se bruksanvisning 

Skötsel av batteri 
Infusionspumpen är utrustad med ett modernt NiMH-batteri som, när de är 

nya, garanterar en drifttid på minst 8 h vid drifttid på minst 8 h vid 25 ml/h. 

Batteriet är generellt skyddad både mot överbelastning och mot total urladd-

ning. Det uppladdningsbara batteriet laddas vid anslutning till nätspänning. I 

händelse av strömavbrott eller när anslutning till nätspänning inte förekom-

mer kopplas automatiskt pumpen om till det uppladdningsbara batteriet. 

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

hög). I Statusmenyn under menydel ”Batt.kap.” på Perfusor® Space kan du 

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

Viktig information om batteriets funktionskontroll: Blinkar batterisymbolen 

när pumpen är nätansluten är batteriet antingen urladdat eller reducerad ka-

pacitet för tillfället. I dessa fall skall pumpen inte kopplas från nätanslutning. 

Om det i akuta fall är nödvändigt att koppla från nätanslutning, måste man 

kontrollera att på displayen angiven batteritid är tillräcklig för denna för-

flyttning utan nätanslutning. När batterisymbolen blinkar konstant (> 1 h) 

bör det ses över av en tekniskt behörig personal och om nödvändigt, bytas ut.    

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 

55. 

Felsökning/åtgärd 

Vid uppkomst av felmeddelande på display se bruksanvisning sidan 43-46 

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 en 

gång/år 

Utvärdering 

Utrustningens handhavande utvärderas i samband med iordningstäl-

lande/återställande/rengöring och funktionskontroll.  

Vid årlig teknikrond utvärderas också utrustningens status. 


