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Bröstpump Medela Symphony 

Syfte 
Syftet med arbetsinstruktioner är att säkra handhavande av utrustningen och 

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

Användningsområde  

Pumpning av bröstmjölk. 

Placering  
Utrustning som inte används förvaras i avdelningens mjölkkök samt säng-

vårdsrum. 

Tillbehör 
Avsedda tillbehör förvaras i avdelningens mjölkkök samt sängvårdsrum. 

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 och intakta tillbehör får användas. 

Håll apparaten torr, sänk aldrig ner apparaten i vatten eller andra vätskor. 

Spraya hellre vätska än att hälla direkt på pumpen.  

Dra alltid ur kontakten till Symphony bröstpump omedelbart efter använd-

ning.  

Tänk på att pumpa en bit från syre och syrgas administrering. 

Iordningsställande 
Tillämpa god handhygien inför användning. Välj lämplig storlek på tratt och 

flaska. Dessa skruvas ihop och fästs med hjälp av slang till pump. Se till att 

alla delar är torra innan ihop koppling. 

Användning 
Se bruksanvisning. 

 



 
 

Sida 2 (2) 

 

 

 

GÄLLER FÖR VERKSAMHET 

AVDELNING 56 NYFÖDDA SUNDERBY SJUKHUS 

DOKUMENT-ID 

LSBMHSY-4-530 

VERSION  

4.0 

GODKÄNT DATUM 

2022-03-08 

ANSVARIG 

ANNA BJÖRK 

UPPRÄTTAD AV 

JENNY ÖSTENSSON, MONAMARIE FLYGARE, SOFIE 
LANDEVIK 

 

 

 

 

 

Skötsel/rengöring 

Torkas av med ytdesinfektion efter användning. En gång/vecka byts 

membranen innanför pumpens lock samt slangarna. Dessa diskas i 

diskdesinfektorn. Hela enheten torkas av med ytdesinfektion.  

Trattar, anslutningsdel och membran ansvarar den pumpande föräldern för. 

Dessa delar sköljs av efter varje användning med kranvatten. 1 gång/dygn 

byts dessa delar ut.  
 

Felsökning/åtgärd 
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.  

Vid årlig teknikrond utvärderas också utrustningens status. 

 

 


