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Dräger Babyleo TN500 

Syfte 
Syftet med arbetsinstruktioner är att säkra handhavande av utrustningen och 

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

Användningsområde  
För intensivvård av prematura och sjuka neonatala barn med reglering av 

temperatur och fuktighet. 

Placering  
Kuvösen är placerad på någon av avdelningens IVA-salar. 

Tillbehör 
Förvaras i märkta backar i avdelningens sängförråd 

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 

 Utrustningen skall vara rengjord, desinficerad och monterad.  

 Fyll på kuvösens befuktar system med sterilt vatten. 

 Justera temperatur samt fuktighetsgrad beroende av barnets ålder 

och storlek. 

Funktionskontroll 
 Kontrollera eltillförseln samt att alla tillbehör är ordentligt fastmon-

terade 

 Kontrollera eventuella tillbehörsfunktioner med hjälp av deras re-

spektive bruksanvisningar (finns i avsedd pärm i avd. behandlings-

rum). 
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Skötsel/rengöring 
Kuvösen rengörs mellan varje patient samt en gång/vecka vid långtidsan-

vändning. Öppna huven. Koppla bort påsen med sterilt vatten. Tryck på 

knappen särskilda procedurer, starta rengöring av befuktar kammaren. Det 

tar upp till 60 minuter, enheten meddelar när rengöringen är färdig. Förvissa 

dig om att kuvösen är nedsänkt så att den röda markeringen på lyftpelaren 

under kuvösen inte syns. Dra ut elkontakten från eluttag. Se till att enheten 

har svalnat innan den tas isär. 

Aggregat och vattenpåse med sterilt vatten till befuktaren byts en 

gång/vecka.   

Kuvösen ska rengöras med Meliseptol eller i de fall smitta föreligger klor-

duk. Tänk på att fuktad duk inte ska vara så fuktig att rengöringsmedel 

tränger in i enheten. 

Byte av luftfilter sker var 6:e månad.  

Hudtemperatursensorerna är engångsmaterial. 

För ytterligare rengöringsanvisningar se anvisning i avdelningens sköljrum, 

alternativt bruksanvisning i pärm i avdelningens behandlingsrum.  

Felsökning/åtgärd 
Vid uppkomst av felmeddelande på display se bruksanvisning ”Problemlös-

ning” sidan 149-161. 

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. 

Tips/råd 
Tänk på att två signaler ljuder och att varningslampan lyser gult och rött när 

enheten slås på = enheten fungerar korrekt. Kontrollera även att enhet och 

dess tillbehör inte har skador innan kuvösen används.  

Tänk på risk för klämskador, se bruksanvisning sidan 16. 

Lägg/sätt/häng inget på strålvärmaren pga brandrisk. 

Utrustningen bör inte stå i direkt solljus då det kan orsaka höjning av kuvö-

sens temperatur till farliga nivåer. Även annan utrustning som alstrar värme 

kan orsaka detta.  

Varmluftskanalen får inte blockeras eller täckas över. 

Den gula hudtemperatursensoren (mäter central hudtemperatur) ska sättas 

över levern eller njurarna beroende på om barnet ligger på rygg eller mage. 

Den vita sensoren (mäter perifer hudtemperatur) ska sättas i fot eller hand. 

Thermopad används för att fästa sensoren på barnet. 
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Innan avstängning av kuvösen ska lyftpelaren sänkas till transporthöjd. 

Transporthöjden är korrekt när den röda streckade dekalen på lyftpelaren är 

helt övertäckt.   

Helt vågrät madrassbricka vid vägning (se på vattenpasset). 


