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Dräger IACS övervak 

Syfte 
Syftet med arbetsinstruktioner är att säkra handhavande av utrustningen och 

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

Användningsområde 
Dräger M540 och C500 är avsedd för fysiologisk patientövervakning av 

vuxna, pediatriska och neonatala patienter i kliniska miljöer. Övervaksut-

rustningen finns som både stationär utrustning och mobil utrustning för tråd-

lös nätverksöverföring. 

Placering 
Bruksanvisning:          Fullständig bruksanvisning finns i grön pärm nr 9 på 

hylla i avdelningens behandlingsrum. Läs igenom 

innan apparat tas i bruk. 

Teknisk info: Finns i originalbruksanvisningen. 

Förvaring:                    Det finns stationära enheter placerade på avdelning-

ens vårdsalar samt mobila enheter som laatid ska stå 

kopplade i elnät. När de mobila enheterna inte är i 

bruk ska de stå placerade i avdelningens yttre förråd.  

Tillbehör 
Avsedda tillbehör förvaras i yttre apparatförrådet på avd 56, i skåp i behand-

lingsrummet samt i de två iva-salarna.  Mellankablarna till dessa är alla fler-

gångsmaterial. 

 

Saturationsprober är patientbundna och kasseras efter varje patient. Dessa 

finns i tre storlekar: 

 LNCS Neo-3 (lila förpackning för barn under 3kg).  

 LNCS Inf 3 (Orange förpackning för barn 3-20kg). 

 LNCS Newborn (gul förpackning används vid akut omhänderta-

gande omhändertagande av nyfött barn).  

 

CRG-elektroder, patientbundna. Kasseras efter varje patient. 

 

Tempsensorer rektal, patientbundna. Kasseras efter varje patient. 

 

Utrustning för invasivt/noninvasivt blodtryck. Blodtrycksmanchetter i varie-

rande storlek. Även dessa patietbundna. Kasseras efter varje patient. 
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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. Utrustningen får inte 

täckas över eller placeras nära element eller i direkt solljus. Minsta avstånd 

mellan övervak och mobil-/datautrustning är 1,5 m.  

Iordningsställande/Användning 
Innan en patient börjar övervakas på IACS måste cockpit och M540 vara 

påslagna. On/off knapp finns på monitorernas framsida. Försäkra dig om att 

M540 är ordentligt fastsatt och i låst läge.  

 Fäst CRG-elektroder samt saturationsmätare på barnet. 

 Vidrör antingen den stora (C500) eller den lilla (M540) skärmen för att 

starta monitoreringen 

 Kontrollera att rätt patientvy är vald och att larmgränserna stämmer för 

den patient som skall monitoreras. 

 Sätt fast blodtrycksmanschetten om detta skall användas och bestäm dig 

för manuell eller automatisk trycktagning 

 Skriv in patienten på centralen med personnummer och tryck ”verkställ”. 

Detta för att patienten ska bli korrekt inskriven. Endast på de mobila en-

heterna är det nödvändigt att skriva in rumsplacering av patienten på cen-

tralen 

 Du kan nu övervaka patientens hjärtfrekvens, BT, syremättnad och and-

ningsfrekvens. 

Skötsel/rengöring 
Rengör monitorn och dess tillbehör med Meliseptol, klorduk vid smitta. 

Spraya aldrig rengöringsmedel direkt på enheten. Om monitorering pågår 

och skärmen behöver torkas av håll med tummen på den blå randen i övre 

delen av skärmen för att ”låsa fast” skärmbilden. Under tiden bilden hålls 

fast kan skärmen torkas av utan att parametrar ändras av misstag.  

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 
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Service 
Medicinsk Teknik ansvarar för service och årligt förebyggande underhåll. 

Utvärdering 
Utrustningens handhavande utvärderas i samband med iordningställande/ 

återställande/ rengöring och funktionskontroll.  

Vid årlig teknikrond utvärderas också utrustningens status. 

Batteri 
M 540 växlar automatiskt till batteridrift när den inte är dockad eller när det 

blir strömavbrott. Batteriladdningsindikatorn i titelraden visar återstående 

batteriladdning. Laddningstid för ett helt urladdat batteri är ca 4 h för att 

uppnå 70% batterikapacitet och ca 6,5 h för att uppnå 100% 

Mobil utrustning på rullstativ skall alltid stå kopplad i eluttag. 

Ett fulladdat internt batteri kan driva en M540 som övervakar CRG, Spo2 

och temperatur kontinuerligt normalläge i ca 3,5 h. I energisparläge är drif-

ten ca 5h.  

När M540 inte är dockad sparas batteriström i strömsparningsläget medan en 

patient fortsätter övervakas (visningen på m540 är avstängd) Visningen på 

M540 slås automatiskt på igen när: 

 -Du dockar M540 i M500 (hållaren)  

-Du trycker på skärmen, 

 -M540 detekterar ett larmtillstånd med medel eller hög prioritet. 

För att avaktivera strömsparningsläget se sidan 38 i originalbruksanvisning-

en för M540. 

Säkerhetsföreskrifter 

 Kontrollera SpO2-sensorn ofta för att förekomma tecken på irritation eller 

försämrad cirkulation. 

 Larm för hjärtfrekvens- saturation och respirationsgränser ska vara akti-

verade och inställda på lämpligt sätt. 

 Mobiltelefon och datorer som ej tillhör medicinskteknisk utrustning får ej 

användas i närheten av övervaksutrustningen. 

 


