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Dräger öppenvårdskuvös babytherm 
8010  

Syfte 
Syftet med arbetsinstruktioner är att säkra handhavande av utrustningen och 

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

Användningsområde  
Babytherm 8010 är en öppenvårdsbädd för varmhållning av för tidigt födda, 

nyfödda och spädbarn upp till en kroppsvikt på 8kg. Babytherm 8010 värmer 

med en värmelampa i driftsformerna ”manuell” och ”hudtemperaturregle-

ring” och med en uppvärmd gelmadrass. I Babytherm 8010 finns en inbyggd 

våg. 

Placering  
På avdelningen finns två stycken öppenvårdskuvöser som är placerade på 

IVA-salarna.  

Tillbehör 
Hudtermistor finns i avdelningens yttre förråd eller i öppenvårdskuvösens 

förvaringslådor. 

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. 

 Stäng inte av undervärmen när barnet ligger på gelmadrassen – risk 

för underkylning finns. 

Iordningsställande 

 Utrustningen skall vara rengjord, desinficerad och monterad.  

 Justera temperatur beroende av barnets ålder och storlek. 
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Funktionskontroll 
 Kontrollera eltillförseln.  

 Tryck på till/från brytaren på baksidan. 

 Under självtesten kontrollerar apparaten viktiga funktioner.  

 Alla indikeringar samt lysdioderna för centrallarm är på i ca 2 

sek och larmton ljuder. Sedan blir alla ljusdioder mörka.  

 Den gröna ljusdioden för drift tänds.  

 Om den röda ljusdioden INOP= funktionsstörning lyser. Se 

”Felsökning” sidan 79-83 i originalmanual. 

 

För daglig funktionskontroll: 

 Tryck på knappen check¤ 

 På displayen visas: Alla indikeringar och ljudsignal TILL. 

 Alla displayer tänds i ca 2 sekunder. 

 Alla lysdioder lyser; de numeriska displayerna visar 88.88 och 

ett kontinuerligt ljud avges. 

 På displayen visas: Alla indikeringar FRÅN, softlarm TILL 

 Alla displayer är mörka i ca 2 sekunder och larmet ljuder. 

 Ett funktionstest kan även köras under pågående drift. 

 Kör testet minst en gång/dag. 

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

vändning. För rengöringsanvisningar se anvisning i avdelningens sköljrum 

alternativt i pärm i avdelningens behandlingsrum. Vätska får inte tränga ner i 

enheten. 

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

sidan 79-83. 

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 

 Se varningar och försiktighet i bruksanvisningen sidan 6-10 

 2 temperatursensorer finns. Gul för central temperatur (fästs över 

lever alt njurar vid magläge), vit för perifer temperatur (fästs på fot). 

 


