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EMMA kapnograf 
 

                               Syfte 
Syftet med arbetsinstruktioner är att säkra handhavande av utrustningen och 

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

Användningsområde 
EMMA kapnograf mäter, visar och övervakar partiellt koldioxidtryck och 

andningsfrekvens i samband med intubering.  

Placering 
Antal på avd: 1 st finns i avdelningens behandlingsrum.  

Bruksanvisning: Fullständig bruksanvisning finns i pärm i avdelning-

ens behandlingsrum. Läs igenom innan apparat tas i 

bruk. 

Teknisk info: Finns i bruksanvisningen. 

Förvaring: Tillbehör (engångs luftvägsadaptrar) finns i avdel-

ningens behandlingsrum. 

   

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.  
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Iordningsställande/Användning 

 Anslut luftvägsadaptern, bild se sid 22 bruksanvisningen.  

 Slå på strömknappen för att starta EMMA, bild se sid 24 i 

bruksanvisningen. 

 Ljudlarmet kan kontrolleras genom att lossa luftvägsadaptern så att 

ett adapter saknas-larm hörs. 

 EMMA kan anslutas till tub eller mask. Bild se sid 23 i 

bruksanvisningen.  

 EMMA stängs av automatiskt om 1) inget andetag har detekterats 

inom 2 minuter efter start, 2) inget andetag har detekterats på 2 

minuter och larmet har tystnat, 3) 15 sekunder efter att 

luftvägsadaptern lossnat.  

 Övrigt om användning se sidan 27-35 i bruksanvisningen.    

Skötsel/rengöring 

 Engångs luftvägsadapter kasseras innan rengöring i behållare för bi-

ologiskt riskavfall. 

 Rengör alla ytor med Meliseptol, klorduk vid smitta. Tänk på att 

rengöringsduken inte ska droppa av vätska med risk att tränga in i 

enheten.  

Felsökning/åtgärd 

Larm och meddelanden se sidan 37-40 i bruksanvisningen. Felsökning se 

sidan 41-42 i bruksanvisningen.  

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.  

 

Säkerhetsföreskrifter 

 Använd bara luftvägsadaptrar som är tillverkade av Masimo. 

 Använd inte i samband med inhalationer. 

 För att undvika fukt i luftvägsadaptern som påverkar avläsningen 

ska luftvägsadaptern placeras i vertikalt läge.  

 Byt omedelbart ut batterierna när batteriindikatorn börjar blinka. 

Båda batterierna byts samtidigt. 


