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Fabian CPAP 
 

Syfte 
Syftet med arbetsinstruktioner är att säkra handhavande av utrustningen och 

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

Användningsområde 
CPAP:en är avsedd att användas hos barn upp till 30 kg för icke invasiva 

ventileringsmetoder: O2-behandling (hög och lågflöde) och nCPAP/duoPAP   

Placering 
Utrustning som inte används förvaras på de båda IVA-salarna i avbrottsfri 

kraft samt i avdelningens yttre förråd i eluttag.  

Tillbehör 
Avsedda tillbehör förvaras i yttre förrådet på avd. 56. 

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. Får ej vara övertäckt. 

Iordningsställande 
Se bruksanvisning samt grön MT-pärm nr 6 på hylla i behandlingsrummet 

eller i avdelningens sköljrum. 

Funktionskontroll 
Ska ske efter varje hopmontering/rengöring.  

Användning 
Se bruksanvisning eller pärm nr 6 på hylla i behandlingsrummet. 

 

Skötsel/rengöring 
Se bruksanvisning eller pärm nr 6 på hylla i behandlingsrummet. 
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Felsökning/åtgärd 
Vid uppkomst av felmeddelande på display under ventilering se sidan 53-60 

i bruksanvisningen. 

Vid uppkomst av felmeddelande på befruktare, se grön pärm nr 4, flik befuk-

tare. 

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. 

Vid akuta och livshotande tillstånd ring 71010. 

Utvärdering 
Utrustningens handhavande utvärderas i samband med iordningstäl-

lande/återställande/rengöring och funktionskontroll.  

Vid årlig teknikrond utvärderas också utrustningens status. 

Skötsel av batteri 
Utrustningen skall alltid vara nätansluten i avbrottsfritt kraftuttag. Internt 

batteri räcker ca 3 h.  

 

 


