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Glidescope Cobalt AVL-system  

Syfte 
Syftet med arbetsinstruktioner är att säkra handhavande av utrustningen och 

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

Användningsområde 
Glidescope Cobalt AVL system är avsett att användas av kvalificerad medi-

cinsk personal för att uppnå en klar, icke skymd sikt av luftvägarna och 

stämbanden för medicinska åtgärder. 

Placering 
Antal på avd.: 1 st 

Bruksanvisning: Fullständig bruksanvisning finns i MT-pärm nr 11 

på hyllan i avdelningens behandlingsrum. Läs ige-

nom innan apparat tas i bruk. 

Teknisk info: Finns i bruksanvisningen. 

Förvaring: Behandlingsrum avd 56 

 

Tillbehör 
GVL stat i olika storlekar förvaras i enhetens tillbehörskorg som finns på 

enhetens stativ.   

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.  

 

 

Användning 
Se sidan 6 
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Skötsel av batteri 
Batteristatus (ikon på monitorns framsida) visar kvarvarande batterikapa-

citet.  

Grön: enheten är fulladdad 

Blå: Laddad 

Röd: Måste laddas 

Blinkar rött: Indikerar problem med batteriet, ladda i 12 timmar: om den 

fortfarande blinkar kontakta medicinsk teknik. 

Skötsel/rengöring 
Placera inte Glidescope Cobalt AVL videokabel i hållaren om den är konta-

minerad. 

Lösgör GVL-stat från videokabeln. 

Lösgör videokabeln från monitor.  

Placera den skyddande rengöringshylsan över kopplingen. Se till att märket 

på hylsan passar mot pilen på kabeln. 

Tvätta videokabeln manuellt. Använd rengöringsmedel godkänt av sjukhu-

set.  

Videokabeln kan nu desinficeras med Meliseptol, klorduk vid smitta. 

Torka monitorn med Meliseptol, klorduk vid smitta. 

Torka hållaren med Meliseptol, klorduk vid smitta.  

Felsökning/åtgärd 
Om Cobalt AVL-systemet låser sig eller inte reagerar av någon anledning, 

tryck på strömknappen i 10 sekunder för att stänga ner systemet.  

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. 

 

Säkerhetsföreskrifter 
Enhetens temperaturindikator finns på enhetens skaft. Följ färgen på tempe-

raturindikatorn för att undvika överhettning av Cobalt AVL videokabeln. En 

grå eller vit indikator indikerar inte överhettning. Temperaturindikatorn blir 

svart om Glidescope Cobalt AVL videokabeln värms upp över 60 grader c 

att tänka på vid  tex stålvärme.    

 


