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Madsen AccuScreen OAE-screener 

Syfte 
Syftet med arbetsinstruktioner är att säkra handhavande av utrustningen och 

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

Användningsområde 

Handenhet för analys av otoakustiska emissioner och automatiserad ABR-

screening. Särskilt anpassad för neonatal screening. 

Placering 
Antal på avd: 1 st 

Bruksanvisning: Fullständig bruksanvisning finns i grön pärm nr 12 

på hylla i avdelningens behandlingsrum. Läs igenom 

anvisningen innan apparaten tas i bruk. 

Teknisk info: Finns i bruksanvisningen. 

Förvaring: I dockningsstation kopplat till eluttag på bänken i 

behandlingsrummet. Tillbehör såsom prober och 

probekabelkontakt förvaras i låda på bänken. 

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. 

 

Iordningsställande/Funktionskontroll 
Se bruksanvisning sidan 26-32. Kvalitetskontroller, se sidan 58 till 60 i 

bruksanvisningen, görs varje dag. Sätt endast i desinficerade probespetsar i 

testkaviteten.  Hygieniska förberedelser se sidan 28 i bruksanvisningen.  

Använd alltid nya eartips.                                                                                                                                                                                                                                 
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Användning 
Tänk på en tyst miljö vid test.  Hörselscreening utförs bäst när barnet sover. 

Gärna nyäten och nybytt.  Kalibrering sker när eartip är på plats i örat.    

Testning se bruksanvisningen sidan 33-51. Snabbtest sidan 52. Snabbtest 

ska användas på avd 56.  

Batteriet är ett uppladdningsbart litiumjonbatteri. Kan laddas kontinuerligt. 

Fulladdad har OAE-apparaten ca 8 timmars drifttid  

Skötsel/rengöring 

Se sidan 74- i bruksanvisningen. Använd Meliseptol, klorduk vid smitta. 

Vid smitta sätts enheten i påse med ziplås.  

Var försiktig så inte vätska tränger in i proben, kontakterna eller i 

testkaviteten. 

Sänk aldrig ner Accuscreen i vätska. 

Felsökning/åtgärd 
Störningar vid överföring av ljud är den absolut vanligaste orsaken till att 

emissioner inte kan detekteras. Se till att probespetsen och hörselgången inte 

blockerats av fosterfett eller vax. Rengör proben, byt eartip och upprepa 

testet.   

Övrig felsökning se bruksanvisning sidan 83-84. 

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. 

Proben kalibreras varje år av MT. 

 

 

 

  


