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Nervus cephalon aEEG 

Syfte 
Syftet med arbetsinstruktioner är att säkra handhavande av utrustningen och 

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

Användningsområde 
Används för att samla in och tolka EEG (Elektro Encephalo Grafi) genom 

signaler som samlas in via nålar eller plattelektroder som fästs på barnets 

huvud. Monitorn fjärransluts under registrering så direkttolkning under mo-

nitorering kan ske via neurofyslab i Umeå.  

Placering 
Antal på avd: 1 st monitor som mellan användning finns placerad i 

avdelningens yttre förråd. 

Bruksanvisning: Fullständig bruksanvisning finns i grön pärm nr 1i 

avdelningens behandlingsrum. Läs igenom innan 

apparat tas i bruk. 

Teknisk info: Finns i bruksanvisningen. 

Förvaring: Tillbehör finns i trådkorg under apparaten. 

 Patientelektroderna/nålarna är engångsmaterial. 

 

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/Användning 

 Anslut utrustningens alla individuella delar innan utrustningen slås 

på. Anslut enheten till nätuttag, anslut nätverkskabeln i avsett uttag.  

 Patientelektroderna som är engångsmaterial ansluts efter systemet är 

påslaget. Dessa ska även avlägsnas innan systemet slås av. 

 Kortfattad användarmanual finns i avsedd pärm i behandlingsrum-

met samt fäst vid enheten. 
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Skötsel/rengöring 

 Alla utanpåliggande ytor rengörs med meliseptol, klorduk vid 

smitta. Låt inget flytande komma invändigt i utrustningarna. 

 Inga delar av systemets delar får autoklaveras eller steriliseras i nå-

gon form. 

 

Felsökning/åtgärd 
Vid fel på apparaten gör en felanmälan till teknikakuten via insidan. Vid 

akuta eller livshotande tillstånd skall anmälan göras via telefon till teknika-

kuten 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 

 Täck aldrig öppningar för ventilation. 

 Placera apparaten så luft kan cirkulera fritt omkring öppningar för 

kylning. 

 Använd inte apparaten i närheten av lättantändliga anestesigaser. 

 Koppla ifrån alla patient elektroder innan utrustningen stängs av. 

 


