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Panda iRes och Giraffe värmare 
Återupplivningssystem 

Syfte 
Syftet med arbetsinstruktioner är att säkra handhavande av utrustningen och 

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

Användningsområde  
Återupplivningsbord för prematura och nyfödda sjuka barn.  

Placering  
Återupplivningsborden är placerade på avdelningens behandlingsrum.  

Tillbehör 
Förvaras i märkta backar i avdelningens sängförråd 

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 

 Utrustningen skall vara rengjord, desinficerad och monterad.  

 Justera temperatur beroende av barnets ålder och storlek. 

Funktionskontroll 
 Kontrollera eltillförseln samt att alla tillbehör är ordentligt fastmon-

terade 

 När enheten slås på görs ett självtest, värmaren startar automatiskt.  

 Kontrollera att sug, neopuff och Rubens blåsa fungerar korrekt.  
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Skötsel/rengöring 
Återupplivningsbordets övre del rengörs mellan varje patient. En gång/vecka 

görs stor rengöring av alla delar. Använd Meliseptol, klorduk vid smitta. Se 

bruksanvisning sida 4-3 till 4-7. Tänk på att trasan inte ska vara så fuktig att 

vätska kan tränga in i enheten.  

Felsökning/åtgärd 
Vid uppkomst av felmeddelande på display se bruksanvisning sid 1–22 till 1-

23 Giraffe och 1-15 till 1-21 Panda. 

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. 

Tips/råd 

 Placera inte barnet i bädden när den är i uppvärmningsläge 

 Använd värmereflekterande tape till hudtemperaturproben.  

 Att strålningsvärmare, lampor och omgivande ytor är tillräckligt 

varma för att orsaka brännskador på huden. Koppla enheten på från 

elnätet och låt värmaren svalna innan rengöring. 

 Hjälpavsnitt finns på skärmen, tryck på symbolen:  ? 

 

 


