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Thopaz pleuradränage 
 

Syfte 
Syftet med arbetsinstruktioner är att säkra handhavande av utrustningen och 

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

Användningsområde 
Thopaz bibehåller negativt tryck i det pleurala rummet och samlar upp all 

vätska och luft, som sedan sugs ut via thoraxdränaget. Enheten ska vid an-

vändning fästas väggskena alternativt hängas på patientsängen med hjälp av 

de krokar som finns på baksidan av Thopaz. 

 

Placering 
2 st förvaras i avdelnigens yttre förråd. Utrustning som inte används förvaras 

i blå plastback i yttre förrådet.  

Tillbehör 
Avsedda tillbehör förvaras i avdelningens yttre förråd. 

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. Mobiltelefoner kan 

påverka Thopaz 

Iordningsställande 
Följ anvisning som finns i den blå backen för Pleuradrän.  

.  

Funktionskontroll 
Funktionskontroll skall göras innan enheten ansluts till patienten. Stäng den 

koniska anslutningen på patientslangen med tummen genom förpackningen 

för att säkerställa att slangen fortfarande är steril. Slangen får inte veckas 
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eftersom mätslangen stängs igen. Slå på trycket genom att trycka in ”på” – 

trycket byggs upp. Kontrollera flödesvärdet – flödet minskar →Thopaz är 

klar för användning. Flödet minskar inte → Läckage i systemet, kontrollera 

slangens anslutningar, byt ut behållare och/eller slang. Slå om till standby 

läge genom att trycka in ”standby” (tryck under>3sek) 

Användning 
Thopaz skall stå upprätt vid användning. Tryckinställningar kontrolleras och 

ställs in av ansvarig läkare innan användning. För utförlig instruktion se s. 

115 i orginalbruksanvisningen. 

. 

Skötsel/rengöring 
Thopaz med tillbehör bör rengöras/desinficeras med Meliseptol, klorduk vid 

smitta, efter varje användning. Koppla lös Thopaz från nätet innan rengö-

ring. Slangar och vätskebehållare är engångsartiklar som kastas efter an-

vändning. Om behållaren blir full så byts denna ut under behandlingen. In-

struktion för byte av behållare under pågående behandling se s. 118 i orgi-

nalbruksanvisningen. 

Felsökning/åtgärd 
Det finns tre olika larmnivåer – varning, larm och fel. Vid varning och larm 

brukar problemet kunna avhjälpas av vårdpersonalen. För larmkoder se s. 

122 i orginalbruksanvisningen. Vid felindikation ska enheten kopplas bort 

och lämnas till MT-avdelningen för åtgärd. 

Felanmälan görs 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. 

Skötsel av batteri 
Thopaz kan drivas från nätströmkällan eller drivas från det inbyggda lit-

hiumjonbatteriet. Batteriet laddas under nätdrift. Batteriets driftstid är bero-

ende av pumpens arbetstid. Om pumpen inte används ofta, måste batteriet 

laddas var 6.e månad för att säkerställa optimal funktion. 

Backupbatteri: Om en intern defekt uppkommer (kabelbrott, batteridefekt) 

ljuder en akustisk varningssignal under minst tre minuter. Strömförsörjning-

en sker med backup-batteriet. Byt ut Thopaz omedelbart. 

 

 


