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Welch allyn suretemp plus modell 678 
 

Syfte 
Syftet med arbetsinstruktioner är att säkra handhavande av utrustningen och 

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

Användningsområde 
Welch Allyn sure temp är en bärbar termistor-termometer avsedd för mät-

ning av kroppstemperatur oralt, axillärt och rektalt. 

Placering 
Antal på avd: 2 st 

Bruksanvisning: Fullständig bruksanvisning finns i apparatrummet. 

Läs igenom innan apparat tas i bruk. 

Teknisk info: Finns i bruksanvisningen. 

Förvaring: I väggfäste på de två IVA-salarna. 

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. Sondskydd till ter-

mometer för engångsbruk ska finnas i avsett fack på termometern. Refillför-

packningar förvaras i lilla förrådet på avdelningen. 

Iordningsställande/Funktionskontroll 
För olika mättekniker se sid 9 – 12-17 i originalbruksanvisningen i grön MT-

pärm nr 7. 

Användning 

 Förklaring till skärmindikatorerna finns på sid 9 - 9-11 i originalbruksan-

visningen grön MT-pärm nr7. 
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Skötsel/rengöring 

 Apparaten har tre alkaliska AA-batterier 1.5v likströmsbatterier. Av-

lägsna batterierna om instrumentet inte kommer att användas under 

längre tid för att undvika möjlig termometerskada pga batteriläck-

age. 

 Torka av termometern och sonden regelbundet med Meliseptol, 

klorduk vid smitta.. Var försiktig så inte displayfönstret repas.   

 Får aldrig nedsänkas i vatten eller autoklaveras. 

Felsökning/åtgärd 
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 
Se sid 9 – 2-3 i grön MT-pärm nr 7 som finns på hyllan i avdelningens be-

handlingsrum. 


