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Lathund M300 plus 

För att starta Infinity M300+ 

- Tryck PIL UPP och PIL NER samtidigt 

- Rutan ”ny patient?” startar, välj Ja genom att använda PIL UPP  

- Bekräfta genom att trycka på knappen med tre liggande sträck.  

Stänga av Inifity M300+ 

- Tryck PIL UPP och PIL NER samtidigt 

- Rutan ”Stänga av” startar, välj Ja genom att använda PIL UPP  

- Bekräfta genom att trycka på knappen med tre liggande sträck.  

Skriva in patient:  

- Klicka på rutan på skärmen som M300+ tillhör, med hjälp av muspekaren. 

(På baksidan av M300 finns tre siffror, samma siffor finns på en ruta på 

skärmen) 

- Välj fliken Inskrivning/Standby i menyfältet till höger. 

- Välj fliken Demografisk data på listen upptill, om den inte redan är förvald 

- För in patientens personnummer på Patient-ID 

- Tryck sedan på Demografisk data från HIS/CIS för att hämta uppgifter. 

- Fyll sedan i resterande uppgifter:  

 Läkarens namn: Inte nödvändigt 

 Patientkategori: Vuxen 

 Inskrivningsdatum: Dagens datum är förinställt, behöver inte änd-

ras 

 Vikt: Behövs ej fyllas i 

 Längd: Behövs ej fyllas i 

 Typ av implantat: Ex) pacemaker, ICD osv. Välj om patienten har 

något implantat 

- Tryck på Verkställ! Annars försvinner alla inskrivna uppgifter   

Skriva ut patient: 

- Välj patientvyn, rutan för den M300-patient som du vill skriva ut 

- Välj knappen Inskrivning/Standby i listen till höger 

- Välj fliken Standby/Utskrivning, på listen upptill 

- Välj Skriv ut patient knappen för att aktivera bekräftelsemenyn 
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- Välj knappen Skriv ut patient i dialogrutan för att skriva ut patienten. 

Batteri: 

När skärmen M300 är aktiv visar den en batterisymbol som anger batteriladdningen. 

När M300 är i energisparläge finns en lysdiod som blinkar för batteristatus. Batteri-

nivå kan kontrolleras genom dataskärmen:  

- Välj knappen Telemetri/Parametrar 

- Och sedan Status/Inställningar.  

Byte av batteri:  

- Låsringen ska dras upp innan batteriet kan klämmas loss. Låsringen skjuts 

sedan ned igen. Låsringen SKALL alltid användas 

- Batteriet byts två gånger dagligen, morgon och kväll.  

 Batteriet håller i 22 timmar vid normal drift från fullt laddat.  

 Det tar 4 timmar att ladda upp ett tomt batteri 

 Centralladdaren finns i sjuksköterskeexpeditionen.  

 Fullt laddad = grön diod lyser på laddningsstationen 

Information till patienten:  

- När telemetri kopplas på – Informera patienten om att telemetrin inte är ett 

hjärtövervak utan avläses i efterhand för att söka efter förmaksflimmer 

 


