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Kardioskop 
 

När patienten kopplas upp på kardioskop:  
 

1. Fäst elektroderna enligt anvisning 

2. Kontrollera att strömsladd och nätverkssladd är i väggen 

3. Slå på kardioskopet stora skärmen (C500) och sedan den lilla 

monitorn (M540).  

4. Skriv in patienten genom att gå på ”gubben” högst upp i högra 

hörnet på C500, skriv in patienten genom att skriva in person-

nummret tio siffror och tryck sedan ”ok” och sedan på ”hämta 

HIS”. Avsluta med att trycka på den gula knappen (använd). 

5. Kontrollera att kurvorna inte är brusiga – prova i så fall att dra 

ut strömkabeln som sitter i sängen.  

6.  Om patienten har pacemaker, ställ in detta genom att trycka 

på knappen i högerspalten på stora skärmen (C500) pacerde-

tektering. På EKG kurvan ska nu ”blå spikar” visas.  

7. Ring HIA tel. 82047 och meddela att patienten är uppkopplad. 

Ange kardioskopets nummer HIA 1,2 eller 3, patientens per-

sonnummer, namn, sal, tel.nr till avdelning 41, samt orsak till 

uppkoppling.  

Viktigt  
 

 M540 ska vara låst, röd markering ska synas vid markeringen 

hänglås som sitter på mitten av M540.  

 Omplaceringsbara  elektroder kan sitta i tre dygn.  Efter byte 

av elektrod: 

1. Tryck på sensorparametrar (C500)  

2. Gå på fliken EKG 

3. Tryck på ”Lär om”.  

 

För att ställa in intervalltid vid blodtryckstagning:  
 

 Tryck på NIBT  

 Gå på intervalltid (min) 

 Välj tid 

 Tryck på den stora grå knappen längst ned på höger sida 

av C500 för att bekräfta inställningen.  

 Ta ett första blodtryck för att starta intervalltiden.  

 För att få bort blodtrycksmanchetten, tryck in den lilla lila 

slangen mot lila snabbkoppling som sitter fast i M540. 

OBS! Dra ej! Detta medför att nippeln går sönder.  



 Sida 2 (2) 

 

GÄLLER FÖR VERKSAMHET  DOKUMENT-ID, Version PROCESS 

Avd 41 Neurorehabilitering Sunderby sjukhus VARD-5-8758, 3.0 [Process] 
GODKÄNT DATUM  ANSVARIG PROCESSLEDARE 

2021-09-27 Erika Boman Erika Boman 

Kardioskop 
 

När patienten kopplas bort från kardioskop 
 

1. Ring HIA, tel. 82047. Uppge patientens namn och person-

nummer och nummer på kardioskopet (HIA 1,2 eller 3).  

2. Skriv ut patienten från kardioskopet genom att gå på ”gubben” 

högst upp i vänstra hörnet på C500, tryck på ”skriv ut patien-

ten”.  

3. Stäng av C500 genom att trycka på den gröna knappen längst 

ned till vänster och M540 genom att trycka på den gröna 

knappen.  

4. Koppla loss elektroderna. 

5. Ta bort nätverkskabeln från väggen samt ta ut strömkabeln 

från väggkontakten.  

6. Rengör kardioskopet samt tillbehör genom att använda + 45 

desinfektionsmedel.  Se till att kablarna är upplindade på dess 

rätta plats.  

7. Ställ tillbaka kardioskopet i rondrummet på strokesidan 

och sätt i strömkabeln i vägguttaget. Viktigt att kardiosko-

pet alltid är ansluten till strömkälla 

 

EKG  
 

1. Koppla upp patienten enligt anvisning på bild.  

2. Vänta 10 minuter efter att omplaceringsbara elektroder är 

fastsatta.  

3. Tryck på puls (HF).  

4. Välj fliken visa alla.  

5. Kontrollera så EKG- kurvorna ser bra ut. Om inte, dra ut 

strömkabel till säng ur väggkontakten. Kontrollera så elektro-

derna sitter bra.  

6. Tryck på vilo-EKG ”skriv ut”.  

7. Vänta till EKG är färdiganalyserat.  

8. Innan du kopplar bort EKG-”ormen” kan man kontrollera att 

EKG kommit in i VAS. 


