
Tilläggsinformation

Babytherm 8004/8010

VARNING
Läs och följ bruksanvisningen samt 
detta tillägg, för korrekt användning 
av den medicintekniska enheten.

Rekonditionering
Babytherm 8004/8010
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Denna sida har avsiktligen lämnats tom.
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Tilläggsinformation till bruksanvisningen

Babytherm 8004/8010Tilläggsinformation till bruksanvisningen

● Förvara detta tillägg tillsammans med 
bruksanvisningen.

Detta tillägg är en uppdatering av informationen i 
bruksanvisningen i följande kapitel.

Varumärken

VARNING

Läs och följ bruksanvisningen samt detta 
tillägg, för korrekt användning av den 
medicintekniska enheten.

Bruksanvisning Delnummer Utgåva
Babytherm 8004/8010 9029463 10 – 2010-11 och högre

Babytherm 8004/8010 9053346 1 – 2011-09 och högre

Varumärke Varumärkets ägare

Dismozon®

BODE ChemieMikrobac®

Korsolex®

neodisher MediClean® Dr. Weigert

acryl-des®

Schülke & MayrMikrozid®

Perform®

Actichlor® Ecolab

Incidin®

Ecolab USA
Oxycide®

BruTab 6S® Brulin

Dispatch® Clorox

Klorsept® Medentech

Descogen®

Antiseptica
Oxygenon®

SteriMax® Aseptix

Cleanisept® Dr. Schumacher

Rely+OnTM DuPont

VirkonTM DuPont

Varumärke Varumärkets ägare
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Rekonditionering

Säkerhetsinformation

Information om rekonditionering

Följ nationella riktlinjer för förebyggande av 
infektioner och rekonditionering.

Följ vårdinrättningens riktlinjer för förebyggande av 
infektioner och rekonditionering (t.ex. avseende 
rekonditioneringscyklerna).

VARNING

Risk på grund av felaktigt rekonditionerade 
produkter
Återanvändbara produkter måste 
rekonditioneras, annars finns det en ökad 
risk för infektion.
– Följ vårdinrättningens riktlinjer för 

förebyggande av infektioner och 
rekonditionering.

– Följ nationella riktlinjer för förebyggande 
av infektioner och rekonditionering.

– Använd validerade 
rekonditioneringsprocesser.

– Rekonditionera återanvändbara produkter 
efter varje användning.

– Följ tillverkarens instruktioner för 
rengöringsmedel, desinfektionsmedel och 
rekonditioneringsprodukter.

FÖRSIKTIGHET

Risk på grund av felaktiga produkter

Tecken på slitage, t.ex. sprickor, deformation, 
missfärgning, eller avskavning kan uppstå på 
rekonditionerade produkter.
– Kontrollera produkterna för slitage och byt ut 

dem om nödvändigt.
– Använd inte alkoholbaserade 

rengöringsmedel och desinfektionsmedel.

FÖRSIKTIGHET

Risk på grund av defekta värmeelement

Vätskor som rengöringsmedel eller 
desinfektionsmedel kan skada värmeelementen 
och skada patienten.

Rengör inte värmeelementen med en fuktig trasa 
eller borste.
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Rekonditionering

Klassificeringar för rekonditionering

Klassificering av medicinteknisk 
utrustning

Klassificeringen beror på den avsedda 
användningen av produkten. Spaulding-
klassificeringen baserar på riskgraden för 
infektionsöverföring genom applicering av 
produkten på patienten utan korrekt 
rekonditionering.

Klassificering av produktspecifika 
komponenter

Följande klassificering rekommenderas av Dräger.

Icke-kritisk
– Styrenhet

– Enhetens yta:

– Sängram, in- och utvändigt

– Sidoväggar, in- och utsidor

– Innerväggar, in- och utsidor

– Röntgenplatta och röntgentank

– Sänghuv

– Våg

– Stativ samt alla monterade enheter

– Slanggenomföringar

– Gelmadrass (Babytherm 8010)

– SoftBed skummadrass (Babytherm 8004)

Före rekonditionering

Innan nedmontering
1 Stäng av produkten och alla produkter som är 

kopplade till den.

2 Dra ur alla nätkontakter.

3 Ta bort de installerade extra enheterna och 
tillbehören.

4 Ta bort madrassen från madrassbrickan. 
Gelmadrassen ska förvaras plant.

5 Ta bort slanggenomföringarna.

● Före desinficering/rengöring av 
strålningsvärmaren ska denna svalna i ca 
30 minuter.

Klassifice-
ring

Förklaring

Icke-kritisk Komponenter som endast kommer i 
kontakt med intakt hud

Halvkritisk Komponenter som transporterar 
andningsgas eller som kommer i 
kontakt med slemhinnor eller pato-
logisk hud

Kritisk Komponenter kan tränga igenom 
hud eller slemhinnor eller komma i 
kontakt med blod
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Validerade rekonditioneringsprocesser

Översikt över komponenternas rekonditioneringsförfaranden

Ytdesinfektion med rengöring

Komponenter:
– Enhetens yta

– Alla komponenter

Förutsättningar:
– Ytdesinfektionsmedlet har förberetts enligt 

tillverkarens instruktioner.

– Tillverkarens instruktioner, t.ex. avseende 
utgångsdatum eller användningsförhållanden, 
ska observeras.

– Använd en okontaminerad, luddfri 
rengöringsduk som har doppats i 
ytdesinfektionsmedel för desinfektion av ytan 
som ska rengöras.

Rengöring
1 Torka av synlig nedsmutsning med en 

engångsduk som är dränkt med 
ytdesinfektionsmedel. Släng sedan 
engångsduken.

2 Torka av alla ytor. Efter detta får inga 
nedsmutsningar synas mera.

Ytdesinfektion
3 Torka av rengjorda ytor igen för att synligt blöta 

alla ytor som ska desinficeras med 
ytdesinfektionsmedel.

4 Avvakta ytdesinficeringsmedlets kontakttid.

5 Vid slutet av kontakttiden, fukta en ny, 
okontaminerad och luddfri rengöringsduk med 
vatten (minst dricksvattenkvalitet).

6 Torka av alla ytor tills inga rester av 
ytdesinfektionsmedel, såsom skum eller 
ränder, är synliga.

7 Vänta tills alla ytor har torkat.

8 Kontrollera ytorna för synliga skador och byt ut 
produkten om nödvändigt.

Komponenter Ytdesinfektion med rengöring Maskinrengöring med värme-
desinfektion

Enhetens yta inklusive kompo-
nenter

Ja (se "Ytdesinfektion med rengö-
ring", sida 6)

Nej

Slanggenomföringar Ja (se "Ytdesinfektion med rengö-
ring", sida 6)

Ja (se "Maskinrengöring med vär-
medesinfektion", sida 7)

Ytdesinfektionsmedel Tillverkare Koncentration Kontakttid
Dismozon plus BODE Chemie 1,6 % 15 min

Dismozon pur BODE Chemie 1,6 % 15 min

VARNING

Risk på grund av inträngande vätskor
Inträngande vätska kan orsaka följande:
– Skador på produkten
– Elchock
– Tekniska fel på produkten
Säkerställ att ingen vätska tränger in i 
produkten.
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Rekonditionering

Maskinrengöring med värmedesinfektion

Använd en disk- och spoldesinfektor som uppfyller 
kraven i standarden ISO 15883. Dräger 
rekommenderar att använda en korg för anestesi- 
och ventilationstillbehör. Följ tillverkarens 
instruktioner för disk- och spoldisinfektorn.

Komponenter:
– Slanggenomföringar

Förutsättningar:
– Rengörings- och desinficeringsapparaten har 

förberetts in enligt tillverkarens instruktioner.

Komponenternas placering i korgen
Förfarande:
1 Placera slanggenomföringarna i en stabil 

position.

2 Säkerställ följande:

– Alla ytor och insidor kan sköljas fullständigt.

– Att vattnet kan rinna av fritt.

Utföra rekonditionering
1 Välj en cykel.

2 När cykeln är avslutad, kontrollera 
komponenterna för synlig nedsmutsning och 
upprepa cykeln om nödvändigt.

3 Kontrollera komponenterna för synliga skador 
och byt vid behov.

Steg Medelhög Tillverkare Koncentra-
tion

Temperatur Kontakttid

Preliminär rengö-
ring

Kranvatten – – Kranvatten tem-
peratur

Min 2 min

Rengöring Neodisher 
MediZym

Dr. Weigert I enlighet 
med tillverka-
rens instruk-
tioner

Min 55 °C 
(131 °F)

Min 10 min

Neutralisering Neodisher Z Dr. Weigert Min 0,1 % Kranvatten tem-
peratur

Min 1 min

Spolning Avmineraliserat 
vatten

– – Kranvatten tem-
peratur

Min 1 min

Desinficering – – – Min 93 °C 
(199,4 °F)

Min 5 min

Torkning – – – – Torktiden beror 
på belastningen
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Förvaring och transport

Efter rekonditionering finns inga speciella krav för 
lagring och transport av produkten. Observera 
dock följande:

– Förvara torrt och dammfritt

– Undvik rekontaminering och skada under 
transport

All vidare information om lagring och transport som 
finns i bifogade dokument måste följas.

Speciella rekonditioneringsprocesser

Gelmadrass (Babytherm 8010)
Rekonditionera inte gelmadrassen med 
desinfektionsmedel som innehåller glukoprotamin. 
Desinfektionsmedel som innehåller glukoprotamin 
kan leda till att materialet löses upp.

SoftBed skummadrass (Babytherm 8004)
Utför rengöring och ytdesinfektion vid behov och 
vid byte av patient. 

– Om överdraget blir kraftigt nedsmutsat kan det 
tvättas i maskin vid 95 °C. Torkas i torktumlare 
upp till 95 °C.

– I undantagsfall kan madrassens kärna bli 
smutsig. Madrassens kärna (skum) kan då 
tvättas i maskin vid 30 °C med ett milt 
tvättmedel.

Fototerapi filterglas
Filterglaset bör endast rengöras och desinfekteras 
med produkter med ett pH-värde mellan 7 och 9.
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Rekonditionering

Andra medel och rekonditioneringsförfaranden

Desinficeringsmedel

Använd nationellt godkända desinfektionsmedel 
som är lämpliga för den aktuella 
rekonditioneringproceduren och användningen.

Ytdesinfektionsmedel
Tillverkarna av ytdesinfektionsmedlen har bekräftat 
minst följande aktivitetsspektrum:

– bakteriedödande

– jästavdödande

– virusdödande eller virusdödande mot 
höljeförsedda virus

Följ tillverkarens instruktioner för 
ytdesinfektionsmedel.

Följande ytdesinfektionsmedel var kompatibla med 
materialet vid tiden för testningen:

Klass för aktiv ingredi-
ens

Ytdesinfektionsmedel Tillverkare Listning

Klorfrigörande medel Clorox Professional 
Disinfecting Bleach Cle-
aner

Clorox EPA1)

Dispatch Hospital Clea-
ner Disinfectant Towels 
with Bleach

Actichlor plus Ecolab –

Chlor-Clean Tablets helix Solution ARTG2)

Syrefrigörande medel Descogen Liquid Antiseptica CE

Descogen Liquid r.f.u.

Oxygenon Liquid r.f.u.

Dismozon plus BODE Chemie CE

Oxycide Ecolab USA EPA

Perform Schülke & Mayr CE

SteriMax Wipes Aseptix CE

Incidin OxyWipes Ecolab USA CE

Rubysta Kyorin (Japan) –

Rely+On Virkon Du Pont EPA
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Dräger påpekar att syre- och klorfrigörande medel 
kan orsaka färgförändring på vissa material. Det är 
inte ett tecken på att produkten inte fungerar 
korrekt.

Andra desinfektionsmedel används på egen risk.

Kvartära ammoniumför-
eningar

acryl-des3) Schülke & Mayr CE

Mikrozid alcohol free 
liquid3)

Mikrozid alcohol free 
liquid3)

Mikrozid sensitive 
liquid3)

Mikrozid sensitive 
wipes3)

Cleanisept Wipes Maxi Dr. Schumacher CE

Surfa'Safe Premium ANIOS Laboratories CE

Wip'Anios Excel

Tuffie 5 Vernacare ARTG

1) United States Environmental Protection Agency
2) Australian Register of Therapeutic Goods
3) Virusdödande mot höljeförsedda virus

Klass för aktiv ingredi-
ens

Ytdesinfektionsmedel Tillverkare Listning
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Rekonditionering

Efter rekonditionering

Montering och inpassning av 
enhetsspecifika komponenter

Förutsättningar:
– Alla komponenter har rekonditionerats och är 

torra.

Sätta in madrassen
 Placera madrassen på madrassbrickan. 

Sätta in slanggenomföringarna
 Sätt in de flexibla slanggenomföringarna.

Förberedelse före nästa användning av 
enheten

Kontrollera driftberedskap

Förutsättningar:
– Enheten har monterats och förberetts så att 

den är redo för drift.

– Terapitillbehören har installerats.

Förfarande:
1 Kontrollera driftberedskap, se 

bruksanvisningen, kapitlet "Före varje 
användning".

2 Ställ in madrassvärmaren på 37 °C på 
Babytherm 8010. 

3 Ställ in strålningsvärmaren på värmenivå 3 i 
man. driftläge.
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Tillverkare
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Moislinger Allee 53 – 55
23542 Lübeck
Tyskland
+49 451 8 82-0
www.draeger.com

9512107 – sv
© Drägerwerk AG & Co. KGaA
Upplaga/Edition: 1 – 2021-02
Dräger förbehåller sig rätten att ändra den 
medicinska utrustningen utan föregående 
meddelande.
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