
Godkänt den: 2016-11-03 
Ansvarig: Anette Eriksson Moussaid 
Gäller för: Kirurgiska anestesi- och 

operationsavdelningen; Ortopediska 
anestesi- och operationsavdelningen 

 

Diatermi UES-40 Olympus Kirurgoperation 

DocPlus-ID: DocPlusSTYR-10519 

Version: 2.0  

Handlingstyp: Instruktion/Rutin 

 Sidan 1 av 3 

 

 
 

Diatermi UES-40 Olympus Kirurgoperation 
 

Användnings-
område 

 
På Endo Alpha stapeln som används av kirurgen och transplantation. 
Vid laparoscopi och Endo Alpha 2 vid öppna gall- samt TEM op. 

  

Funktion Efter att programmet för stapeln valts så programmeras diatermin automatiskt. 
Laparoscopisk, bipolär och monopolär funktion. 

  

Manual/ 

Bruksanvisning 

Kort bruksanvisningen sitter på stapeln. Bruksanvisningen finns hos medicinteknisk 
ansvarig sjuksköterska. 

  

Tillbehör Neutralplatta, 3M. 
Elkabel till laparoscopiska instrument. 
Elkabel, trigger, till engångs sax, depån F5-2. 
Bipolärt handtag + elkabel flergångs, skåp 35 
Monopolärt vanligt diatermihandtag. 
Trampa MAJ-1258 med gula och blå pedaler. 

  

Förberedelse/ 

Funktionskontroll 

Automatisk funktionskontroll: Apparaten går igenom och detekterar om det finns 
några fel. Akustiska signaler och indikeringslampa ovanför respektive funktion 
måste alltid ljuda och lysa när en funktion aktiveras. 
Manuell funktionskontroll, ställ in önskat förprogrammerat program automatiskt. 

 

Hygien/rengöring 

 
Nätkontakten tas ur. 
Följ Kirurgoperations lokala hygienföreskrifter. 
Våttorknings desinfektion, fukt får inte tränga in i  
Diatermin, om det finns brännbara ämnen i desinfektionsmedlet, låt det dunsta 
innan du startar upp apparaten.  
Fottrampan får ej sänkas ner i vätska endast torkas med desinfektionsmedel. 

  

Dokumentation Vid problem skriv en avvikelse i Medcontrol.  

 

Observandum/ 

Handlingsberedskap 

 
Koppla in neutralplattan, kontrollera huden där plattan ska sitta. 
Observera, om neutralplattan inte lyser grönt, massera med Natriumklorid på en 
kompress där plattan ska sitta. Då får du kontakt mellan neutralplattan och 
patienten. 
 
Notera att kablarna är hela och att kablarna inte får komma i kontakt med 
patienten. EKG-elektroderna ska appliceras minst 15 cm från operationsområdet.  
 
Varning för antändbara gaser och vätskor. Spray får under inga förhållanden 
användas mot peang, pincett. Kontrollera alltid instrumentets isolering. 
 
Följ alltid socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2001:12. 
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Kontrollera att rätt program är inställt till operationen.  
Apparaten är kompatibel med övrig utrustning.  
Vid fel, Error och siffra. Skriv upp och meddela Medicinteknisk ansvarig.  
Stäng av och starta upp igen 
Extra diatermi i passagen. ERBE ICC 350. 

  

Handhavande/ 

Användarkrav 

Funktionskontroll: Sjuksköterska, undersköterska. 
Iordningställande: Sjuksköterska, undersköterska. 
Användande: Kirurg. 
Apparatansvarig: Verksamhetschef. 
Förebyggande underhåll: När/se dekal på apparat. 
 

Utbildning Utbildnings- och medicinteknisk sjuksköterska. 

  

Placering/ 

Arbetsmiljö 

Endo Alpha-stapeln, apparat finns inne på op-sal 1, 101-huset, används tillsammans 
med utsuget på insufflatorn som kopplas med en operationssug med 
laparoscopifilter. 

  

Service och  

förebyggande 
underhåll 
 

Funktionsunderhåll görs av MIT, medicinsk informatik och teknik, telefonnummer 
133 33. En gång/år. Vid behov av Olympus. 
 

Lokala föreskrifter Kablar med banankontakter får inte användas på Akademiska sjukhuset. 
Använd diatermipåse och hylsa för att minimera risken för brännskador på patient 
och personal. 
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               Diatermi UES-40                                      Stapel 999999020             

 

 

 

Tillbehör: 

Trampa med gula och blå pedaler 

För att få lika bild på båda monitorerna så kopplas på Endo  

Alpha en grov svart kabel ihop staplarna.  

HD2 kopplas sladd från monitor till monitor. 
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