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Process: 3.3.0 RGK Leda, styra och organisera
Område: Hemodialys
Identifierare: 142782

Rutin för ifyllande av behandlingsprotokoll och
maskinloggblad
Gäller för: Medicinkliniken dialysenheten Växjö

Behandlingsprotokoll dialys, id 78746
Dialysmaskinens parametrar avläses vid start och behandlingsslut samt en gång
per timme där emellan. Uppgifterna förs sedan in i avsedd journaltabell i Cosmic.
Protokollet sparas i respektive patientpärm ca en månad, därefter kasseras det.
Artis checklista, id 61947
Checklistan fylls i och klisteretiketter från slangset sätts på checklistan.
Kontroll av checklistan görs av sjuksköterska vid start och av en kollega inom
första behandlingstimmen. När behandlingen är klar förvaras listan på avsedd
plats på sjuksköterskeexpeditionen. Checklista sparas i 3 år.
Checklista AK98, id 78548
Checklistan fylls i och klisteretiketter från slangset sätts på checklistan.
Kontroll av checklistan görs av sjuksköterska vid start och av en kollega inom
första behandlingstimmen. När behandlingen är klar förvaras listan på avsedd
plats på sjuksköterskeexpeditionen. Checklista sparas i 3 år.
Logglista Artis, id 78744
Loggbladet förvaras i pärm på maskinen.
Listan signeras:
 inför drift
 vid aktivering av värmeprogram
 provtagning på maskinen
 vid byte av sterilfilter
Logglista AK98, id 78549
Loggbladet förvaras i pärm på maskinen.
Listan signeras:
 vid aktivering av värmeprogram
 vid byte av sterilfilter
Tekniskt loggblad Artis/AK98, id 78648
Senaste loggbladen förvaras i pärm på maskinen, äldre blad i maskinjournalpärm i
teknikerrummet.
Vid larm på maskinen, skriv vad som hänt, vilka fel/larmkoder. Beskriv händelsen
och var i behandlingen den uppstod. Fyll i när kontakt tas med Baxter och följ
deras anvisningar för åtgärder.
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Veckokontroller WRO 300, id 84875
Protokoll förvaras på sal 8 på dialysenheten i skrivbordshurts, nedersta lådan.
Protokollet signeras i samband med drift eller enligt de anvisningar som
protokollet anger.
Driftprotokoll CWP 100, id 84851
Driftprotokoll förvaras i pärm i vattenrummet E5127.
Innan uppstart av dialysbehandling görs och dokumenteras dagliga kontroller
enligt driftprotokollet.
Tekniskt loggblad CWP 100, id 84859
Driftprotokoll förvaras i pärm i vattenrummet E5127.
Vid larm på vattenanläggning. Dokumentera händelsen, vilka fel/larmkoder och
eventuella åtgärder.
Driftprotokoll förbehandling CWP 100, id 84835
Driftprotokoll förvaras i pärm i förbehandlingsrummet F5101.
Innan uppstart av dialysbehandling görs och dokumenteras dagliga kontroller
enligt driftprotokollet.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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