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Barnstol Ambulansverksamheten
Gäller för: Ambulansverksamhet
Utförs på: Ambulansverksamhet
Målet vid alla transporter är att patienten och personal ska vara fastspända med
de bälten som finns i fordonet och på båren.
Enligt VVFS 1993:5, vägverkets föreskrifter om användning av bilbälte och
särskild skyddsanordning har undantag om bilbältet medför hinder eller annan
olägenhet för tjänsteutövningen.
Speciellt att tänka på
1. Pedi-Mate® är ett väldigt bra hjälpmedel för transport av barn på
ambulansbåren. Begränsning för Pedi-Mate®: barnets vikt min 4,5 kg max 18
kg.
2. Kangoofix kan också användas för barn mellan 1,8-5 kg.
3. Pollux ACR ( Quantum Ambulance Child Restraints) används vid transporter
på barn mellan 2-45 kg. Passar alla bårar. Finns en uppsättning på respektive
station i Växjö och Ljungby.
4. Även om lagen medger att personal och patient transporteras obältade under
färd är det föraren som ansvarar för att transporten sker på ett säkert sätt.
5. Med fördel kan familjens/barnets ”egen” stol tas med och användas under
transport. Dock ska den fästas på ett så säkert sätt som möjligt.
6. Barnstolarna kan användas vid interhospitala transporter men kan även
användas vid planerade transporter med barn från hemadress. Är placerade i
Foten i Växjö där reservfordon är placerade.
-

-

-

Om barnets hjässa hamnar över barnstolens övre kant på respektive stol
ska barnet placeras i Pedimate/ Pollux ACR på ambulansbår.
Stolen kan fås i chockläge genom att knäleden höjs samtidigt som
ryggdelen sänks. I detta läge uppfyller inte stolen de uppsatta
säkerhetskraven från tillverkaren. Max vinkelgrad på barnstolen under
transport är 55 grader.
Barnstolen kan användas då det finns tid för byte av bår till speciellt
förberedd och där inte barnets sjukdomstillstånd kräver annat transportläge
t ex kuvös.
Kan endast monteras på Alfabåren.
Ljungby har inte kvar barnstol som är placerad på Alfabår.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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