Vedlegg
FORSLAG TIL MEDISINSK TEKNISK UTSTYR i EN ABCDE OBSERVASJON
(og til trening)
KVALITETSMÅL

✓ Pasienten får kvalitetssikret observasjon ved endret helsetilstand og akutt sykdom.
✓ Sikre oversikt over pasientens kliniske tilstand ved å gjøre vitale målinger og oppdage
en eventuell forverring av pasientens tilstand tidlig i forløpet.
Forslag på innhold i sekker/bagger/mobil tralle er utarbeidet etter innspill fra ulike
kommuner/prosjekter og erfaringer. Innkjøp må gjøres etter den aktuelle kommunes
innkjøpsavtale.
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Bag/sekk for utstyr* eller mobil tralle**
Det anbefales manuelt blodtrykksapparat. Alternativt kan en velge elektronisk
blodtrykksapparat.
Mansjetter i str. M, samt ekstra mansjetter i str. S og L til blodtrykksapparatet
Stetoskop
Pulsoksymeter til finger
Digitalt termometer til bruk i armhule (med beskyttertrekk)
Blodsukkerapparat med strimler og lansett
Pocketmaske enveisventil med filter
Pupillelykt
Tidsur
Overflatedesinfeksjon (hydrogenperoksidbaserte desinfeksjon)
ABCDE skjema, ISBAR skjema og NEWS med respons
Universalcontainer og multistix 5 til urinprøve***

For å sikre kvalitative gode målinger anbefales det at en sikrer rett bruk av utstyret og
minimering av feilkilder. Der bør lages interne rutiner for å sikre jevnlig kontroll/påfyll av
bagene/sekkene/utstyr i hver avdeling/tjenestested.
Se læringsmateriale KlinObsKommune trinn 1 for mer informasjon om opplæring og viktige
hensyn.

*Sekker/bag må tilpasses etter lokale behov. Annet relevant utstyr kan være redningsfolie, sårutstyr, målebånd
osv.
**Ved mobil tralle kan det være annet utstyr som kan være relevant og nødvendig og ha med, for eksempel
mobil oksygenkolbe, hjertebrett til HLR, mobilt sug osv. Dette må tilpasses lokalt.
**Mange har valgt å ha urintest utstyr i sekker/bagger. Vær oppmerksom på opplæring og dokumentering av
kliniske symptomer også. Se nærmere informasjon på NOKLUS.no
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Råd og forslag
Det finnes mange forskjellige merker av det medisinsk tekniske utstyret, her er kun noen få
nevnt som eksempler og disse er først og fremst vurdert til voksne pasienter. Ta kontakt med
lokal leverandør. Produkter bør ha gode reklamasjonsfrist og holdbarhetsgarantier, grunnet stor
slitasje.
Utstyr
Bag/sekk

Eksempler

Råd

Blodtrykksapparat

Riester eller Heine.

Stetoskop

Littmann Classic III

Sekk/bag som kan åpnes og med adskilte lommer er
mer oversiktlig.
Anbefales at det lages en standard hvor utstyret skal
ligge i de forskjellige lommene slik at det er uavhengig
om hvor sekken hentes i eventuelle akutte tilfeller slik
at en ikke kaster bort tid på å lete etter utstyr.

Klassisk professional
stetoskop ADC 615

Pulsoksymeter

Littmann Master
Classic II
Contec

Det anbefales å velge manuelt blodtrykksapparat. Disse
er minst sårbar for svingninger i temperatur, det
trenger ikke batteri og fanger opp rytmeforstyrrelser
(arytmier) bedre enn elektroniske apparat.
På elektroniske BT er forskjellene først og fremst om
den automatisk tar 1 eller 3 BT målinger, eller om dette
er en mulig innstilling.
Stetoskop varierer i pris, kvalitet og utforming. For å få
en grei lydkvalitet og at det er enkelt å håndtere,
anbefales det å gå for stetoskop i prisklasse
mellomsjiktet og oppover.

Pulsoksymeter finnes for fingre, øre eller utskiftbar til
begge deler. Det mest brukte er pulsoksymeter for
fingre. Husk at pulsoksymeter kun gir en indikasjon
uansett valg av utstyr. Utstyret er temperatursensitivt
og må derfor normal tempereres før bruk

Lansetter
Medisafe solo
(stikkere) til
blodsukkerapparat

Anbefales av NOKLUS. Medisafe solo er
engangslansetter. Selve nålen er steril og ligger inni
"huset/beholderen", også etter bruk. Dette sikrer at
man unngår stikkskader og blodoverføring til andre enn
pasienten selv.

Temperaturmåler

Anbefal gjerne til personer som får hjelp av
helsepersonell til å kjøpe eget temperaturmål. Dette er
det mest hygieniske. Utstyret er temperatursensitivt og
må derfor normalt tempereres før bruk

Microlife digitalt
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