
  Bilaga 3 
 
  2018-04-09 

  
 
 
 
 

 

Egenkontroll av medicintekniska produkter –  
undersöknings- / behandlingshjälpmedel   
 

Alla kontroller dokumenteras i ”Förteckning över medicintekniska produkter/ 
behandlingshjälpmedel” (Bilaga 2). 

Blodtrycksmätare 

Kontrollintervall: 1 ggr/år 

Mätutrustning/procedur: Kontrollmanometer HE AB 

 Alla blodtrycksmätare ska identifieras enligt lokal rutin. 

 Kontrollera bollpump och slangar. Om de är spruckna ska de kasseras. 

 Ta loss ventilen från bollpumpen och gör rent filtret från damm samt kontrollera att den 

går lätt att reglera. 

 Kontrollera att manschettens kardborreband inte är för slitna. I så fall ska manschetten 

kasseras. 

 Testa blodtrycksmanschetten med manometern enligt bruksanvisning.  

Blodsockermätare 

 Byt batteri vid behov. 

Diskdesinfektor 

Kontrollintervall: minst 1 ggr/år  

Mätutrustning/procedur: 

 Akut- och förebyggande underhåll samt kontroller sköts enligt lokal rutin. 

Droppställning 

Kontrollintervall: 1 ggr vartannat år  

Mätutrustning/procedur: 

 Rengör hjul så de hålls fria från skräp. 

 Kontrollera att droppställningen står stadigt så tipprisk inte finns, om inte kasseras. 

Spoldesinfektor 

Kontrollintervall: 1 ggr vartannat år  

Mätutrustning/procedur: 

Akut- och förebyggande underhåll samt kontroller sköts enligt lokal rutin. 
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Stetoskop 

Kontrollintervall: 1 ggr vartannat år  

Mätutrustning/procedur:   

 Stetoskop ska märkas enligt lokal rutin. 

 Kontrollera att öronoliverna är hela och rena. Rengör med mild tvållösning alternativt M-

sprit. 

 Kontrollera att membranet inte är hårt och stelt. Kassera då stetoskopet. 

 Provlyssna både membran- och klocksida (vrid på bröststycket för respektive funktion) 

genom att slå lätt på stycket. 

Sug 

Kontrollintervall: 1 ggr/år  

Mätutrustning/procedur: 

 Sugar ska märkas enligt lokal rutin. 

 Kontrolleras enligt bruksanvisning. 

 Kontrollera alla flaskor, slangar och lock så inga läckage finns. 

Termometer – för rektal användning 

Kontrollintervall: 1 ggr/år  

Mätutrustning/procedur: 

 Kontrollera vid påslag att alla segment i siffrorna finns och syns tydligt samt att 

termometern inte är skadad. 

 Vid tveksam funktion – anskaffa ny. 

Termometer – för öron 

Kontrollintervall: 1 ggr/år  

Mätutrustning/procedur: 

 För rengöring – se medföljande bruksanvisning. 

 Vid tveksam funktion – anskaffa ny. 

Otoskop 

Kontrollintervall: 1 ggr/år  

Mätutrustning/procedur: 

 Otoskopet ska märkas enligt lokal rutin 

 Gör rent öronmunstycket med tops fuktad i M-sprit. Kontrollera att det är helt. 

 Kontrollera att lampan ger ifrån sig ett godtagbart ljus. Om inte – prova att ladda 

alternativt byt batteri. Se bruksanvisning 

Personvåg/Sittvåg/Sängvåg 

Kontrollintervall: 1 ggr vartannat år  

Mätutrustning/procedur: 

 Personvåg ska märkas enligt lokal rutin 

 Använd kontrollerade vikter. 

 Vid fel kan tillverkaren kontaktas. 


