
 

 

 

Kontinuerlig trådløs overvågning af vitale værdier og automatiske alarmer ved 
klinisk forværring hos patienter indlagt med COVID-19 infektion.  

 

Opsætning af patient: 
Til opsætning af en patient skal du bruge følgende: 
• Tablet + QR-brik  ●     EKG-plaster  ●      Batterier 2 stk (AAA) 

• Saturations-måler  ●     Velcrobånd eller lign. til fastgørelse af SAT-måleren 

  

1. Tænd tabletten (ved hjælp af nøglepind) 

2. Tryk på ikonet på skrivebordet og dernæst: Touch to scan QR code 

3. Scan QR-brikken (tablet login) vha. kameraet på tabletten. 

4. Tryk: Start monitoring a patient 

5. Indtast patientens navn eller anden identifikation  →  tryk: Done  →  tryk: Next 

6. Vælg patientens aldersgruppe (adult) og tryk: Next 

7. Scan QR-kode på hhv. EKG-plaster og SAT-måler (de fremgår nu på skærmen). 

o Gør udstyret klar: 

• Træk nænsomt den blå strimmel ud af EKG-plasteret ● Sæt batterier i SAT-måleren og tænd. 

8. Tryk: Connect på tablet (barren bliver grøn ved connection). 

o Hvis barren bliver rød forsøg da på ny ved at trykke search again 

o Du kan først trykke start monitoring når alle devices har forbindelse og grøn bar. 

9. Påsæt udstyret på patienten 

10. Tryk: Start monitoring 

11. Kontroller EKG-signal og at data går ind på tablet. 

 

 

 

 

 

Tilsyn af vitale parametre: 

1. Scan QR-brikken 

2. Tryk: Patient vitals display 

3. Se nu vitale parametre. 

Udskift udstyr: 

1. Scan QR-brikken 

2. Tryk: Change session settings 

3. Remove det aktuelle stykke udstyr. 

4. Add det nye udstyr (gøres som ved opsætning af 

patient). 

 Afslut patient: 

1. Scan QR-brikken 

2. Tryk: Stop monitoring current patient 

3. Tryk: End session  →  Tryk: Enter  →  Tryk: Confirm 

4. Udstyret rengøres efter de gældende regler i afdelingen. 

5. EKG-plasteret må ikke smides ud, da dele af det genanvendes hos 

producenten. 

 



 

 

Tablet (Gateway) 
 

• Enheden modtager data trådløst fra det øvrige udstyr. 

• Enheden må ikke placeres længere væk fra patienten, end 
at der er tilstrækkeligt signal. 

• Enheden skal altid være tilsluttet strøm, på nær ved 
overflytninger eller lignende. 

 

 

Kontinuerlig trådløs overvågning af vitale værdier og automatiske alarmer ved 
klinisk forværring hos patienter indlagt med COVID-19 infektion.  
 

Udstyr: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvis problemer: 
I er altid mere end velkomne til at 
kontakte WARD-Teamet, både ved 

spørgsmål og behov for praktisk hjælp. 

Vi er klar til at hjælpe jer! 

EKG-plaster (LifeTouch) 
 

• Placer EKG-plasterets store ende (med QR-koden på) 

i intercostalrum 4, ca. 2 cm til venstre for sternum. 

• Placer EKG-plasterets anden ende, i en cirka 45 

graders vinkling. Det vigtigste er at der kommer et 

godt signal. 

• Signalet kan svækkes, hvis patienten er adipøs eller 

har stor barm. Sæt da elektroderne bedst muligt. 

• Kraftig behåring på brystet bør fjernes. 

• Vær opmærksom på plaster/silikone allergi. 

• Ved behov kan elektroderne udskiftes med alm. EKG-

elektroder (knapmodel). 

• EKG-plasteret har batteri til ca. 5 dage. Udskiftes 

derefter 

 

Saturations-måler (Nonin) 
 

• Placer SAT-måler omkring håndleddet. 

• Placer sensoren på en vilkårlig finger. 

• Patienten må flytte sensoren til en anden finger efter 
behov. 

• Ved mistanke om fejlmåling, vær opmærksom på: 
o Om sensoren bør have en anden størrelse. 
o Om pt. har varme/svedige fingre (skift finger). 
o Om pt har kolde fingre. 
o Om batteriet bør skiftes. 
o Læs: Vigtigt at vide om kontinuerlig trådløs 

overvågning (WARD). 
 


