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Information om Lectro Derm provtagningsdyna 
 

När rekommenderas värmedyna? 

 

Lectro Derm värmedyna rekommenderas vid alla kapillära provtagningar på barn och vuxna. 

Värmebehandlingen ger snabbare provtagningar, säkrare provsvar samt ökar patientens 

bekvämlighet p.g.a. minskat obehag. Vid venösa provtagningar rekommenderas dynan till 

svårstuckna samt ”stickrädda” eller oroliga patienter. Vid venösa provtagningar i armvecket 

på oroliga/ ”stickrädda” patienter kan vi rekommendera att först värma där du sticker, och 

sedan lämna den varma dynan till patienten för att hålla den i handen. Omvårdandet gör 

patienten lugn och därmed mindre smärtpåverkad. 

 

Hur används värmedynan? 

 

Värmedynan blir 54
o
C när du trycker på knappen. Vid kapillära provtagningar är det enklast 

att låta patienten själv ”plocka” med dynan i handen under ett par minuter, lite längre tid om 

handen varit nedkyld. Vid venösa provtagningar rekommenderas att först lokalisera lämplig 

plats att sticka, sedan låta patienten applicera dynan på vald plats och värma upp ca 1min eller 

så lång tid som behövs. Eftersom värme upplevs olika är det viktigt att patienten själv värmer 

efter eget önskemål, om patienten inte själv kan bedöma värmen skall skyddspåse användas.  

Använd dyna omladdas i för ändamålet avsedd laddare. Följ instruktionerna för respektive 

laddare. Efter återladdning skall dynorna svalna innan de åter aktiveras. Detta för att undvika 

att dynans temperatur överstiger 54
o
C. Värmedynan är en medicinteknisk produkt som kräver 

en kortare utbildning. Låt aldrig outbildad personal använda värmedynan på patienter 

som inte själva kan säga till om värmen är för stark. Tänk på att små barn och andra med 

känslig hud kan bränna sig vid längre kontakttid, använd därför vår skyddspåse mellan dynan 

och huden på små barn och andra med känslig hud. Lämna aldrig ett litet barn ensam med 

en värmedyna. 
 

 Aktivera dynan på följande vis: Håll i knappen mellan pekfinger och tumme. Tryck 

med andra handen in membranet på den konvexa sidan så den blir konkav. 

 Det går bra att märka dynorna med spritpenna. 

 Förbrukad dyna kan läggas i konventionellt avfall (Går att källsortera metallknapp, 

plasthölje och matrester). 

 Värmedynan kan vid enstaka tillfällen levereras aktiverad (hård), ladda då dynan 

enligt anvisning på laddaren. 

 Dynan tål inte hårdhänt hantering. Dynan får ej vikas upprepade gånger. 

 Lagring. Dynan lagras laddad, ej i direkt solljus. 

 

Värmedynan rekommenderas inte till neonatal. 
 

 

För ytterligare information, se vår hemsida på Internet: http://www.viroderm.se 
 

2013-09-10 

http://www.viroderm.se/

