
 SAMMANFATTNING

Nyckelfaktorer vid valet av  
batteri för medicinvagnar

Mobila dokumentationsvagnar är viktiga i dagens vårdmiljöer, och erbjuder vårdgivare 
flexibiliteten att arbeta var de än är. Antingen vid patientens sida eller i korridorer utanför. 
För att skydda båda användare och patienter måste batteridrivna medicinvagnar designas 
och testas till de högsta standarderna. Men alla batterier är inte designade på samma sätt. 
Denna "brief" belyser nyckelfaktorerna man bör tänka på när man väljer batteri för mobila 
medicinvagnar för att säkerställa att vårdgivare kan ge livsförändrande patientvård.
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Att välja ett batteridrivet system för din serie av 
mobila medicinvagnar bör undersökas noggrant 
för att säkerställa det säkraste och mest effektiva 

systemet för din organisation.

Körtid 

För alla batterityper beror systemets körtid till stor del på utrustningens 
belastning. För daglig dokumentation med en effektiv CPU med liten 
formfaktor och en bildskärm kan en typisk belastning vara 30 till 40 watt. 
För mer krävande situationer med extrautrustning kan belastningen vara 
75 watt eller mer. För att beräkna mängden körtid från en enda laddning, 
ta storleken på batteriet i wattimmar delat med systemets belastning  
i watt.

Laddningstid 

Du kan anta att ett system med ett större batteri skulle ta längre tid 
att ladda, men allt beror på laddaren. En högre laddningsström är 
proportionell mot tiden det tar att ladda ett batteri. Tiden som vagnen är 
i bruk under laddning och mängden last påverkar också laddningstiden. 
För vissa system kan det hända att batteriet inte kan laddas medan 
vagnen används. Ett extra kraftsystem eller batteri skulle behövas för 
denna stilleståndstid, till skillnad från vagnar med kraftsystem som kan 
laddas medan de används.

Arbetsflöde

Hot swap power-system representerar ett pålitligt alternativ för att ge 
kontinuerlig vård. Jämfört med ett integrerat kraftsystem där batteriet 
alltid ligger på vagnen, använder ett hot swap-system ett löstagbart 
batteri som startar på en separat centralladdare. Vissa organisationer 
använder en hybrid-metod för att anpassa sig till förändrade 
arbetsflöden. I det här fallet är vanliga batterier det bästa alternativet  
för att maximera utrustningens effektivitet.

Även om den mesta laddningen kommer att ske på en separat laddare 
finns det fördelar med att ha möjligheten för laddning i vagnen. Vissa 
system kräver dock en separat strömförsörjning för denna funktion, 
vilket leder till extra kostnader och arbete för att upprätthålla en enkel 
kabelhantering.

Drifttid (timmar) =
    Batterikapacitet (Wh)    

x Effektsystemseffektivitet
IT-systembelastning (W)



[i] Battery University - http://batteryuniversity.com/learn/article/types_of_lithium_ion

Växelström vs liksttröm

Batterier producerar likström, men de flesta datorutrust-
ningar är designade för växelström via ett vägguttag. 
För att säkerställa att du kan producera växelström från 
batteriet måste en växelriktare vara en del av kraftsystemet. 
Växelriktaren skapar ett mer flexibelt system som kan 
anpassa sig till förändringar i utrustningen – vilket sparar 
kostnader och tid för ditt IT-team. Likströmssystem kräver 
specialutrustning och proprietära kablar, och de kan snabbt 
bli komplicerade om din vagn har utrustning med olika 
spänningskrav. 

Totalkostnad

Alla chefer och budgetansvariga måste alla hålla ett 
öga på kostnader och hälso- och sjukvården är inget 
undantag. Organisationer bör se bortom inköpspriset 
och överväga andra faktorer som påverkar långsiktiga 
kostnader, såsom körtid, laddningstid, garanti, kostnad och 
frekvens för batteribyte, servicefrekvens och kostnad för ett 
servicesamtal. Att väga alla dessa kriterier mot varandra ger 
en helhetsbild av den totala finansiella investeringen.

Garanti

När du jämför olika system, se till att noga gå igenom 
detaljerna som ingår i garantiavsnittet, särskilt hur 
batterigarantin mäts. Se till att du förstår vad som utgör en 
cykel, eftersom detta kan påverka garantin avsevärt om en 
vagn regelbundet kopplas in under korta perioder. Garantin 
bör också specificera den garanterade procentandelen av 
originalkapacitet eller batteritillstånd under garantiperioden. 

Service

Förebyggande servicepaket som är tillgängliga via 
tillverkaren säkerställer att dina batteridrivna medicinvagnar 
fungerar. Att proaktivt serva din vagnpark genom certifierad 
supportpersonal hjälper till att minska avbrott som påverkar 
patientvården. Programvara för maskinparkshantering  
 – antingen förinstallerad eller tillgänglig för framtida 
nedladdning – kan övervaka dina vagnar i realtid för att 
minska stilleståndstiden och effektivisera underhållet.

Säkerhetskontroller och tester

För att välja den säkraste medicinvagnen, välj ett alternativ 
med redundanta kontroller i strömmodulen för att styra 
laddningsprocessen och upptäcka batteritemperatur 
och spänning – en särskilt viktig funktion för litiumceller. 
Tillräcklig ventilation och luftflöde, elektriska lednings-
system och säkring är alla avgörande för vagnens säkerhet. 
Alla batterier bör genomgå aggressiva tester av tillverkaren, 
inklusive punktering eller kortslutning av batteriet för att 
säkerställa att termisk rusning inte förekommer. 

Certifieringar

Om du är osäker, leta efter korrekta certifieringar relaterade 
till säkerheten för hela kraftsystemet. Testning säkerställer 
också problem med elektrisk säkerhet, mekanisk säkerhet 
och elektromagnetiska störningar som kan påverka 
drifttiden samt patientens och vårdgivarens säkerhet.

SLUTSATS

Att välja ett batteridrivet system för din serie av mobila 
medicinvagnar bör undersökas noggrant för att säkerställa 
det säkraste och mest effektiva systemet för din 
organisation. Varje system erbjuder unika egenskaper och 
LiFe batteriteknologi passar ofta perfekt inom vårdmiljöer 
tack vare dess övergripande säkerhet och tillförlitlighet. 
Mobila medicinvagnar med rätt kraftsystem gör att läkare 
och sjuksköterskor kan lägga mindre tid på tekniken och 
mer tid på det som är viktigast – patienten.

Läs mer om LiFe batteriteknik och batterisäkerhet i vårt 
white paper Power Life-Changing Care med Safe Battery 
Technology. 
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http://www2.ergotron.com/BatterySafety_WP
http://www2.ergotron.com/BatterySafety_WP
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