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Rutin för handhavande och skötsel av ThermoCare 
värmedyna 

 

Värmedynan avger 54°C när den aktiveras. Värmen upplevs olika på olika 

hudpartier och av olika patienter var därför alltid lyhörd för patientens egen 

upplevelse. 

Värmedynan får endast användas av utbildad personal * 

Låt aldrig outbildad personal använda värmedynan på patienter som inte 

själva kan säga till om värmen är för stark. 

 

• Aktivera dynan genom att trycka in metall membranet på den konvexa   

sidan så den blir konkav 

• Låt vätskan kristalliseras 

• Massera dynan så den blir mjuk 

• Lägg en handduk mellan patienten och dynan, om patienten har känslig 

hud används ytterligare en handduk 

• Informera alltid patienten att säga till om värmedynan känns för varm 

• Om patienten inte kan förmedla sig, måste han/hon hållas under uppsikt 

• Använd aldrig återladdad dyna innan den svalnat till rumstemperatur 

• Dynan ska desinficeras mellan varje patient. Detta sker normalt via 

kokning,  men kan även ske genom avtorkning i ytdesinfektionssprit om 

dynan används till mer än en patient innan kokning. 

• Om dynan går sönder och innehållet hamnar på huden ska huden 

sköljas med vatten. Innehållet är ofarligt. 

 

 

* Med utbildning menas här att man tagit del av Riktlinjer för behandling av   

   värme samt Rutin för handhavande och skötsel av ThermoCare värmedyna   

 

 



Sida 2 (2) 

 
 

Återuppladdning 

 

Återuppladdning sker ………………………………………………. 

Avsedd ………………………………………………….. används. 

 

(Var detta sker och om kastrull och separat kokplatta eller spis används, eller om 

Thermoladdare köps in bestäms på den enskilda enheten. Dock ska 

anvisningarna i riktlinjen följas) 

 

• När du använt värmedynan ska du alltid återuppladda den 

• Koka dynan i 20-25 min (använd timer), så att innehållet åter är flytande. 

Om laddningstiden varit otillräcklig kommer dynan att kristalliseras av 

sig själv. Pröva då att ånyo ladda upp den, men öka tiden något. 

• Dynan förvaras laddad. Den ska inte ligga i direkt solljus. 

 

 

Förbrukad dyna kan läggas i konventionellt avfall. 

 


