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Dokumentet riktar sig till alla operationsenheter inom Västerbottens läns landsting.

Bakgrund

Ofta vet man inte om smitta föreligger. Det är därför viktigt att alltid arbeta på ett säkert och korrekt

sätt. Städning och desinfektion ska därför alltid följa samma rutin oavsett om det finns en konstaterad

smitta eller inte.

Vid ingrepp med risk för luftburen bakteriell smitta, främst vid stora brännskador och utbredda

hudskador, ska oförbrukat materiel som legat framme kasseras eller resteriliseras även om det varit

förpackat.

Desinfektionsmedel

Perform® eller Virkon® och alkoholbaserade ytdesinfektionsmedel är olika typer av

desinfektionsmedel som är ämnade för både rengöring och desinfektion av ytor.

 Alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid lämpar sig bäst för desinfektion vid mindre

spill av kroppsvätskor och används som punktdesinfektion under pågående operation samt

efter avslutad operation för att rengöra/desinfektera utrustning och tagytor i operationssalen

(se förslag på tagytor under punkt 2 i mellanstädning nedan).

 Perform® eller Virkon® används efter avslutad operation på material/utrustning och golv om

det förekommit rikligt spill av kroppsvätskor. Perform® eller Virkon® löser intorkad smuts

lättare än vad alkoholbaserade desinfektionsmedel gör samtidigt som det har en mycket god

desinfekterande effekt. För eventuell inverkningstid och eftertorkning med vatten se

bruksanvisning.

Före dagens första operation

Operationslampa, alla horisontella ytor och all utrustning som tas in på rummet torkas av med

alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid eller enligt tillverkarens anvisning. Kontrollera att

alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid för punktdesinfektion finns inne på salen.

Under operation

Punktdesinficera golv och andra arbetsytor med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid vid

blodspill eller annan kontaminering.

Mellan operationer = mellanstädning

1. Flergångsutensilier rengörs och desinfekteras. Värmedesinfektion ska användas i första hand.



2. Desinfektera utrustning såsom operationslampa inklusive fastsittande handtag,

operationsbord, operationspelare, horisontella ytor samt annan hängande apparatur. All övrig

utrustning/apparatur som vidrörts (tagytor) i samband med ingreppet som anestesiapparat,

anestesibord, handtag till anestesibordets lådor, touchknappar på apparatur, tangentbord,

telefon m.m. desinfekteras. Välj desinfektionsmedel enligt ovan.

3. Golvområdet kring operationsbordet och fotpallar rengörs. Torka golvet med rengöringsmedel

och vatten eller torka golvet med mikrofibermoppar enligt leverantörens anvisningar. (behövs

inte om golvet torkats med Perform® eller Virkon®). Doppa inte tillbaka trasan i hinken.

4. Rengör och desinfektera städutrustningen i spoldesinfektor. Moppskaft rengörs med

alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid.

Operationssalen kan tas i bruk omedelbart efter denna städning

Efter dagens sista operation eller minst en gång per dygn

1. Desinfektera utrustning enligt punkt 1 och 2 ovan

2. Rengör all övrig utrustning

3. Torka hela golvet med rengöringsmedel och vatten. Flytta på all lös utrustning. Använd

engångstrasa alternativt mikrofibermopp och doppa inte tillbaka trasan i hinken.

4. Rengör och desinfektera städutrustningen i spoldesinfektor. Moppskaft rengörs med

alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid.

5. Mikrofibermoppar ska skickas till städet för tvätt. (Skellefteå, Lycksele)

Veckostädning

Städningen ska utföras i operationsrum, slussar, förberedelserum och avvecklingsrum enligt denna

rutin minst en gång per vecka och oftare vid behov.

Med rengöringsmedel och vatten torkas

- ovanpå armar till lampor och pendlar

- runt skåp, handtag, lister och hyllor

- väggar, salsdörrar och dörröppnare

- ev fönster, fönsterbrädor och element

Ventiler rengörs. Byt filter till sugflaskor. Rengör sugbehållare i spoldesinfektor

Avsluta med manuell rengöring av golvet. Skurmaskin bör användas.

Storstädning

Utförs en gång/år.

Tvätt

Smutstvätt förorenad med smittfarligt material eller cytostatika sorteras enligt lokal anvisning

Avfall

Avfall se Miljöledningssystem


