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Allmänt
Kontaktsmitta är den vanligaste av alla smittvägar inom vården och den kan ske
antingen via direktkontakt med patienten, eller indirekt till exempel via kläder,
ytor och föremål.
Det är därför viktigt att följa basala hygienrutiner och noggrann rengöring av
medicintekniska produkter för att förhindra smittspridning.
Förvara endast plattan i fickan på arbetskläderna, rengör plattan och ha rena
händer vid hantering. I patientarbetet får plattan ändå betraktas som oren på
samma sätt som till exempel en telefon.

Hantering
Patientnära arbete
(undersökning, vård och
behandling)

Nova-plattan betraktas som oren
Sprita händerna innan fysisk kontakt med patient
Lägg inte plattan i den patientnära miljön t. ex i
patientens säng eller på sängbordet
Om möjligt ta hjälp av kollega vid registrering

Vid omfattande behov av
dokumentation på plattan
hos en patient

Desinfektera plattan med ytdesinfektion på båda
sidor
Lägg plattan på en vagn eller patientbordet.
Sprita händerna
Nu är det ok att gå emellan patient och platta för
att undersöka och skriva
Avsluta med att åter desinfektera plattan på båda
sidor samt den yta plattan legat på
Sprita händerna

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras.
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Rengöring och desinfektion
Efter arbete med plattan
och återgång till
patientnära arbete

Sprita händerna

Dagligen

Efter användning av plattan och innan insättning
i laddskåpet:
1: Noggrann mekanisk
rengöring/gnuggning av plattan med fuktad
mikrofiberduk
2: Rengöring av plattan med
alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel

– Clostridium difficile
– Gastroenterit

Ta helst inte in plattan på rummet eller upp ur
fickan, om rengöring är aktuell se nedan
1: Noggrann mekanisk
rengöring/gnuggning av plattan med fuktad
mikrofiberduk
2: Rengöring av plattan med
Väteperoxidbaserad engångsduk.

Förvaringsskåp för plattor

Rengöring av skåpet 1 gång/månad med
engångs microfiberduk och därefter
alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel

Nationella Vårdhandboken Rutin saknas.
Vid upptäckt av felaktig information eller länk var vänlig meddela faktaägare

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2020-06-08
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