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Instruktion för omhändertagandet av instrument/gods som skall
steriliseras på Steriltekniskenhet.
Personal på avdelning som lastar och frisläpper medicintekniska produkter
(instr./gods) från diskdesinfektor ska ha utbildning och reell kompetens.
Instrument/gods som ska steriliseras skall vara ”höggradigt rent”. Detta
åstadkommes genom;
Instrument/gods ska rengöras och desinfekteras i godkänd process i
diskdesinfektor i direkt anslutning till användandet (temperaturen under
desinfektionsfasen skall uppnå 90ºC under 1 minut alternativt för äldre
diskdesinfektorer 85ºC under 1-3 minuter).
Alla instrument som går att öppna ska vara öppna, alla instrument som går att
dela ska vara delade, rörformiga instrument ska anslutas till genomspolning under
processen.
Har diskdesinfektorn ingen torkfunktion eller om instrumenten inte är torra
direkt efter avslutad process ska instrumenten torkas med engångstorkduk för
instrument alternativt blåsas torra med instrumentluft, annars finns risk för
rostangrepp.
Olja era instrument med jämna mellanrum, detta för att undvika rost och
förlänga livslängden på era instrument. Torka av överflödig olja med
engångstorkduk för instrument.
Instrumenten ska efter processen kontrolleras så att de är för ögat rena innan
de iordningställs och skickas till STE. Instrument som inte är rena ska rengöras
och desinfekteras ytterligare en gång innan de skickas till STE. Smutsiga instrument
kommer att skickas tillbaka till kund.
Rengjorda, desinfekterade och torra instrument ska packas och förvaras i rena
plastpåsar samt i stöttålig, plomberad transportback för vidare transport till STE.
Lista för streckkodsetiketter för instrument/gods som skickas/lämnas till STE
skall medfölja. Ansvaret att streckkodsetiketterna stämmer överens med
instrument/gods ansvarar respektive kund för.
När kunden skickar nya instrument till STE ska dessa skrivas på etikettlistan till
STE. Tänk på att alla instrument ska vara av operationskvalitet.
Instrument som inkommer till STE kommer att genomgå steriliseringsprocess
och skickas åter till kund inom 48-72 timmar.
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Här är några exempel på företag som ni kan vända er till för åtgärder av bl.a.
rostiga instrument.
Sundtorp Innovation AB

016-290 01

Stille AB

016-153 117

Instrumenta AB

031-336 51 00
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