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Bakgrund: På sterilenheter så används tryckluft för att blåsa instrument torrt, med
medicinskt ren luft men är själva blåspistolerna rena?
Syfte och Mål: Att undersöka om det finns levande mikroorganismer på någon av de

två blåspistoler inne i blåsrummet hos sterilenheten vid Mölndals Sjukhus.
Metod: Provtagning med eSwab i mynningen på blåspistol vid två olika tidpunkter och

sedan odling av proverna på agarplatta.
Resultat: Odlingarna visade att det fanns livsdugliga skadliga bakterier på båda

blåspistoler vid samtliga provtillfällerna, av arten Bacillus cereus.
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Bakgrund
Medicinsk tryckluft används i stor utsträckning vid sterilenheter runt om i landet när
synlig mängd vatten behöver avlägsnas i t ex anslutningskabel till diatermi, långa
rörformade instrument och skruvhuvuden i skruvlådor, men också för att säkerställa
att det inte finns vatten i utrymmen man inte kan se in i som misstänks innehålla
vätskor t ex da Vinci-armar, borrpistoler med tillbehör och endoskop.
Eftersom vatten kan tränga in så är det rimligt att utgå ifrån att även andra vätskor
såsom blod kan göra det under operation och kan inte all vätska elimineras, så kan
inte ångsteriliseringen sterilisera instrumentet och det skapas en grogrund för
bakterier som i slutändan kan leda till en vårdrelaterad infektion, eller värre.

För att rikta medicinska tryckluften så används en blåspistol, och frågan är, hur ren är
egentligen munstycket?
Det finns två riskfaktorer.
1. Om det finns patogena bakterier i vätskan som blåses bort från instrumentet så
kan de överföras till munstycket när den hänger på väggen i väntan på nästa
användning.
2. Om det finns patogena bakterier i vätskan som blåses ut ur instrumentet så kan de
överföras från instrumentet till munstycket, då det inte är ovanligt att komma åt
instrumentet med munstycket vid manövrering av luftflödet för att komma åt överallt
på och i instrumentet.
Om det finns patogen bakterie kring blåspistolen så kan den överföras till nästa set
instrument och en smittspridning, som blir svår att spåra, kan uppkomma.
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I skriften Byggenskap och Vårdhygien står det att ”Medicinsk luft i tryckluft kan
finnas”(1) för att säkerställa att luften inte förorenar.

Syfte och mål
Att undersöka om det finns levande mikroorganismer på någon av de två blåspistoler
inne i blåsrummet hos sterilenheten vid Mölndals Sjukhus.
Metod
Med hjälp av Copan eSwab så togs prover i blåspistolernas mynning vid två olika
tillfällen. Första proverna togs på kväll och enligt instruktion förvarades kylda under
natten och andra proverna togs på efterföljande morgon och förvarades kylda tills
transport till bakterielab genomfördes. För att säkerställa att personalen följde sin
dagliga rutin så var de inte informerade om att provet skulle tas.

Figur 1Blåsrum
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Figur 2Blåspistol 1

Figur 3Blåspistol 2
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Figur 4 Copan eSwab

Proverna odlades fram på blodagarplattor och en renodling gjordes på egg-yolkplatta
för att typbestämma Bacillus.

Resultat
Alla 4 odlingarna visade att det fanns livsdugliga Bacillus cereus(e-post BMA A-L
Abrahamsson 2018-11-22) i mynningen på blåspistolerna.
B.cereus är stavformig och grampositiv som kan bilda två olika enterotoxin; den ena
enterotoxinen uppstår när B.cereus växer i livsmedel och kan då orsaka kräkningar
medans den andra enterotoxinen uppstår när B.cereus växer i tunntarmen och kan
då orsaka diarré(2).
B.cereus har viss resistent mot antibiotika(3).
Odlingarna visar obetydliga skillnader mellan de två proverna som togs på kvällen;
blåspistol 1 510*0313 och blåspistol 2 510*0315 och de två proverna som togs på
efterföljande morgon efter att morgonstädningen hade ägt rum; blåspistol 1 510*0314
och blåspistol 2 510*0316.
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Figur 5 Odling på hästblodplattor

Figur 6 renodling på egg-yolkplatta(vita)
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Diskussion
Resultatet visar att det finns livsdugliga bakterier i blåspistolerna även direkt efter
daglig städning. Sterilenheten bör både se över de dagliga städningsrutinerna och
göra en grundligare undersökning över hur bakterierna kommer in i mynningen och
hur de får bort dom där ifrån.
Det skulle vara av intresse att även göra en undersökning av den medicinska luften
för att bekräfta att den är så ren som den ska vara.
Instrument som kommer från diskdesinfektorn ska vara höggradigt rena och då ska
inte renhetsgraden förstöras på grund av att blåspistolen inte är ren.
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