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Handledare: Maria Hansby
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Bakgrund:
Instrumentgaller innehåller ofta väldigt många instrument. Ibland så läggs det även
större instrument som skuggar instrumenten som ligger under och t.ex. saxar,
peanger och nålförare diskas inte öppna.
Detta kan som resultat bli att man i processen får instrument som inte är helt rena
och man kan därför inte uppnå den renhetsgrad som krävs.

Syfte och Mål:
Kontrollera olika sorters instrument i galler med antingen många instrument i eller
galler där instrument skuggas av större instrument och på så sätt ta reda på hur rena
instrumenten verkligen blir.

Metod:
Kontrollera instrument med ATP-yttester och på så sätt ta reda på hur mycket
restproteiner det finns på instrumenten och om det överstiger godkänd nivå när det
ligger mycket instrument i ett galler.

Resultat:
Resultatet av undersökningen visade att det inte blir så stor skillnad i renhet
beroende på vart i gallret instrumenten ligger och om det ligger många instrument i
gallret, så länge dom diskas på rätt sätt. Däremot är vissa instrument mer utsatta än
andra, några blev underkända eller hamnade nära gränsen av vad som är underkänt.
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Bakgrund
Den här undersökningen genomfördes på Steriltekniska Avdelningen (STA) i Uppsala
och presenteras i denna studie.
För att kunna producera sterila instrument som är säkra för användaren och
patienten och som är fria från levande mikroorganismer (1 på 1 miljon instrument) så
måste först rengöringen och desinfektionen ske på korrekt sätt.
Lastas instrumentgaller med många instrument eller skuggas instrument av andra
stora instrument så är risken stor att instrumenten inte blir helt rena, även instrument
som diskas stängda t.ex. saxar och peanger blir inte rena och kan då inte bli sterila i
autoklaven.
Utrustningen och processerna för rengöring och desinfektion är kontrollerad och
validerad att klara av galler med 40 instrument (EN/ISO 15883–5) och överstigs det
så kan renhetskraven inte garanteras.
Varje instrument kontrolleras efter rengöring och desinfektion och smutsiga
instrument måste handdiskas och sedan köras i en diskdesinfektor igen.
Vilket tar extra tid och handdisk är en risk för personalen och ska bara göras om man
verkligen måste.
Det finns också en risk att biologiska rester missas och att instrument som inte är helt
rena går igenom autoklaven, blir inte sterila, vilket kan leda till att en patient blir
smittad.
Blir instrumenten tillräckligt rena, d.v.s. uppnås renhetskraven som finns för
kirurgiska instrument?
Detta går att undvika om alla galler lastas med rätt mängd instrument och att inga
stora instrument ligger över andra och skapar skuggor där vatten och
rengöringsmedel inte kommer åt och att instrument som t.ex. saxar och peanger
diskas öppna på t.ex. en diskpinne.
Men fungerar det så här i praktiken?
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Syfte och Mål
Syftet med denna undersökning kommer att vara att ta reda på och svara på frågan
om orena instrument på STA är ett vanligt problem och att sammanställa resultatet i
denna studie.

Målet är i denna undersökning att med hjälp av ATP-yttester kontrollera om
instrumenten i galler med många instrument i blir rena enligt dom renhetskrav som
finns och vilken nivå dom hamnar på, om något instrument till och med kanske blir
underkänt eller hamnar nära gränsen av vad som är godkänt / underkänt.
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Metod
Den metod som använts vid denna undersökning är ATP-yttester, ATP betyder
Adenosin tri-fosfat och det är en molekyl som spelar en central roll i alla cellers
energihantering och ämnesomsättning. ATP indikerar kontamination av biologisk
härkomst och ATP finns i alla levande celler, mikroorganismer, växter, djur,
människor och kroppsvätskor. ATP-testet är ett sätt att snabbt kunna mäta aktivt
växande mikroorganismer genom detektion av ATP och på så sätt se
rengöringsnivån på instrumentet. Ju fler mikroorganismer och biologiska rester det
finns, ju högre nivå av ATP och RLU får man. RLU, Relativ ljusenhet, är det som
resultatet av ATP-yttesten mäts i.
Gränsvärdet för ATP-yttester på kirurgiska instrument är följande, under 100 RLU är
godkänt, 100–150 RLU är en gråzon och kan därför i vissa fall vara godkänt men
med en anmärkning, över 151 RLU är helt klart underkänt.
I den här undersökningen ska det kontrolleras om dom kirurgiska instrumenten ligger
under 100 RLU – godkänt eller över 100 RLU – underkänt i det här fallet.
Kontrollen ska göras på instrument i galler där det ligger många instrument, stora
instrument och kanske till och med instrument som inte har öppnats innan
diskningen. Det kommer även jämföras hur stor skillnad, om det blir någon skillnad
alls, i renhet det blir på ett instrument som ligger överst jämfört med ett som kanske
ligger i mitten och skuggas av andra instrument.
Den utrustning som använts i undersökningen är testsvabbarna 3M Clean-Trace
ATP-yttester och mätutrustningen 3M Clean-Trace Luminometer NG3, sn. TSC 0154.
Yttestet består av en behållare med flytande enzym i toppen och en svabb, svabben
är för-fuktad med ett ytaktivt ämne för att hjälpa till vid uppsamlingen av biologiska
rester och frisättningen av ATP från intakta celler.
Ett test på en yta går till på följande sätt. Ytan på det instrument som ska kontrolleras
svabbas, sedan så klickas svabben i behållaren med enzym, enzymet reagerar då
med ATP och ljus framställs, intensiteten av ljuset är proportionellt i förhållande till
mängden ATP och därmed graden av kontamination. Ljuset mäts sedan med en
Luminometer och resultatet som visas i RLU får man på mindre än en minut.
Det snabba resultatet med den här typen av test gör att man på plats kan göra
åtgärder direkt.
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Resultat
Undersökningen gjordes under en vecka på STA i Uppsala.
ATP-test gjordes på instrument i 23 st galler av olika storlek med olika mycket
instrument i. Totalt så gjordes det tester på 46 st instrument.
ATP-test gjordes på ett instrument som låg överst i gallret och på ett instrument som
låg längre ner i gallret och delvis täcktes av andra instrument. Instrumentet som låg
överst står överst på varje galler i Bilaga:1 Sammanställning och det instrumentet
som låg längre ner i gallret står underst.
Test på instrumenten gjordes i boxlås, i käften på tänder/räfflor, på ytor där det är
stor risk att biologiska rester fastnar. Test gjordes även på några instrument med
plana ytor.
Alla instrument som testades rengjordes efter testet i en diskmaskin med en process
motsvarande diskdesinfektor, dom instrument som hade synliga biologiska rester på
sig handdiskades försiktigt eller fick gå igenom en process i ett ultraljudsbad innan.

Resultatet vart att dom instrument som fick ett RLU-värde över 100 RLU och därmed
vart underkända var:
-

Knivskaft, hjärngaller – 106 RLU

-

Pincett diatermi björk, ortopedgaller mellan – 130 RLU

-

Peang crile, ortopedgaller mellan – 284 RLU

-

Pincett bipolär, ortopedgaller litet – 106 RLU

-

Pincett bipolär, handgaller – 2003 RLU
(väldigt mycket fastbränt organiskt material)

Resultatet av undersökningen visade att det inte blir så stor skillnad i renhet
beroende på vart i gallret instrumenten ligger och om det ligger många instrument i
gallret, så länge dom diskas på rätt sätt. Däremot är vissa instrument mer utsatta än
andra, några blev underkända eller hamnade nära gränsen av vad som är underkänt,
se Bilaga 1: Sammanställning.
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Diskussion
Det var väldigt intressant att få göra den här undersökningen och det är något jag
kan tänka mig att fortsätta att göra när jag får jobba på STA i framtiden.
Önskar att jag haft lite mer tid att göra flera tester, så man fått ännu flera resultat att
jämföra med varandra. Även att kunna göra tester på andra typer av instrument och
akutgaller, vilket inte gick då tillverkaren av testerna säger att omdiskning bör göras
efter ett test på ett instrument, då man inte kan garantera att vätskan i är steril.
Jag vart faktiskt och tyvärr lite förvånad att resultatet ändå vart så bra som det blev,
jag trodde t.ex. att stängda saxar och peanger skulle ligga över 100 RLU, vilket dom
jag testade som var stängda inte gjorde.
Har dom rengjorts bra på operation innan dom skickas till STA?
Hade resultatet sett annorlunda ut om jag gjort testerna en annan vecka?
Knivskaftet i hjärngallret är jag också förvånad över att det hamnade över 100 RLU
eftersom det såg helt rent ut i mikroskopet.
Hur många instrument är det som ser rena ut men inte är det och passerar
instrumentkontrollerna?
Dom bipolära pincetter som används för diatermi har väldigt ofta fastbränt organiskt
material på sig efter diskprocessen på STA, vilket leder till att man får handdiska dom
försiktigt eller köra dom i ett ultraljudsbad och sedan diska om dom i en
diskdesinfektor.
Finns det ingen möjlighet att rengöra dessa på operation efter att dom använts
och innan dom skickas till STA?
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Källförteckning

-

Kontroll rengöring av kirurgiska instrument i diskdesinfektorer med ATP
teknologi – presentation av Kjell Rehn, 3M, i Södertälje 2017.

-

3M Clean-Trace ATP Surface Test – produktmanual.

-

www.3msverige.se

-

en.wikipedia.org/wiki/ATP_test

-

sv.wikipedia.org/wiki/Adenosintrifosfat
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Tack
Tack till följande personer som har varit till stor hjälp under arbetet med denna studie.

-

Enhetschef Annika Ulvfors, tidigare enhetschef Viktor Näslund och personalen
på Steriltekniska avdelningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

-

Maria Hansby som varit min handledare.

-

Mia Wallenius, senior product specialist på 3M.
Mia Hiller, som var product executive på 3M när jag började att arbeta med
denna studie.
Som båda har hjälpt till och ordnat så att jag har fått 3M Clean-Trace ATPyttester.
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Bilaga 1: Sammanställning
Sammanställning av resultatet av undersökningen.
Galler nr

Galler namn

Antal instrument

Testade
instrument

Visat RLU

1

900
G. HAND

27

Kabel till
bipolär pincett

68
65

Knivskaft
2

3

4

5

6

900
G. HAND

27

313
G. ORTOPED
MELLAN

35

333
G. ORTOPED
LITET

33

710
G. HJÄRN

76

181
G. STRUMA

39

Sax mayo böjd

63

Pincett mc
indoe klo

55

Peang rak klo

70

Sax förband
lister

71

Pincett bipolär

62

Klämmare
handduk

77

Knivskaft

106

Mätsticka

79

Sax
metzenbaum

54
74

Peang
ochsner böjd
7

1
G.
BUKLAPAROTOMI

63

Knivskaft

67

Nålförare
hegar

71
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8

9

313
G. ORTOPED
MELLAN

35

900
G. HAND

27

Pincett
diatermi björk

130
76

Tång platt
Pincett ewald
klo

78
39

Planinstrument
10

900
G. HAND

27

333
G. ORTOPED
LITET

33

313
G. ORTOPED
MELLAN

35

333
G. ORTOPED
LITET

33

106
G. LAPAROSKOPI

19

106
G. LAPAROSKOPI

19

11

12

13

14

15

Sax ögon rak

46

Hake ragnell
dubbel

45

Kabel till
pincett bipolär

54
79

Knivskaft
Raspatorium
lambotte

96
284

Peang crile
böjd
Elevatorium
hohmann

77
106

Pincett
bipolär
Knivskaft

78

Peang böjd klo

80

Pincett mc
indoe klo

70
76

Hake
langenbeck
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16

17

18

19

20

21

22

23

313
G. ORTOPED
MELLAN

35

548
G. BARN
ORTOPED

39

900
G. HAND

27

900
G. HAND

27

136
G. APP/BRÅCK

36

136
G. APP/BRÅCK

36

900
G. HAND

27

900
G. HAND

27

Hake
volkmann

72
79

Raspatorium
lambotte
Raspatorium
wiberg

88
82

Mejsel plan
Peang böjd

83

Pincett
bipolär

2003

Pincett bipolär

65

Kabel till
pincett bipolär

82

Pincett anatom

61

Hake doyen

63

Knivskaft

76

Hake roux

93

Sax mayo böjd

62

Nålförare
webster

67

Sax ögon rak

71

Pincett ewald
klo

61
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Bilaga 2: Bilder
Alla bilderna presenteras i ordning enligt Bilaga 1: Sammanställning.
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