1

Korrosion vid märkningar på kirurgiska
flergångsinstrument.

Sterilteknikerutbildningen 300 YH p, 2019
YrkesAkademin AB
Författare: Eric Grännsjö
Handledare: Cecilia Söderberg

© YrkesAkademin AB

2

Sammanfattning
Grunden och frågeställningen till denna studie bygger på observationer på kirurgiska
flergångsinstrument gjorda under praktiska moment på en sterilteknisk enhet.
Observationerna innebar att korrosion upptäcktes i samband med
laseruppmärkningar på flertalet kirurgiska instrument, bland annat från peanger,
nålförare, provproteser, tänger och borrhylsor. Uppmärkningarna kan bestå av
tillverkarens logo, serienummer, identifieringskoder eller graderingar. På grund av
tillgängligheten av instrumenten i fråga så har studien begränsats till analyser gjorda
(i detta fall förstörande) på en nålförare som blivit urplockad ur instrumentflödet på
grund av förekomsten av pinnhålskorrosion och en borrhylsa ur ett operationsgaller
som bytts ut. Däremot har förekomsten av korrosion på övriga instrument
dokumenterats genom fotografering. De frågor som denna studie bygger på är: Vad
har hänt med ytan på instrumentet kring en märkning som visar tecken på korrosion
och vad finns det för risker med det? Vilka krav är det som gäller och vilka krav är det
som kommer att gälla i och med den nya medicintekniska förordningen som i
skrivandets gång håller på att träda i kraft (maj 2020).
Ett stort tack riktas till: Cecilia Söderberg som varit handledare under arbetets gång,
Mikael Olsson prof. Högskolan Dalarna som möjliggjort analyserna och den
intressanta diskussionen som fördes i samband med detta, samt personalen på
steriltekniska enheten Mora lasarett för allt stöd.
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Bakgrund
Ur patientens perspektiv behöver ett kirurgiskt flergångsinstrument, som ska
användas för invasiva ingrepp, vara av högsta kvalitet och framför allt
flergångsinstrument som ska rengöras, desinfekteras och återsteriliseras. Korrosion
på ett instrument förkortar dess livslängd genom att ytan på instrumentet skadas och
blir ojämn. En ojämn yta resulterar slutligen i försämrad möjlighet till rengöring.
Syfte / Mål
Syftet med denna studie är att få en uppfattning om vad som skett på ytan av ett
kirurgiskt flergångsinstrument där korrosion har uppstått i samband med en
uppmärkning.
Målet är att upplysa kring konsekvenserna av detta och ta upp samt synliggöra vilka
krav som gäller för märkningar på kirurgiska flergångsinstrument.
Metod
En nålförare och en borrhylsa med korrosionsangrepp i samband med märkningarna
på ytan undersöktes ett i svepelektronmikroskop.
Resultat
Resultatet i denna studie tyder på att de analyserade ytorna av kirurgiska
flergångsinstrumenten uppvisar brister i de rosttröga egenskaperna som det
skyddande passiva lagret ska ge.
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Bakgrund
Kirurgiska instrument som används inom sjukvården behöver vara av högsta kvalitet
och framför allt flergångsinstrument som ska rengöras, desinfekteras och
återsteriliseras.
Ur patientens perspektiv kan ett dåligt utformat eller skadat instrument som inte kan
rengöras på ett korrekt sätt kontaminera nästa patient och orsaka en, så kallad,
vårdrelaterad infektion (VRI).
Det finns också en ekonomisk aspekt eftersom ett flergångsinstrument har en högre
prislapp än ett engångsinstrument och förväntas hålla en högre kvalitetsnivå för att
kunna användas och genomgå en rengöringsprocess åtminstone så pass många
gånger att det inte lönar sig att, då det är möjligt, använda sig av engångsinstrument
istället. Användning av flergångsinstrument har också miljömässiga fördelar över
motsvarande engångsinstrument (Perta, 2014).
Förutom att instrumentet ska vara tillverkat i rätt material, beroende på
användningsområdet, att det används på rätt sätt och, framför allt, om instrumentet
ska återanvändas, så har ytan en avgörande roll för instrumentets livslängd. Det
ideala flergångsinstrumentet, av rostfritt stål, har således en helt ren och slät yta med
ett intakt passivt lager. Det passiva lagret uppkommer spontant genom en reaktion
mellan krom, som finns i legeringen (sammansättningen av metaller i stålet), och
syret i dess omgivning. En tunn hinna bildas som vidare förhindrar oxidering av
stålet. Sammansättningen i stålet har en förmåga att åter vilja nå sitt ursprungsstadie
och oxidationen är en naturlig väg tillbaka till sin ursprungliga och stabilare form
(Mattsson, 2009).
“Rostfria stål ska ha en minsta kromhalt av 10,5 % (viktsprocent, även en högsta
kolhalt av 1,2 %). Detta är definitionen på rostfritt stål som den formuleras i EN
10088-1" (Crookes, 2004).
För att ett kirurgiskt flergångsinstrument, som ska användas för invasiva ingrepp som
ställer krav på sterilisering, dessutom ska kunna steriliseras måste det kunna
rengöras. Alltså måste ett instrument, som tidigare nämnt, ha en så hel och slät yta
som möjligt för att möjliggöra detta.
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Tillverkaren av ett flergångsinstrument är dock skyldig att, enligt läkemedelsverkets
föreskrifter om medicintekniska produkter LVFS 2003:11, där det ställs krav på att
tillverkaren av ett kirurgiskt flergångsinstrument ska kunna identifieras, märka upp
instrumentet enligt:
13.3 Märkningen skall innehålla följande uppgifter:
a) “Tillverkarens namn eller firmanamn och adress...”
b) “De uppgifter som är nödvändiga för att användaren skall kunna identifiera
produkten och förpackningens innehåll.”
Förordningen om medicintekniska produkter, MDR 2017:745, som antogs den 5:e
april 2017 och träder i full kraft 25:e Maj 2020 (med en utförande period till 2025 för
klass 1r Kirurgiska flergångsinstrument), ställer även krav på spårbarhet med hjälp av
unik produktidentifiering för spårbarhet genom RFID-chip (Radio-frequency
Identification) eller märkning av instrumentet med en datamatrix kod. Vilket då, kan
komma att betyda ännu fler uppmärkningar på instrumenten i framtiden.
Citat från läkemedelsverket.se:
Frågor och svar - nya förordningar för medicinteknik
Vad innebär kravet på unik produktidentifiering (UDI)?
“UDI ska finnas på alla medicintekniska produkter utom på specialanpassade
produkter och prövningsprodukter. UDI-märkning syftar till att möjliggöra identifiering
och underlätta spårbarhet av medicintekniska produkter.”
Citat från den nya medicintekniska förordningen MDR 2017:745:
“Det system för unik produktidentifiering (UDI-systemet) som beskrivs i del C i bilaga
VI, ska möjliggöra identifiering av produkter och främja deras spårbarhet, med
undantag för specialanpassade produkter eller prövningsprodukter...”
Citat från MDR 2017/745 Del C
“2.3 Endast tillverkaren får placera UDI:n på produkten eller dess förpackning.”
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“4.10 På produkter som går att återanvända ska en UDI-bärare finnas på själva
produkten. UDI-bärare på produkter som går att återanvända och som kräver
rengöring, desinficering, sterilisering eller helrenovering mellan användning på
patienter ska under hela sin avsedda livstid vara permanenta och läsbara efter varje
process som utförs för att färdigställa produkten för efterföljande användning. Kravet i
detta avsnitt ska inte gälla produkter under följande omständigheter:
a) Alla typer av direkt märkning som skulle försämra produktens säkerhet eller
prestanda.” (eur-lex.europa.eu)
Risker med korrosion:
Korrosion förkortar livslängden på instrumentet genom att ytan på instrumentet
skadas och blir ojämn, vilket slutligen resulterar i försämrad möjlighet till rengöring.
Det bildas alltså en plats där mikroorganismer blir svåra att avlägsna från
instrumentets yta, vilket äventyrar steriliteten (Karppinen, 2012). Ifall en
korrosionsskada har börjat framträda på en del av ett instrument kan den även börja
sprida sig till övriga delar av instrumentet och även närliggande instrument.
Nedan följer en rad kirurgiska flergångsinstrument med korrosion kring sina
märkningar som endast observerats okulärt.
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Bild 1, provprotes femur
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Bild 2, extraktionstång

Bild 3, axeltång
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Bild 4, peang (böjd)
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Syfte / Mål
Syftet med denna studie är att få en uppfattning om vad som skett på ytan av ett
kirurgiskt flergångsinstrument där korrosion har uppstått i samband med en
uppmärkning.
Målet är att upplysa kring konsekvenserna av detta och ta upp samt synliggöra vilka
krav som gäller för märkningar på kirurgiska flergångsinstrument.

Metod
Instrumenten som ingår i studien har genomgått en validerad
diskdesinfektionsprocess, enligt EN-15883.
För att kunna se vad som skett på ytan kring ett instrument med uppmärkning
användes ett svepelektronmikroskop som analysverktyg.
Två olika prover, som båda uppvisade tydlig missfärgning i anslutning till
lasermärkningen, analyserades med hjälp av svepelektronmikroskopi (SEM, Zeiss
Ultra 55) och energidispersiv röntgenanalys (EDS, Oxford Instruments) i det
materialtekniska laboratoriet vid Högskolan Dalarna i Borlänge (kontaktperson Prof.
Mikael Olsson).
Ett svepelektronmikroskop avbildar ytor med hjälp av en elektronstråle vilket
möjliggör avbildningar i mycket hög förstoring (i praktiken upp till 100.000x
förstoring). I jämförelse med ett traditionellt ljusmikroskop ger
svepelektronmikroskopet mycket bra upplösning (små detaljer kan urskiljas) och
skärpedjup (ytor med påtaglig topografi kan avbildas).
Elektronbestrålningen medför även emission av röntgenfotoner vilket kan utnyttjas för
att analysera elementsammansättningen inom ett tunt ytskikt (tjocklek ca 1 µm) hos
provet. Resultatet av energidispersiv röntgenanalys fås i form av ett röntgenspektrum
där halterna av förekommande element kan beräknas utifrån intensiteten av
röntgenfotoner vid en viss fotonenergi (s.k. karakteristisk röntgenstrålning).
Prov 1: En borrhylsa i rostfritt stål, sannolikt av martensitisk struktur, med tydlig
ytkorrosion kring graderingen, analyserades.
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Borrhylsa med laseretsad gradering.
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Vid första anblick (100x förstoring) visar sig den angripna ytan i kontrasten mellan
stålet och, i det här fallet, siffrorna och skiljestrecken.
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Vid närmare titt (500x förstoring) så framträder järnoxiden i form av ett
landskapsliknande mönster.
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När förstoringen når 2000x blir järnoxidens olika skikt synliga. Här syns det att
skikten är av både porös och slät karaktär.
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Ovan följer en förstoring på 20000x för att visa den porösa delen av järnoxidskiktet.

Analys av missfärgade områden visar på höga halter av järn och syre vilket tyder på
bildandet av järnoxid (rost) vilket tyder på att den passivfilm av kromoxid som ger
rostfritt stål högt korrosionsmotstånd inte kan bildas i dessa områden. En tänkbar
anledning är att lasermärkningen påverkat ytan och därmed minskat tillgången på fritt
krom (det krävs 10.5% krom (Crookes, 2004) för att bilda en skyddande passivfilm av
kromoxid). Elementen, som även hittades, kalcium (Ca), kisel (Si), brom (Br) (eller
aluminium (Al)) och fosfor (P) är att betraktas som föroreningselement.
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Spektroskopi från borrhylsan, värt att notera är att brom (Br) registreras på den ena
och aluminium (Al) på den andra.
De olika topparna i diagrammet visar de olika grundämnen som registrerats under
analysen.
En diskussion med Prof. Mikael Olsson kring förekomsten av de olika grundämnen
fördes i anslutning till resultatet. Att instrumentet innehåller järn och krom var väntat
samt kombinationen järn och syre i järnoxiden. Det som däremot överraskade var
förekomsten av aluminium (eller brom), kalcium, kisel och fosfor.
Kalcium (Ca) och kisel (Si) härrör sannolikt från diskprocessen med stadsvatten.
Innan desinfektionsfasen i diskprocessen genomförs en slutsköljning med
elektroavjoniserat vatten (EDI) för att spola bort kemikalierester från processen. Men
trots detta finns resterna kvar i järnoxidlagret.
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Fosfor (P): Upptäckten tyder på rengöringsmedelsrester som fångats i järnoxiden.
Borrhylsan har genomgått en diskdesinfektor-process med ett validerat orthovarioprogram, på Mora Lasaretts steriltekniska enhet. I processens olika steg doseras
Neodisher Z, Neodisher FA, Neodisher Orthovario och Neodisher Oxivario.
Rengöringsmedlet Neodisher FA innehåller en fosfatkoncentration mellan 15-30%
enligt dess produktdatablad (produktdatablad från drwiegert.com). Även detta trots
slutsköljningen i diskprocessen med EDI-vatten.
En analysosäkerhet upptäcktes kring toppen för aluminium och brom som skiftade
mellan varandra. Förekomsten av aluminium är mer sannolik än förekomsten av
brom, enligt Prof. Mikael Olsson.
Prov 2: En analys av en nålförare i rostfritt stål, också sannolikt av martensitisk
struktur, med järnoxid och pinnhålskorrosionstendenser i samband med
uppmärkningen utfördes.

Järnoxiden träder fram med en lite mörkare ton. Hålet i instrumentet har uppkommit
precis i siffran 5, här i en 100x förstorning.
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400x förstoring av hålet, med järnoxid vid kanten.
Efter observationen av ytan så sågades nålföraren isär i tvärsnitt genom hålet.
Provbiten preparerades genom att två mindre bitar av nålföraren gjöts in i ledande
bakelit för att sedan placeras svepelektronmikroskopets kammare.
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300x förstoring av hålet i nålföraren i tvärsnitt
Små hål eller porer på instrumentets yta försvårar så klart rengöring i sig, men det
som inte syns från utsidan är den kammarliknande formationen på insidan av hållet.
Bilden belyser problematiken med pinnhålskorrosion vid rengöring.
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Spektroskopi från nålföraren, i tvärsnitt.
En EDS-analys utfördes på lagret av järnoxid på den släta ytan kring hålet i 50000x
förstoring och i tvärsnittet. Över ytan markerad som “Spectrum 1” påvisas
förekomsten av Järn (Fe) och Syre (O), vilket kännetecknar strukturen på järnoxid.
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Resultat
Resultatet i denna studie tyder på att de analyserade ytorna av kirurgiska
flergångsinstrumenten uppvisar brister i de rosttröga egenskaperna som det
skyddande passiva lagret ska ge. Instrument som, till synes, inte ter sig angripna av
korrosion på övriga ytor, bildar en lokal järnoxid i anslutning till märkningarna på ytan.
Den tänkbara anledningen till bristerna är att lasermärkningen påverkat den mängd
fritt krom som behövs för att det passiva lagret av kromoxid ska kunna upprätthållas.
Korrosion på ett kirurgiskt flergångsinstrument medför risker som försvårad möjlighet
till rengöring och sterilisering, vilket är redan tidigare känt, men även, i fallet med
borrhylsan medförsel av föroreningsämnen i form rester från stadsvatten och
diskmedel.
I fallet med nålföraren tyder analysen på att det passiva lagret har brustit i
märkningen på instrumentet och som följd har pinnhålskorrosion uppstått. När
järnoxidfilmen betraktas genom ett tvärsnitt så blir det också tydligt att ojämnheter
och hålrum förekommer mellan järnoxidfilmen och instrumentet där mikroorganismer
eller föroreringsämnen kan tänkas fastna.
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Diskussion
Samtidigt kan inte märkningarna på de kirurgiska flergångsinstrumenten helt utebli då
de, förutom att det fyller ett syfte (så som graderingen på borrhylsan), måste finnas
enligt läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter LVFS 2003:11.
Samt att den nya medicintekniska förordningen MDR 2017:745 ställer högre krav på
spårbarhet genom UDI, genom till exempel uppmärkning med en datamatrix-kod,
QR-kod eller RFID-chip.
En tanke som har väckts kring detta med uppmärkning är att om det, som det är
beskrivit i MDR 2017:745, del C 4.10: “Kravet i detta avsnitt ska inte gälla produkter
under följande omständigheter:
a) Alla typer av direkt märkning som skulle försämra produktens säkerhet eller
prestanda.”, då faktiskt finns en risk för försämring av produktens säkerhet i den mån
att den inte längre går att rengöra och sterilisera i och med att uppmärkningen har
försvagat ytan på instrumentet vilket orsakat korrosion. Instrument som i vanliga fall
inte skulle ha korroderat.
Enligt MDR 2017:745, del C 4.10, ska även uppmärkningarna "under hela sin
avsedda livstid vara permanenta och läsbara efter varje process som utförs för att
färdigställa produkten för efterföljande användning.”. På bild 1 i arbetet ser vi,
exempelvis, att märkningen på instrumentet börjar att försvinna och att det till synes
ser ut att hänga ihop med korrosionsangreppet. Anses instrumentet förbrukat då eller
kan det märkas upp på nytt av tillverkaren?
En observation som gjordes under tiden då det här arbetet tog form var att instrument
av matt karaktär var mer benägna att korrodera kring märkningarna än de med
polerad yta men att det ändå inte var helt uteslutet på det viset (bild 4). Ingen
representativ undersökning kring antal matta eller polerade instrument utfördes i
arbetet vilket skulle kunna bli en vidareutveckling på detta arbete.
Kirurgiska flergångsinstrument med rostangrepp kan, som det tidigare är känt, inte
rengöras och steriliseras. Men hanteras instrument som påvisar korrosion runt en
uppmärkning likadant som på en övrig yta? Behövs det en ny benämning,
Uppmärkningskorrosion, för att tydliggöra detta?
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En annan observation som gjordes var att i det slätare skiktet av järnoxiden
påvisades mestadels järn (Fe) och syre (O). Som tyder på en renare form av järnoxid
där föroreningselementen inte fastnar lika lätt. Även om den släta ytan av järnoxiden
inte ter sig så dramatisk så täcks den underliggande ytan, där mikroorganismer kan
tänkas finnas skyddade.
Som alternativ till laseruppmärkning kan ett så kallat RFID-chip, innehållandes den
nödvändiga informationen som behövs för spårbarheten, användas. Det skulle då
innebära att ett chip, med skyddande hölje, fästs på instrumentets yta vilket då tar
oss tillbaka till att det ideala instrumentet ska ha en så slät yta som möjligt för att
möjliggöra rengöring, desinfektion och sterilisering. Går det att, fullständigt, göra rent
ett sådant instrument? En metod skulle kunna vara att gjuta in chippet i instrumentet
vid tillverkningen så att ytan inte påverkas. För uppmärkning av befintliga instrument
är det viktigt att komma ihåg är att all UDI-märkning måste ske av tillverkaren enligt
MDR 2017:745.
Vid upphandling av kirurgiska flergångsinstrument bör det ställas krav på att
märkningarna inte får vara en svag punkt som förkortar instrumentets livslängd och
att det om så är fallet blir ett föremål i en garantiprocess.
En mer omfattande överblick av flera olika steriltekniska enheter skulle kunna utföras
som ett vidarearbete för att jämföra frekvensen av korrosion i relation till
uppmärkningar. Samt analyser av flera olika sorters lasermärkningsmetoder,
instrument med olika stålsammansättningar och ytfinish (blanka eller matta).
Sammanfattningsvis kan det sägas att denna studie har resulterat i ytterligare fler
frågor än i utgångsläget. En diskussion kring ämnet fördes i slutskedet av arbetet
med representanter från tillverkaren STILLE. Där det visar sig att de är medvetna om
problemet kring detta och att lasermärkning är en känslig process där
processparametrarna spelar en stor roll på resultatet (se bilaga 1).
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Bilaga 1
Diskussion över mail med Stefan Brolin (Distriktsansvarig Säljare Sverige) och Pontus Lüning
(Global Business Manager, Instruments) 2019-10-29:
•

Vilken sorts uppmärkning är det som används hos er?

Vi märker det mesta med laser i produktion, i vissa fall graveras märkningen (detta görs före
härdningen så det inte påverkar ytskiktet). Efter service märks det mesta med klassisk etsning då
de flesta instrumenten som servas är etsade.
•

Kan den [uppmärkningen] påverka kromhalten i stålet negativt? Vilket bidrar till att det passiva
lagret försvagas.

Ja, absolut. Framför allt lasermärkningen. Det gäller att ha noga koll på sina parametrar i
samband med märkning.
•

Vilka erfarenheter har ni gällande korrosion och uppmärkningar (laser, eller klassisk gravyr)?

Väldigt sällan problem i samband med gravyr. I samband med etsning kan det ge problem om
man inte rengör instrumentet ordentligt efter märkningen, så syrarester blir kvar. I samband med
laser kan det lätt hända om inte parametrarna (effekt, antal svep, frekvens, fokusinställning) är rätt
inställda för den specifika stålet som märks.
•

Vilken ståltyp (struktur) är det som används för vanliga instrument som peanger och tänger
osv? Vad jag har förstått så är det mest lämpligt att använda sig av en martensitisk struktur,
men som tyvärr anses som ett låglegerat stål?

Vi följer stålstandarden SS-EN ISO 7153-1 [Kirurgiska Instrument – Material – Del 1: Metaller]
avseende stålkvaliteter. Den vanligaste ståltypen för kirurgiska instrument är 1.4021, en
martensitisk kvalitet. För skärande instrument typ saxar använder vi istället 1.4117 och för
mejslar/raspatorier etc 1.4528.
•

Om en märkning börjar försvinna, anses instrumentet som förbrukat då eller kan det tänkas
märkas upp på nytt? Är det något ni har gjort? Även om inte MDR 2017:745 ännu trätt i kraft
(MDR 2017:745 ställer krav på att märkningar ska vara permanenta och läsbara under hela
sin avsedda livstid).

Det kan märkas upp på nytt i samband med service/genomgång. Däremot märker vi endast upp
våra egna instrument då man måste ha koll på att instrumentet motsvarar det ursprungliga för att
kunna märkas med ett visst artikelnr och på rätt sätt. Märkningen är en viktig del av den
medicintekniska produkten. De skärpta kraven i MDR är en bidragande orsak till övergången till
lasr istället för etsning.

© YrkesAkademin AB

