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Bakgrund
För att medicintekniska instrument ska bli sterila måste de bli höggradigt rena. Diskdesinfektorns uppgift är att reducera/avdöda patogena mikroorganismer. Manuell förrengöring är en utav de farligaste arbetsmomenten på en Sterilteknisk Enhet. Ortopediska instrument är tunga, ihåliga och ofta vassa. Vid leverans till Sterilteknisk Enhet händer det ofta att inte instrumenten är öppnade, demonterade eller avtorkade
vilket kan medföra att ben och vävnadsrester sitter kvar i reamrar och kanullerade
instrument.
Syfte
Syftet är att undersöka om förrengöring av ortopedtekniska instrument är ett
”måste”?
Mål
Målet är påvisa att manuell förrengöring kan minimeras.
Metod
Studier har gjorts på Mölndals sjukhus under två veckor med ortopedtekniska instrument.
Undersökning på hur några andra Steriltekniska enheter i landet hanterar sina ortopedtekniska instrument, har också genomförts.
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Resultat
Studien visade att få av de instrument som testades återkom till disken för omdisk.
Kontroll efter testperioden konstateras det att maskinernas prestanda inte påverkades negativt, genom försämrad rengöringsförmåga på grund av benbitar som täppt
igen vingar.
Det visade sig även att enheter runt om i landet arbetar lite olika när det gäller manuell förrengöring.
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Bakgrund
För att medicintekniska instrument ska bli sterila måste de vara höggradigt rena och
fria från blod, vävnadsrester och annan smuts. Rengöring ska ske så fort som möjligt
efter att instrumenten används och enligt tillverkarens rekommendationer för reprocessing av medicintekniska instrument.
För att instrumenten ska bli höggradigt rena behöver dessa genomgå en rengörings
process som avlägsnar smuts från instrument och desinfektions process som reducerar/avdödar patogena mikroorganismer. Diskdesinfektorn ska följa Standarden SSEN ISO 15883.
Standarden SS-EN ISO 15583 är föreskrifter för spol- och diskdesinfektorns funktion.
Varje ny diskdesinfektor genomgår en så kallad validering som består av:
- IQ: Installationskontroll som visar att rätt maskin med rätt dokumentation, med rätt
programvara har levererats och på rätt sätt är ansluten till olika media. Maskinen ska
uppnå alla säkerhetsföreskrifter.
- OQ: Operationskontroll som visar att maskinen fungerar på plats på samma sätt
som den gjorde när den testades i fabriken.
- PQ: Prestandakontroll som visar att varje process som maskinen utför uppnår rena
och desinfekterade produkter.
- UPQ: Upprepad prestandakontroll görs varje år eller vid behov.
För att diskdesinfektor ska kunna arbeta på bästa sätt måste vattnet vara av minst
dricksvatten kvalitet och de rekommenderade rutinkontrollerna på maskinerna vara
utförda. Rutinkontrollerna utförs med olika tidsintervaller till exempel; dagliga, veckovis mm. Tidsintervallen bestäms på enheten efter att en riskanalys har gjorts.
I de dagliga kontrollerna ingår:
- Kontrollera spolvingarna och rengör vid behov
- Rengör grovsil och ta bort eventuella föremål
- Vid behov rengöring av diskkammare samt maskinens utsida
- Kontrollera att diskställen dockar till ordentligt mot vattenanslutningar
- Kontrollera disk och sköljmedel.
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För att vattnet och processkemikalierna ska kunna komma åt instrumenten, ska lasten vara lastad på rätt sätt. Det innebär ingen paraplylastning eller överlastning. Lasta det tyngsta längst ner och det lättaste högst upp. Kanullerade instrument placeras
på genomspol och ska stanna kvar där genom hela processen. Instrument i flera delar ska vara isärtagna och ledade instrument ska vara öppnade.
Instrumenten genomgår olika processer/faser i diskdesinfektorn för att få dem
höggradigt rent. Dessa faser är:
- Försköljning
- Rengöring
- Sköljning
- Slutsköljning
- Desinfektion
- Torkning
Ultraljudsbad med genomspolsfunktion kan behövas som kompletteringsrengöring.
Ultraljudsbadet bildar med hjälp av kavitation miljoner osynliga bubblor som på ett
effektivt sätt tränger in i kanullerade instrument och avlägsnar smuts. Fördelen med
ultraljudsbad är mindre slitage på instrument än med manuell rengöring.
Vid manuell förrengöring, om sådan rekommendation finns, eller vid omdisk som kräver manuell rengöring av instrument ska rätt skyddsutrustning (se bild nedan) användas. Så som förkläder, handskar och visir. Handskarna bör bytas ofta under arbetets
gång. Följ tillverkarens rekommendationer vid användning av process kemikalier vid
manuell förrengöring. För att inte fixera proteinet i blodet bör vattnets temperatur.
vara under 45°. Rengör instrument med mjuk borste under vattenytan för att minska
risken av stänk
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Studier har visat att manuell förrengöring är ett utav de farligaste arbetsmomenten på
en Sterilteknisk Enhet. En riskanalys ska ha gjorts innan man utarbetar rutin för manuell förrengöring.
Operationssjuksköterskans uppgift är att öppna instrument och torka av eventuella
rester som blod, vävnadsrester och annan smuts. Ortopediska instrument är tunga,
ihåliga och vassa. Det är svårt att undvika att större eller mindre benrester fastnar i
instrumenten. Cement är också vanligt förekommande rest på ortopedtekniska instrument som används vid inplantat av till exempel höftprotes. Cement torkar och
stelnar på instrument om det inte torkas bort direkt efter användning. Intorkat blod
kan också dölja cementrester.
Personalen ska arbeta aseptiskt och följa basala hygienrutinerna enligt socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2015:10).
Arbetsgivaren ansvarar för en hälsosam och säker arbetsmiljö enligt Arbetsmiljöverket föreskrifter (AFS 2015:4) men varje anställd har ansvar att följa arbetsgivarens
föreskrifter och rutiner.
Frågeställning: Är manuell förrengöring ett måste på ortopediska instrument för att få
dem rena och utan att påverka maskinens prestanda negativt?

Syfte
Syftet med studien är att undersöka om förrengöring är ett måste?

Mål
Målet är att påvisa att manuell förrengöring kan minimeras.
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Metod
Första studien har gjorts på Mölndals sjukhus på svårt kontaminerade instrument.
Det har varit blod, ben, cement och vävnadsrester.
Diskdesinfektor som har använts är av modell Getinge 88 Turbo.
Maskinerna är validerade enligt följande:
-Tre stycken försköljningar mellan 12-25° i 10 minuter
- Två stycken rengöringsfaser med 200ml enzym medel, mellan 25-50° i
24 minuter
- Två stycken eftersköljningar ca 55° i 4 minuter
- Slutsköljning med *EDI vatten mellan 57-80° i 4 minuter
- Desinfektion i 90° i 1 minut
- Torkfas mellan 60-80° i 25 minuter
Ultraljudsbadet som används är programmerad på max temperatur på 35 grader och
har genomspolsfunktion.
Instrumenten som testades var: kanullerade instrument i galler Gamma 3A och
Gamma 3 B (se bilaga 1-2), PFC kub (se bilaga 3-5), Lubinius raspar, Mm reamers,
pincett Waugh, diatermi pincett bipolär.
Följande metoder testades i studierna:
Process i diskdesinfektor utan manuell förrengöring.
Ultraljudsbad innan process i diskdesinfektor.
Manuell förrengöring innan process i diskdesinfektor
Efter avslutat studier kontrollerades maskinerna för att kunna påvisa eventuell negativ påverkan på rengöringsförmågan i form av benrester i spolvingarna.
Andra studien har gjorts genom frågeställning till andra Steriltekniska enheter i landet
som hanterar ortopedtekniska instrument.
Frågorna som alla fick svara på var:
1: Rengörs några instrument manuellt innan process i diskdesinfektor?
2: Om ja vilken eller vilka?
*EDI= Elektrodionisering som filtrera bort nästan all joner och organiska ämnen från vattnet
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Resultat
Diatermi pincett bipolär
Används för att stilla blod genom bränning med hjälp av elektronisk ström under
operation.
Vid ankomst:

Efter ultraljudsbadet:

Efter process:

Fyra tester genomfördes vid tre olika tillfällen. Pincetterna var inte avtorkade eller

blötlagda efter operation. Blodet hade bränts fast på pincetten .
Test ett- Process i diskdesinfektor utan manuell förrengöring.
Resultat = Omdisk
Test två - Pincetten processades i ultraljudsbad innan process i diskdesinfektor.
Resultat= Omdisk (se bild ovan)
Test tre - Pincetten lades i blöt i cirka fem minuter sedan borstades med en mjuk
borste innan process i diskdesinfektor.
Resultat= Ingen omdisk
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MM Reamers
Används vid höftprotesoperation för att skåla ur, släta och mäta storleken på protesen.
Vid ankomst:

Efter process:

Tester genomfördes vid 4 olika tillfällen med mycket smutsiga reamrar av intorkat
blod och vävnadsrester. Ingen av testgångerna gjordes någon förrengöring innan
process i diskdesinfektor
Test ett- Sju stycken reamers genomgick process.
Resultat = 1 st reamer omdisk. ( Se bild ovan)
Test två- Åtta stycken reamrar genomgick process.
Resultat = Ingen omdisk
Test tre - fem stycken reamers genomgick process.
Resultat = Ingen omdisk
Test fyra - Sju stycken reamers genomgick process.
Resultat = Ingen omdisk
Kontroll gjordes efter avslutad process i grov och bottensil. Inga vävnadsrester hittades i maskin.
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Lubinius Raspar
Används vid höftprotesoperation. Slås ner i benmärg med hjälp av en hammare som
finns i olika storlekar för att ”fräsa” ut benmärg och mäta ut rätt storlek på protesen.
Vid ankomst:

Efter process:

Tester genomfördes vid 5 olika dagar med de rasparna som användes under operationen.
Test ett - tre stycken raspar genomgick process i diskdesinfektor utan förrengöring.
Resultat = Alla tre återkom för omdisk
Test två - fyra stycken raspar processade i ultraljudsbad innan process i diskdesinfektor.
Resultat = en styck rasp hade benrest (se bild ovan) tre stycken blev rena
Test tre - tre stycken raspar processades i ultraljudsbad innan process i diskdesinfektor.
Resultat = Alla raspar blev rena
Test fyra - tre stycken raspar processades i ultraljudsbad innan process i diskdesinfektor.
Resultat = Alla raspar blev rena
Test fem - fyra stycken raspar processades i ultraljudsbad innan process i diskdesinfektor.
Resultat = två stycken hade benrest och två stycken blev rena.
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Pincett Waugh
Hålla undan vävnader. Kan även används som en förlängning av diatermi pincetten
vid bränning av blodkärl.
Vid ankomst:

Efter process:

Fem tester genomfördes vid fem tillfällen. Vid alla fem testerna valdes att inte manuellt förrengöra innan process i maskin.
Pincetterna som testades var från knä- och höftoperationer.
Inga pincetter återkom för omdisk.
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Gamma 3A och 3B galler
Fyra tester genomfördes vid fyra tillfällen med alla kanullerade instrument i Gamma
3A och Gamma 3B galler. Dessa galler består av många kanullerade instrument som
är väldigt kontaminerade vid ankomst. (Se bild )

Test ett - Process i diskdesinfektor på genomspol. Ingen manuell förrengöring.
Resultat = en styck borr från Gamma 3 A återkom för omdisk.

Efter process:
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Test två – Valde ut två instrument, skruv och borr till Collum från Gamma 3A, processades i ultraljudsbad på genomspol. Dessa två processades tillsammans med de
andra instrumenten i maskin på genomspol. (Se bild nedan)
Resultat = Alla kanullerade instrument blev rena.

Test tre- Process i diskdesinfektor på genomspol. Ingen manuell förrengöring.
Resultat = Alla kanullerade instrument blev rena.
Test fyra- Manuell förrengöring av alla kanullerade instrument, innan process i diskdesinfektor på genomspol.
Resultat = Alla kanullerade instrument blev rena.
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PFC Kub
Används vid operation av knäprotes. Består av sju stycken galler.
Testerna genomfördes vid fyra tillfällen. Alla smutsiga instrument lades i en så kallad
sprigaller utan förrengöring. Övriga låg kvar i sina insatser.
Vid ankomst test nummer ett:

Vid ankomst test nummer två:

Test ett - med tjugosex instrument i sprigaller.
Resultat= en styck borr från PFC Tibia gallret återkom för omdisk på grund av benrest
Test två -med trettiofyra instrument i sprigaller.
Resultat= Ingen omdisk.
Test tre - med tjugonio instrument i sprigaller.
Resultat= Ingen omdisk
Test fyra- med trettioen instrument i sprigaller.
Resultat= en styck instrument återkom för omdisk på grund av cementrester.
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Efter testerna kontrollerades varje maskin för att se om eventuella ben kunde sitta
kvar och täppa till spolvingarna i maskinen och därmed riskera maskinernas prestanda. Inga synlig benrester upptäcktes. Efter den två veckors långa studien demonterades alla fem maskinernas vingar där det hittades ytterst lite rester av benmjöl, belägna i vingens ände (Se bild nedan)
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Studier har också genomförts på tio Steriltekniska enheter runt om i landet. Dessa
enheter handhar ortopedtekniska instrument. I studien framgår inte vilka diskdesinfektorer som används på dessa enheter eller hur maskinerna är validerade.
Följande frågor har ställts:
Gör ni manuell för rengöring på ortopedtekniska instrument på din enhet?
Fem enheter har svarat JA och fem enheter svarat NEJ
Om JA, vilken/vilka instrument är det som manuellt förrengörs?
På en enhet: benkvarn.
På en enhet: märgborrar.
På en enhet: raspar, kanullerade instrument, reamers och instrument som är mycket
blodiga.
På en enhet: raspar, instrument med intorkad cement och pincett som läggs i väteperoxid.
På en enhet: flexibla borrar i ultraljudsbad.
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Diskussion
Jag valde att göra denna studie för att följa upp och säkerställa om manuell för rengöring är ett måste för ortopedtekniska instrument. Svaret är nej. I vårdhandboken
går det att läsa
”Instrument och produkter avsedda för flergångsbruk som kommit i kontakt med blod/
kroppsvätskor ska desinfekteras snarast. Detta bör ske med så lite manuell hantering
som möjligt.”
Ändå görs det ofta, i vad jag vill kalla för ”förebyggande” syfte. Mina studier visar att
det inte är nödvändigt att förarbeta instrument för hand, då det är svårt att förutse vilka instrument som inte blir rena, det varierade från gång till gång.
Man talar om instrument som ofta återkommer för omdisk, men ofta är inte alltid. Det
är både säkrare och mer ergonomiskt att arbeta med de enstaka instrument som
återkommer för omdisk än att manuellt förrengöra dem. Ultraljudsbad är ett effektivt
hjälpmedel vid förrengöring för ortopediska instrument, som kan användas innan
process i diskdesinfektor.
Många känner både stress och press på att snabbt leverera gods åter till sina kunder
och mera stress vid så kallad ”Prio” instrument (instrument som ska åter snarast).
Men det tar tid att få instrumenten rena och sterila. Från ankomst till utleverans räknade jag cirka 3,5-4 timmar förutsatt att godset inte hamnar i kö till diskdesinfektor,
inga instrument återkommer för omdisk, ingen kö till autoklaven samt att alla process
måste vara godkända.
Det är viktigt att de som planerar operationer har kunskap om reprocessing av instrumenten. Har vetskap om hur många instrument de innehar och göra operationsplaneringen ut efter det. Det viktigaste är att operationssköterskan gör sitt jobb genom att montera isär blodiga instrument som ska vara isärtagna, öppna upp ledade
instrument och se till att kanullerade instrument är lättåtkomliga. Om detta är gjort
förkortas processtiden genom att det inte kommer på omdisk och vi får ett säkrare
arbetssätt med mindre risk för stick- och skärskador.
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Rekommendation från tillverkaren bör efterföljas, men när jag läser i manualen från
tillverkaren Zimmer verkar det vara en allmän rekommendation för alla deras instrument. De har inte specificerats sina instrument var för sig, om och hur dessa bör rengöras, vilket får mig att undra hur de har kommit fram till slutresultaten för reprocessing av instrumenten. Hur ska jag då veta exakt vilken rekommendation är tillämpad
till vilken instrument?
Min andra undersökning visar att Steriltekniska Enheter arbetar olika vad det gäller
manuell för rengöring för ortopediska instrument. Skulle vara intressant att veta hur
det kommer sig. Är svaret så enkelt att säkerhet går före annat?
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Källförteckning
Mikael Zimmerman, Klas Sjöberg: Hygien och smittskydd i tandvården: att förebygga
infektioner Stockholm 2018

Websida:
https://www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-ansvar/stick--och-skarskador-samtexponering-med-risk-for-blodburen-smitta-hos-personal/forebyggande-rutiner/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/3692c757601b40eda5e49f890c2d11ca/att-forebygga-vardrelaterade-infektioner-ettkunskapsunderlag-2006-123-12.pdf
https://www.av.se/

Muntlig källa:
Föreläsning Yrkesakademin Ht2018
Maria Hansby Rengöring och Desinfektion
Cecilia Söderberg Aseptiskt arbetssätt
Kurskamrater samt förra detta kollegor på olika sjukhus runt om i landet.

Tack till alla snälla medarbetare på Mölndals Steriltekniska Enhet för deras tålamod
stöttning och hjälp under tiden denna examens arbete pågick. Extra tack till Mia Kihl
för ett jätte jobb som mitt ”bollplank”. Ni är fantastiska!
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Bilaga 1: Innehållsförteckning Gamma 3 A
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Bilaga 2:Innehållsförteckning Gamma 3 B
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Bilaga 3: Innehållsförteckning 2 galler från PFC Kub
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Bilaga 4: Innehållsförteckning 2 galler från PFC Kub
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Bilaga 5: Innehållsförteckning 2 galler från PFC kub
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