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Bakgrund
Inom tandvård används anestesisprutor vars lumen är blöta eller fuktiga efter
avslutad diskdesinfektorprocess. Detta kan leda till orena sprutor för patienten vilket
leder oss till den huvudsakliga frågeställningen. Blir tandvårdens anestesisprutor
rena?
Syfte och mål
Undersökningens syfte är att ta reda på om sprutorna uppnår den renhetsgrad som
krävs för detta instrument, det vill säga desinfekterat. Målet är att undersöka
renheten genom att mäta sprutornas RLU värde.
Metod
Metoden som har använts är ATP yttest där provstickor svabbar sprutorna för att
sedan läggas i ATP mätaren vilken mäter sprutornas Relativa Ljusenergi, hädanefter
kallad RLU värde, där godkänt värde är under 150 RLU för höggradigt rent gods.
Resultat
Undersökningen visade att sprutor med injektorpinnen utskjuten ur lumen fick lägre
RLU värde än sprutor som diskats med injektorpinnen indragen i lumen. Sprutor som
diskats på plastbrickor erhöll högre RLU värde än de som diskats på metallbrickor.
Sprutor som diskats med inskjuten injektorpinne på plastbricka klarade inte gränsen
för godkänt RLU värde vilket de sprutor som diskats på metallbrickor gjorde.
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Bakgrund
Viktigaste uppdraget på en sterilteknisk enhet är att få instrumenten rena och
patientsäkra. Det görs med störst framgång i en diskdesinfektor, där processen både
rengör och desinfekterar godset. Processen i diskdesinfektor ger instrumenten
renhetsgrad desinfekterat. Detta gods är desinfekterat i lägst 90 grader under minst 1
minut, A0 värde 600. (SS-EN ISO 15888. TR 46). För instrument såsom
anestesisprutor vilka inte skall penetrera slemhinna, anses desinfekterad renhetsgrad
vara tillräcklig för patientsäkerheten. (Zimmerman 2018. 142-149, Socialstyrelsen.
2006. 304-317).
Att injektionssprutan uppnår desinfekterad renhetsnivå är en viktig sak att säkerställa
i patientsäkerhetsarbetet mot vårdrelaterade infektioner (hädanefter benämnd VRI)
för att bromsa bakterietillväxt (Ekenstierna 2007). VRI leder till onödigt lidande för
patienten och kostar samhället enorma summor varje år. (Socialstyrelsen. 2006).
Ytterligare en negativ aspekt med VRI problematiken är antibiotikaresistens eftersom
patienter med VRI oftast ges antibiotika av någon form. Antibiotikaresistens är ett
annat ord för en organisms motståndskraft mot antibiotika. Antibiotikaresistens syftar
oftast på mikroorganismer, och främst bakterier. Resistensen mot antibiotika är
ett allvarligt och växande problem både i Sverige och i
världen (Folkhälsomyndigheten 2017). Överanvändning leder till att bakterier ges
möjlighet att lära sig känna igen antibiotikan och på så vis utveckla resistens. Den
kraftiga utvecklingen av resistenta bakterier påverkar våra möjligheter att behandla
infektionssjukdomar (Zimmerman 2018 sid 103–104)

Personal på sterilteknisk enhet vid Region Örebros specialisttandvårdsklinik har
uppmärksammat att det samlas vatten i lumen på injektionssprutor efter
diskdesinfektorprocessen. Kapillärkraften pressar upp vatten i sprutornas lumen
vilket bidrar till att vatten kvarstår efter avslutad process (Zimmerman. 2018. 134,
149). Fukt är en gynnsam miljö för bakterietillväxt (Wrengel. 2021). Den fuktiga miljön
i anestesisprutornas lumen kan vara en försvårande omständighet i att uppnå nivå
desinfekterat rent.
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Detta utmynnar i undersökningens övergripande frågeställning:
•

Blir tandvårdens anestesisprutor rena?

För att nå kunskap i detta ämne har även några specifika frågeställningar uttalats
vilka benar ut problematiken och underlättar för själva undersökningen att se vilka
parametrar som kan vara användbara i mätningen. Dessa mindre frågeställningar är
som följer:
•

Hur högt RLU värde har sprutorna efter avslutad diskdesinfektorprocess?

•

Är det någon skillnad på RLU värde om injectorpinnen är indragen i eller
utskjuten ur sprutans lumen?

•

Ökar RLU värde på sprutorna över tid? Det vill säga gör fukten att den drar till
sig mikroorganismer när sprutorna läggs i förråd och då mer eller mindre får
självtorka?

•

Är det någon skillnad I RLU värde beroende på vilket bricksystem som
används?
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Syfte och Mål
Syftet med denna undersökning är att ta reda på huruvida tandvårdens
injektionssprutor är rena när de kommer ut från en diskdesinfektorprocess. Är deras
lumen, som alltid innehåller en viss mängd fukt, rena eller har de för höga RLU
värden? Den förvärvade kunskapen om sprutornas RLU resultat bildar en bra grund
att stå på för eventuella senare förändringar. Kunskapen om sprutornas RLU värde
är syftet och behövs för att senare kunna göra adekvata åtgärder.
Målet med detta examensarbete är att med ATP yttester kontrollera renheten på de
anestesisprutor som används inom tandvården.
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Metod
Denna undersökning har använt ATP yttest som testmetod. ATP betyder
adenosintrifosfat vilken är en molekyl som finns i cellers ämnesomsättning och
sålunda även i deras energiutveckling. ATP finns i levande celler hos både
mikroorganismer och djur samt även i kroppsvätskor. ATP påvisar alla former av
kontamination från celler med biologiskt ursprung och är ett snabbt sätt att kontrollera
eventuella orenheter då ATP som uppmäts visar att det finns växande och levande
mikroorganismer på den mätta ytan. Mätvärdet som fås fram heter RLU vilket betyder
relativ ljusenhet (Krus. 2021, Crowell. 2015).
Enligt Dannelöv (2021) är ATP-mätning en säker och känslig testmetod. RLU saknar
standard för vilket resultat som är att räkna som rent respektive orent. Denna
undersökning har utgått ifrån riktvärdet 150 RLU som nämns av Krus såsom ett
rekommenderat gränsvärde för godkänt rent (Krus. 2021).
Testmetoden visar enbart mängden Adenosintrifosfater. Svar på om mineraler och
rengöringskemikalier eller vilka bakterier som eventuellt finns ges alltså inte. Det
testet visar är mängden ATP vilket är det som ger bakterier möjlighet att växa.
Positivt med metoden är att den är mycket känslig.
Ett test går till på följande vis:
Testmaterialet består av tops för svabbning och tillhörande rör/hylsa. Topsen är
förfuktad med ett ytaktivt ämne som hjälper till att samla in biologiska rester och frigör
även ATP från celler. Efter att testytan svabbats så förs testtopsen in i hylsan och
pressas ned genom ett skyddsmembran. Ett klickande ljud visar att topsen kommit
tillräckligt långt ned genom membranet. Topsen landar i en enzymvätska att blanda
fynden på topsen med. En pendlande rörelse av röret gör att topsen genomfuktas
helt med enzymvätskan. Enzymet reagerar med ATP och då framkommer ljus.
Intensiteten på ljuset står i proportionellt förhållande till mängden av ATP. Slutligen
förs provröret/hylsan i monitorn på 3M Clean-Trace Luminometer NG3, vilket startar
mätningen av RLU, och svaret visas inom 1 minut (3M. 2021).
Just den här specifika studien utfördes som så att injektionssprutorna provtogs direkt
vid utlastning från ren diskdesinfektor. Sprutorna lades på nyspritat rullbord,
svabbades med provstickan för att sedan sedan stoppa provstickan in i ATP mätaren
en och en för att uppmäta RLU värdet. Resultatet skrevs in på redan förberedda
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papper där det noggrant antecknats vilka sprutor som hade provtagits och vilka
parametrarna var för just dessa sprutor.
För att få ett konsekvent och tillförlitligt resultat sattes toppningstiden på sprutans
lumen till 25 sekunder, för att alltid få exakt samma tid av svabbning med provstickan
och sålunda samma antal toppningscentimetrar så att förändringar i mätresultat
absolut inte skall kunna härledas till ojämn toppsning.
Bricka för bricka provmättes för att eliminera risken för sammanblandning av
resultaten.
De sprutor som skulle ligga i fem dagar för att sedan svabbas med provstickan togs
ut från ren diskdesinfektor och lades omgående i rena, öppna sterilpåsar med tydliga
markeringar om hur sprutan hade diskats. Sprutorna sparades i samma förhållanden
gällande temperatur, ljus och luftfuktighet.
Helst skulle det här ha önskats att provta samma sprutor både vid uttag av rent gods
samt efter att sprutorna har legat fem dagar, men eftersom svabbningen tar 25
sekunder finns det en risk att svabbningen tar bort såväl fukt som eventuella
mikroorganismer från sprutans lumen vilket i så fall skulle ha förändrat resultatet
eftersom ingen fukt finns i sprutornas lumen som kan dra till sig bakterier eller att
mikroorganismer kan växa till över tid i gynnsam miljö och sålunda kan inte ett rättvist
RLU värde påvisas.
Vid provtagningen användes rena och nyspritade händer. Frågan är dock om det
kanske hade varit bättre med handskar i stället, för att få en helt jämn
kontaminationspåverkan från provtagarens händer? Nu kan det faktiskt ha hänt att
provtagaren spritade händerna noggrannare ibland, använde mer sprit vissa gånger
eller hade mer eller mindre kontaminering av mikroorganismer på händerna innan
spritning. Här finns en liten risk för påverkan på resultatet. Inte en stor risk eftersom
provtagaren inte tar direkt på provytan, men ändå värd att nämna i sammanhanget.
Handskar är dock inte helt utan kontaminationsproblematik vilket gör att det mest
optimala hade varit att använda sterila handskar.
Att provta sprutor på avdelningarnas förråd hade varit en viktig grupp att studera för
att ytterligare kontrollera om det föreligger någon patientrisk med anestesisprutorna.
Det finns dock en mycket stor felmarginal härom, då kunskapen om hur dessa
sprutor har diskats, om de har haft parametern injektionspinne in eller ut? Och vilken
typ av bricka har de legat på i diskdesinfektorn? På avdelningen är alla sprutor ofta
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sammanblandade i en korg vilket ger oss nästa felmarginal. Det finns ingen kunskap
om hur personalen har behandlat dessa sprutor, har sprutorna kontaminerats av
personalen med orena händer eller har en patient lyckats nysa rätt in i skåpet? Detta
är visserligen viktiga fakta att ta reda på men inte fokus för denna studie. Därav
använder denna studien endast sprutor som noggrant kan kontrolleras ur
kontaminationshänseende med hjälp av rena och öppna sterilpåsar samt att dessa
sprutor har legat fem dagar i exakt samma förhållande vad gäller värme, ljus och
luftfuktighet.
Undersökningens avgränsning blir att mäta tre sprutor i varje parameter för sprutorna
(Se kapitel Resultat angående vilka parametrar som mätts) och två för
kontrollgruppen orena sprutor. Detta för att få med så många aspekter som möjligt
trots att antalet mätpinnar inte varit helt obegränsade. Valet att mäta tre sprutor per
parameter kan kanske ses som något otillräckligt men vägs förhoppningsvis upp av
att bredden är stor nog för att få ett stabilt, rättvist och säkerställt resultat som också
visar var och hur fuktproblemet med sprutor uppstår för att sedan få insikter om hur
problematiken kan lösas.
Grundteorin i undersökningen har varit att det kan ha betydelse för torkprocessen
huruvida injektorpinnen är indragen i sprutans lumen eller om injektorpinnen är
utskjuten ur sprutans lumen. Sprutans halvlumen torde bli mer lättillgänglig för
torkluften om pinnen är utdragen ur dess lumen. Test har utförts på enskilda sprutor
med injektorpinne indragen och injektorpinne utdragen ur sprutans lumen när de
befunnit sig på olika bricksystem såsom öppna brickor och galler eller den så kallade
practipalbrickan med stängda klaffar (byglar) och höga kanter som möjliggör att de
kan stå upprätt i ställning inne i diskdesinfektorn (Se bild 12). För att säkerställa att
sprutans injektorpinne stannar i valda lägen, har liten diskask använts för att fixera
tumgreppet som gör att injektorpinnen stannar inne i lumen i öppna brickor eller
galler (Se bild 7). För att fixera injektorpinnen i utdraget läge kan tumgreppet hängas
på exempelvis gallerkanten (Se bild 6). I practipalbrickorna användes tumgreppet och
de piggar som brickan har som fixeringsätt för såväl pinne indragen som utdragen
(Se bild 3, 4).
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Resultat
Sammanställning över RLU värde efter mätning med ATP mätare på
injektionssprutor

•

3 x sprutor på öppen plastbricka med injektorpinne indragen i lumen. Se bild 1

Spruta 1 med RLU 166 Spruta 2 med RLU 191 Spruta 3 med RLU 169
•

3 x sprutor på öppen plastbricka med injektorpinnen utskjuten ur lumen. Se
bild 2

Spruta 1 med RLU 143 Spruta 2 med RLU 157 Spruta 3 med RLU 156
•

3 x sprutor stående läge i practipal bricksystem med injektorpinnen indragen i
lumen. Se bild 3

Spruta 1 med RLU 278 Spruta 2 med RLU 289 Spruta 3 med RLU 291
•

3 x sprutor stående läge i practipal bricksystem med injektorpinnen halvt
utdragen ur lumen (så långt det är möjligt). Se bild 4

Spruta 1 med RLU 285 Spruta 2 med RLU 194 Spruta 3 med RLU 198

•

3 x sprutor i metallgaller med injektorpinnen indragen i lumen. Se bild 5

Spruta 1 med RLU 43 Spruta 2 med RLU 39 Spruta 3 med RLU 31
•

3 x sprutor i metallgaller med injektorpinnen utdragen ur lumen. Se bild 6

Spruta 1 med RLU 19 Spruta 2 med RLU 21 Spruta 3 med RLU 24
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•

3 x sprutor på öppen metallbricka med injektorpinnen indragen i lumen. Se bild
8

Spruta 1 med RLU 34 Spruta 2 med RLU 31 Spruta 3 med RLU 60
•

3 x sprutor på öppen metallbricka med injektorpinnen utdragen ur lumen. Se
bild 9

Spruta 1 med RLU 24 Spruta 2 med RLU 27 Spruta 3 med RLU 21
•

3 x förpackade sprutor efter 5 dygn i sterilförråd. Diskade på plastbricka med
injektorpinne indragen.

Spruta 1 med RLU 305
•

Spruta 2 med RLU 784 Spruta 3 med RLU 327

3 x förpackade sprutor efter 5 dygn i sterilförråd. Diskade på plastbricka med
injektorpinne utdragen.

Spruta 1 med RLU 301 Spruta 2 med RLU 289 Spruta 3 med RLU 198
•

3 x förpackade sprutor efter 5 dygn i sterilförråd. Diskade på metallbricka med
injektorpinne indragen.

Spruta 1 med RLU 129 Spruta 2 med RLU 61 Spruta 3 med RLU 73
•

3 x förpackade sprutor efter 5 dygn i sterilförråd. Diskade på metallbricka med
injektorpinne utdragen.

Spruta 1 med RLU 44 Spruta 2 med RLU 58 Spruta 3 med RLU 52
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Som kontrollgrupp har även testats:
•

Orena injektionssprutor testade för att veta att dess RLU värde är högre i
jämförelse med övriga sprutor. Se bild 10

Spruta 1 med RLU
30.939

Spruta 2 med RLU
31.738

Spruta 3 med RLU
34.732

Resultet blev varierande beroende på hur sprutorna diskades vad gäller brickornas
material samt injektorpinnens placering.
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Diskussion
RLU-värdena indikerar starkt att det är brickvalet som är mer avgörande för RLUresultatet i sprutornas lumen än huruvida själva injektorpinnen är in eller utskjuten
under rengöring/desinfektionsprocess.
Resultatet visar visserligen att utdragen injektorpinne i fixerat läge ger lägre RLU
oavsett bricktyp sprutorna placerats på.
Men slutresultatet visar tydligt att sprutor med utdragen injektorpinne på metallgaller
är de som har lägst RLU (dvs bästa resultat). Och genomgående ett högre RLUvärde på de sprutor som placerats på brickor som inte är öppna.
Metallbrickor som ger ett lägre RLU skulle kunna förklaras med metallens höga
värmekapacitet (Zimmerman 2018 137, TR 46, SS EN ISO 15888) i jämförelse med
plast vilket gör att metall tar längre tid att svalna och detta skulle kunna påverka
torkning och avdunstning gynnsamt.
Gällande sprutor placerade på practipalbrickor i plast vars utformning med höga
kanter ger dåligt med plats och där det inte finns utrymme nog att ha injektorpinne
helt utdragen ur lumen, visar sig vara nästan helt försumbar då resultaten ändå
överlappar varandra. (Se bild 3 och 4).
Practipalbrickor har ett tillhörande specialutformat ställ (se bild 12) som ger ett
vertikalt läge vilket borde leda till bra avrinning och i sin tur underlätta för torkning i
jämförelse med horisontellt liggande brickor, men så är inte fallet.
RLU-resultaten visar med tydlighet att practipal bricksystem inte skall användas till
rengöring/desinfektion av tandvårdens anestesisprutor. (Se och jämför bild 3 och 4
med bild 1,2 och 8).
Injektorpinnens läge, in eller utskjuten ur lumen under
rengöring/desinfektionsprocessen, visar sig ha mindre betydelse än brickans materiel
som sprutorna placerats på.
Detta gäller även för de sprutor som legat i sterilförråd under fem dygn i väntan på
testtagning där tillväxt sker, men genomgående med högre RLU hos de sprutor som
placerats på plastbricka i diskdesinfektorprocess.
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Plast ger i denna undersökning alltid ett högre RLU-värde i sprutornas lumen och det
styrker tesen om att det är brickans/korgen material som påverkar detta utfallsrum.

Den spruta som fick undersökningens högsta RLU värde (784 RLU) efter process i
diskdesinfektor var placerad på practipalbricka och testades efter fem dygn i förråd.
Detta styrker tesen om att metall är bättre material att diska sprutorna på samt att av
plastbrickor är practipalbrickan det sämsta valet.
Fortsatt testning och mätning på dessa sprutor i framtiden vore intressant då inget
instrument skall eller bör överstiga det tillåtna värdet på 150 RLU efter avslutad
process i diskdesinfektor. Kriteriet hur sprutornas lumen är vänd i
diskdesinfektorprocessen, det vill säga om den öppna delen av lumen är upp eller
nedvänd mot ytan (se bild 11) kan vara en aspekt att ytterligare studera.

Resultaten som framkommer här visar endast mikrobiell aspekt i sprutornas lumen –
inte om det finns eventuella rester av processrengöringskemikalier eller mineraler
från vattnet kvar i sprutorna. Om dessa finns kvar i sprutornas lumen kan denna
undersökning varken påvisa eller utesluta. Att diskdesinfektorprocessen gör rent
visas genom test på orena sprutor, vilka fick ett mycket högt RLU på mer än 30.000
RLU.
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Slutsats
För att sammanfattningsvis svara på denna studies huvudsakliga frågeställning; blir
sprutorna rena, så är svaret både Ja och Nej.
Ja, de blir rena när de genomgått en diskdesinfektorprocess på metallbrickor och
metallgaller. Då har sprutorna ett godkänt RLU värde på under 150 RLU.
Nej, sprutorna blir inte rena när de genomgår en diskdesinfektorprocess på
plastbrickor. Speciellt inte på de så kallade practipalbrickorna som genomgående
fick det högsta RLU värdet och där det av platsbrist gör att injektorpinnen inte går att
dra ut helt ur lumen. På öppna brickor där sprutorna diskats med injektorpinnen
utdragen ur lumen fick sprutorna ett värde som ligger nära godkänt RLU värde.
Övriga sprutor som diskats på plastbrickor erhöll alla ett icke godkänt värde, det vill
säga över 150 RLU.
Injektorpinne utskjuten ur sprutans lumen och diskning på metallbricka är de två
kriterierna som denna undersökning har fått fram som mest avgörande för ett lågt
RLU värde.
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Bilagor
BILAGA 1: Bilder

Bild 1. Sprutor på en öppen plastbricka med injektorpinnen indragen i dess lumen.
Foto: Helen Wenlöf
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Bild 2. Sprutor på en öppen plastbricka med injektorpinnen utskjuten ur dess lumen.
Foto: Helen Wenlöf
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Bild 3. Sprutor på en practipalbricka av plast med injektorpinnen är helt inskjuten i
lumen. Observera brickans höga, täta och tjocka sidoväggar.
Foto: Helen Wenlöf

20

Bild 4. Sprutor på en practipalbricka av plast med injektorpinnen halvt utskjuten det
vill säga så långt det går av utrymmesskäl.
Foto: Helen Wenlöf
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Bild 5. Sprutor i galler av metall där injektorpinnen är inskjuten i dess lumen.
Foto: Helen Wenlöf
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Bild 6. Sprutor i galler av metal med injektorpinnen utskjuten ur dess lumen och
fixerad i detta läge med hjälp av tummgreppet på sprutan.
Foto: Helen Wenlöf
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Bild 7. Sprutor på galler av metal där den högra sprutan har injektorpinnen inskjuten i
lumen och fixerad i detta läge med hjälp av en liten disk-ask av metal. Den vänstra
sprutan har injektorpinnen utdragen ur lumen.
Foto: Helen Wenlöf
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Bild 8. Sprutor på öppen metallbricka med injektorpinne indragen i lumen.
Foto: Helen Wenlöf
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Bild 9. Sprutor på öppen metallbricka med injektorpinne utskjuten ur dess lumen.
Foto: Helen Wenlöf
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Bild 10. Orena sprutor som kontrollmättes innan diskdesinfektorprocess för att se
dess RLU värde i jämförelse med sprutor som genomgått diskdesinfektorprocess.
Foto: Helen Wenlöf
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Bild 11. Sprutor som visar skillnaden på om öppna delen av lumen är vänt nedåt som
på den spruta som är längst ned i bild respektive spruta vänd med den öppna lumen
delen vänd uppåt som på den övre sprutan. Detta kan vara en viktig del för eventuell
fortsatt forskning att studera
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Bild 12. Practipalbrickor i ställning så de står vertikalt i diskdesinfektor.
Foto: Helen Wenlöf

29

BILAGA 2

Vi vill rikta ett stort tack till Michael Krus på Vingmed AB i Järfälla och 3M för lån av
ATP mätare och oss givna provstickor. Utan denna generositet hade studien inte
blivit av.
Ett stort tack också till städenheten på Regionsjukhuset I Örebro för lån av ATP
mätare för ett par extra mätningar. Även här återigen ett stort tack till Michael Krus
som så skyndsamt skickade extra provstickor.

/Marita och Helen
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