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Rengöring och hygien i depån på Kirurg- och 
Ortopedoperation 
 

Rengöring och skötsel av utrustning i diskrummet 
Depåpersonalen ansvarar för nedanstående rengöringsrutiner i diskrummet, packrummet och sterila 

förrådet. 

Följande ytor rengörs dagligen med ytdesinfektionsmedel: diskbänk, hissknappar, utanför och inne i 

hissen, telefon, dörrhandtag och dörröppnare samt rostfria bord på hjul. Även handtag och ovansida på 

transportvagnar till diskinsatser samt utsidan av diskdesinfektorer, spoldesinfektor och ultraljudsskaken 

rengörs på samma sätt. Torka så fort som möjligt upp blodsspill och fläckar på arbetsbänkar, golv och 

transportvagnar till diskinsatser. Ultraljudsskaken Elmasonic S 900H töms efter varje process och rengörs 

med enzymdiskmedel och vatten. Material som behövs för rengöring av instrument och arbetsytor fylls 

på, sopsäckar slängs. Samtliga hyllor i diskrummet torkas av och behållarna tillhörande transportvagnar 

till diskinsatser byts ut en gång i veckan. Transportvagnarnas underrede ska rengöras en gång per år med 

vändning och rengöring av hjulen. 

Mejla inre transport för tömning av vagn med riskavfallsboxar enligt nedan: 

Gå till Navet (Kunskapsbanken – Service A-Ö – Transport/Logistik – tryck: Länk till Beställning av 

transporter - Riskavfall lägger vi som BUD och skriver antal riskavfallsboxar i fritext fältet). 

Anvisningsmallen till hemsidan ligger bredvid datorn vid rörposten. Se till att avfallsboxarna är märkta 

med ifyllda etiketter och att locket sitter på ordentligt och inget blodsspill finns. 

Rengöring och skötsel av Spoldesinfektor S-615 
Underhåll av spolkammaren 

Spolkammaren skall hållas ren från kalkavlagringar och avlagringarna tas bort med syrabaserat 

rengöringsmedel. Alla ytor rengörs och desinficeras med vanligt rengöringsmedel, diskmedel och därefter 

med ytdesinfektionsmedel. Kontrollpanelen på spoldesinfektorn kan rengöras på samma sätt. Om 

spoldesinfektor används utan automatisk avkalkning måste ånggeneratorn kontrolleras regelbundet 

avseende kalkavlagringar. 

Rengöring och skötsel av Olympus ETD3 
Varje morgon utförs systemkontroll/läcktest på följande sätt: 

Öppna luckan och kontrollera att det inte finns instrument, flexibla endoskop i diskmaskinen. Stäng luckan 

och programmet startas sedan automatiskt. Kontrollera på displayen att programmet är klart och att 

testet är godkänt. 
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Kammaren kontrolleras enligt följande: 

 Att silarna i sköljkammaren inte är tilltäppta och att inga lösa delar ligger på gallret och 

diskkammarens botten.  

 Att sköljkammare, duschmunstycke och dörrtätning är utan anmärkning. 

 Eventuella fläckar och skräp avlägsnas med rengöringsmedel. 

 Öppna diskmedelsluckan och kontrollera att det finns diskmedel/sköljmedel och 

desinfektionsmedel i respektive behållare. Vid byte av aktuellt medel körs påfyllningsprogram 

enligt instruktioner på diskmaskinens ovansida. 

Vid fel kontaktas MSI på tel. 133 33 eller anmäls i Medusa på Navet. 

Rengöring och skötsel av diskdesinfektorer 
Dagligen: 

 Kontrollera att inga föremål ligger kvar på diskkammarens botten. Lösa föremål kan täppa igen 

och påverka diskdesinfektorns funktion. 

 Kontrollera att spolvingarna kan rotera fritt och att vingarnas hål inte är igentäppta. Igentäppta 

spolvingshål kan påverka rengöringsresultatet.  

 Spolvingarna rengörs genom att den centrala muttern skruvas bort, vingen lyfts av och spolas ren. 

När vingen monteras tillbaka, kontrollera att den roterar fritt. 

 Kontrollera att det gods som skall rengöras hålls kvar i insatsen. 

 Synlig smuts, ludd, ben, cementrester och lösa föremål på grov silen i diskkammarens botten 

avlägsnas. Vid behov tas silen bort och rengörs manuellt. En smutsig grov sil kan störa 

vattencirkulationen och orsaka bakterietillväxt. 

 Öppna diskmedelsluckan och kontrollera att det finns diskmedel/sköljmedel i behållarna. 

 Kontrollera att diskinsatsen dockar ordentligt till vattenanslutningarna vid varje process. 

 Kontrollera maskinens tillbehör visuellt med avseende på användning och funktion, t ex 

blockerade kanaler, trasiga detaljer och saknade detaljer som kan påverka diskdesinfektorns 

prestanda. 

 Kontrollera att dockningarnas fjädrande rörelse går lätt. Pressa in dockningen och släpp. Den ska 

då återgå till utgångspositionen. 

 Fördela lasten jämnt över diskinsatsen för att säkerställa avsedd prestanda och säkerhet. 

 Kontrollera rengöringsresultatet visuellt efter avslutad process. 

 Fram- och sidoväggarna rengörs dagligen med ytdesinfektionsmedel samt vid behov. 

 Kontrollpanelen/display rengörs på samma sätt. 

Vid fel kontaktas MSI på tel. 133 33 eller anmäls i Medusa på Navet. 

Manualen till Olympus ETD3 och diskdesinfektorer finns tillgängligt i diskrummet. 

Rengöring och skötsel av bordsautoklav (Citomat) 
Citomaten torkas av utvändigt varje dag med ytdesinfektionsmedel. Sista fredagen i månaden stängs 

autoklaven av och den får svalna av. Tillhörande brickor och brickställ tas sedan ur kammaren och rengörs 

med vatten, handdiskmedel och mjuk trasa. Vid svårare nedsmutsning rekommenderas rengöringsmedel 

för rostfritt stål utan klor och med pH-värde mellan 5–8. Ingen rengöringslösning får komma i de från 
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kammaren utgående ledningarna, luckan finns på ovansidan av bordsautoklaven. Dörrtätningen, 

packningen kontrolleras och rengörs enligt ovan.  

Rengöring av packrum och kontor ”Ortofixen” 
Alla arbetsbord i packrummet torkas av dagligen med ytdesinfektionsmedel. Även rullbord och vagnar för 

packat gods rengörs på samma sätt samt handtag, förstoringslampa och mikroskop. Varje vecka rengörs 

torkskåp in- och utvändigt, svetsapparaten, stolarna och fronten till lådorna på implantatskåp. Även hyllor 

ovanför svetsapparaten torkas av.  

Vagnar för packat gods rengörs varje månad med ytdesinfektionsmedel och varje år rengörs skåp med 

dörrar, förvaringslådor för instrument, gallerhyllor och papperskorgar med handdiskmedel och vatten. 

Kontor ”Ortofixen” 

Skrivbord, telefon, lampan och tangentbordet avtorkas med ytdesinfektionsmedel varje dag och hyllorna 

torkas av en gång i månaden. 

Rengöring i sterilförrådet 
Hissknappar, dörröppnare knappar, telefon och tangentbordet torkas av dagligen med 

ytdesinfektionsmedel. Hyllor där sterilförpackade instrumentgaller samt påsar förvaras torkas av en gång i 

månaden.  
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