
Förbättra ytdesinfektionen
ÖKAR TILLFÖRLITLIGHETEN AV RENGÖRING OCH DESINFEKTION

YT-
DESINFEKTION
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B. Braun SurfaceCheck UV

Rengöring av ytor är fundamental för infektionsprevention 
inom hälso-sjukvården. Kontaminerade ytor har stor påverkan 
för spridningen av farliga patogener, med antibiotikaresistenta 
organismer inkluderat. Därför är de fem momenten för desinfek-
tion runt patienten samt ytor och utrustning som patienter och 
vårdpersonal tar på nödvändiga för att minska exponeringen. 

Sjukvårdspersonal och lokalvårdare möter stora utmaningar när 
patogener som är kapabla att överleva under en längre tid på en 
yta, riskerar att bli fripassagerare på personer och överföras till 
nya rum och infektera patienter.

Effektiva metoder måste därför implementeras för att bedöma 
effektiviteten av renöringen och ytdesinfektion av ytor inom 
sjukvården för att minska risken för vårdrelaterade infektioner.

ÖKA KUNSKAPEN
Med större oro för att ytor i rum inte blivit tillräckligt och korrekt 
desinfekterade behövs verktyg för att få till en bättre tillförlit-
lighet.

Visuell inspektion är den enklaste metoden för att undersöka 
desinficeringen, vilket ger en hint om vilka ytor som blivit reng-
jorda och vilka som inte blivit det. En teknik som kan användas 
är att använda en osynlig flouricerande markering. Markeringen 
placeras på vanliga tagställen i ett rum innan rengöring med  
efterföljande UV-ljus inspektion efter desinficering. Det skapar 
en direkt och omedelbar feedback till personalen som rengör 
ytorna.

B.Braun erbjuder en enkel metod som är lätt att använda med ett 
individuellt märkningssystem: skriv ett datum, tid och signatur på 
ytan. Detta förenklar och gör det lätt att följa upp decificeringen 
och hur rengöringen efterlevs. Pennan kan fyllas på med Fluo 
Add (flouricerande lösning kan även tillsättas i handdesinfektion 
för att kontrollera handhygienen vid teknikträning för 
handhygien).
 
Source: https://effectivehealthcare.ahrq.gov/topics/healthcare-infections/
research-protocol Accessed (18 Jan 2018)

INSTRUKTIONER

PRODUKTER REF

B. Braun SurfaceCheck UV 
Inkluderar en påfyllbar markeringspenna, UV-ljus 
i ficklampa modell.
Pipett

3908476 
 

Fluo-Add 100 ml 180127

Använd pipett för att dra upp 
Fluo-Add lösningen.

Märk ytan med datum eller an-
nat som kan följas upp.

Öppna pennan och fyll den 
med lösningen.

Lys efter desinficering med 
UV-lampan för att se om ytan 
är ren.
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