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Dekontaminasjon av viskosesvamper 
 
Denne veiledningen gjelder all svampprodukter (svamplommer, tilskårne svamper, Vaco-svamper) som 
markedsføres av Zimmer MedizinSysteme GmbH. 
 
Materiale Svampene er laget av viskose. 

 
Materialets 
holdbarhet 

Svampene er resistente mot alkohol og temperaturer opp til 134 °C. Syrer og luter 
skader materialet. 
 

Kritikalitet Ved forskriftsmessig bruk på uskadet og sunn hud anses svampene å være "ukritiske" 
(se f.eks. RKI-retningslinjene) med tanke på hygiene. 
 

 

 Sørg for å bruke egnet personlig verneutstyr (f.eks. vernebriller, vernehansker) 
under håndtering av kjemikalier (f.eks. rengjørings- og desinfeksjonsmidler), samt 
som vern mot infeksjoner. Følg også instruksene fra den respektive produsent. 

 I tørr tilstand er svampene skjøre. Dersom de utsettes for mekanisk belastning i 
denne tilstanden (knekkes eller klemmes sammen), så brekker de. 

 
 

Rengjøring og desinfeksjon 
 

Manuell prosedyre (termisk desinfeksjon) 
 
Forbehandling Det anbefales å skylle svampene under rennende, lunkent vann fra springen rett etter bruk 

for å fjerne grovt smuss og hindre at de begynner å tørke. 
 

Nødvendige 
hjelpemidler 

 Åpen beholder av metall eller plast 
 Skyllekum 
 Vann fra springen 
 Metallgryte 
 Mulighet for å koke 
 Absorberende klut 
 

Rengjøring 1. Legg svampene i en beholder i en tilstrekkelig mengde lunkent vann (40 °C) og vent 
til de har sugd seg helt fulle. 

2. Klem svampene forsiktig sammen, helt til alt synlig smuss er løsnet. 
3. Skyll svampene under rennende vann. 
4. Klem svampene sammen til det ikke lenger drypper vann fra dem. Påse at svampene 

ikke utsettes for en for stor mekanisk belastning. 
 

Desinfeksjon, 
termisk prosedyre 

1. Ha svampene i en gryte fylt med vann fra springen. 
2. Varm opp vannet til kokepunktet og hold denne temperaturen i minst 15 minutter. 

Påse at alle svampene er senket fullstendig ned i vannet. 
3. Slå ut vannet med svampene og kjøl dem ved å helle over dem rikelig kaldt, 

rennende vann. 
4. Klem svampene sammen til det ikke lenger drypper vann fra dem. Påse at svampene 

ikke utsettes for en for stor mekanisk belastning. 
Forsiktig: Fare for forbrenning ved utilstrekkelig avkjøling! 

 
 

Tørking Legg svampene til tørk på en ren, absorberende klut og dekk dem til med en klut, slik at de 
er beskyttet mot smuss. 
Merknad: Når svampene er helt tørre, blir de skjøre, og må ikke lenger utsettes for 
mekanisk belastning. 
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Kontroll 1. Kontroller at svampene ikke har hull eller andre steder med skade som kan føre til at 
elektroden kommer i direkte kontakt med pasienten. 

2. Kontroller at svampene har en jevn tykkelse over hele flaten. 
 

Emballasje Pakk svampene inn i stoff- eller folieposer eller annen egnet emballasje som beskytter mot 
støv, slik at de ikke utsettes for støv og smuss. 
 

Oppbevaring Oppbevar de innpakkede svampene på et kjølig og tørt sted; ikke utsett dem for direkte 
sollys. 

 
 

Maskinell prosedyre (kjemotermisk prosedyre for desinfeksjon og vask) 
 
Forbehandling Det anbefales å skylle svampene under rennende, lunkent vann fra springen rett etter bruk 

for å fjerne grovt smuss og hindre at de begynner å tørke. 
 

Nødvendige 
hjelpemidler 

 Vaskemaskin for kjemisk desinfeksjon 
 Vaskenett 
 Tørker 
 Desinfeksjons-vaskemiddel (f.eks. Desosan) 
 

Rengjøring/desinfek
sjon 

Merknad: Prosedyren for rengjøring og desinfeksjon er validert ved bruk av desinfeksjons-
vaskemidlet Desosan. Det kan gås ut fra at andre RKI-listeførte prosedyrer vil gi 
tilsvarende resultater. Prosedyren må om nødvendig valideres. 
1. Ha svampene i et egnet vaskenett. Svampene må ikke ligge for tett, slik at effekten 

på vasken ikke blir nedsatt. 
2. Vask svampene med en egnet kombinasjon av temperatur og varighet (i 15 minutter 

ved 60 °C, væskenivå 1:5, 6 g/l Desosan). 
3. Skyll svampene i maskinen (3 skyllinger à 3 minutter, væskenivå 1:5). Sentrifuger 

svampene for å fortørke dem (f.eks. 3 minutter ved 930 min-1). 
 

Forsiktig: Ved liten varighet på skyllingen kan det bli igjen rester av desinfeksjons-
vaskemiddel i svampen, og det kan føre til hudirritasjon hos pasientene! 

 
Tørking 1. Legg svampene i vaskenettet inn i tørkeren. Velg et program som ikke tørker 

svampene fullstendig. 
Merknad: Hvis de tørkes fullstendig, blir materialet skjørt, og svampene kan få 
skader. 

 
Kontroll 1. Kontroller at svampene ikke har hull eller andre steder med skade som kan føre til at 

elektroden kommer i direkte kontakt med pasienten. 
2. Kontroller at svampene har en jevn tykkelse over hele flaten. 

 
Emballasje Pakk svampene inn i stoff- eller folieposer eller annen egnet emballasje som beskytter mot 

støv, slik at de ikke utsettes for støv og smuss. 
 

Oppbevaring Oppbevar de innpakkede svampene på et kjølig og tørt sted; ikke utsett dem for direkte 
sollys. 

 
 

Annen informasjon 
 
Holdbarhet Svampene fra Zimmer MedizinSysteme GmbH er laget av viskose, et kjemisk endret 

naturlig stoff som utvinnes av tre. Dermed er de dessverre ikke ubegrenset holdbare. I 
tidens løp kan det derfor finne sted en ødeleggelse av materialet – avhengig av bruk og 
behandling. 
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Bruk av helsyntetiske materialer er ikke mulig på grunn av deres begrensede evne til å ta 
opp vann, og på grunn de lukkede porene som gjør at de har en dårlig evne til å lede 
elektrisk strøm. 
 

Skjørhet I tørr tilstand er svampene skjøre. Dersom de utsettes for mekanisk belastning i denne 
tilstanden (knekkes eller klemmes sammen), så brekker de. 
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