Eksempler på rengøring, desinfektion og skiftefrekvens af udstyr til understøttende respirationsterapi
(8.10)
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Peak Flow Meter
In-check dial
Turbuhaler træningsfløjte
Medincinforstøvere, f.eks.
Portaneb og lignende








Rengøres og desinficeres ved synlig forurening, dog mindst hver 7.
dag
Rengøres og desinficeres dagligt samt ved synlig forurening
Maske, modstand og filter, der er placeret tæt ved patienten,
rengøres og desinficeres eller skiftes ved synlig forurening én gang
dagligt samt mellem hver patient
Slanger og andet udstyr, der er placeret efter filtret, skiftes ved synlig
forurening, dog minimum hver 7. dag samt mellem hver patient
Filter, der er placeret ved maskindelen, skiftes mellem hver patient
eller efter producentens anvisning
De udvendige dele rengøres dagligt
Maske, modstand og filter, der er placeret tæt ved patienten,
rengøres og desinficeres eller skiftes ved synlig forurening, én gang
dagligt samt mellem hver patient
Slanger og andet udstyr, der er placeret efter filtret, skiftes ved synlig
forurening, dog minimum hver 7. dag samt mellem hver patient
Filter, der er placeret ved maskindelen, skiftes mellem hver patient
eller efter producentens anvisning
Filter i maskindelen skal observeres og udskiftes, hvis der er huller
eller blokeringer af snavs og støv.
Udskiftes mindst hver 6. måned
De udvendige dele rengøres dagligt
Rengøres mellem hver patient
Rengøres mellem hver patient
Udstyr og filter, der er placeret tæt ved patienten, rengøres og
desinficeres eller skiftes én gang dagligt samt ved synlig forurening
Filter, der er placeret ved maskindelen, skiftes dagligt eller efter
producentens anvisning
Filter og mundstykke skiftes mellem hver patient
De udvendige dele rengøres mellem hver patient, dog minimum én
gang dagligt
Ved filter placeret tæt ved patienten, skal mundstykke og filter skiftes
mellem hver patient
Ved filter placeret tæt ved maskindelen, skal mundstykke og slange
skiftes mellem hver patient.
Filter skiftes dagligt eller efter producentens anvisning
De udvendige dele rengøres mellem hver patient
Peak Flow Meter er “single patient use” og kasseres efter hver patient
Ènvejsmundstykker med filter kasseres mellem hver patient
De udvendige dele rengøres mellem hver patient
Er “single patient use” og kasseres eller rengøres ved synlig
forurening
Retningslinje 8.13
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Kan rengøres og desinficeres i opvaskedekontaminator, men plasten
kan forandre struktur, hvorfor det anbefales, at Volumatic/Nebulator
kun anvendes som “single patient use”
Rengøres og desinficeres i opvaskedekontaminator mellem hver
patient
Ventil-mundstykkerne kasseres mellem hver patient
Konstruktionen vanskeliggør rengøring og desinfektion i
opvaskedekontaminator, hvorfor det anbefales, at Aerochamber kun
anvendes som “single patient use”
Udformningen bevirker, at Aerochamber er svær at tørre, og der kan
ved anvendelse gennem længere tid være risiko for udvikling af
svamp
Kasseres mellem hver patient. Der er risiko for udvikling af svamp,
hvis ikke rengøringsvejledningen følges
Babyhaler skal rengøres, før den tages i brug for at undgå statisk
elektricitet
Turbohaler anvendes kun som “single patient use”
Discos anvendes kun som “single patient use”
Iltkateter skiftes ved synlig forurening og mellem hver patient
Når fugteren ikke er i brug, skal fugterens slangestuds beskyttes mod
forurening
Skiftes efter producentens anvisning
Der skal anvendes sterilt vand i fugter
Fugter, vandkammer og slangesystem skal rengøres og desinficeres i
opvaskedekontaminator eller skiftes ved synlig forurening. Vedr.
skiftefrekvensen skelnes der mellem lukkede og åbne systemer
a) Et lukket system, hvor sterilt vand automatisk tilføres til fugter via
et dropsæt, skiftes hver 7. dag
b) Et åbent system, hvor systemet adskilles for at tilføre sterilt vand,
skiftes hver 3. dag
Maske rengøres og desinficeres én gang i døgnet
Næsekateter kasseres én gang i døgnet
De udvendige dele rengøres dagligt
At udstyr skiftes mellem hver patient
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