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Kære kolleger,
Ultralydsbehandling af instrumenter i almen praksis - et godt tilbud til lægepraksis på Fyn.
Laboratoriekonsulentordningen har indkøbt et Bandelin Sonorex Digitec ultralydsbad, som almen
praksis nu har mulighed for at leje.
Hvorfor anvende ultralydsbehandling af instrumenter i lægepraksis?
Af: Hanne Holmgren, hygiejnesygeplejerske.
”Hygiejnekomiteen har en retningslinje for instrumentbehandling i primærsektoren på OUH’s internetside www.ouh.dk/wm169044.
Som anført, skal smitte fra borger til borger forebygges ved, at instrumenter, der anvendes ved penetration af hud eller slimhinde, skal steriliseres. Pga. sterilisationsprocessens specielle karakter skal sterilisation forudgås af omhyggelig rengøring og desinfektion.
Rengøring kan foregå manuelt, men instrumenter med vanskeligt tilgængelige steder* samt instrumenter med fastsiddende belægninger kan med fordel renses ved hjælp af ultralydsrensning, som er
mere skånsom for instrumenternes overflade.
Instrumenter, der skal steriliseres, skal være synligt rene og uden belægninger efter forbehandling.
Der er ikke standarder for frekvens for ultralydsbehandling, men det anbefales, at forbehandling i form
af ultralydsbehandling altid foretages af instrumenter med vanskeligt tilgængelige steder, og at grundinstrumenter (f.eks. sakse og pincetter) ultralydsbehandles med passende frekvens, så belægninger
fjernes. Det afhænger af lokale forhold, som f. eks. vandkvalitet, hvor hurtigt belægninger dannes.
*) Alle rørformede, hule, spaltede, krogede, særligt snavsede instrumenter, samt dele med gevind og
koblinger, som ikke alene kan rengøres ved manuel eller mekanisk rengøring.”
LKO anbefaler, at lægepraksis lejer ultralydsbadet, mhp. en grundig rengøring af instrumenterne.
Se nærmere information om leje af ultralydsbad på næste side.
Dette brev samt kontrakten kan også ses på www.sundhed.dk under Laboratoriekonsulentordningen.
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VIGTIGT: Den medfølgende vejledning skal følges nøje

Lejeperiode:

Lejeperiode er 1-2 uger efter aftale med laboratoriekonsulenten.

Booking:

Bookning aftales pr. e-mail, og skal ske med mindst 2 ugers varsel.

Pris:

300,- kr. for leje af ultralydsbad inkl. rensevæske.

Udlevering/returnering:

Udbringes og sendes retur til praksis af portørbil efter aftale med
laboratoriekonsulenten.
Ultralydsbad og 100 ml. koncentreret rensevæske leveres i en
transportkasse. Der ligger vejledning og sikkerhedsinstruks i kassen.

Primærsektor

Ultralydsbadet benyttes KUN til rensning af instrumenter i ovennævnte almen praksis.
Apparatet behandles efter den udleverede vejledning for brug.
Praksis overholder aftalen om tilbagelevering.
Ved misligholdelse og anden skade forvoldt på apparatet i almen
praksis, dækkes omkostningerne af praksis selv.
Ultralydsbadet returneres i rengjort stand (se vejledningen).
Kontrakten underskrives og returneres til Afdeling KBF sammen med
ultralydsbadet.
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