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Rengöring av medicintekniska produkter (hjälpmedel) 
Gäller för: Kommunal vård och omsorg  
 
För att förhindra indirekt kontaktsmitta, är rätt utförd rengöring och desinfektion av medicintekniska 
produkter (till exempel hjälpmedel) viktigt. 

Medicintekniska produkter ska tåla av sjukvården godkända rengöring- och desinfektionsprodukter. 
Vid oklarheter kontakta tillverkaren. 

Exempel på medicinsktekniska produkter (till exempel hjälpmedel) som ska rengöras: säng, 
vändhjälpmedel i säng, bäcken, rullstol, rollator, gåbord och lyfthjälpmedel. 

Exempel på annan medicinteknisk produkt som ska rengöras: blodtrycksmanschett. 

Exempel på medicinteknisk elektronisk produkt som ska rengöras: BladderScan. 

Rengöring och desinfektion 
 
• Arbeta alltid utifrån basala hygienrutiner och använd skyddsutrustning såsom handskar, 

plastförkläde samt stänkskydd vid behov. 
 

• Medicinsktekniska produkter (till exempel hjälpmedel) bör vara personbundna och ska 
regelbundet rengöras med fuktad mikrofiberduk, alternativt rengöringsmedel och vatten. Gäller 
även för medicinsktekniska produkter i ordinärt boende. Vid känd smitta hos vårdtagare oavsett 
boendeform – se rengöring nedan. 
 

• Vid akutspill som vid till exempel synligt blod eller annan synlig smuts från kroppsvätskor torkas 
fläcken omgående upp med torr trasa och torka därefter med alkoholbaserat desinfektionsmedel 
med tensid. Vid misstänkt eller känd smitta – se rengöring nedan.  
 

• Medicintekniska produkter som används till flera vårdtagare ska desinfekteras efter varje tillfälle 
med alkoholbaserat desinfektionsmedel med tensid. 
 

• Medicinteknisk elektronisk apparatur som används till flera vårdtagare ska desinfekteras efter 
varje tillfälle med alkoholbaserat desinfektionsmedel med tensid (Des +45). 
 

• När vårdtagare använt färdigt den medicinsktekniska produkten och före den skickas tillbaka till 
hjälpmedelsförrådet ska den rengöras med fuktad mikrofiberduk alternativt rengöringsmedel 
och vatten. Vid känd smitta hos vårdtagare oavsett boendeform – se rengöring nedan. 
 

• Medicinsktekniska produkter som kan tvättas i tvättmaskin, ex. lyftsele och överdrag till dynor, 
ska tvättas i minst 60 grader. 
 

• Förorenade textilier som inte tål att tvättas i minst 60 grader eller en textil som är trasig och 
därmed inte går att desinfektera bör kasseras. 
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Rengöring och desinfektion vid misstänkt/ känd smitta 

Clostridium difficile, calicivirus, MRSA och ESBL  
Alla medicinsktekniska produkter av textil tvättas i 60 grader, går textilen inte att tvätta ska den 
kasseras. Rengör övriga ytor med Virkon alternativt Incidin. Medicinteknisk utrustning som inte tål 
Virkon eller Incidin avtorkas med alkoholbaserat desinfektionsmedel med tensid. Medicinteknisk 
apparatur som inte tål Virkon eller Incidin avtorkas med alkoholbaserat desinfektionsmedel (Des 
+45). 

Skabb, covid-19, influensa och RS 
Alla medicinsktekniska produkter av textil tvättas i 60 grader, går textilen inte att tvätta ska den 
kasseras. Rengör övriga ytor med fuktad mikrofiberduk, alternativt rengöringsmedel och vatten.  

VRE 
Alla medicinsktekniska produkter av textil tvättas i 60 grader, går textilen inte att tvätta ska den 
kasseras. Desinfektera övriga ytor med desinfektionsduk klor Wetwipe alternativt Actichlor Plus. 
Medicinteknisk utrustning som inte tål klor avtorkas med alkoholbaserat desinfektionsmedel med 
tensid. Medicinteknisk apparatur som inte tål Virkon eller Incidin avtorkas med alkoholbaserat 
desinfektionsmedel (Des +45). 
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