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Formål
Formålet med brochuren ”Afbrydelse af Smitteveje” er at give personalet et hurtigt overblik over hvilke forholdsregler, man skal tage samt hvilke produkter
og værnemidler, der bør anvendes, når smitterisiko er
konstateret.
Der vejledes ud fra Statens Serum Instituts supplerende retningslinjer på smittetypen, og der gives vejledning på forholdsregler, isolation, brug af værnemidler,
korrekt patienthygiejne samt korrekt rengøring.

Korrekt håndhygiejne er afgørende for at afbryde
smitteveje, og derfor gives først en kort præsentation
på de generelle hygiejniske retningslinjer fra Statens
Serum Institut (SSI). Hernæst sættes fokus på:
¡¡ MRSA
¡¡ Clostridium difficile
¡¡ Norovirus

Som tillæg til brochuren findes en plakat, der med
farvekodning angiver de anbefalede produkter til nedennævnte fire smittetyper.
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Generelle infektionshygiejniske
retningslinjer
Smittespredning sker ofte i forbindelse med procedurer inden for undersøgelse, behandling og genoptræning. Alle plejeopgaver og procedurer bør derfor tilrettelægges
og udføres med størst hensyntagen til smitterisikoen for at reducere eller
forhindre kontaktsmitte.
Håndhygiejne

Håndvask ved synlig eller våd forurening

Håndhygiejne er den vigtigste forholdsregel til
forebyggelse af kontaktsmitte
Håndhygiejne omfatter både håndvask og hånddesinfektion, men hånddesinfektion skal være første valg ved tør
forurening.

¡¡

Håndhygiejne udføres
¡¡ Før og efter kontakt med beboeren eller dennes
omgivelser.
¡¡ Før rene opgaver.
¡¡ Efter urene opgaver.
¡¡ Efter brug/skift af handsker og værnemidler.
¡¡ Ved synlig eller våd forurening af hænderne foretages
håndvask efterfulgt af hånddesinfektion.
¡¡ Hånddesinfektion foretages altid, når rummet forlades og
værnemidler er aftaget.

¡¡
¡¡
¡¡

¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
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Skyl hænder og håndled godt under rindende, tempereret
vand.
Brug albuen eller underarmen, når du tager sæbe
fra dispenseren.
Sæben fordeles grundigt.
Vask hænderne i mindst 15 sekunder:
- gnid sæben godt ind
- mellem fingrene
- husk tommelen
- håndflade
- håndryg
- håndled.
Skyl sæberester godt af for at undgå hudirritationer.
Dup eller aftryk hænderne grundigt med engangspapirhåndklæde.
Undgå at gnide papiret på hænderne for at undgå sårbare hænder.
Luk vandhanen med det brugte papirhåndklæde.

Se flere informationer på online.abena.dk

Generelle infektionshygiejniske
retningslinjer
Hånddesinfektion

Værnemidler

¡¡

Værnemidler omfatter udstyr, der bæres af sundhedspersonale med det formål:
¡¡ at beskytte personalet mod smitte af mikroorganismer.
¡¡ at forhindre personalet i at videregive smitten.

Hånddesinfektion foretages på synligt rene og tørre hænder og evt. efter håndvask.
¡¡ Tilfør minimum 3 ml hånddesinfektionsmiddel som
fordeles og derefter gnides omkring på alle flader af
begge hænder og håndled i mindst 30 sekunder.
¡¡ Hånddesinfektionsmidlet fordeles grundigt:
- mellem fingrene
- husk tommelen
- håndflade
- håndryg
- håndled.
¡¡ Hånddesinfektionsmidlet skal indgnides, indtil tørhed
opnås.
¡¡ Til hånddesinfektion bruges et alkoholbaseret middel tilsat
glycerol
- Etanol og isopropyl alkohol
- Der anbefales ethanol 70-85 % for flydende
		 hånddesinfektion og 80-85 % for hånddesin		fektionsgel.

Kender du
Abenas
antimikrobielle
handske?
Abena antimikrobielle handsker er en ny type medicinsk
undersøgelseshandske med
indbygget antimikrobiel teknologi, som både bekæmper
infektion, nedsætter risikoen
for kontaktsmitte og forebygger modstandsdygtighed over
for antimikrobiel beskyttelse.
Se mere på side 14

Handsker
¡¡ Anvendes ved alle opgaver, hvor der er risiko for forurening af hænder.
¡¡ Handsker skal skiftes mellem hver procedure samt ved
forurening.
¡¡ Der skal anvendes CE-mærkede medicinske engangshandsker.
Arbejdsdragt/plastforklæde/
engangsovertrækskittel
¡¡ Arbejdsdragt skal anvendes.
¡¡ Plastforklæde/engangsovertrækskittel anvendes ved
risiko for forurening med blod eller anden menneskelig
udskillelse.
Kirurgisk maske, beskyttelsesbriller/visir
¡¡ Masker benyttes ved risiko for stænk og sprøjt
¡¡ Visir ved risiko for stænk og sprøjt i øjnene.

Affald
¡¡

Affald bortskaffes som dagrenovation.

Snavsetøj
¡¡ Snavsetøj håndteres så lidt som muligt.
¡¡ Tøj, der er forurenet med blod, afføring eller lignende,
lægges i en plastpose eller vandopløselig plastpose, som
kan gå direkte i vaskemaskinen med indhold.
Rengøring
¡¡ Synlig forurening fjernes straks.
¡¡ Efter optørring af større mængder forurening, skal der
aftørres med egnet desinfektionsmiddel.
¡¡ Alle flader og berøringspunkter, som kan blive forurenet,
rengøres regelmæssigt med almindelig rengøringsmiddel.
¡¡ På overflader, vægge og gulve foretages almindelig rengøring.

Kilde:
Statens Serum Institut (SSI) og Sundhedsstyrelsen

Se flere informationer på online.abena.dk
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MRSA
MRSA står for
Methicillin Resistent
Staphylococcus Aureus
Navnet dækker over en
gul stafylokok, der er
blevet modstandsdygtig
over for forskellige
former for antibiotika.
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Symptomer
Hos raske patienter er symptomerne fx hudinfektion i rifter og sår, børnesår, bylder og neglerodsbetændelse.
Hos syge og svage personer er symptomerne fx bylder, betændte
sår, urinvejsinfektion, kronisk luftvejsinfektion eller i værste fald
knoglebetændelse og bakterier i blodet.

Infektion med MRSA kan
medføre alvorlig
sygdom og dødelighed,
især hos i forvejen syge og
svagelige personer.

2
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Smittekilde
Smitten sker via direkte og indirekte kontakt.
Smitten kan spredes via hænder, udstyr, håndtag, tastatur og andre genstande, som berøres af hænder.
Man kan også være rask smittebærer uden at være syg.
Bakterien kan overleve i flere måneder i sengetøj og på møbler mv.

Forholdsregler
Vigtigste forholdsregel er korrekt håndhygiejne, og at personalet
er instrueret i de hygiejniske forholdsregler – så de undgår at
blive smittet.
Der henvises til supplerende retningslinjer, som vil fremgå i
efterfølgende afsnit, hvor det er relevant.

Beboer placering
¡¡

4
6

Beboeren tildeles egen bolig og eget toilet, dog kan samlevende dele
bolig.
¡¡ Beboeren kan frit deltage i sociale aktiviteter samt
genoptræning uden for boligen.
¡¡ Alle pleje- og behandlingsopgaver skal foregå på stuen.
¡¡ Ved behandling uden for stuen tages følgende forholdsregler:
- Afdelingen informeres om smitten forinden og patienten
		 kører direkte til behandling.
- Hånddesinfektion skal udføres af beboeren inden stuen
		 forlades og ved luftvejsinfektion skal beboeren om muligt,
		 bære maske.
- Efter behandlingen skal alle kontaktpunkter desinficeres med
		 egnet desinfektionsmiddel.
¡¡ Træningsudstyr desinficeres efter brug med egnet
desinfektionsmiddel
Se flere informationer på online.abena.dk

MRSA
Personlige værnemidler
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Følgende værnemidler anvendes efter supplerende retningslinjer.
Personlige værnemidler reducerer risikoen for spredning af MRSA og bør også anvendes af pårørende
og besøgende, som inddrages i plejen.
Handsker:
CE-mærket nitril eller latex med god barriereeffekt skal anvendes ved al kontakt
med borgeren, udstyr, inventar, snavsetøj og affald samt rengøring. Handsker
skal skiftes mellem hver procedure samt ved forurening.
Arbejdsdragt/uniform: Skal altid anvendes og skiftes dagligt. Personalet skal bære tøj med korte ærmer.
Overtrækskittel:
Skal være væskeafvisende med lange ærmer, der slutter tæt til håndleddene,
anvendes ved direkte kontakt med borgeren. Dette gælder også for besøgende
og pårørende, som inddrages i plejen.
Briller/
Anvend briller + kirurgisk maske eller maske med visir hvor der er risiko for stænk
Maske med visir/
eller sprøjt. For borgere med luftvejsinfektion gælder det, at både personale og
Maske:
pårørende der inddrages i plejen anvender kirurgisk maske.

Håndhygiejne
Læs mere under Generelle infektionshygiejniske retningslinjer, side 4-5.

Patienthygiejne
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¡¡ Beboers undertøj og håndklæde skiftes dagligt.
¡¡ Tøj og linned som er fælles for beboere vaskes dagligt ved min. 80° C. Tøj, forurenet med urin, afføring, sårsekret
ell. lign. vaskes separat. Alle i husstanden behandles samtidigt for at forhindre krydssmitte.
Standardbehandlingen varer 5 dage og omfatter:
¡¡ Mupirocin nasal næsesalve 2% bruges efter anvisning fra lægen.
¡¡ Daglig kropsvask inkl. hårvask med klorhexidinsæbe 4%.
¡¡ Hver beboer skal anvende eget håndklæde, vaskeklud m.m. og det skal skiftes dagligt.
Bestik og service
¡¡ Der anvendes alm. bestik og service, som kan varmedesinficeres i opvaskemaskine.
¡¡ Madaffald bortskaffes med dagrenovation.
Udstyr efter supplerende retningslinjer
¡¡ Udstyr/utensilier tages kun med på stuen, hvis det kan rengøres. Efter brug transporteres det til dertil indrettet
skyllerum og desinficeres. Alternativt anvendes engangsudstyr.
¡¡ Mobilt udstyr og hjælpemidler desinficeres med egnet desinfektionsmiddel, inden det tages ud af rummet.

Rengøring

8

Rengøring efter supplerende retningslinjer
¡¡ Rengøringspersonalet anvender samme personlige værnemidler som plejepersonalet.
Ved rengøring af områder, der ikke har været i direkte kontakt med MRSA borgeren, anvendes almindelige
rengøringsmidler. Kontaktpunkter som håndtag, klokkesnor, toiletskylsknap, udstyr, sengehest og alle andre kontaktpunkter rengøres og desinficeres med egnede midler.
Slutrengøring efter supplerende retningslinjer
¡¡ Der foretages rengøring og desinfektion af alt inventar og udstyr.
¡¡ Gulvet vaskes med almindeligt rengøringsmiddel.
¡¡ Alle løse genstande som pude, dyne, gardiner, sengeforhæng m.m. sendes til vask.
¡¡ Madras rengøres og desinficeres, evt. lavtrykautoklaveres.
¡¡ Løse genstande som toiletbørste, toiletpapir m.m. bortskaffes.
Snavsetøj efter supplerende retningslinjer: Det håndteres som alm. snavsetøj og opbevares i dertil indrettet skyllerum/
affaldsrum, inden det bringes til vaskeri.
Affaldshåndtering: Affald bortskaffes som almindelig dagrenovation.
Se flere informationer på online.abena.dk
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Clostridium difficile tarminfektion
Clostridium difficile er en
anaerob spordannende
bakterie, som kan
overleve i månedsvis.
Nogle stammer, CD027,
producerer giftstoffer, som
kan give infektion i form af
diarré (når patienten behandles med antibiotika),
der kan
medføre dødelighed hos
borger med nedsat immunforsvar.
Clostridium difficile CD027
er vanskelig at behandle,
da bakterien er
sporedannende.
Clostridium difficile-diarré
er næsten altid udløst af
antibiotikabehandling.

1
2
3
4
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Symptomer
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Diarré med blodig afføring.
Feber.
Mavekrampe.
Kvalme og opkast.

Smittekilde
Bakterien udskilles med afføring og kan derfor smitte fækalt-oralt
samt via direkte og indirekte kontakt og ofte via kontaktflader.
Smitten spredes gennem hænder, udstyr, senge, håndtag,
toiletbesøg og andre kontaktflader.
Bakterien kan overleve længe på genstande og kan derved
overføres via personalets eller beboeres hænder (i op til 40 dage efter
borgeren er erklæret rask). Kilde: SSI.

Forholdsregler
Vigtigste forholdsregel er korrekt håndhygiejne, og at personalet er instrueret i de hygiejniske forholdsregler - så de undgår at blive smittet.
De supplerende retningslinjer vil fremgå i efterfølgende afsnit,
hvor det er relevant.

Beboer placering
¡¡
¡¡
¡¡

Beboeren tildeles eneværelse, dog kan samlevende dele bolig.
Beboeren kan frit deltage i sociale aktiviteter uden for boligen.
Alle pleje- og behandlingsopgaver skal foregå på stuen.

Se flere informationer på online.abena.dk

Clostridium difficile tarminfektion
Personlige værnemidler
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Personlige værnemidler efter supplerende retningslinjer.
Handsker:
CE-mærket nitril eller latex med god barriereeffekt. Skal anvendes ved al
kontakt med borger, udstyr, inventar, snavsetøj og affald samt rengøring.
Handsker skal skiftes mellem hver procedure samt ved forurening.
Arbejdsdragt/uniform:
Skal være væskeafvisende med lange ærmer, der slutter tæt til håndleddene.
Overtrækskittel:
Anvendes ved direkte kontakt med borgeren. Dette gælder også for besøgende
og pårørende, som inddrages i plejen.
Briller/
Anvend briller + kirurgisk maske eller maske med visir hvor der er risiko for
Maske med visir/
stænk eller sprøjt. For borgere med luftvejsinfektion gælder det, at både
Maske:
personale og pårørende der inddrages i plejen anvender kirurgisk maske.

Håndhygiejne
Håndvask og hånddesinfektion efter supplerende retningslinjer.
Hånddesinfektion alene er IKKE tilstrækkelig, da virus IKKE er fuldt følsomt overfor alkohol.
Håndvask skal foretages efter enhver forurening og inden stuen forlades efterfulgt af hånddesinfektion,
når hænderne er tørre.

Borgerhygiejne
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Udstyr
¡¡ Bør så vidt muligt være engangsudstyr eller borgerbundet, og der skal vaskes og desinficeres efter brug.
¡¡ Brug af fællesudstyr bør undgås. Benyttes det alligevel, skal det vaskes og desinficeres efter brug.
¡¡ Henstands- og overfladedesinfektion skal være med klorholdigt desinfektionsmiddel indeholdende minimum
1000 ppm aktivt klor.
Fækalpose
¡¡ Fækalposer kan anvendes ved diarré.
Bestik og service
¡¡ Der anvendes almindeligt bestik og service, som kan varmedesinficeres i opvaskemaskine.
¡¡ Madaffald bortskaffes med dagrenovation.

Rengøring
Daglig rengøring
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¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

Sengestue, inventar, udstyr samt bad og toilet rengøres med rengøringsmidler.
Gulv vaskes med egnede rengøringsmidler.
Der anvendes rene klude og mopper, som bortskaffes som alm. snavstøj efter lokale retningslinjer.
Spande, rengøringsudstyr og kontaktpunkter (håndtag, sengehest, gelænder, sengebord, klokkesnor, toiletsæde, vandhane m.m.)
desinficeres med klorholdigt desinfektionsmiddel min. 1000 ppm min. 1 gang dagligt.

Slutrengøring
¡¡ Dyner og puder, evt. madrasbetræk, gardiner og forhæng sendes til vask, der vaskes ved min. 80° C.
¡¡ Madrasser med overflader der tåler aftørring skal rengøres og desinficeres, eller alternativt lavtrykautoklaveres.
¡¡ Gulve vaskes og desinficeres med klorholdigt desinfektionsmiddel min. 1000 ppm.
¡¡ Moppehoveder/andet rengøringsudstyr sendes til vask, varmedesinficeres eller desinficeres med klor 1000 ppm.
¡¡ Hydrogenperoxidforstøvning med robot er et effektivt alternativ til slutrengøring.
Snavsetøj: Lægges i snavsetøjs-/affaldspose på stuen og opbevares i skylle-/affaldsrum, må ikke bringes rundt på andre
sengestuer. Brug evt. en vandopløselig plastikpose, som kan lægges direkte i vaskemaskinen uden at komme i kontakt med tøjet,
beboerens tøj vaskes seperat. Affald: Bortskaffes som almindelig dagrenovation.

Se flere informationer på online.abena.dk
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Norovirus
I Danmark kaldes
sygdom med norovirus
for ”Roskildesyge”, fordi det
første danske sygdomsudbrud var i Roskilde i 1936
– men sygdommen kaldes
også ”maveinfluenza” eller
”omgangssyge”.
Norovirus er en ikke
kappeklædt vira, som
nemt overlever længe i omgivelserne.
Norovirus er
modstandsdygtig over for
visse desinfektionsmidler,
udtørring og temperaturer
under 70°C.
Sygdommen er meget
smitsom og besværlig men
sjældent alvorlig.
Varighed 1-2 dage.

Symptomer

1
2
3
4
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Symptomerne er kvalme, pludselig og voldsom opkastning, vandig diarré,
mavepine og mavekramper. Nogle får let feber, kuldegysninger, hovedpine og smerter i led og muskler.
Der går gerne fra 24 til 48 timer, fra man er smittet med norovirus, til sygdommen bryder ud. Man er typisk syg i 24 til 60 timer.
Man kan få stort væsketab ved Norovirus. Specielt ældre kan være følsomme for væsketab, hvorfor hospitalsindlæggelse og væsketilførsel kan blive nødvendigt. I sjældne tilfælde har der været
dødsfald som følge af Norovirus.
Selv om man føler sig rask, og symptomerne er stoppet, kan man
stadig udskille virus og dermed smitte andre i op til 48 timer.

Smittekilde
Norovirus smitter ved direkte eller indirekte kontakt med afføring eller
opkast fra en smittet person.
30 % til 80 % af dem der udsættes for smitte bliver syge.
En meget vigtig smittevej er den indirekte, hvor smittede personer med
mangelfuld håndvask forurener fødevarer, køkkenudstyr,
dørhåndtag, gelændere, vandhanegreb, borgernære genstande, sengemiljø m.m.

Forholdsregler
Der henvises til supplerende infektionshygiejniske retningslinjer.
De supplerende retningslinjer vil fremgå i efterfølgende afsnit,
hvor det er relevant.

Beboer placering
Beboeren tildeles eneværelse, dog kan samlevende dele bolig.

Se flere informationer på online.abena.dk
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Personlige værnemidler
Handsker:
CE-mærket nitril eller latex med god barriereeffekt skal anvendes ved al kontakt med
borger, udstyr, inventar, snavsetøj og affald samt rengøring.
Handsker skal skiftes mellem hver procedure samt ved forurening.
Arbejdsdragt/uniform: Skal altid anvendes og skiftes dagligt.
Overtrækskittel:
Vigtigt at anvende væskeafvisende overtrækskittel med lange ærmer, der slutter tæt
til håndleddene.
Anvendes ved direkte kontakt med borgeren. Dette gælder også for besøgende og
pårørende, som inddrages i plejen.
Briller/
Anvend briller + kirurgisk maske eller maske med visir hvor der er risiko for
Maske med visir/
stænk eller sprøjt. For borgere med luftvejsinfektion gælder det, at både
Maske:
personale og pårørende der inddrages i plejen anvender kirurgisk maske.

Håndhygiejne
Håndvask og hånddesinfektion efter supplerende retningslinjer.
Hånddesinfektion alene er IKKE tilstrækkelig, da virus IKKE er fuldt følsomt overfor ethanol.
Håndvask skal foretages efter enhver forurening efterfulgt af hånddesinfektion, når hænderne er tørre.

Borgerhygiejne
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Borgeren tilbydes hjælp til håndvask før måltider og i forbindelse med toiletbesøg og opkastning.
Personalet skal servere mad og drikke for borgeren.
Besøgende
¡¡ Undgås i det omfang, det er muligt.
Alternativt skal de besøgende have information om smitterisiko og må ikke gå videre til andre
afdelinger.
Udstyr efter supplerende retningslinjer
¡¡ Blodtryksmanchetter, termometre med mere skal være borgerbundne eller kunne vaskes og
desinficeres.

Rengøring
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Rengøring efter supplerende infektionshygiejniske retningslinjer.
Daglig rengøring
¡¡ Grundig rengøring med relevante rengøringsmidler.
¡¡ Toilet flere gange dagligt.
¡¡ Boliger rengøres for sig.
¡¡ Alle kontaktpunkter desinficeres (fx telefoner, gelændere, dørhåndtag m.m.)
¡¡ Hvor varmedesinfektion ikke er muligt, anvendes klorholdige produkter.
Slutrengøring efter supplerende infektionshygiejniske retningslinjer
¡¡ Rengøringspersonalet skal bruge samme værnemidler som personalet.
¡¡ Der foretages rengøring og desinfektion af alt inventar og udstyr.
¡¡ Gulvet vaskes med egnet rengøringsmiddel.
¡¡ Alle løse genstande som pude, dyne, gardiner, sengeforhæng m.m. sendes til vask.
¡¡ Madras rengøres og desinficeres. Madrasser som ikke tåler rengøring lavtrykautoklaveres.
¡¡ Løse genstande som toiletbørste og toiletpapir m.m. bortskaffes.
Snavsetøj og affaldshåndtering: Se Generelle infektionshygiejniske retningslinjer.
Se flere informationer på online.abena.dk
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Håndsæbe
Skumsæbe
Varenr.

Varebeskrivelse

Stk. pr. krt.

150034

Skumsæbe, Abena, uden farve og parfume, 500 ml
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Skumsæbe til håndvask og vask af hele kroppen. Sæben er svanemærket. Sæben er baseret på milde vaskeaktive stoffer og er derfor meget
hudvenlig og egnet til sart og irriteret hud samt børn, da sæben nemt fordeles i hænderne og er nem at skylle af.
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Cremesæbe
Varenr.

Varebeskrivelse

Stk. pr. krt.

7766

Cremesæbe, Abena, uden farve og parfume, 500 ml

6

N
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EM ÆRK

E
T

S

Mild cremesæbe med høj genindfedtningsevne til hyppig håndvask. Er nem at fordele på hænderne, skummer nemt op og skylles let af, hvilket
forebygger hudirritation.
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Håndsæbe flydende
Varenr.

Varebeskrivelse

Stk. pr. pk.

6933
6661
6922

Håndsæbe, Abena, uden farve og parfume, 120 ml
Håndsæbe, Abena, uden farve, med parfume, 500 ml
Håndsæbe, Abena, uden farve og parfume, 1000 ml

10
1
1

N
VA

EM ÆRK

E
T

S

Mild, hygiejnisk håndsæbe, der forebygger hudirritation. Hænderne fugtes inden sæben påføres. Skyl og tør hænderne grundigt efterfølgende.
Anvend eventuelt en genopbyggende hudcreme, pH 4-5.
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Sæbe med desinfektion
Varenr.

Varebeskrivelse

Stk. pr. pk.

212226

Sæbe med klorhexidin og glycerol, 500 ml

1

Anvendes til vask, hvor man ønsker langtidsvirkningen fra klorhexidin. Særdeles velegnet til behandling med MRSA. Sæben skal bearbejdes
mekanisk i min. 15 sekunder for den ønskede virkning.

A
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Hånddesinfektion
Hånddesinfektionsservietter
Hånddesinfektion, gel
Varenr.

Varebeskrivelse

Stk. pr.
pakke

6904
6923
6929
6917

Hånddesinfektion, Abena, flydende, med vippelåg, 85% ethanol, 80 ml
Hånddesinfektion, Abena, flydende, med vippelåg, 85% ethanol, 120 ml
Hånddesinfektion, Abena, flydende, med vippelåg, 85% ethanol, 150 ml
Hånddesinfektion, Abena, flydende, med pumpe, 85% ethanol, 600 ml

12
12
24
1

Hygiejnisk hånddesinfektion til alle situationer, hvor rene, sterile procedurer er påkrævet. Desinficerer øjeblikkeligt og dræber 99,999 % af de
mest almindelige bakterier på 30 sek. 2-3 ml af produktet påføres rene, tørre hænder og indgnides grundigt i min. 30 sek. til tørhed opnås.
Indeholder glycerin som plejemiddel. Lever op til EN 1500 og DS 2451-2.
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Hånddesinfektion, flydende
Varenr.

Varebeskrivelse

Stk. pr.
pakke

6914
6924
6918

Hånddesinfektion, Abena, gel, med vippelåg, 85% ethanol, 80 ml
Hånddesinfektion, Abena, gel, med vippelåg, 85% ethanol, 120 ml
Hånddesinfektion, Abena, gel, med pumpe, 85% ethanol, 600 ml

12
12
1

Hygiejnisk hånddesinfektion til alle situationer, hvor rene, sterile procedurer er påkrævet. Desinficerer øjeblikkeligt og dræber 99,999 % af de
mest almindelige bakterier på 30 sekunder. 2-3 ml af produktet påføres rene, tørre hænder og indgnides grundigt i min. 30 sek, til tørhed opnåes. Er tilsat glycerin som hudplejemiddel og fortykningsmiddel, så den er nem at arbejde med. Lever op til EN 1500 og DS 2451-2.
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Desinfektionssvamp
Varenr.

Varebeskrivelse

Stk. pr.
pakke

212255

Svamp, med sæbe, 4% klorhexidin, enkeltpakket

40

Svamp med sæbe og 4 % klorhexidin til præ-operativ patientvask og til behandling ved MRSA. Svampen er nem at anvende til vask, der bearbejdes mekanisk i min. 15 sekunder for at opnå den ønskede effekt.

A
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Desinfektionsservietter
Varenr.

Varebeskrivelse

Stk. pr.
pakke

150146

85% ethanol, 0,5% klorhexidin og 2% glycerin, 140x190 mm, 50 stk. pr. pk.

50

Anvendes til afspritning af hænder og underarme, hvor man ønsker langtidseffekten af klorhexidin. For almindelig hånddesinfektion bør kontakttiden være mindst 30 sekunder.
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Abena antimikrobiel handske
En revolution inden for infektionsforebyggelse

Verdens første
ikke-udledende*
antimikrobielle
nitrilhandske

14

Yder aktiv
beskyttelse mod
hospitalsinfektioner

Dræber op mod
99,999% af
udvalgte bakterier

*Ikke-udledende betyder, at der ikke udledes kemikalier fra handsken. Hermed menes, at stofferne i processen - som gør
Sehandsken
flere informationer på online.abena.dk
bakteriedræbende - ikke kommer ud af handsken og ud på brugerens hænder. Læs mere om handsken i brochurens afsnit ”Ofte stillede spørgsmål”.

Abena antimikrobiel handske

Antimicrobial undersøgelseshandske
Varenr.

Varebeskrivelse

Stk. pr.
pakke

1000010125
1000010126

Abena Exellent, blå, pudderfri, mikroorganismedræbende, x-small
Abena Exellent, blå, pudderfri, mikroorganismedræbende, small

200
200

1000010127
1000010128
1000010129

Abena Exellent, blå, pudderfri, mikroorganismedræbende, medium
Abena Exellent, blå, pudderfri, mikroorganismedræbende, large
Abena Exellent, blå, pudderfri, mikroorganismedræbende, x-large

200
200
180

Dræber op til 99,999%* af udvalgte bakterier. Elastisk undersøgelseshandske som tilpasser sig håndens form under brug. Kan bruges til en lang
række opgaver såsom rengøringsopgaver, plejeopgaver, laboratorieopgaver, medicinhåndtering, cytostatika og hormoncremer. Indeholder ingen
latexproteiner, så kan sikkert anvendes ved latexallergi. Handsken er designet til at slå mikroorganismer, som kommer i kontakt med ydersiden af
handsken, ihjel. *Testrapport tilgængelig per anmodning.
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Handsker

Latex
Varenr.

Varebeskrivelse

Stk. pr.
pakke

8817
4387

Engangshandske, Abena, natur, pudderfri, latex, x-small
Engangshandske, Abena, natur, pudderfri, latex, small

100
100

4388
4389
4381

Engangshandske, Abena, natur, pudderfri, latex, medium
Engangshandske, Abena, natur, pudderfri, latex, large
Engangshandske, Abena, natur, pudderfri, latex, x-large

100
100
100

Medicinsk undersøgelseshandske i god kvalitet med glat overflade og mindre greb. Latexmaterialet gør handsken meget elastisk og giver derved
brugeren en god gennemfølingsevne samtidig med, at handsken har en god pasform. Handsken er godkendt i henhold til EN455 med en AQL
på 1,5 og har et lavt indhold af latexproteiner. Den er desuden testet og godkendt mod virus penetrering. Handsken egner sig til plejeopgaver og
korte rengøringsopgaver.
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Nitril
Varenr.

Varebeskrivelse

Stk. pr.
pakke

290417
290418
290419
290420
290421

Engangshandske, Abena, blå, pudderfri, nitril, x-small
Engangshandske, Abena, blå, pudderfri, nitril, small
Engangshandske, Abena, blå, pudderfri, nitril, medium
Engangshandske, Abena, blå, pudderfri, nitril, large
Engangshandske, Abena, blå, pudderfri, nitril, x-large

150
150
150
150
150

Medicinsk undersøgelseshandske i kraftig kvalitet med tekstureret fingerspidser for bedre greb. Tilpasser sig håndens form under brug og bliver
bløde samt elastiske. Handsken er godkendt i henhold til EN455 & EN 374 med en AQL på 1,5 og er testet og godkendt mod viruspenetrering
samt en lang række kemikalier. Egner sig til plejeopgaver, opgaver hvor man er i kontakt med blod og andre kropsvæsker, håndtering af medicin, cytostatica, hormoncremer og korte rengøringsopgaver, bruges ved latexallergi. CE-mærket.
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Beskyttelseskitler
Kitler
Varenr.

Varebeskrivelse

Stk. pr. krt.

240171
240174

Beskyttelseskittel, Abena, væsketæt, latexfri, med jersey manchet, usteril, gul, large
Beskyttelseskittel, Abena, væsketæt, latexfri, med jersey manchet, usteril, gul, x-large

50
50

Væsketæt kittel til engangsbrug. Fremstillet af blødt nonwoven belagt med væsketæt PE-film. Polyestermanchet i ærmerne og bindebånd i
nakke og liv. Til beskyttelse af personale samt forbyggelse af krydskontamineringer og afbrydelse af smitteveje ved pleje af patienter med smitsomme sygedomme - fx MRSA.
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Kitler
Varenr.

Varebeskrivelse

Stk. pr. krt.

240172
240173

Beskyttelseskittel, Abena, væskeafvisende, latexfri, med elastik, usteril, blå, large
Beskyttelseskittel, Abena, væskeafvisende, latexfri, med elastik, usteril, blå, x-large

50
50

Væskeafvisende kittel med elastik i ærmerne og bindebånd i nakke og liv. Anvendes til beskyttelse af personale, samt for at undgå krydskontamineringer, f.eks. i forbindelse med smitsomme sygdomme. Latexfri. Er til engangsbrug.
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Engangsforklæder i dispenser
Varenr.

Varebeskrivelse

Stk. pr.
pakke

108059

Engangsforklæde, LDPE, 25 my, transparent, i box

50

Kan anvendes over uniform eller beskyttelseskittel for ekstra barriere ved særlig risiko for stænk og forurening.
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Masker
Masker
Varenr.

Varebeskrivelse

Stk. pr.
pakke

220898

Operationsmaske, Abena, med bindebånd, 3-lags, Type II, latexfri, blå

50

Væskeafvisende 3-lags maske med bindebånd. Foldet og med næseklemme, der sikrer god pasform. Bindebåndene er bløde og stærke samt
kan justeres til perfekt pasform. Anvendes som beskyttelse af bruger mod smitte, men kan også anvendes af smitsomme patienter til beskyttelse af omgivelser fx i forbindelse med Influenza A (H1N1). Bakteriefiltrering >99 %.

Masker
Varenr.

Varebeskrivelse

Stk. pr.
pakke

220899

Operationsmaske, Abena, med øreelastik, 3-lags, Type II, latexfri, blå

50

Væskeafvisende 3-lags maske med øreelastikker. Foldet og med næseklemme, der sikrer god pasform. Anvendes som beskyttelse af bruger
mod smitte, men kan også benyttes af smitsomme patienter til beskyttelse af omgivelser fx i forbindelse med Influenza A (H1N1). Bakteriefiltrering >99 %.

Masker
Varenr.

Varebeskrivelse

Stk. pr.
pakke

240116

Operationsmaske, Barrier, 4-lags med bindebånd og visir, Type II, grøn

50

Ansigtsmaske kopformet med bindebånd og visir. Antidug og antirefleks. Anvendes til procedurer, hvor omgivelserne skal beskyttes, samtidig
med at brugeren beskyttes mod stænk i øjnene. Bakteriefiltrering >99%.

A
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Operationsmaske
Varenr.

Varebeskrivelse

Stk. pr.
pakke

240108

Operationsmaske, Barrier, 4-lags, med bindebånd, Type IIR, blå

50

Operationsmaske Type IIR. Masken er 4-lags og stænkresistent. Bakteriefiltrering (BFE) > 99%. Anvendes som beskyttelse ved våde operationer,
samt i situationer, hvor der er risiko for stænk med vævsvæsker, dråber o.lign.
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Masker . Øjenværn
Åndedrætsværn
Masker
Varenr.

Varebeskrivelse

Stk. pr.
pakke

240123

Operationsmaske, Tecnol, 4-lags med bindebånd og visir, Type IIR, orange

25

Ansigtsmaske kopformet med bindebånd og visir. Antidug og antirefleks. Anvendes til procedurer, hvor brugeren skal beskyttes ved våde indgreb, hvor der er stor risiko for stænk i øjnene. Den har den ekstra godkendelse type IIR som sikrer, at den er en ekstra stænkresistent maske,
der reducerer risikoen for at brugeren udsættes for forurenede væsker. Bakteriefiltrering >99%.
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Øjenværn
Varenr.

Varebeskrivelse

Stk. pr.
pakke

239036

Øjenværn, klar, one size

1

Lukket beskyttelsesbrille. Ramme med direkte ventilation lavet af gennemsigtigt pvc. Fleksibel og hårdfør. Resistent overfor vand, olie og kemikalier. Kan afsprittes med 70% overfladedesinfektion og anvendes flere gange.
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Åndedrætsværn
Varenr.

Varebeskrivelse

Stk. pr.
pakke

240181

Åndedrætsværn, Dräger, Kemipakke, one size

1

Anvendes som beskyttelse ved brug af kemikalier, herunder rengøring med klor. Har beskyttelse A1, B1, E1 og K1 Hg PD3. Sættet består af en
3300 Explore halvmaske og 2 filtre.
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Engangsforhæng
Badeforhæng
Varenr.

Varebeskrivelse

Stk. pr. krt.

108012
108013
108014

Badeforhæng, blå, med 11 huller, uden bøjler, 110x 200 cm
Badeforhæng, blå, med 25 huller, uden bøjler, 250x 200 cm
Bøjler til badeforhæng, hvide, 4,1 x 6 cm

50
50
300
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Overfladedesinfektion
Overfladedesinfektion
Varenr.

Varebeskrivelse

Stk. pr.
pakke

6942

Overfladedesinfektion, Abena, 70% ethanol denat., 1000 ml

1

Overfladedesinfektion til desinfektion af overflader og udstyr. Virker hurtigt og effektivt mod bakterier, svamp og diverse vira. Objektet holdes
fugtigt i minimum 1 minut for optimal effekt. Produktet er beregnet til desinfektion af overflader i sundhedssektoren.

A NOROS
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Overfladedesinfektionsservietter
Varenr.

Varebeskrivelse

Stk. pr.
pakke

6941

Overfladedesinfektion, Abena, 70% ethanol denat., 150 stk, 20x20 cm

6

Overfladedesinfektionsservietter til desinfektion af overflader og udstyr. Virker hurtigt og effektivt mod bakterier, svamp og diverse vira. Objektet
holdes fugtigt i minimum 1 minut for optimal effekt. Leveres i hvid plastdispenser med vippelåg.
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Overfladedesinfektion
Desinfektionsservietter
Varenr.

Varebeskrivelse

Stk. pr.
pakke

150149

Desinfektionsserviet, 85% ethanol, 140x190 mm

50

Til desinfektion af overflader og udstyr, som tåler ethanol.

A

MRS

Rengøring og overfladedesinfektion
Varenr.

Varebeskrivelse

Stk. pr.
pakke

160537
160544

Desinfektion Wet Wipe, mini, med ethanol, 20x30 cm
Desinfektion Wet Wipe, maxi, med ethanol, 43x30 cm

25
20

Rengøring og desinfektion i en arbejdsgang. Kluden med ethanol, vand og sæbe desinficerer effektivt mod multiresistente bakterier, fx MRSA
og ESBL, colibakterier, legionella og andre vegetative bakterier samt de fleste vira. Anvendes til alle kontaktflader og apparater, der tåler ethanol.
Ensartet blandingsforhold minimerer risiko for fejldosering og sikrer derved, at smittevejen brydes. Virketid 1 minut. Eftertørring er ikke nødvendig.
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Rengøring og overfladedesinfektion
Varenr.

Varebeskrivelse

Stk. pr.
pakke

160536
160533

Desinfektion Wet Wipe, mini, uden ethanol, 20x30 cm
Desinfektion Wet Wipe, maxi, uden ethanol, 30x43 cm

25
20

Rengøring og desinfektion i en arbejdsgang, ensartet blandingsforhold minimerer risiko for fejldosering og sikrer derved, at smittevejen brydes.
Kluden fjerner bakterier og virus som MRSA og kolibakterier. Anvendes til apparatur og kontaktflader som fx læder, skind og gummi, der ikke
tåler ethanol. Virketid 2 min. Produktet er mærket CE 2A.

A

MRS

Rengøring og overfladedesinfektion
Varenr.

Varebeskrivelse

Stk. pr.
pakke

160535
160549

Desinfektion Wet Wipe, med 1000-2000 ppm klor, 30x43 cm
Desinfektion Wet Wipe, med 1000-2000 ppm klor, 21x29 cm

5
10

Desinficerer effektivt mod clostridium difficile, alle kendte virusfamilier, bakterier, sporer, skimmel- og gærsvampe samt indkapslede vira (HIV
og hepatitis B). Anvendes til desinfektion af udstyr, inventar og kontaktpunkter ved patienter i isolation samt på alle overflader, der tåler klor.
Kontakttid 10 minutter.
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Overfladedesinfektion
Brenntag overfladedesinfektion - Rodalon v2
Varenr.

Varebeskrivelse

Stk. pr.
pakke

160118
160119

Rodalon Professionel 10% v2, 1000 ml
Rodalon Professionel 10% v2, 5000 ml

1
4

Produktet er neutral og må ikke blandes med sæbe, da det ophæver virkningen. Til overfladedesinfektion anvendes 50 ml til 1 l vand. Desinfektion skal foretages som en særskilt arbejdsproces efter rengøring.
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Rengøring og vask
Rengøringsklud
Varenr.

Varebeskrivelse

Stk. pr.
pakke

160534
160529

Wet Wipe Universal, mini, uden farve og parfume, 20x30 cm
Wet Wipe Universal, maxi, uden farve og parfume, 30x43 cm

25
20

Engangsklud klar til hurtig rengøring af alle overflader, der tåler vand, indeholder sæbe og vand i et ensartet blandingsforhold, så man minimerer
risiko for fejldosering, En sikker måde at bryde smittevejen på. En klud dækker 2 m². Eftertørring er ikke nødvendig.

Vaskepulver
Varenr.

Varebeskrivelse

Stk. pr.
pakke

160329

Vaskepulver, Novadan Tex-Des 60, desinficerende, 12,5 kg

1

Desinficerende vaskepulver til alle typer hvide og lyse kulørte tekstiler, undtaget uld og silke. Velegnet til vask på plejehjem, hospitaler og institutioner. Desinficerer effektivt bakterier herunder MRSA og Clostridium difficile ved 60°C vask i 15 min. Testet og godkendt i henhold til VAH/DGHM
2001 pkt. 17.2. Indeholder ikke parfume eller optisk hvidt.
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Sække
Varmtvands-opløselige sække
Varenr.

Varebeskrivelse

Stk. pr.
pakke

1804
1805
1810

Varmtvands-opløselige sæk, PVAL, transparent, 20 my, 42x65 cm, 40-45 l
Varmtvands-opløselige sæk, PVAL, transparent, 20 my, 55x100 cm, 60 l
Varmtvands-opløselige sæk, PVAL, transparent, 20 my, 76x103 cm, 120 l

100
25 rl.
100

Benyttes til sikker håndtering af snavset eller inficeret tøj. Sækkene opløses 100% ved 60° C varmt vand. Husk korrekt forvask og korrekt dosering af vaskepulver.
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Koldtvands-opløselige sække
Varenr.

Varebeskrivelse

Stk. pr.
pakke

1806

Koldtvands-opløselige sæk, PVAL, transparent, 25 my, 66x84 cm, 60 l

100

Benyttes til sikker håndtering af snavset eller inficeret tøj. Sækken opløses, så snart den kommer i berøring med koldt vand. Vådt tøj bør derfor
vikles ind i et tørt klæde/håndklæde for at undgå opløsning af sækken.
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Klinisk risikoaffaldssæk, 110 l
Varenr.

Varebeskrivelse

Stk. pr. krt.

9012

Papirsæk, vådstærkt semi clupak, gul, 100 g/m² + PE-indlæg 50 my, 70x110 cm

20

Anvendes til klinisk risikoaffald.
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Stålsnører
Stålsnører
Varenr.

Varebeskrivelse

Stk. pr.
pakke

2167

Stålsnøre, galvaniseret, 25 cm

1000

Benyttes til lukning af sække.

Drillapparat
Varenr.

Varebeskrivelse

Stk. pr.
pakke

2660

Drillapparat, sort, metal håndtag med gummibelægning, 30 cm

1

Drillapparat til lukning af affaldssække. Benyttes til lukning af stålsnøre.

24
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Fækalsystemer
Irrigationssæt og tilbehør
Varenr.

Varebeskrivelse

Stk. pr.
pakke

230070

Fækalsystem, Flexi-Seal Signal, 1000 ml

1

Anvendes til akut diarré. Rektal katetret kan ligge op til 29 dage. Bør anvendes efter instruktion og lægelig henvisning. Indeholder kateter, kanyle
og 3 opsamlingsposer.

CD
Irrigationssæt og tilbehør
Varenr.

Varebeskrivelse

Stk. pr.
pakke

230071

Fækalsystem, Flexi-Seal Avanceret, med lugtkontrol, 1000 ml

3

Anvendes til akut diarré, med ekstra lugtkontrol. Rectal katetret kan ligge op til 29 dage. Bør anvendes efter instruktion og lægelig henvisning.
Indeholder kateter, kanyle og 3 opsamlingsposer.

CD
Irrigationssæt og tilbehør
Varenr.

Varebeskrivelse

Stk. pr.
pakke

230072

Opsamlingspose, Flexi-Seal, med filter, 1000 ml

10

Anvendes som opsamlingspose til systemerne Flexi-Seal Signal og Flexi-Seal Avanceret.

CD
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Fækalposer
Fækal poser
Varenr.

Varebeskrivelse

Stk. pr.
pakke

200919
200920

Fækalpose, Incare, opklipbar, selvklæbende, tømbar, med termometer kanal, 500 ml
Fækalpose, Incare, opklipbar, selvklæbende, tømbar, med termometer kanal, 1000 ml

10
10

Anvendes ved fækal inkontinens. Pladen klippes til og fikseres rundt om anus. Det anbefales at barbere området først. Tømmes via ventilen. Med
termometerkanal

CD
Fækal poser
Varenr.

Varebeskrivelse

Stk. pr.
pakke

200921

Fækalpose, Incare, opklipbar, flextend tømbar, uden termometer kanal, 500 ml

10

Anvendes ved fækal inkontinens. Pladen klippes til og fikseres rundt om anus. Det anbefales at barbere området først. Tømmes via ventilen.

CD
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