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Hantering av smuts- och risktvätt
Förändringar från föregående utgåva
Smittfarlig tvätt har ändrats till risktvätt. Förändringar vad som klassas som risktvätt. Förändring hur
risktvätt ska hanteras.

Omfattning
Anvisningen gäller för personal och studerande inom hälso-, sjuk- och tandvård i Region
Västerbotten.

Syfte
Förhindra spridning av smitta och exponering för cytostatika vid hantering av smutstvätt.
Komplettera Vårdhandbokens riktlinjer gällande hantering av smutstvätt.

Beskrivning/Genomförande
Tillämpa alltid basala hygienrutiner vid hantering av smutstvätt.
Sortering och hantering av tvätt
-

Smutstvätt som inte är förorenad med kroppsvätskor eller cytostatika behöver inte sorteras
utan läggs direkt i tvättsäck.

-

Kundägt gods märks och läggs i egen säck.

-

Smutsig arbetsdräkt läggs i returautomat eller i tvättsäck för arbetsdräkt.

Följande textilier klassas som risktvätt
-

Textilier som är kraftigt förorenade av blod, urin, avföring eller kräkning (gäller oavsett källans
smittsamhet).

-

Textilier som blivit förorenade med cytostatika från injektions- eller infusionslösning.

-

Textilier som blivit förorenade med kroppsvätskor (oavsett mängd) från patient som inom
senaste 5 dygnen fått cytostatikainjektion eller cytostatikainfusion.
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Hantering av risktvätt
-

Lägg först tvätten i en genomskinlig och vattenlöslig tvättsäck.

-

Fyll inte säcken mer än till 2/3.

-

Förslut säcken med de knytband som finns på den genomskinliga säcken.

-

Den vattenlösliga plastsäcken läggs i en specifik gul tvättsäck märkt med ”risktvätt”.

-

Förslut säcken på vanligt sätt med förslutningsband

-

Byt tvättsäck dagligen.

Vattenlöslig plastsäck och gul plastsäck beställs från internservice alternativ hämtas från gateway.

Transport
Under transport kan all smutstvätt, rätt förpackad, hanteras på normalt sätt.

Historik
Ersätter tidigare dokument om Hantering av smutstvätt i Platinas ledningssystem med
dokumentnummer 267332.

Referenser
Textilia
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