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ALLMÄN SKÖTSELANVISNING  
av kirurgiska instrument 

Före användning 
 
1. Nya instrument diskas i maskin eller för hand. 

Detta gör man för att få bort skyddsolja och ev. kvarliggande metallspån från 
tillverkning. Skyddsoljan kan bränna fast och skada eller orsaka fläckar på 
instrumenten vid autoklavering.  
Metallspån kan repa instrumenten vilket kan leda till rostangrepp. 

 
2. Torka därefter instrumenten noggrant.  

Gärna i torkskåp. Låt INTE instrumenten lufttorka, det kan leda till 
rostangrepp. 
 

3. Smörj med instrumentolja i boxlås etc. 
Använd gärna Rudolfs oljespray. Silikonolja skall inte användas då denna 
lägger sig som en hinna, som klibbar fast och kan orsaka att instrumentet blir 
trögt att använda. 
 

4 Skydda känsliga delar med instrumentskydd. 
Skydden ska vara av semipermeabel typ (släpper igenom ånga). Använd ej 
gummislang. Skydden förhindrar också att instrumentet sticker hål i 
sterilpåsen. 

 
5. Autoklavera 
 
Skall instrumenten märkas upp på något sätt, använd inte gem, gummiband eller 
inristning. Gummiband kan bränna fast på instrumenten och leda till angrepp på 
metallen, samt att bitar av gummit kan lossna och t.ex. hamna inuti patienten. Gem 
kan rosta och leda till rostangrepp på själva instrumenten. Inristning av avdelning, 
namn o.s.v. skadar metallens yta och leder till rostangrepp. Ett utmärkt sätt att märka 
instrument på är att använda färgkodad märktejp som är diskbar och autoklaverbar. 
 
Efter användning 

 
1. Diska instrumenten så snart som möjligt efter användande. Försök att 

blötlägga instrumenten (dock ej längre än 20 minuter) ifall diskprocessen inte 
startar omedelbart efter användandet. Det är svårare att få bort koagel, 
smuts etc. om det har torkat in. 

 
2. Följ anvisningen ”Före användning” och utför moment 2-5. 

 
 
 

OBS! Detta är en förenklad skötselanvisning, som hjälper er i den dagliga hanteringen av era kirurgiska instrument. En komplett 
instruktion finns att beställa hos vår kundtjänst. Läs igenom samtliga instruktioner och förvara dem så att de finns tillgängliga vid behov. 


