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Allmänt
Användning av fläkt och luftkylare i vårdrum utgör en infektionsrisk vid vårdnära
arbete och ska därmed undvikas.
Kontakta fastigheter för säkerställa att ventilationssystemet fungerar optimalt
innan annan åtgärd vidtas.
Kontakta alltid vårdhygien och fastigheter innan anskaffning av luftkylare.
Vid värmebölja kan tillfälliga åtgärder som fläkt och portabel luftkylare
övervägas för att sänka temperaturen i patientrummet

Fläkt och portabel luftkylare rekommenderas inte:


I gemensamma utrymmen som tillexempel dagrum, personalrum och väntrum



I känsliga miljöer som kräver särskild renhet som till exempel:
- Operationsavdelning
- Neonatalavdelning
- Intensivvårdsavdelning
- Sterilcentral/sterilförråd
- Vid risk för smittspridning av stora fjällande eksem, Calici, Clostridium
difficile samt luftburen smitta (mässling, vattkoppor, tb)

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras.
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Råd vid användning


Fläkt placeras i sängnivå eller högre på så sätt att personal kan stänga av den
utan att få luftflödet mot ansiktet.



Luftflödet ska riktas upp mot taket och inte mot dörr.



Luftflödet får inte riktas mot öppna sår, brännskador, eller direkt mot
patientens ansikte.



Vid vård av patient med luftvägsinfektion ska munskydd och visir användas.



Fläkten/luftkylaren ska stängas av vid:
- bäddning
- katetersättning
- omläggning av CVK/PICC-line
- PVK-sättning
- såromläggning och steril uppdukning och liknande moment

Rengöring och desinfektion
Fläkt:


Rengörs med ytdesinfektion före den tas in och ut ifrån patientrummet samt
vid behov.

Luftkylare:


Kondensvattenbehållare töms dagligen, torkas torr och desinfekteras sedan
med ytdesinfektion. Signera på checklista.



Rengörs med ytdesinfektion före den tas in och ut ifrån patientrummet samt
vid behov.



I övrigt, följ tillverkarens anvisningar.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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