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Skötsel av förflyttningshjälpmedel
Gäller för: Region Kronoberg
Faktaägare: Sofia Petersson PRC ergonomiavd samt Katarina Madehall och
Susanna Lundvall Vårdhygien
Hjälpmedel ska skötas och underhållas. Det är viktigt att alla hjälpmedel, till
exempel gång, hygien- och lyfthjälpmedel får regelbunden skötsel och rengöring.
Varje patient ska ha tillgång till rena hjälpmedel. Glidmattor, antihalk,
förflyttningslakan, lyftselar och vårdbälten ska vara patientbundna under
vårdtiden och rengöras och desinfekteras enligt nedan när behovet inte kvarstår.
Då verksamheten är i behov av fler hjälpmedel ska engångshjälpmedel
finnas att tillgå, dessa hjälpmedel kasseras efter vårdtiden.
OBS! Hjälpmedel som använts på golv ska inte användas i vårdbädden
utan att först rengöras och desinfekteras.
Textila produkter (-flergångs)
Patientbundna hjälpmedel
Vid undersökning och behandling på andra enheter ska patientbundna
hjälpmedel medfölja patienten.
Lyftselar
Glidmattor
Förflyttningslakan
Vårdbälten
ReTurnbelt

Rengörs och desinfekteras med
ytdesinfektionsmedel vid behov under
användningstiden.
När behovet av hjälpmedlet har
upphört ska hjälpmedlet





Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

maskintvättas vid 60° C
torkas i torkskåp eller torktumlare
om hjälpmedlets instruktion anger
detta.
tvättas via lokalvården eller som
kundmärkt gods via tvätteri
(Textilia).

Utskriftsdatum: 2016-11-21

1

Sida 1 av 2

Giltig fr.o.m: 2016-02-16
Giltig t.o.m: 2018-04-12
Identifierare: 42246
Skötsel av förflyttningshjälpmedel

Ej textila produkter (plastprodukter)
Ej patientbundna hjälpmedel
Glidbrädor
Fotpallar
Antihalk
RollerSlide
ReTurn
FlexiMove

Rengörs noggrant med mekanisk rengöring/gnuggning och
desinfekteras med ytdesinfektionsmedel efter varje patient.
Finns engångs skyddsfodral till hjälpmedlet ska detta
användas. Engångs skyddsfordral ska användas till
RollerSlide och vadderade glidmattor.
Kuddöverdrag används till Komfortkudde.

Cellplastprodukter
Footstol
Antislip
Komfortkudde

Rengörs noggrant med mekanisk rengöring/gnugging och
desinfekteras med ytdesinfektionsmedel.
Då cellplasten blir defekt ska hjälpmedlet kasseras.
Fotpall/fotstol för benstöd: använd avtorkbart
kuddöverdrag (patientbundet) och underlägg om fotpallen
använts vid såromläggningar eller vid skadad hud.

Öppenvård
Hjälpmedel ses över och rengörs/desinfekteras vid behov
Vid direktkontakt med skadad hud eller förorening med kroppsvätskor ska textila
material maskintvättas vid 60° C.
Ej textila material desinfekteras med ytdesinfektionsmedel.
Tvätt och användning nöter på tyg och sömmar. Kontrollera alla
hjälpmedel regelbundet enligt respektive tillverkares rekommendationer.
Nationella Vårdhandboken Hjälpmedel vid fysiska funktionsnedsättningar
Vid upptäckt av felaktig information eller länk var vänlig meddela fakataägare.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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