Bilag 1
Nedenstående tabel kan anvendes som hjælp til at vurdere holdbarheden på sterilt pakkede
instrumenter. De angivne tider er kun vejledende, idet holdbarheden er hændelsesrelateret og
påvirkes af måden, hvorpå det pakkede udstyr håndteres, af antal håndteringer, fugt, sollys,
opbevaring etc. Derfor må holdbarheden altid være baseret på en risikovurdering i den enkelte
situation.
Nedenstående skema anvendes ved at pointsætte den enkelte pakning. Jo flere point, des
længere holdbarhed.
Skemaet stammer fra Kvalitetshåndbog for sterilcentraler, del II og er en forenklet version af et
skema publiceret i en ældre hollandsk retningslinje. Begge referencer er udgået og erstattet af
nyere publikationer, der i højere grad fokuserer på en risikovurdering. Pointtabellen tager ikke
højde for alle de faktorer, der påvirker holdbarheden.

Point ud fra pakning og opbevaring forudsat indpakning/emballering og minimal håndtering:
Pakkemateriale

Point

Første lag
Autoklavepapir (non woven, cellulose og polyesterfibre)

40

Autoklavepose (papir og folie, svejset)

80

Metalkassette *

20

Ekstra beskyttelse (straks efter autoklavering)
Tynd plastpose lukket med knude

400

Opbevaring

Point

Lokale
Behandlingsrum/sterilisation

50

Almindeligt depotrum

75

Placering i lokale
Åbne hylder

0

Lukkede skabe

100
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Holdbarhed ud fra point
Point

Holdbarhedstid

1 – 25

24 timer

26 – 50

1 uge

51 – 100

1 måned

101 – 200

2 måneder

201 – 300

3 måneder

301 – 400

6 måneder

401 – 600

1 år

601 – 750

2 år

*) Der findes i dag nye kassettetyper med længere holdbarhed, hvorfor producentens anvisning
følges.
Eksempler på udregning af holdbarhed
•

Metalkassette, opbevaret i behandlingsrummet på åben hylde:
o

•

20 + 50 + 0 = 70 point, svarende 1 måneds holdbarhed

Metalkassette, opbevaret i depotrum i lukket skab:
o

20 + 75 + 100 = 195 point, svarende 2 måneds holdbarhed

NB. ved kirurgiske indgreb anbefales indpakning af kassette i autoklavepose
•

Instrument i svejset autoklavepose, opbevaret i behandlingsrummet på åben hylde:
o

•

Instrument i svejset autoklavepose, opbevaret i depotrum i lukket skab:
o

•

80 + 50 + 0 = 130 point, svarende til 2 måneders holdbarhed
80 + 75 +100 = 255 point, svarende til 3 måneders holdbarhed

Instrument i svejset autoklavepose indlagt i tynd plastpose med knude straks efter
autoklavering og afkøling, opbevaret i depotrum i lukket skab:
o

80 + 400 + 75 + 100 = 655 point, svarende til 2 års holdbarhed118.

NIR for tandklinikker CEI 2. udgave 2019

60

