
RÄTT OCH FEL 

Rätt och fel vid rengöring och förvaring av instrument

Rätt och fel vid användning av instrument

RÄTT

Rengör alltid instrumenten innan sterilisering.

Använd rengöringsprodukter med lågt till medelhögt
pH-värde.

Säkerställ att alla delar av instrumenten är helt torra 
innan förvaring.

Förvara alltid instrumenten i ren, torr och steril miljö. 

Skydda instrumenten vid förvaring; packa in dem eller 
använd instrumentlådor/brickor för uppläggning.

RÄTT

Förvara alltid instrumentgreppen UPPLÅSTA (öppna) när 
de inte används.

LÅS ledgreppen endast när stagen används och är på 
plats.

LÅS alltid UPP (öppna) greppen innan stagen justeras 
eller utrystningen demonteras.

Säkerställ att ledgreppshålen har en slät inre yta; utan 
repor och märken innan stagen förs in.

Säkerställ att stagens ytor är släta utan urgröpningar/ 
skåror innan de placeras i ledgreppshålen.

Rikta noga in skruvvreden så att gängorna smidigt kan dras åt/ 
passar i varandra. Gängorna ska vara rena och smorda.

Tryck alltid ner bladgreppets frigörarknapp vid 
fastsättning/borttagning av blad.

FEL

Sterilisering av instrumenten utan förrengöring; blod 
och rester kan fastna och korskontaminering uppstå.

Användning av produkter med högt pH-värde eller 
klorid; kan skada metallens skyddslager som rostar.

Förvaring av instrumenten i fuktig eller halvtorr miljö;
 kan orsaka fläckar eller korrosion på metallen.

Förvaring av instrumenten i smutsig miljö; rester kan 
kontaminera metallen och orsaka rost.

Förvaring av instrumenten i oskyddad miljö eller 
staplade på varandra; kan repa/skada ytorna.

FEL

LÅSNING av instrumentgreppen när de inte 
används; kan skada/förstöra lederna.

LÅSNING av greppen utan att stagen är på plats;
kan förstöra/snedvrida inställningarna.

Justering av stagen med ledgreppen LÅSTA; 
vridning/forcering kan skada båda instrumentdelarna.

Införsel av stag i skadade ledgreppshål (presspassning); 
kan skada båda instrumentdelarna.

Införsel av skadade stag i ledgreppshålen kan skada 
båda instrumentdelarna.

Fastsättning av vred med felinriktade gängor; kan förvrida/
korsa gängorna (smutsiga gängor kan blockera vreden).

Borttagning av bladgreppen utan att trycka ner 
frigörarknappen; kan skada blad och nippel.
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