Albertslund Kommune
Plejeboligområdet

Procedure

Emne: Bækkener og urinkolber - rengøring
Henvender sig til: Alle sundhedsfagligt uddannede i Plejeboligområdet.
Formål: At sikre korrekt rengøring af bækkener og urinkolber og at minimere smitterisiko.
Bækkener og urinkolber er altid beboerbundet: De købes af plejeboligområdet.
Til nogle bækkenstole følger et bækken med.
Der skal være låg til bækkenet.
Selv om bækkener og urinkolber er beboerbundet, skal de altid rengøres efter brug, således
auto infektion undgås.
Rengøring af bækken:
- Grundet stænkrisiko skal du bruge engangsforklæde og handsker.
- Du skal tømme bækkenet forsigtigt ud i toilettet, toiletlåget lukkes og du skyller ud.
- Du skal rengøre bækken og låg med vand og sæbe (kan være toilet rens)
- Du skal bruge en spand og børste, der kun bliver brugt til dette formål.
- Du skal tørre bækken og låg med toiletpapir.
- Du skal tømme spanden hurtigt herefter i toilettet, lukke låget og skylle ud.
Det frarådes at du bruger håndbruseren grundet stænkrisiko.
Rengøring af urinkolber:
- Grundet stænkrisiko skal du bruge engangsforklæde og handsker.
- Du skal rengøre kolbe og evt. låg med vand og sæbe (kan være toilet rens).
- Du kan bruge en spand og kolbebørste, der kun bliver brugt til dette formål.
- Du skal tørre kolbe (halsen) og evt. låg med toiletpapir.
- Du skal tømme spanden hurtigt herefter i toilettet, lukke låget og skylle ud.
Det frarådes at du bruger håndbruseren grundet stænkrisiko.
Hvis beboeren har en infektionssygdom, skal du rengøre bækkener og urinkolber med sprit
eller klor – se procedure for infektionshygiejne.
Ved transport af brugte bækkener og urinkolber skal du bruge låg, selv over korte distancer,
som fra stue til toilet.
Hvis beboeren ikke har brug for bækken og urinkolbe, skal du rengøre disse efter
ovenstående fremgangsmåde og derefter desinficere med sprit eller klor.
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Desinfektion af bækken:
- Grundet stænkrisiko skal du anvende engangsforklæde og handsker.
- Du skal desinficere bækken og låg med en klud med vand og sæbe.
- Du skal efterlade bækken og låg vådt i minimum 1-2 minutter.
- Herefter skyller du det med vand , håndbruser kan anvendes, og det aftørres med
papir.
Desinfektion af urinkolbe:
- Grundet stænkrisiko skal du anvende engangsforklæde og handsker.
- Du skal desinficere kolbe og låg indvendigt (halsen) og udvendigt med en klud med
vand og sprit.
- Du skal efterlade urinkolben med vand , håndbruser kan anvendes.
- Aftørres med papir, og sættes til tørre med bunden op.
Herefter kan bækken eller urinkolbe bruges til en anden beboer.
Toilet rens og klor må ikke bruges samtidig, da det udvikler giftige dampe, der kan påvirke
vejrtrækningen.
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