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Procedure

Emne: Hygiejniske forholdsregler hos borgere med MRSA
infektion (Multi resistent stafylokok Aureus)
Emne
Borger placering mv.

Håndhygiejne
Se
Værd at vide om
håndhygiejne
www.ssi.dk/sw9345.asp

Værnemidler generelt

Handsker

Generelle hygiejniske
forholdsregler
Ingen krav/forholdsregler

Hånddesinfektion eller
håndvask udføres:
• Før og efter
borgerkontakt
• Før rene opgaver
• Efter urene opgaver
• Efter brug/skift af
handsker eller andre
værnemidler

Værnemidler omfatter
udstyr, der bæres af
medarbejderne, og som har
til formål at:
• Beskytte
medarbejderne mod
mikroorganismer
• Forhindre
medarbejderne imod
at videregive smitte
Handsker anvendes ved alle
opgaver hvor der er risiko
for forurening af hænderne
med blod, pus og sekret
(f.eks. fra sår, dræn, næse,

Supplerende forholdsregler
ved MRSA
Alle pleje eller
behandlingsopgaver kan med
fordel udføres i borgerens soveeller badeværelse
• Håndhygiejne er den
vigtigste forholdsregel i
forbindelse med
forebyggelse af
spredning af MRSA
• Ved synlig forurening af
hænderne foretages
håndvask efterfulgt at
hånddesinfektion
• Hånddesinfektion
foretages altid når
værelset forlades og
værnemidler er aftaget.
Beboeren og de pårørende (
besøgene) skal informeres om
vigtigheden af håndhygiejne
(hånddesinfektion) og de skal
instrueres/assisteres i
udførelsen heraf.
Værnemidler anvendes i
forbindelse med pleje- og
behandlingsopgaver

Handsker anvendes ved
direkte kontakt med borger,
medicinsk udstyr og
vasketøj.
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Emne
Uniform, plastforklæde og
overtrækskittel

Kirurgisk maske,
beskyttelsesbrille og visir

svælg, nedre luftveje, mavetarm system, genitalier,
sæd) og sekret ( fæces,
urin).
OBS. Handsker er til
engangs brug og må derfor
ikke vaskes eller
desinficeres. Forurenede
handsker kan være årsag til
smittespredning. Handsker
skal derfor skiftes mellem de
forskellige procedurer samt
ved forurening.
Generelle hygiejniske
forholdsregler
Uniform/overtrækskittel skal
anvendes

Benyttes ved risiko for
stænk med blod, pus eller
sekret.

Supplerende
forholdsregler ved MRSA
Vasketæt engangskittel der
dækker uniformen anvendes
ved:
• Direkte kontakt med
borger, medicinsk
udstyr og vasketøj
• Kontakt med inventar
hvor der er stor risiko
for at få forurenet
uniformen med MRSA
(f.eks. ved
sengeredning)
• Ærmer skal slutte tæt
ved håndleddene.
Kirurgisk maske anvendes
ved
• Kontakt med borgere
som har
luftvejsinfektion med
MRSA
Kirurgisk maske
overvejes anvendt
• For at hindre
indånding af
ophvirvlet støv f.eks.
ved sengeredning
eller skift af forbinding

Borgerens udskillelser

•
•

Brug handsker
Urin, fæces, blod,
pus, sekret skylles
direkte ud i toilettet

•
•

MRSA inficerede sår skal
være dækket af en
tætsluttende forbinding
Forbindingen skiftes ved
tegn på gennemsivning.
Forbindingen kan
eventuelt forstærkes
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indtil egentlig skiftning er
mulig.
Laboratorieprøver

Udstyr

Affald

Tøj og linned

•
•

Emballeres forsvarligt
Alle prøver skal
behandles som
potentielt
smittefarlige
• Forsendelse af
prøver skal ske i
henhold til
postvæsnets regler
• Vaskes straks i
opvaskemaskine,
sædvanligvis uden
forudgående
afskylning eller
desinficering
• Anvend så vidt mulig
varmedesinfektion i
opvaskemaskinen
• Hvis
varmedesinfektion
ikke er mulig, så
anvend egnet kemisk
desinfektionsmiddel
Affald bortskaffes som
almindelig dagrenovation
med mindre det falder
ind under kategorien
klinisk risiko affald, der
omfatter:
• Stikkende og
skærende affald
• Engangsmateriale
som indeholder pus,
blod eller vævs
væsker der vil dryppe
ved
sammenpresning.
Vasketøj håndteres så
lidt som muligt
• Tøj der er stærkt
blodigt eller der er
forurenet med
afføring eller urin,
lægges i en
plasticpose inden
det sendes til
vaskeriet.
Af hensyn til den videre

•

•

•

Anvend så vidt mulig kun
medicinsk udstyr og
hjælpemidler der kan
rengøres eller
desinficeres, alternativt
anvendes engangsudstyr
Udstyr og hjælpemidler
der skal genanvendes
skal desinficeres efter at
være rengjorte
Opbevar så få
hjælpemidler og udstyr i
borgerens hjem.

•

Ingen supplerende
forholdsregler

•

Undgå at ryste tøj og
sengelinned så støv
ophvirvles.
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Rengøring efter spild

Erstatter procedure af:
Ingen tidligere.

håndtering af vasketøjet, er
det afgørende at det er frit
for skarpe og spidse
genstande. Dette er vigtigt
for vaskeripersonalets
sikkerhed.
• Spild af blod, pus og
sekret skal hurtigst
muligt tørres op, så al
synlig forurening
fjernes.
• Brug handsker.
• Efter optørring af
blod, pus og sekret
skal stedet aftørres
med sprit.

•

Personale der foretager
rengøringen, skal bærer
værnemidler som ved
personlig plejeopgaver.
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