Rettelsesblad
Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for det præ-, per- og postoperative område
Dato

Type af
ændring

Maj 2015
Udg. 1.1

Forside billedet

Sproglig
Rettelser til
udg. 1. 2015 formulering

Sprog og
metode er
ændret

Overordnet
emne

Kommentar

Hvor i
tidl. Udgave

Tekst i tidl. udgave

Ændret til

Ændret til et billede med
lange ærmer.

Forsiden

Peroperativ
behandling
af patienten

Måden hvorpå man desinficerer huden før operation, kan
udføres på mange måder.

Side 17 (blå
boks)

Fremgangsmåde for huddesinfektion…. Huden skal
være synligt ren. Der desinficeres to gange med
sterile tamponer eller servietter. Iført sterile handsker og eventuelt med anvendelse af en steril peán
bearbejdes huden med
tamponer eller servietter
godt gennemvædet med
desinfektionsmiddel, da
den mekaniske effekt er
vigtig.

Fremgangsmåde for huddesinfektion… Huden skal
være synligt ren. Huddesinfektion er en aseptisk
procedure, der kan foretages med en steril péan,
sterile handsker eller en
kombination af begge. Huden bearbejdes med tamponer eller servietter godt
gennemvædet med desinfektionsmiddel, da den
mekaniske effekt er vigtig.

Bilag 2.
Rengøring
og desinfektion på operationsstuen

Hele afsnittet er skiftet ud og
er identisk med afsnittet i NIR
For rengøring i hospitals- og
primærsektoren, herunder
dagtilbud og skoler, der er
publiceret den 22. maj 2015

Side 30

Hele afsnittet er ændret

Hele afsnittet er erstattet
med det der er publiceret i
NIR Rengøring

Central Enhed for Infektionshygiejne, 1. juni 2015

Dato

Type af
ændring

Overordnet
emne

Styrke af
anbefaling
ændret

Bilag 3. Infektionsfølsomhed og
adfærd på
operationsstuen

Central Enhed for Infektionshygiejne, 1. juni 2015

Kommentar
Ved kirurgisk maske i infektionsfølsomhed høj, stuetype
4+5, er bør ændret til et skal.

Hvor i
tidl. Udgave
I bilag 3 side
34

Tekst i tidl. udgave

Ændret til

Bæres af OP-teamet og af
usteril hjælper under udpakning. Personer tættere
end 1 m på sterilt område
bør bære maske

Bæres af OP-teamet og af
usteril hjælper under udpakning. Personer tættere
end 1 m på sterilt område
skal bære maske

Side 2

