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Smutstvätt - Lokal anvisning till Vårdhandboken
Kompletterar Vårdhandboken, avsnitt Smutstvätt
*Lokal anvisning är ett styrande dokument och är regiongemensam *
**Lokal anvisning är ett komplement till Vårdhandboken och ska hållas kortfattad**
***Rekommenderas att lokal anvisning hålls till en sida (max två sidor)***

Typ av smutstvätt
Cirkulationstextilier – bädd, bad samt
patientkläder
Operationstextilier inklusive
specialarbetsdräkt typ mertex
Personalkläder
Hyrplagg
Kundägda persedlar, ex kuddar och
madrasser
Smittförande samt cytostatika tvätt (Vid
spill/utsöndring av cytostatika)

Hantering
Vit tvätt säck
Grön tvättsäck
Blå tvättsäck: vita kläder
Grön tvättsäck: blå operationskläder
Orange eller brun tvättsäck
Röd tvättsäck
Vattenlöslig innersäck försluts inne på
salen och stoppas i gul tvättsäck som
därefter försluts och kastas direkt i
tvättnedkastet

Definitioner
Smittförande tvätt är:
 Tvätt som är förorenat med kroppsvätskor såsom blod och sårsekret eller utsöndringar
såsom avföring eller urin
 Tvätt förorenat med stora mängder biologiskt material såsom kraftigt fjällande hud
 Tvätt från patienter med skabb och löss
 Tvätt från patienter med Covid-19 eller smittsam tuberkulos.
Tvätt från cytostatikabehandlade är:
 Textilier som har förorenats med enstaka droppar av cytostatika eller biologiskt material, till
exempel urin, avföring, svett och kräkning som innehåller cytostatika räknas som risktvätt.
Utsöndring sker under 72 timmar efter behandling.
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Madrass med fast plastklädsel och räddningslakan
 Rengör och desinfektera med alkoholbaserat desinfektionsmedel med tensid. Öppna den
fasta plastklädseln och kontrollera att det inte uppkommit små hål genom vilka madrassen
under kan ha kontaminerats. Kassera i så fall madrassen.
Madrass / kudde med plastskydd
 Byt plastklädsel. Kassera madrassen/kudden om den blivit grovt förorenad.
Specialmadrass (för t ex trycksårsprofylax)
 Skydda madrassen med tvättbart (70 grader) överdrag.
 Rengör och desinfektera tvättbar specialmadrass med alkoholbaserat desinfektionsmedel
med tensid. Öppna den fasta plastklädseln och kontrollera att det inte uppkommit små hål
genom vilka madrassen under kan ha kontaminerats. Kassera i så fall madrassen.
 Oskyddad madrass som ej är tvättbar skall kasseras.
Ej tvättbar kudde:
 Kasseras.
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