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Arbetsinstruktion Slutstäd operation NLN
operationssal
Material:
Se till att all material som behövs finns packad
på vagnen innan arbetet påbörjas, även viktigt att
ta med rätt mängd flergång och engångsmaterial

Arbetsgång
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Vid mycket spill på golvet runt
operationsbordet, moppa där först
Avtorkning av uppdukningsbord
Avtorkning av operationslampor med
tillhörande armar
Avtorkning av mediabrygga och apparaturer
Avtorkning av operationsbord inkl socklar
vid hissbara bord. OBS! hissa upp bordet
högsta läget gäller all höj- och sänkbar
utrustning
Avtorkning av madrasser samtliga sidor samt
vändas
Avtorkning av samtliga tagytor inkl
sprithållare
Avtorkning av dörrhantag och kringliggande
ytor samt dörrkarmar
Avtorkning av Väggströmbrytare
Avtorkning av Rullande material som är
stationerade i salen bl.a. uppdukningsbord,
sop- och tvättsäckshållare
Avtorkning av hjulen på rullande material
Avtorkning av sladdar och slangar
Avtorkning av arbetsplats, fria ytor
Avtorkning av eventuella fönsterbänkar
Avtorkning av rostfria inredningar, fria ytor
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Golv fuktmoppas med microfibermopp och
allrent
Flytta efterhand rullande material och
utrustning till ren del av golvet
Avfläckning väggar, glaspartier och
inredning
En gång i veckan i sal 6 finns det LAF
ventilation med 6 st tillhörande
frånluftsgaller som nedmoteras och rengörs

Säkerhet
Ha rätt skyddsutrustning.
Ytsprit 1 % med tensid eller Virkon 3 % skall
användas.
Städvagn tas ej med in i operationssal
Alltid ombytt

Miljö
Släng avfall på sin tilltänkta plats
Släck lyse när ni lämnar lokalen om ingen
befinner sig i lokalen
Använd inte mer material och vatten än
nödvändigt
Undvik kemikalier så långt det är möjligt
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