Krav til lager- og transportforhold for artikler – sterile eller rene, der
distribueres i transportpakker, afdelingspakker eller
enkeltstykspakker

Lagerforhold
Åbnet depot:
Rum hvor varer uden krav til renhedsgrad kan opbevares.
•

Varen (rene eller sterile) kan opbevares her, så længe det sker i lukkede
transportpakker.

•

Transportpakkerne skal opbevares og transporteres, så de ikke udsættes for
beskadigelse, fugtighed eller andre faktorer i et omfang, som påvirker
afdelingspakkerne.

•

Anbrydes transportpakker med rene artikler, kan man vælge at lukke transportpakken
igen, komme indholdet i en plastpose, eller lægge artiklen på sterilt/rent depot.

•

Anbrydes transportpakker med sterile artikler sættes disse straks på det sterile/rene
depot, i et lukket skab (i det åbne depot) eller sendes direkte ud til rekvirenterne (se
under transport). Anbrudte transportpakker (til afdelingspakker) med sterile artikler må
ikke blive stående i det åbne depot uden en form for beskyttelse.

Sterilt/rent depot:
Rum hvor kun sterile og rene artikler kan opbevares.
•

Lageret skal være uden direkte sollys og ekstreme temperaturer. Vinduer må ikke
kunne åbnes.

•

Sterile varer skal opbevares mere end 30 cm over gulvniveau.

•

Indretning og materialer skal være rengøringsvenlige, så lageret kan holdes fri for
synlig støv og snavs.

•

Rummet bør have overtryk i forhold til omkringliggende rum.

•

Lageret skal fungere efter ”først ind - først ud” princippet.

•

Transportpakken skal fjernes uden for lageret.

•

Før udtagning af afdelingspakkerne skal der vaskes hænder, og der skal altid foretages
håndvask eller hånddesinfektion før arbejde på lageret.

•

Udtages steril stykpakke fra afdelingspakke lukkes denne efter anbrud, eller også skal
de resterende sterile stykpakker opbevares i en plastpose eller i et lukket skab.

Transport
Transport sker på vogn i transportpakke og/eller lukket transportkasse.
•

Enkeltstykpakker fra sterilt/rent lager skal pakkes i særskilt plastpose, som lukkes.

•

Plastpose med enkeltstykpakker, afdelingspakker og eventuelt rene artikler, som
opbevares på sterilt/rent lager, skal transporteres frem til den endelige bruger i en ren
lukket transportkasse med låg eller i en plasticpose inden i en transportkasse/karton.
Plastikposen skal være lukket på en sådan måde, at godset ikke udsættes for støv og
snavs.

•

Anvendes transportkasse skal den rengøres ved synlig forurening og minimum en gang
om ugen.

