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”Kvik-guide” til Hygiejnehåndbogen 
Veterinær praksishygiejne omhandler hygiejneanbefalinger indenfor alle dele af praksis. Oftest er det risikoen for postoperative infektioner, der først tænkes på, 

men mangelfuld hygiejne kan medføre risiko for smitte på mange andre niveauer. Derfor er der i regi af Faggruppe Familiedyr udarbejdet en Hygiejnehåndbog, 

som har til formål at sætte fokus på hygiejneprocedurer, som kan forhindre smitte fra miljø til patient, patient til patient, patient til menneske (personale, 

dyreejer) samt smitte mel 

For at gøre det endnu nemmere at vælge det rette produkt, samt metode og dosis m.v. er dette tillæg til hygiejnehåndbogen udarbejdet med de forskellige 

leverandørers anbefalinger til de forskellige rengøringsopgaver. Disse anbefalinger er tilføjet i tabel 3 & 4 fra Hygiejnehåndbogen.  

 

Tabel 3: Anbefalede rengøringsprocedurer for almindelige overflader 

Overflade: Procedurer:                            Særlige overvejelser 
Leverandør anbefaling (produkt, metode, dosering, kontakttid, temperaturafhængighed, behov for 

PPE m.m. + risikovurdering & sikkerhedsdatablad) 

Horisontale 
overflader med lav 
patientkontakt 
(f.eks. reception) 

1. Rengør regelmæssigt med 
rengøringsmiddel, f.eks. 
hver anden uge 

2. Rengør og desinficer 
straks, hvis der er synligt 
snavs, fæces, urin eller 
kropsvæsker 

 

Abena:  

• Rengøring af flader: 160534 

• Rengøring og desinfektion ved synlig snavs med fæces m.m: 1000009104 (engangsmoppe med klor) 
 
Equidan Vetline: 

• Vet UltraDes, for generel rengøring, brug 1% opløsning, kontakttid 5 minutter (se produktblad for 
yderligere info). Ingen efterskylning, brug handsker ved håndtering af koncentrat. 

 
Eickemeyer: 

• Wet Wipe Universal til regelmæssig/daglig rengøring af overflader 

• Rengøring med Wet wipe Universal efterfulgt af desinfektion med Wet Wipe Triamin desinfektion eller 
Wet Wipe Etthanol Desinfektion. 

Horisontale 
overflader med høj 
patientkontakt 
(f.eks. 
konsultationsborde, 
vægte, burrum) 

1. Rengør overfladen for 
synligt snavs og desinficer 
mellem alle patienter. Der 
skal være tilstrækkelig 
kontakttid i henhold til 
anvisningerne på 
etiketten. 

2. Ved højrisikopatienter 
(f.eks. diarré) skal der 
anvendes et højere 

Se Tabel 5 og 6 for valg af 
passende rengørings- og 
desinfektionsmidler 

Abena:  

• Desinfektion med ethanol: 160613, 150667 

• Høj desinfektions niveau: 160549 
 

Equidan Vetline: 

• Vet UltraDes, for rengøring og desinfektion, brug 3% opløsning, kontakttid 15 minutter (se 
produktblad for yderligere info). Ingen efterskylning, brug handsker ved håndtering af koncentrat 

 

Eickemeyer: 

• Rengøring med wet wipe Universal efterfulgt af desinfektion med Wet Wipe Triamin desinfektion eller 
Wet Wipe Etthanol Desinfektion 

https://online.abena.dk/Catalog
https://online.abena.dk/Product/Details/16053403?c=1
https://online.abena.dk/Product/Details/1000009104?c=1
https://www.equidan.dk/vet-ultrades-desinfek-/reng-5-l/
https://online.abena.dk/Catalog
https://online.abena.dk/Product/Details/16061301?c=1
https://online.abena.dk/Product/Details/15066701?c=1
https://online.abena.dk/Product/Details/16054902?c=1
https://www.equidan.dk/vet-ultrades-desinfek-/reng-5-l/
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Overflade: Procedurer:                            Særlige overvejelser 
Leverandør anbefaling (produkt, metode, dosering, kontakttid, temperaturafhængighed, behov for 

PPE m.m. + risikovurdering & sikkerhedsdatablad) 

desinfektionsniveau (f.eks. 
klorin eller Virkon S). 

• Ved højrisikopatienter anbefales Wet Wipe Chlorine desinfektion 

Elektrostatiske klude 
(f.eks. Swiffer ™ klude) 
kan bruges til at fjerne 
løs pels og støv 

Eickemeyer: 

• Wet Wipe Dustmoppe anbefales til at fjerne løse hår og støv 

Lodrette overflader 
(f.eks. vægge, døre, 
vinduer, herunder 
også persienner & 
gardiner) 

1. Rengør regelmæssigt med 
et rengøringsmiddel, f.eks. 
månedligt 

2. Rengør og desinficer, hvis 
der er synligt snavset med 
fæces, urin eller 
kropsvæsker 

 

Abena: 

• Rengøring af kontakt punkter: wet wipe universal: 160534 

• Rengøring og desinfektion ved synlig snavs med fæces m.m: 1000009104 (engangsmoppe med klor)  
 

Equidan Vetline: 

• Vet UltraDes, for generel rengøring, brug 1% opløsning, kontakttid 5 minutter (se produktblad for 
yderligere info). Ingen efterskylning, brug handsker ved håndtering af koncentrat.  

 
Eickemeyer: 

• Mindre lodrette flader rengøres med Wet Wipe Universal wipe, større flader som vægge, anbefales 
Wet Wipe Universal Moppe. 

• Desinfektion ved synligt snavs udføres med Wet wipe universal wipe eller moppe, efterfulgt at Wet 
Wipe Triamin Desinfektion eller Wet Wipe Ethanol desinfektion. Ved særlig risiko anbefales det at 
anvende Wet Wipe Chlorine desinfektion wipe eller moppe. 

Alle wipes kan monteres på fremfører. 

Hårdt gulv 
(f.eks. fliser, træ, 
forseglet cement) 

1. Rengør dagligt med et 
rengøringsmiddel. 
Desinficer regelmæssigt, 
f.eks. ugentligt 

2. Rengør og desinficer efter 
potentielt infektiøse 
patienter 

3. Rengør og desinficér, hvis 
der er synligt snavset med 
fæces, urin eller 
kropsvæsker 

 

Abena: 

• Desinfektion ved synlig snavs af fæces m.m: 1000009104 (engangsmoppe med klor)  
 

Equidan Vetline: 

• Vet UltraDes, for generel rengøring, brug 1% opløsning, kontakttid 5 minutter (se produktblad for 
yderligere info). Ingen efterskylning, brug handsker ved håndtering af koncentrat.  

 
Eickemeyer: 

• Til Daglig rengøring af mindre områder/spot rengøring anbefales Wet wipe unbiversal Moppe. 

• Til Desinfektionaf gulve anbefales wet Wipe Chlorine desinfektion Moppe. 
 

https://online.abena.dk/Catalog
https://online.abena.dk/Product/Details/16053403?c=1
https://online.abena.dk/Product/Details/1000009104?c=1
https://www.equidan.dk/vet-ultrades-desinfek-/reng-5-l/
https://online.abena.dk/Catalog
https://online.abena.dk/Product/Details/1000009104?c=1
https://www.equidan.dk/vet-ultrades-desinfek-/reng-5-l/
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Overflade: Procedurer:                            Særlige overvejelser 
Leverandør anbefaling (produkt, metode, dosering, kontakttid, temperaturafhængighed, behov for 

PPE m.m. + risikovurdering & sikkerhedsdatablad) 

Tæpper / polstring 

1. Støvsug regelmæssigt, f.eks. ugentlig til månedligt 
2. Bemærk: Medmindre støvsugeren er udstyret med et HEPA-filter, må støvsugning ikke foretages, hvis gulvtæppet har været i kontakt med en patient smittet med 

et infektiøst patogen (f.eks ringorm) 
Brug sæbe eller damprens om nødvendigt for at fjerne synligt snavs eller organiske stoffer. 
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Tabel 4: Spaulding's (1970) klassificering af medicinsk udstyr / instrumenter og krav til niveauer til behandling og opbevaring 

Klassifikation Definition 
Niveau for behandling 
/oparbejdning 

Leverandør anbefaling (produkt, metode, dosering m.m. + risikovurdering & sikkerhedsdatablad) 

Kritisk udstyr / 
instrument 
(f.eks. Kirurgiske 
instrumenter) 

Udstyr / instrumenter, der 
anvendes i sterilt væv, 
herunder intravaskulært. 

Rengøring efterfulgt af 
sterilisering 

Equidan Vetline: 

• Medaprotect, instrumentdesinfektion, 1% opløsning, i åbent bad eller ultralydsrens, kontakttid 15-30 
min. (se produktblad for yderligere info). Efterskylning i sterilt vand. Handsker og øjenbeskyttelse 
anbefales. 

 

Semikritisk udstyr / 
enhed (f.eks. 
Endoskoper, 
termometre) 

Udstyr / instrument, der 
kommer i kontakt med ikke-
intakt hud eller slimhinder, 
men ikke trænger igennem 
dem 

Rengøring efterfulgt af 
desinfektion på højt 
niveau (som et 
minimum), sterilisering 
foretrækkes hvis 
udstyret eller 
instrumenterne tillader 
det. 

Equidan Vetline: 

• Medaprotect, instrumentdesinfektion, 1% opløsning, i åbent bad eller ultralydsrens, kontakttid 15-30 
min. (se produktblad for yderligere info). Efterskylning i sterilt vand. Handsker og øjenbeskyttelse 
anbefales. 

 

Ikke-kritisk udstyr / 
enhed (f.eks. 
Stetoskop) 

Udstyr / anordning, der kun 
berører intakt hud, ikke 
slimhinder eller ikke direkte 
berører patienten 

Rengøring efterfulgt af 
lavt niveau desinfektion, 
i nogle tilfælde er 
rengøring alene 
acceptabelt 

Abena: 

• Desinfektion (ethanol): 150800, 150149, 150667   
 

Equidan Vetline: 

• Vet UltraDes, for generel rengøring, brug 1% opløsning, kontakttid 5 minutter (se produktblad for 
yderligere info). Ingen efterskylning, brug handsker ved håndtering af koncentrat.  

 
Eickemeyer: 

• Rengøring med wet wipe Universal eller evt. Wet Wipe Triamin desinfektion, hvis der ønskes 
desinfektion. Obs. Triamin ødelægger ikke sarte overfalder som f.eks. ethanol. 

 

 

https://www.equidan.dk/medaprotect-instrumentdesinfektion-1000-ml/
https://www.equidan.dk/medaprotect-instrumentdesinfektion-1000-ml/
https://online.abena.dk/Catalog
https://online.abena.dk/Product/Details/15080001?c=1
https://online.abena.dk/Product/Details/15014901?c=1
https://online.abena.dk/Product/Details/15066701?c=1
https://www.equidan.dk/vet-ultrades-desinfek-/reng-5-l/

