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FÖRBRUKNINGSMATERIEL SJUKVÅRD
MATERIELVÅRDSSCHEMA FÖRRÅDSSTÄLLNING
Detta materielvårdsschema gäller för materiel som är kopplad till schemat på
mvif.se.
Allmänt
Schemat gäller för förbrukningsmateriel som definieras som medicinteknisk
produkt (MTP) och har krav på mikrobiell renhet.
MTP med krav på mikrobiell renhet delas in i huvudgrupperna sterila,
höggradigt rena och rena MTP.
Steril MTP
Sterilitet krävs för produkter som penetrerar hud eller slemhinna eller som genomströmmas av vätskor till områden som normalt är sterila, samt för implantat.
På förpackningen finns bl.a. innehåll, tillverkningsår, steriliseringsmetod och
utgångsdatum angivet. Se avsnitt Märkning på förpackningar, sidan 3.
Sterila produkter bör lagerhållas i särskilt rum som inte används som genomgångsrum eller i särskilt skåp på hylla/korgställning.
Höggradigt ren MTP
Produkter som är höggradigt rena kan användas om de kommer i beröring med
slemhinnor utan att penetrera dessa, eller skadad hud.
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Ren MTP
Produkter i denna grupp berör vid normal användning endast intakt hud och inte
slemhinnor. De ska vara rena för ögat.

Tekniskt ansvarig:
Publikationsansvarig:

Fredrik Malmi PRL MS 598
Gunnar Palm

Ersätter:
Tidigare fastställd:
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Normtabell
För utförligare beskrivning av normerna se
M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.
Publikationen
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Särskilda riktlinjer
Förpackning
Allmänt
Det är viktigt att en MTP behåller sin specificerade mikrobiella renhetsgrad
ända fram till dess att produkten används. Dessa produkter ska i regel vara förpackade enskilt i produktförpackning, i avdelningsförpackning eller samförpackning eller förvaras på annat sätt som bibehåller dess specificerade
renhetsgrad fram till dess att de används.
Förpackningstyper
Transportförpackning
Är ett samlande och skyddande emballage under transport av avdelningsförpackning med samma produktinnehåll.
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Samförpackning
Är transportförpackning till ny transportförpackning med färre avdelningsförpackningar eller i kombination med andra avdelningsförpackningar.
Avdelningsförpackning
Är en samlande och skyddande förpackning för enskilda medicintekniska produktförpackningar med samma innehåll och samma renhet.
Produktförpackning
Är en skyddande förpackning för den enskilda produkten. Produktförpackningen öppnas i direkt anslutning till att produkten ska användas. Bruten förpackning för steril produkt ska ej kunna återförslutas.

Vårdsystem FM
AL Mk G SB MS 598:15FMV9942-38:1

M7782-018099
MVSCHF FÖRBRM SJV

Sida 3 av 6
2018-06-18, utg. 1

Märkning på förpackningar
För MTP där spårbarheten är ett specificerat krav har varje produktförpackning/
avdelningsförpackning en tydlig märkning.
Märkning

Beskrivning
"Medicintekniskprodukt för engångsbruk eller
användning på en patient vid ett tillfälle eller en
åtgärd"

"Används före" - utgångsdatum.
Datum anges i år, månad och eventuellt dag

"Satsnummer"

"Tillverkningsdatum".
Datum anges i år och månad

"Steril"

"Sterilisering med ånga eller torr värme"
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"Sterilisering med etylenoxid"

"Sterilisering med strålning"

"Får ej återsteriliseras"

"OBS! Se bruksanvisningen"

"Se bruksanvisning innan användning"
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Beskrivning
"Används inte om förpackningen är skadad"

"Förvaras torrt"

Förvaringsmetod
Steril MTP förvaras i ren-förråd.
Referenser
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För respektive produkt gällande bipacksedel, text på förpackning eller
motsvarande.
Ref

Förrådsbeteckning

Förrådsbenämning

1

M7782-112001

NORMER GEMENSAMT

2

M7782-117005

GENOMFÖR STATKTRL
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ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING
Tillsyn
•

Textilier; kontrollera att de är hela, rena och torra.

•

Kontrollera att förpackningen är oskadad.

•

Byt ut skadad materiel.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING
Tillsyn
Steril materiel: Vart 8:e år
•

Textilier; kontrollera att de är hela, rena och torra.

•

Häftande materiel och textilier; Kontrollera stickprovsvis enligt M7782-117005
GENOMFÖR STATKTRL, kontrollnivå 3.
Den häftande materielen är lagringskänslig.

•

Kontrollera att förpackningen är oskadad.

•

Byt ut skadad materiel.

FMV Produktionsmiljö MVIF-scheman - Vårdsystem FM (2010-10-18)

Ren/höggradigt ren materiel: Vart 12:e år
•

Textilier; kontrollera att de är hela, rena och torra.

•

Häftande materiel och textilier; Kontrollera stickprovsvis enligt M7782-117005
GENOMFÖR STATKTRL, kontrollnivå 3.
Den häftande materielen är lagringskänslig.

•

Kontrollera att förpackningen är oskadad.

•

Byt ut skadad materiel.

Vårdsystem FM
AL Mk G SB MS 598:15FMV9942-38:1

M7782-018099
MVSCHF FÖRBRM SJV

Sida 6 av 6
2018-06-18, utg. 1

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING
Åtgärder vid utlämning till utbildning och nationell insats
•

Textilier; kontrollera att de är hela, rena och torra.

•

Häftande materiel och textilier; Kontrollera stickprovsvis enligt M7782-117005
GENOMFÖR STATKTRL, kontrollnivå 3.
Den häftande materielen är lagringskänslig.

•

Kontrollera att förpackningen är oskadad.

•

Kontrollera utgångsdatum. Utgångsdatumet ska vara minst 6 månader framåt i
tiden.

•

Kassera utgången materiel.

Åtgärder vid utlämning till internationell insats
•

Textilier; kontrollera att de är hela, rena och torra.

•

Häftande materiel och textilier; Kontrollera stickprovsvis enligt M7782-117005
GENOMFÖR STATKTRL, kontrollnivå 3.
Den häftande materielen är lagringskänslig.

•

Kontrollera att förpackningen är oskadad.

•

Kontrollera utgångsdatum. Utgångsdatumet ska vara minst 12 månader framåt i
tiden.

•

Kassera utgången materiel.
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Åtgärder vid mobilisering
•

Textilier; kontrollera att de är hela, rena och torra.

•

Häftande materiel och textilier; Kontrollera stickprovsvis enligt M7782-117005
GENOMFÖR STATKTRL, kontrollnivå 3.
Den häftande materielen är lagringskänslig.

•

Kontrollera att förpackningen är oskadad.

•

Kassera utgången materiel.

