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Sanering med väteperoxidmaskin 

 

Berörda enheter 

Ambulanshelikoptern Norrbotten 

Syfte 

För att säkerställa en trygg och ren patient och arbetsmiljö. 

 

Bakgrund 
Väteperoxid är luktfri, smaklös, färglös och klibbar inte. Efter användningen 

omvandlas Väteperoxid till syre och vatten. Den påverkas inte av ljus, tem-

peratur eller pH-nivåer. Mikroorganismer kan inte heller utveckla ett mot-

stånd mot Väteperoxid. Väteperoxid är en biocid. 

Väteperoxid har använts som smittskydd länge och är högeffektiv på grund 

av att den är celldödande och bryter igenom biofilmer. Väteperoxiden är 

framtidssäkrad och har ingen som helst miljöpåverkan. Appliceringen gör att 

vi aldrig behöver vara i direktkontakt med väteperoxiden. Med denna metod 

slipper vi använda olika kemikalier vid olika typer av smitta. 
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Checklista för saneringens tillvägagångssätt. 

 

 

 Följ hygienföreskrifter och städning enligt rutin 

 

https://samarbeta.nll.se/producentplats/vard/_layouts/15/VISDocIdRedir.asp
x?ID=VARD-5-9528 

 

Helikoptern placeras inomhus 

Torka av allt som varit i kontakt med patient och kroppsvätskor. Samt det som ni rört i.  

Ha säkerhestbältena utdragna under NOCO-drift. 

ZOLL, Corpuls, ultraljudet och Hamilton får INTE vara i kabin under NOCO-drift (endast 

inplastad i sopsäckar)  

Ha så mycket som möjligt av den använda utrustningen i kabinen. Bår, väskor, larmställ 

mm. som kan ha blivit kontaminerade. Häng upp väskorna och kläderna, så väteperoxiden 

kommer åt överallt. 

Kabin och väteperoxid bör har samma temperatur 

Tanken är tillräckligt fylld med väteperoxid, minst 30 ml i flaskan 

Maskinen är inkopplad till 230 v bakom läkarstolen   

Maskinen är påslagen och korrekt inställd på 20 m3 

Alla fönster och dörrar till helikoptern stängda  

Bevaka hkp hela tiden under NOCO-drift. Inga dörrar får öppnas! 

Starta maskinen. 

När maskinen är startad tar ca 10 sek innan den börjar ge dimma 

Den gasar i ca 1-3 min. Lyssnar efter ett fräsande ljud.  

20 minuter med stängda dörrar, efter den har slutat fräsa. 

Efter 20 minuter. Dra ut helikoptern utanför hangaren. Öppna alla dörrar och vädra i minst 

5 min när den kommit ut. 

Ta ur NOCO:n ur helikoptern. Säkerställ nivå på vätska så den är klar för nästa sanering. 

Byt flaska vid behov. Nya flaskor finns i städförrådet, där NOCO:n förvaras. 

Återställ medicinsk utrustning. Kasta bort plasten från Hamilton och ZOLL. 

Kabinen är klar för användning  

Skyddsmask saneras enligt RN- rutin. 

Ingen skillnad att använda NOCO i ambulansfordon kontra ambulanshelikopter AW169. 


