Rengøringsvejledning vedr. visirer - samlet oversigt fra virksomhederne

Virksomhedens navn:

Ronald A/S

Er visiret beregnet til:

Sæt kryds

Engangsbrug (sæt kryds)
Flergangsbrug (sæt kryds)

Ved flergangsbrug: hvordan skal visiret rengøres inden
det tages i brug igen?:
Tåler det vand og rengøringsmiddel/sæbe?

X

JA
sæt kryds

NEJ
sæt kryds

X

Tåler det afspritning med desinfektionsmiddel?

X

Tåler det rengøring og efterfølgende afspritning?

X

Indsæt antal
Hvor mange gange kan visiret anvendes, når det skal tåle
at kunne rengøres mellem hver gang?

4

Virksomhedens navn:

Hounisen Laboratorieudstyr A/S

Er visiret beregnet til:

Sæt kryds

Engangsbrug (sæt kryds)
Flergangsbrug (sæt kryds)

Ved flergangsbrug: hvordan skal visiret rengøres inden
det tages i brug igen?:

X

JA
sæt kryds

Tåler det vand og rengøringsmiddel/sæbe?

X

Tåler det afspritning med desinfektionsmiddel?

X

Tåler det rengøring og efterfølgende afspritning?

X

NEJ
sæt kryds

Indsæt antal
Hvor mange gange kan visiret anvendes, når det skal tåle
at kunne rengøres mellem hver gang?
Video med vejledning til brug fra Hounisen:

<15
https://www.youtube.com/watch?v=1trpZC-ebDg&feature=youtu.be

Virksomhedens navn:

Abena A/S

Er visiret beregnet til:

Sæt kryds

Engangsbrug (sæt kryds)

x

Flergangsbrug (sæt kryds)

Ved flergangsbrug: hvordan skal visiret rengøres inden
det tages i brug igen?:

JA
sæt kryds

Tåler det vand og rengøringsmiddel/sæbe?

x

Tåler det afspritning med desinfektionsmiddel?

x

Tåler det rengøring og efterfølgende afspritning?

x

Abenas visir kan tåle at blive rengjort med både sæbe og desinfektion
og det endda op til flere gange.
Dette ændrer dog ikke på at visirerne kategoriseres som et
engangsprodukt.

NEJ
sæt kryds

Indsæt antal
Hvor mange gange kan visiret anvendes, når det skal tåle
at kunne rengøres mellem hver gang?

20

Virksomhedens navn:

Grundfos A/S

Er visiret beregnet til:

Sæt kryds

Engangsbrug (sæt kryds)
Flergangsbrug (sæt kryds)

Ved flergangsbrug: hvordan skal visiret rengøres inden
det tages i brug igen?:

x

JA
sæt kryds

Tåler det vand og rengøringsmiddel/sæbe?

x

Tåler det afspritning med desinfektionsmiddel?

x

Tåler det rengøring og efterfølgende afspritning?

x

NEJ
sæt kryds

Indsæt antal Den sorte holder kan genbruges igen og igen.
Hvor mange gange kan visiret anvendes, når det skal tåle
at kunne rengøres mellem hver gang?

mere end
100

Selve det gennemsigtige visir kan aftørres med sæbevand eller
afspritning få gange, men det er designet til at udskifte

Kilde: NIR desinfektion https://hygiejne.ssi.dk/NIRdesinfektion, tabel 2 side 10.
Jf. denne kan man sige at:
•Visir anvendt iﬂg. forsig ghedsprincippet hører under ”ikke-kri sk udstyr”
•Visir anvendt l borgere smi et eller mistænkt smi et hører også under ”ikke kri sk udstyr” men her kommer ”Ved
visse udbrudssituationer i spil”.

