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Hygien- och materialrutiner för EMG 

 
Ansvarig: SÖ/Meg 

 
 
• Papperslakan till undersökningsstolen 
• Handskar i tre storlekar 
•   Vita kompresser 
• Plåster  
• Klorhexidinsprit till huddesinfektion 
• Petriskål fylld med kranvatten 
• Engångsjordar 
• Tejp 
• Plastburk för riskavfall 
 
••••  Koncentriska nålar kasseras efter avslutad undersökning i plastburken för riskavfall. 
 
 
 
Desinfektion 
 

• Desinfektera händerna före och efter varje patient.      
• Desinfektera patientens hud. 
•   Blodspill skall omedelbart avlägsnas med desinfektionsmedel. Finns vid tvättstället. 
 
• Desinfektera patientstolens armstöd dagligen 
• Desinfektera filttassarna i desinfektionsmedel (minst 30 min.), kasta orena tassar. 
• Desinfektera utrustning, kablar, undersökningsbord och tangentbord vid behov,  
 dock minst 1 ggn/vecka. Våttorka bänkar, hyllor etc. 
• Örngott, kuddvar och de handdukar som används som värmeomslag bytes vid behov, dock 

minst 1 ggn/vecka. 
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Rutin för flergångsnålar 
 
Lägg i rondskål med desinfektionsmedel av undersökande läkare. 
Nålen skall ligga i badet minst 30 min. innan den sköljs, torkas och packas för sterilisering.  
 
•••• Single Fibre-nålar och Macro-nålar:  
-    skölj efter desinfektion nålen i avjoniserat vatten (Milli-Q) och torka väl med tork.  
-    förankra nålen i tork 
-    fyll i sterilcentralens lista. Lägg detta i en vit plastpåse och knyt ihop. 
-    Sterilcentralens inlämning ligger i kulverten vid ing. 70. Ring på dörrklockan. 
-    Hämtning vid annan dörr dagen efter. Ring på klockan.  
 
Allmänt vid service av nålelektrod: 
- nålen fästes i tork, märk med service på torken, lägg elektroden i nålbad (sprit). 
- sterilisera efter beskrivning ovan, därefter inlämning för service.     
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Vid misstänkt eller känd blodsmitta: 
•   allt nedblodat material kastas i kartong för riskavfall 
• icke nedblodat material kastas i vanligt avfall efter avslutad undersökning 
• torka omedelbart upp blodspill med desinfektionsmedel 
• använd i största möjliga utsträckning engångsnålar som kastas i plastburken för 
 riskavfall efter avslutad undersökning 
• om flergångsnål måste användas - lägg hela elektroden i plåtkärl med desinfektionsmedel i 

minst 30 min. efter avslutad undersökning. Hantering i övrigt enl. beskrivning ovan.                 
• rengör kärlet i diskmaskinen i sköljen. 


