
                                                                                       

                                                                                   

Vedlegg 3: Flytdiagram over dekontamineringsprosessen 
 

Manuell forvask 
 

Manuell lekkasjetesting Manuell rengjøring Automatisk Vaske-
desinfeksjonsmaskin 
 

Tørking og oppbevaring 

Rengjør ytre overflate 
 
Visuell inspeksjon 
 
Sett på skylleventil og 
skyll gjennom alle kanaler 
med lavtskummende 
nøytralt 
rengjøringsmiddel, 
minimum 250 ml 
 
Fjern overflødig vann fra 
kanalene ved å kun bruke 
rød sugeventil 
 
Koble endoskopet fra 
prosessor 
 
Sett på vanntett lokk på 
konnektordelen 
 
Legges i lukket beholder 
merket som kontaminert 
 
Transporteres til 
skyllerom/ 
dekontamineringsrom 
 
Holdes fuktig inntil videre 
vask og desinfeksjon 
 

Fjern alle løse deler  
 
Kast alle engangs løse 
deler 
 
Kast flergangs 
biopsiventil dersom 
brukt 
 
Koble til 
lekkasjetesteren  
 
Senk hele endoskopet i 
vann uten 
rengjøringsmiddel 
 
Utfør lekkasjetest, med 
fullstendig vinkling av 
manøverhjulene 
 
Fjern trykket og koble 
fra lekkasjetesteren 
 
Dersom lekkasje følg 
lokal prosedyre 
 

Vanntemperatur og 
rengjøringsmiddel etter 
produsentens anbefalinger 
 
Senk hele endoskopet i vann 
tilsatt rengjøringsmiddel 
Vask på nytt over 
innføringsslangen med en lofri 
klut, spesielt over linsen 
 
Børst alle tilgjengelige kanaler 
med egnet rengjøringsbørste 
 
Sett på utstyr for skylling av 
ekstrakanal, og skyll gjennom 
etter produsentens 
instruksjoner 
 
Sikre at alle kanaler er i kontakt 
med rengjøringsmiddelet 
 
Vask og børst alle flergangs 
løse deler 
 
Skyll i separat vask 
Fjern skylleslange for 
ekstrakanal 
Bruk godkjent kurv for 
tilleggsutstyr 

VD skal kun betjenes 
av opplært personell 
 
Følg alltid 
leverandørens 
anbefalinger angående 
type vaske- og 
desinfeksjonsmidler 
 
Følg leverandørens 
krav til testing, 
validering og 
vedlikehold av 
maskinen 
 
Alle løse deler skal 
følge det enkelte skop i 
vaske og 
desinfeksjons-
prosessen 
 
VD må kunne 
gjennomskylle alle 
kanaler, og ha 
flowmonitorering for 
hver kanal 
 
I den endelige 
skylleprosessen må 
det brukes bakteriefritt 
vann 
 
 

Tørkeskap/ oppbevaringsskap 
skal plasseres på et dedikert 
rent område, og ikke i 
undersøkelsesrom 
 
Tørkeskap/oppbevaringsskap 
må kun betjenes av opplært 
personell.  
 
Maks oppbevaringstid: 7 døgn 
(Konsensus) 
 
Distal ende av skopet skal ikke 
berøre gulvet i 
tørkeskapet/oppbevaringsskapet 
 
Endoskopene må ikke berøre 
hverandre  
 
Tilkoblingsslangene i 
tørkeskapet må ikke berøre gulv 
ved vertikal lagring eller tak og 
vegger i hyllen ved horisontal 
lagring  
 
Bruk kun leverandørens 
anbefalinger angående matter i 
bunnen av tørkeskapet 
 
 
 

 


