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Kontamineringsrisk vid användning av flergångsmanschetter

Operation av extremitet i blodtomt fält
Många ortopediska ingrepp, t.ex. knäersättningsoperationer och främre korsbandsrekonstruktion osv., utförs 
vanligtvis i ett så kallat ”blodtomt fält”. Ett blodtomt fält skapas vid denna typ av operationer med hjälp 
av ett tourniquetsystem. Det här systemet skapar och bibehåller operationsområdet blodtomt med hjälp av 
en tryckmanschett. I Sverige används oftast flergångsmanschetter, som finns tillgängliga som både enkla och 
dubbla manschetter. Efter varje operation torkas manschetterna av med alkohol, rullas ihop och förvaras på en 
hylla i ett rum nära operationssalen tills nästa operation. 

När en patient förbereds för operation placeras manschetten proximalt på till exempel låret och sedan steriltvättas 
operationsområdet. Detta innebär att steriltvätten endast utförs upp till manschetten men inte under den. Den 
sterila duken klistras i två separata lager. 
Vid en knäoperation innebär det att 
den icke-sterila manschetten appliceras 
mycket nära operationsområdet. 

Ett blodltomt fält under operation 
används även vid frakturoperationer, 
nervexponering, artroplastik för 
seninterposition samt artroskopi, och 
även vid denna typ av operationer ställs 
höga krav på sterilitet. Till exempel så 
finns under frakturoperationer krav på 
blodtomt fält för att reparera och fixera 
fakturen, och manschetten måste ofta 
placeras mycket nära operationsområdet. 
Vid en fraktur finns en avsevärd 
vävnadsskada som ökar infektionsrisken. 
Artroskopi av knä och fotled utförs vanligtvis i ett blodtomt fält och återigen placeras manschetten mycket nära 
operationsområdet. 

En infekterad led, till exempel efter en 
ledersättningsoperation, medför stort lidande för 
patienten och även höga kostnader för sjukvården. 
Patienten kan behandlas med antibiotika i månader, 
ibland livet ut. En korrigerande operation kan sedan 
bli nödvändig, vilket innebär att den gamla protesen 
tas bort och tillfälligt ersätts med en så kallad ”spacer”, 
och efter några månader implanteras en ny protes. Det 
finns särskilda sjukhusavdelningar för postoperativ vård 
av protespatienter och strikta hygienrutiner, så genom att 
använda engångsmanschetter skulle risken för infektioner 
i operationsområdet minska ytterligare vid ortopediska 
operationer.

Den vanligaste metoden för rengöring av 
flergångsmanschetter, med desinfektionsmedel, är inte 

tillräcklig. En bakterieodling, utförd under standardiserade förhållanden vid avdelningen för klinisk mikrobiologi 
på laboratoriemedicinska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro1, av flergångsmanschetter visar en kraftig 
tillväxt av grampositiva kocker, stavar och dessutom mögel (se Bilaga 1).



Tidskrävande men mer korrekt rengöring av flergångsmanschetter
Om manschetten är autoklaverbar ska den steriliseras och autoklaveras mellan varje patient. Flergångsmanschetten 
ska rengöras ordentligt mellan varje operation i ljummet vatten och med ett godkänt rengöringsmedel. Borsta med 
en mjuk borste om det behövs. Manschetten ska sedan sköljas noggrant eftersom rester av rengöringslösningen 
kan orsaka hudirritation. Alla slangar ska rengöras och torkas mellan patienterna före förvaring, vatten i 
ingångarna bidrar till mikrobiell tillväxt. Blåsan ska torkas noggrant för att undvika att vatten orsakar skada på 
tourniqueten under tömning av manschetten. Den rengjorda manschetten och slangenheten ska dropptorka i 
rumstemperatur2. 

Bakgrund
Hygien har sedan länge varit en viktig del av sjukvården. 
Sjukvårdsinrättningar arbetar konstant med att minska 
sjukvårdsrelaterade infektioner som till exempel är relaterade 
till operationer. I modern medicin finns idag många 
utvecklade metoder, bestämmelser och riktlinjer för hygien 
inom sjukvård. Den tekniska kunskapen har ökat, vilket 
har lett till alltmer avancerade operationer, vilket även ökar 
risken för fler sjukvårdsrelaterade infektioner. Dessutom 
har den ökade användningen av antibiotika lett till en ökad 
spridning av multiresistenta bakterier. Detta i samband med 
ett ökande tempo och krav på kostnadseffektivitet gör det 
viktigare än någonsin att förhindra infektionsspridning på 
en operationsavdelning.

Under det senaste årtiondet har sjukvårdssystemet översvämmats av meddelanden från myndigheter och 
konsumentskyddsorganisationer som rapporterar att tiotusentals liv går förlorade varje år som resultat 
av incidenter på amerikanska sjukhus som skulle kunna ha undvikts. Rapporter från hela världen visar en 
liknande trend. Operationer i fel område och infektioner i operationsområdet har framhävts i många av 
dessa rapporter. Infektioner i operationsområdet utgör en undergrupp av en större grupp infektioner kända 
som sjukvårdsrelaterade infektioner. Infektioner i operationsområdet drabbar tusentals patienter varje år och 
bidrar i hög grad till operationsrelaterad morbiditet och mortalitet3. Luft- och urinvägsinfektioner står för 
majoriteten av sjukvårdsrelaterade infektioner, tätt följt av infektioner i operationsområdet. Trots att infektioner 
i operationsområdet inte är vanligast förekommande är det mest kostsamt4. 

Infektioner kan orsakas av endogena (t.ex. bakterier på patientens hud) eller exogena källor (t.ex. personal, 
miljön eller materialen som används för operation). De vanligaste mikroorganismerna som orsakar infektioner 
i operationsområdet är stafylokocker aureus (20 
procent), koagulasnegativa stafylokocker (14 
procent) och enterokocker (12 procent)5. 

För att behandla infektioner orsakade av bakterier 
använder vi antibiotika. Överdriven och olämplig 
användning är orsaker till att bakterier blir 
resistenta mot antibiotika. Det här är ett växande 
folkhälsoproblem som orsakar ökad morbiditet 
och mortalitet. Det orsakar även kostnader 
för sjukvård i form av längre sjukhusvistelser 
och dyrare läkemedel. En resistent bakterie 
äventyrar behandlingen av allvarliga bakteriella 
infektioner. Vår moderna sjukvård är beroende av 
effektiva antibiotika vid verksamhet där en ökad 
infektionsrisk föreligger, t.ex. vid operationer6.



Metoder för förebyggande av infektion vid operation  
Det finns metoder för både pre- och intraoperativ vård för att förebygga infektioner i operationsområdet.
På varje operationsinrättning ska riktlinjer och metoder gällande operationssnitt och förebyggande av infektion 
finnas på plats. Dessa riktlinjer och metoder ska reglera följande: huddesinfektion och rutiner för handtvättning 
för operationsteamet, preoperativ förberedelse av patientens hud (t.ex. hårborttagning och användning av 
antiseptika), användning av profylaktisk antibiotika, tekniker för förberedelse av operationsområdet, förband, 
standarder för operationsteamets beteende och rutiner (t.ex. användning av rock, mask och handskar) samt 
sterilisering och desinfektion av instrument7. 

Operationssalen är utrustad med särskild ventilation. För att minska luftens bakteriehalt och därmed risken 
för luftburen infektion rekommenderas 
vanligtvis att luften i operationssalen 
ersätts 17-20 gånger per timme. Sådan så 
kallad omblandande ventilation minskar 
koncentrationen av bakteriebärande 
partiklar i luften till 50-100 cfu/m3. Ett 
mer effektivt ventilationssystem baserat 
på tillförsel av ett så kallat laminärt 
(icke-turbulent) flöde av steril filtrerad 
luft är det laminära luftflödet eller LAF-
systemet. De här systemen minskar 
bakteriefloran i luften till isolerade 
cfu/m3 på operationsområdet och 
instrumenten. Sådana system har visats 
ha förebyggande effekt mot infektioner i 
operationsområdet för till exempel höft- 
och knäartroplastik8. 

Sammanfattning
Sjukvårdsrelaterade infektioner är ett 
allvarligt hot inom all sjukvård över 
hela världen. Enbart i Europa drabbas 
ca fem miljoner människor varje år av 

sjukvårdsrelaterade infektioner. Av dessa leder ca 50 000 (1 %) till dödsfall och i ytterligare 135 000 fall 
(2,7 %) är de en bidragande dödsorsak9. I USA drabbas uppskattningsvis 2 miljoner patienter årligen av 
sjukvårdsrelaterade infektioner och av dem leder ca 90 000 till dödsfall10. Förutom det mänskliga lidandet utgör 
sjukvårdsrelaterade infektioner en enorm ekonomisk belastning för sjukvården över hela världen. 

Det finns tydliga hygienrutiner för pre-, intra- och postoperativ vård, men trots det drabbas patienter av 
infektioner i operationsområdet. Vid ortopediska operationer idag i så kallat blodlöst fält används i många fall 
en icke-steril flergångsmanschett som rengörs otillräckligt mellan operationerna. Att rengöra en manschett mer 
korrekt är en både tidskrävande och kostsam process. Efter att ha skickat några använda flergångsmanschetter 
till avdelningen för klinisk mikrobiologi på laboratoriemedicinska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro1, 
visades det att de var allt annat än rena och mycket mindre lämpliga för användning vid operation (se Bilaga 
1). Som följd av detta appliceras en icke-steril, kontaminerad flergångsmanschett på patientens extremitet 
nära operationsområdet. På marknaden idag finns sterila engångsmanschetter. Dessa kan bidra till att minska 
risken för infektioner i operationsområdet och dessutom spara mycket lidande, pengar och tid. Genom att 
använda engångsmanschetter tas med andra ord ett viktigt steg i kampen mot sjukvårdsrelaterade infektioner 
och infektioner i operationsområdet.

Kedjan är aldrig starkare än sin svagaste länk!
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Hpm erbjuder 

Medicintekniska lösningar inom områdena 
Surgery, Disposables och Custom.

Vår mission är att utveckla, tillverka och 
sälja nyskapande och effektiva lösningar 
för sjukvården och därmed bidra till en 
ständig förbättring av densamma. 


