ANBEFALING PÅ UTSTYR TIL MIKROBIOLOGISK EGENKONTROLL
Bransjestandarden «Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner»
kapittel 7.6 angir krav til ukentlig mikrobiologisk kontroll av vann fra siste skyllekammer,
pressemembran og fuktig institusjonstøy etter vask ved bruk av vaskerør. Dersom et
kontrollpunkt viser funn utenfor tiltaksverdi skal det utføres ukentlig mikrobiologisk kontroll
av minimum 10 stk. pakket institusjonstøy inntil kontrollpunktet viser verdier innenfor
tiltaksverdien. Dette gjelder også kontrollpunkter i henhold til bransjestandardens kapittel
9.5.
I bransjestandarden «Hygienekrav for vaskerier som behandler næringsmiddeltøy» er det
tilsvarende krav.
Følgende utstyr anbefales til mikrobiologisk kontroll:

OVERFLATEKONTROLL

Kontroll av pakket tøy, fuktig tøy, pressemembran, transportvogn, lagerhyller, arbeidsbenker
ol.
• MC-Media AC Plus
• Saltvannsampuller 1 ml
• Inkubator mini
Noen vaskerier som behandler næringsmiddeltøy kan få krav til kontroll av E.coli:
• MC-Media E.coli/Koliform
NVK har avtale med LABOLYTIC AS på innkjøp av produkter til bruk i mikrobiologisk
egenkontroll. Medlemsvaskerier må oppgi at det er medlem av NVK ved bestilling.
LABOLYTIC AS er et norskeid- og drevet selskap med hovedkontor i Trondheim. Gjennom
internasjonalt markedsledende samarbeidspartnere, tilbyr vi validerte og tidsbesparende
analysemetoder for produkt- og hygienekontroll.
Kontakt LABOLYTIC AS:
Informasjon e-post:
Bestilling e-post:
Telefon:
Webside:

info@labolytic.no
bestilling@labolytic.no
477 77 760
www.labolytic.no

VANNKONTROLL

Kontroll av vann fra siste skyllekammer, vann i friskvannstank, nettvann ol.
•
•

Petrifilm Aqua (2x50 stk./eske)
Engangspipetter 1ml/3,5ml (42 stk./pose)

Noen bør også ha Petrifilmsvaber (100 stk/kartong) eller steril flaske til prøvetaking av vann
der det er vanskelig å få tatt ut prøve direkte med engangspipette.
Utstyr kan bestilles gjennom Bokken (petter@bokken.no).
Også for vannkontrollen er det behov for inkubator mini. Denne bestilles gjennom
LABOLYTIC.

LAGRING AV UTSTYR

Vær oppmerksom på at MC-Media AC Plus, MC-Media E.coli/Koliform, Petrifilm Aqua,
saltvannsampuller og Petrifilm svaber må lagres i kjøleskap. Ved åpnet emballasje må
pakken tapes igjen, evt. lagres i lukket beholder i kjøleskap.

OPPLÆRING

Vi anbefaler at vaskeriet får opplæring i bruk av utstyret av NVK eller andre med
kompetanse innen mikrobiologisk kontroll før man starter mikrobiologisk egenkontroll. Ved
feil bruk av utstyret vil man også risikere feil resultat og dermed utføre tiltak uten at det er
grunnlag for det.
Ta kontakt om det er spørsmål til mikrobiologisk egenkontroll.
Med vennlig hilsen
Jan Tore H. Gunnarsen
Daglig leder
Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn
Tlf: 478 51 151
E-post: jan@vaskeritilsynet.no

