
ULTRALYD
VED DEKONTAMINASJON AV 
KIRURGISKE INSTRUMENTER



PROBLEMSTILLING

• Hva menes med »synlig rent»?

En visuell sjekk

• Intrikate instrumenter som er vanskelig å 
rengjøre



UTFORDRINGER

• Urenheter på utilgjengelige steder

• Instrumenter som ikke lar seg demontere

• Personell som eksponeres for smitte og 
urenheter ved manuell behandling av utstyr 





HISTORIE

• Til komersiell og militær utnyttelse – 1 
verdenskrig

• I medisinsk billeddiagnostikk – 1960+





BRUKSOMRÅDER

• Gullsmeder
• Urmakere
• Mekanisk industri
• Verksteder
• Helsevesenet;
-diagnostikk
-ultralydundersøkelse
-rengjøring



DEFINISJON

• En lydbølge med en frekvens som er høyere 
enn menneskets øre kan oppfatte

• Lydbølgen skaper kavitasjon → det dannes 
små mikroskopiske vakumbobbler som 
imploderer under kraftig energiutvikling → får 
skitt og belegg til å løsne fra overflaten.



KAVITASJON

Dannelse av gassbobler som imploderer i en 
væske.

IMPLODERE
En prosess der boblene kollapser (innover)

Motsatt av eksplodere



RENGJØRING MED ULTRALYD

• Velegnet teknikk for rengjøring av intrikate 
kirurgiske instrumenter

• Overlegen effekt – rengjør på overflater som 
er vanskelig å komme til

• En skånsom men effektiv metode

    



Før... Etter...



Innsiden av et

laparaskopisk instrument...

 Smuss rester  >
 Super basiller >
 Bakterier >



 4 elementer må være tilstede:

1. Mekanisk bevegelse - ultralyd

2.  Vann – stort volum

3.  Såpe – som er utviklet for fjerning av        
smuss/proteinrester

4.  Temperatur – riktig varme for å bedre 
rengjøringsprosessen ( 40 - 50°C )



VIKTIG

• Det må ikke være for mange instrumenter i 
badet/maskinen 

• Instrumentene må senkes under væskenivå.
• Ultralydbad skal gjøres i stand daglig.
• Hengslede instrumenter skal være åpne.
• Instrumentene må skylles grundig etter 

behandling i bad
• Riktig tilkopling
• Testes ukentlig



SAMMENLIGNET MED VANLIGE 
VASKEDEKONTAMINATORER;

• Ultralyd - mekanisk berøring + 38 KHz pr. 
sekund

• Ultralyd virker der det er vann og kommer 
derfor til på steder som er meget trange og 
hule.

• Egner seg meget godt til komplekse 
kirurgiske instrumenter



FORDELER 

• Mindre bløt-legging og manuell rengjøring

av instrumentene

• Reduserer revask – økonomisk gevinst



NY TEKNOLOGI

• Ultralyd og kjemi 
virker best under 
kontrollert 
gjennomspyling av 
hule instrumenter. 



PCF-TEKNOLOGI

• Innoativ pumpe kontroll – pulserende trykk

• Gjennomspylingen stopper og ultralyd får 
tid til å virke. Slik fortsetter prosessen….

• Dette er selve kjernen i PCF 
ultralydteknologi som rengjøringsmetode



«SONIC IRRIGATION»

• Med en pulset strøm av væske som passerer 
på innsiden av instrumentet.

• Som inneholder såpe og som har den riktige 
temperaturen for å kunne rengjøre.

• Ultralyd løser opp rester mens pulset 
gjennomspyling fjærner restene.



OPTIMAL PROSESS

•Høyt trykk fra 3 til 15 bar gjennomspyling 

( pr.  Kanal) er nødvendig for noen av de mest 
komplekse instrumentene. 

•Ultralyd virker på innsiden av instrumentet, og 
hjelper rengjøringsprosessen

•Ultralydrengjøring er absolutt nødvendig for de 
mest komplekse instrumentene

•Økt gjennomspyling er nødvendig



OPPSUMERING

• Med mer avansert teknologi trengs mer 
avansert rengjøring

• Er ultralyd det mest effektive?

JA, mener jeg ☺

Takk for meg


