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Eksempel fra/på nyt afsnit i Do-Best. Eksemplet beskriver indhold, fagligt 
niveau og sprogniveau i et Do-Best lærebogsafsnit. 

 1.3.9.1 Alternativ desinfektionsmetode 

Desinfektion med en kombination af damp og ultralyd – et alternativ til termisk og/eller 

termokemisk desinfektion 

 

Indledning 

En del transportudstyr indenfor genbehandlingsområdet bliver i forbindelse med brug forurenet 

med blod og vævsvæsker, som kan være smittefarlige. Udstyret skal derfor efter udført rengøring 

gennemgå en desinfektionsprocedure. Der er ofte tale om ”ikke kritisk udstyr”, fx transportkasser 

og desinfektionseffekt med en A0 værdi svarende til 60 anses her for værende tilstrækkeligt. De 

metoder, der normalt anvendes er enten termisk desinfektion eller termo-kemisk desinfektion 

Termisk desinfektion er vanskeligt at anvende på plastkasser på grund af den manglende opnåelse 

af desinfektionstemperaturen på udstyrets overflade eller fordi udstyret ganske enkelt ikke tåler 

varmepåvirkningen. 
 

Termo-kemisk desinfektion kan medføre nogle miljømæssige problemer med udledning af 

farlige/giftige/uhensigtsmæssige stoffer til omgivelserne eller i modsat fald en dyr løsning med 

opsamling af spildevandet til tanke som så bringes til destruktion. 

En ny desinfektionsmetode er mulig at anvende – damp kombineret med ultralyd. Metoden er 

primært udviklet til fødevareindustrien, men ses nu også som en mulighed indenfor 

sundhedsvæsenet til overladedesinfektion af fx senge, madrasser, transportkasser, transportbånd 

mm. 

 

SonoSteam metoden 

SonoSteam er en unik behandling af særlige sarte emner, som ikke tåler høje temperaturer, 

hverken i form af delvis eller fuldstændig opvarmning. 
Det geniale ved SonoSteam er en kombination af damp og ultralyd. Dampen er en kendt 

bakteriedræber, men kan kun anvendes ved termolabile overflader og længerevarende påvirkning. 

 

Proces: Over alle faste overflader ligger der et naturligt luftlag, hvor luftmolekylerne står stille; 

nærmest som en slags beskyttelse, der gør det svært for eksempelvis varme at trænge helt ind til 

overfladen. Ultralyden løser dette problem. Ultralyd sætter nemlig luftmolekylerne i så kraftige 
svingninger, at det beskyttende luftlag ophæves. Derved kan dampen på millisekunder komme i 

kontakt med overfladen og dræbe bakterier så hurtigt, at der ikke opstår en skader på materialets 

overflader på grund af den termiske påvirkning. 

På den måde bruger SonoSteam ultralydens katalyserende effekt til at bryde det laminare lag (det 

naturlige luftlag der ligger over alle faste stoffer). Processen gør det muligt for dampen at trænge 

helt ind i overfladen i meget hurtige rater og ofte er en effekttid på 1-2 sekunder tilstrækkelig. 
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SonoSteam genereres af specialdesignede dyser, der på en og samme tid doserer dampen og 

frembringer ultralyden. Dvs. dampen dræber mikroorganismerne, mens ultralyden katalyserer og 

optimerer processen. 
Hvordan ultralydsbølgerne virker illustreres af nedenstående fra SomoSteams hjemmeside. 

 

 
Figuren viser hvordan der ligger et laminært lag af luft over udstyrets overflade. På udstyrets 

overflade er der mikroorganismer. 
Når ultralyd og damp tilledes vil ultralyden fjerne det laminære luftlag og det er nu muligt for 

dampen at nå frem til mikroorganismerne og tilintetgøre dem. Se illustrationen nedenfor. 

 

 

 
Se endvidere videoklip der viser metode: 

https://sonosteam.com/working-principles/ 
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Effekt 

Det er muligt i løbet af et til to sekunder at reducere op til 7-8 logtrin på overflader. 

 
Anvendelsesområde 

Varmefølsomt udstyr og som forinden har gennemgået en rengøringsproces og opnået synlig 

renhed. 

 

Fordele/ulemper 

• Få sekunders behandling 
• Miljøvenligt, ingen brug af kemikalier 
• Kan anvendes på termolabile overflader 
• Ingen tilpasning af/til resistente mikroorganismer 
• Metoden er særdeles effektiv mod bakterier, virus, skimmel og gær 

Metoden planlægges anvendt i de anlæg, der skal rengøre og desinficere transportkasser og -låg i 

de to nye regionale sterilcentraler som er under bygning i Region Hovedstaden. 

 

 

Supplerende litteratur: 
https://ing.dk/artikel/den-ultimative-bakteriebekaemper-maske-68616 

Videoklip, der viser et anlæg på Hvidovre Hospital, hvor SonoSteam anvendes til desinfektion af 

senge og madrasser: 

https://forcetechnology.com/da/servicesektor/sundhed/sonosteam 
 

 

Mød Do-Best forfatterne på NFS Landsmøde 2017. 

Winnie Delfs og Pia Hilsberg 
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