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Handskar 
och 

förbrukningsmaterial
Av Matts Ramstorp

E n kedja är inte starkare än dess 
 svagaste länk”. Så lyder ett gammalt 
ordspråk som man alltid kan använda 

sig av. Detta ordspråk fungerar utmärkt då 
en rad olika delar ska samverkar mot ett 
gemensamt mål, och inte minst då målet är 
en specificerad renhet och hygien.

Många exempel på felaktiga val
Det är tyvärr inte alltför sällan jag ser att 
man missat en eller flera delar i en helhet, 
vilket leder till felaktigt utfall av en process. 
För någon månad sedan besökte jag ett före-
tag som hade en renrumstillverkning med 
ett ganska högt renhetskrav. Renrummet 
var byggt efter konstens alla regler och man 
hade t ex valt renrumsdräkter till personalen 
med omsorg.

Det man dessvärre missat var i stort sett 
samtliga förbrukningsmaterial, inklusive 
handskar. Handskarna var pudrade och inte 
avsedda för någon renare hantering, tork-
dukar fanns på stora rullar. Torkmaterialet 
var inte avsett för renrumsanvändning då 
genererade partiklar.

Inget självändamål
Det finns en anledning till att man kan köpa 
handskar och andra förbrukningsmaterial 
som är tillverkade och förpackade i en ren 

miljö. Ingen bygger ett renrum eller annan 
kontrollerad lokal bara för att det är kul 
eller för att kunna skryta inför sina kunder 
eller konkurrenter. Renhet kostar pengar. 
Det är inte svårare än så. Om man har krav 
på en högre och kontrollerad renhet måste 
detta kunna betala sig, d.v.s. man måste 
kunna få tillbaka denna extrakostnad från 
sina kunder.

Handskar
Om man arbetar på en vårdscentral och ska 
skydda sig själv från eventuella smittämnen 
som patienterna är bärare av, är det oftast 
helt acceptabelt med handskar som packats i 
50 pack i papplådor och som inte har någon 
specificerad renhet. Om man däremot arbetar 
på en vävnadsinrättning på ett sjukhus måste 
handskarna vara puderfria, sterila och dess-
utom packade i par och godkända för använd-
ning i den specificerade renhetsklassen.

Förbrukningsmaterial
Det finns en hel mängd produkter som in går 
i denna grupp, allt från handskar, mun-
skydd, skoskydd, torkdukar, tops, moppar, 
kläder, dukar, lakan etc. Alla dessa måste 
väljas med omsorg och för att passa in 
exakt på de ställen där de ska användas. Det 
räcker tyvärr att man väljer fel kvalitet på en 
av dessa produkter för att en hel produktion 
ska falera. •
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