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u är vi inne på ett nytt år och vi kom-
mer även i fortsättningen att ha med 
Månadens Produkt. Detta nummer 

av RenaRum behandlar handskar och andra för-
brukningsartiklar. Förutom en inledande text om 
produkterna, ser Du leverantörer av denna typ av 
produkter till höger.

Allt arbete som har med renhet och hygien att göra 
kräver i sig en renhet för att kunna motsvara de krav 
som vi ställer på vår produkt alternativt vår process. 
Detta gäller inte enbart råvaror och halvfabrikat, 
som vi använder vid tillverkningen eller hanteringen, 
utan i minst lika hög grad allt annat som ska vara 
delaktigt i processen, även alla de föreberedelser och 
efterarbeten som förekommer.

Hur rena ska mina förbrukningsartiklar vara?
Den allra svåraste frågan att besvara i detta sam-
manhang är hur rent måste allt vara? Det generella 
svaret är att allt måste hålla minst samma renhet 
som produktionslokalen alternativt den del av pro-
cessen där produkten exponeras.

Arbetar man aseptiskt, d v s med att hantera 
en steril produkt utan att den blir förorenad med 
mikroorganismer, så ska allt vara sterilt, d v s ren-
göringskemikalier, torkdukar, moppar, handskar, 
e t c måste vara sterila, alltså helt fria från levande 
mikroorganismer.

Vid arbete som kräver en lägre nivå av renhet, d 
v s icke-sterilt, är det ofta svårare att bestämma hur 
rena alla dessa förbrukningsmaterial måste vara. 
Här förlitar man sig på den praktiska erfarenhet 
som man har inom organisationen.

Vad är då att betrakta som förbrukningsmaterial
Förbrukningsmaterial är sådant material som inte 
återanvänds efter t ex en behandling, som disk eller 
tvätt. Exempel på förbrukningsmaterial är tork-
dukar av papper, engångsmoppar, engångskläder, 
munskydd, hårskydd, handskar, swabbar.

Ytterligare information om olika typer av förbruk-
ningsmaterial fi nns från IEST, Institute of Environ-
mental Sciences and Technology:
•  IEST-RP-CC-004.3 “Evaluating Wiping    
 Materials Used in Cleanrooms and Other 
 Controlled  Environments”
•  IEST-RP-CC-005.3 ”Gloves and Finger 
 Cots Used in Cleanrooms and Other Controlled   
 Environments”
•  IEST-RP-CC-018.4 “Cleanroom Housekeeping
 – Operating and Monitoring Procedures”
•  IEST-RP-CC-025 ”Evaluation of Swabs Used in  
 Cleanrooms” (inte publicerad än)

Nästa månads produkt är renrumskläder! 
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Dina leverantörer

Vita Verita
Magnus Kumbrant
08-584 606 40
magnus@vitaverita.com
www.vitaverita.com

Bergman Labora AB
Carina Eckhardt
08-625 18 81
carina.eckhardt@bergmanlabora.se
www.bergmanlabora.se 

VWR International
08-621 34 00
info@se.vwr.com 
www.se.vwr.com 

Tillquist AB
Robin Gustafsson
0702-83 93 58 
robin.gustafsson@tillquist.se

https://se.vwr.com/app/Header?tmpl=/products/cleanroom.htm

