
Den voksende mængde af hospitalsprocedurer kombineret med opgradering  
og håndhævelse af standarderne for infektionsforebyggelse lægger pres på  
hospitalernes processer. Sikkerheden skal sikres ved at forebygge infektion og 
fremme bedre sundhed – og det skal foregå på en omkostningseffektiv måde. 
Engangsprodukter blev udviklet specielt til at være en hygiejnisk løsning, der 
fjerner behovet for desinfektions- eller sterilisationsprocesser på hospitalet.

Engangsprodukter

Medelas engangsprodukter er beregnet til at blive anvendt en enkelt gang eller en 
enkelt dag på hospitaler, uden at det er nødvendigt med rengøring før første brug. 
Hvert hospital er unikt, og hver situation kræver en skræddersyet tilgang. Kun ved  
at have begge komplette produktserier, Ready-to-Use og EO-steril, vil Medela kunne 
tilbyde en integreret produktløsning, der passer perfekt til hver enkelt situation. Det er 
grunden til, at Medela arbejder hen imod at have et sådant komplet produktprogram.

Engangsprodukter
Produkter beregnet til brug en enkelt gang eller en enkelt dag på hospitaler og klinikker. Der er ikke behov for rengøring  
før første anvendelse.

Ready-to-Use 
l  Et hygiejnisk sikkert 1  og omkostningseffektivt valg

l  Hygiejnisk sikker 1 til brug ved fuldbårne, for tidligt  
fødte og syge spædbørn og deres mødre 1

l  Formet ved over 150 grader celsius ( 302 °F )

l  Produktion og pakning foregår i renrum under  
laminar strømning *

l  Mere end 10 gange renere end flaskevand 2

l  Hvert parti bliver mikrobiologisk testet 3 inden frigivelse

l  Koster mindre end Medelas sterile produkter

l  Uden EO-gas

Steril
l  Produkterne gennemgår en valideret proces i  

overensstemmelse med de gældende standarder 3,4  
for sterilt medicinsk udstyr

l  Ikke blot „steriliseret“ eller „præ-steriliseret“,  
men sterilt i hele produktets holdbarhedsperiode 

l  Individuel steril indpakning sikrer sterilitet for  
hvert enkelt produkt

l  Engangsprodukter giver minimal risiko for  
kontaminering over tid

* Kabinet med laminar strømning med luftkvalitet lignende ISO 8 eller i renrum med ISO-certificering i klasse 7 eller 8 5

til udpumpning, indsamling, opbevaring og håndtering  
af brystmælk samt madning

Engangsprodukter til hospitaler
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www.medela.com

Kildehenvisninger

1   Deutsches Beratungszentrum für Hygiene. 
Konklusion på risikovurderingen af produkti-
onsmetoden for „Ready-to-Use“-produkter 
(2014).

2 Bundesministerium der Justiz. Verordnung 
über die Qualität von Wasser für den 
menschlichen Gebrauch (Trinkwasser-  
verordnung – TrinkwV 2001) (2001).

3   DIN EN ISO 11737-1: Sterilisation af 
medicinsk udstyr - Mikrobiologiske metoder 
- Del 1: Bestemmelse af population af 
mikroorganismer på produkter

4 ISO 11607-1: Pakkematerialer til slutsterilisa-
tion af medicinsk udstyr - Del 1: Krav til 
materialer, sterilbarrieresystemer og 
pakkesystemer, ISO 11607-2: Emballage til 
slutsteriliseret medicinsk udstyr - Del 2: Krav 
til udformning, forsegling og samleproces-
ser, ISO 11135-1: Sterilisation af sundheds-
plejeprodukter - Ethylenoxid - Del 1: Krav til 
udvikling, validering og rutinekontrol af en 
sterilisationsproces for medicinsk udstyr

5 ISO 14644-1 Renrum og tilknyttede 
kontrollerede områder. Del 1: Klassifikation 
af luftrenhed

6   Medela. CFU-begrænsninger for Medelas 
Ready-to-Use-produkter (overvågningsdata 
2013).

Ready-to-Use
Medelas Ready-to-Use-produkter er hygiejnisk sikre 1 og omkost-
ningseffektive engangsprodukter til alle hospitaler, hvor brugen  
af et ikke-sterilt produkt er tilladt. 

Ofte kræver lokale retningslinjer eller bestemmelser ikke sterilitet eller 
brug af sterile produkter i forbindelse med håndtering af brystmælk. 
Eksempelvis anvendes processer som pasteurisering frem for sterilisation 
som normen for donormælk. Derfor anbefaler Medela Ready-to-Use- 
produkter som den bedste hospitalsløsning til udpumpning, indsamling, 
opbevaring og håndtering af brystmælk samt til madning. 

Fremstillingsprocesserne giver færdige Ready-to-Use-produkter, der ikke 
kræver yderligere rengøring ved hjælp af fysiske eller kemiske metoder. 
Disse ekstra trin er blevet overflødige, fordi hygiejnisk produktion medfører 
et gennemsnitligt niveau af kolonidannende enheder pr. produkt på mellem 
0 og 2 6. Begrænsningsniveauet sikrer, at Ready-to-Use-produkter altid er 
mere end 10 gange renere end flaskevand 2. De bliver løbende mikrobiolo-
gisk testet for at sikre dette lave bakterieindhold og fraværet af relevante 
patogene bakterier 6. Derudover er de godkendt til syge spædbørn, for 
tidligt fødte spædbørn, fuldbårne spædbørn og deres mødre 1.

EO-sterile
Medelas sterile produkter er valideret som sterile i henhold til EN/
ISO-standarderne 4 for medicinsk udstyr: ISO 11607-1, ISO 11607-2, 
ISO 11135-1. Individuel steril indpakning sikrer sterilitet for hvert 
enkelt produkt, indtil emballagen åbnes eller bliver beskadiget,  
eller indtil udløbsdatoen.

Sterilisation er absolut og udrydder pr. definition alt mikrobielt liv.  
At opnå sterilisation er dyrt og ofte unødvendigt. Sterile engangsproduk-
ter skal anvendes i de tilfælde, hvor lokale bestemmelser eller retningslin-
jer kræver sterilitet.

Få mere at vide på www.medela.dk, eller kontakt din lokale Medela-forhandler. 

Sweden
Medela Medical AB
Box 7266, 187 14 Täby, Sweden
Phone +46 8 588 03 200
Fax +46 8 588 03 299
info@medela.se
www.medela.se




