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Dekontaminationsinstruktioner för QuikRead go-instrument som ska på Service/reparation 
 
 
Enligt den aktuella informationen är ytstabiliteten för SARS-CoV-2 på plast och stål 72 timmar och på 
kartong 24 timmar (van Doremalen 2020). Enligt (Kampf et al 2020) kan desinfektionsmedel med 62-
71% etanol eller 0,1% natriumhypoklorit minska koronavirusföroreningar på ytor inom en minut 
efter exponering. En koncentration av 70% etanol rekommenderas också av WHO för desinfektion av 
små ytor. 
 
Rengöring med alkohol enligt instruktionerna i QuikRead go-bruksanvisningen är tillräcklig för 
desinficering av SARS-CoV-2. Som en extra försiktighet rekommenderas en garanti på 72 timmar 
innan den tas i bruk på en ny plats. 
 
Följ instruktionerna för rengöring av QuikRead go-instrumentet: 
 

1. Rengör instrumentets utsida regelbundet med en luddfri trasa fuktad med vatten 

2. Var särskilt uppmärksam på rengöring av skärmen 

3. Se till att ingen vätska rinner ut på kanterna på skärmen, mätbrunnen eller kontakterna 

4. Vid behov kan ett milt rengöringsmedel användas 

5. Använd inte organiska lösningsmedel eller frätande ämnen 

6. Spill av potentiellt infektiöst material ska omedelbart torkas med absorberande pappersduk och 

de kontaminerade områdena torkas med ett vanligt desinfektionsmedel eller 70% etylalkohol. 

7. Material som används för att rengöra spill, inklusive handskar, ska kasseras som biologiskt farligt 

avfall 
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