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Klargøring, opbevaring og håndtering af ekstra testmateriale i rent depot 
 

For at forebygge spild af testmaterialer, er det vigtigt, at I kun åbner en kasse med testkit ad gangen. 
 
Du har mulighed for at åbne en ekstra kasse med testkit, som bruges som rent depot. Kassen skal klargøres 
og håndteres som nedenfor beskrevet. 
 

 
Klargøring 
Udfør hånddesinfektion - 30 sekunder 
 
Du skal ALTID spritte hænder før og efter håndtering af ekstra 
testmateriale fra det rene depot 

Hvis der er behov for ekstra materialer, mens der testes er det altid den 
”rene” testemedarbejder, der tager tingene frem 

 
 

Desinfektion af bordet 
Bordet desinficeres med engangsserviet 

Start ved bordkanten  

Tør af i cirkler 

Slut på midten af bordet 

Sprit hænder – 30 sekunder 

 

 

Pak en kasse ud 

Med rene hænder 

Luk kasse op 

Gem kassen den skal bruges til opbevaring  

 

 

 

Gør poser klar til rør og pipetter 

Fold kanten ned på 2 poser 
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Skil rør fra pipetter 

Masser posen med rør og pipetter så rørene 
ligger øverst i posen 

Hæld rørene over i en særskilt pose, uden at 
røre ved dem 

 

 

Du har nu pipetterne tilbage i posen 

Hæld pipetterne i en særskilt pose, uden at 
røre ved dem 

 

 

 

Pak det rene depot 

Placer de forskellige ting i kassen, så 
det er let at komme til dem 
efterfølgende.  

 

 

 

 

Opbevaring af rent depot 

Skiv ”Rent depot” på kassen med store bogstaver 

Opbevares i jeres plastkasse med låg på 

 

 

 

Hvor længe kan papholderen bruges? 

Papholderen kan bruges på det samme sted, men skal smides ud, 
når den sidste test på det sted er udført. 

Det betyder, at I over tid vil kunne samle et lille lager af 
papholdere, som gemmes i det rene depot. 

 


