Uttalande om engångprodukter

Uttalande 2007/03/27
Vad menas med ‘engångs’?
Den officiella definitionen av engångs-symbolen angivet i EN 980 är ‘återanvänd ej’. För medicinsk utrustning är det även generellt
accepterat att engångs betyder ‘för användning på en patient’. Vägledning från MHRA föreslår att produkter för engångsbruk bör
användas under ett ingrepp, men uttrycket ‘ingrepp’ är inte definierat.

Vad betyder ‘återanvända’?
Återanvända är är ett nytt tillfälle av användning, eller upprepade tillfällen av användning av medicinsk utrustning som har
genomgått någon form av återvinning mellan varje användningstillfälle.

Vad menas med ‘återvinning’?
Återvinning är att göra en använd produkt lämplig för användas igen genom rengöring, desinfektion, sanering, sterilisering,
upprustning, eller omförpackning.

Medicinsk utrustning för engångsbruk - sammanfattning

•
•

för användning på endast en patient
får inte återanvändas

Medicinsk utrustning för enpatientsbruk
Viss medicinsk utrustning kan beskrivas som ‘enpatients’. Detta är inte samma som engångs. Uttrycket ‘enpatients kan
användas om produkter som kräver viss återanvändning om de används mer än en gång. Metoden för återanvändning beskrivs i
bruksanvisningen.

Inget av ovanstående - flergångsanvändning
“Viss medicinsk utrustning, som andningsfilter och absorbrar kanske inte hamnar i någon av ovanstående kategorier om de inte är:

•
•

engångs eller enpatients, eftersom de kan användas på mer än en patient
återanvändningsbara, eftersom de kan användas igen. “

Dessa produkter kan användas upprepade gånger på flera patienter, om ett lämpligt och godkänt andningsfilter för engångsbruk
används mellan produkten och varje patient.
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