Fotvård
Förutom allmänna krav och råd angående hygienlokal gäller följande när du bedriver fotvård.

Lokal och utrustning



Använd steril utrustning. Engångsmaterial som steriliserats och förpackats industriellt är
att föredra ur smittskyddssynpunkt.
Platsen du arbetar vid måste vara lätt att göra ren efter varje kund. Det ska finnas plats att
skilja på steril och icke steril utrustning.

Hygien och rengöring











Skyddshandskar av engångstyp ska användas.
Särskilda arbetskläder bör användas.
Använd skärande verktyg, som till exempel skalpellblad av engångstyp. Rengör och
desinfektera skaften mellan behandlingarna.
Sterilisera övriga verktyg, som filar, tänger och liknade, efter varje behandling.
Använd helst insatsskydd av engångstyp i fotkaren, i annat fall måste karen rengöras och
desinfekteras mellan varje kund.
Använd slipmaskiner som är utrustade med skyddsanordning, exempelvis dammsug eller
vattendusch, för att minska halten av damm och sliprester i luften.
Skicka i första hand instrumenten som ska steriliseras till en sterilcentral. I andra hand kan
sterilisering ske i egen autoklav. Autoklaven måste kontrolleras regelbundet bland annat
genom att sporprov skickas för analys.
Rengöring, desinficering och sterilisering av instrument ska ske i ett avskilt utrymme med
god plats för att kunna skilja på sterilt och icke sterilt.
Om det görs flera olika behandlingar i lokalen, bör behandlingar som innebär stor
infektionsrisk avskiljas från övriga på ett lämpligt sätt.

Egenkontroll
I egenkontrollen ska det bland annat ingå dokumentation över rengöringsrutiner och rutiner
för hantering av avfall. I egenkontrollen ska det även finnas en förteckning över de kemiska
och biotekniska produkter som hanteras inom verksamheten. Förteckningen ska innefatta
produktens namn, mängd och klassificering med avseende på hälso- och miljöfarlighet.

Mer information
Mer information om hygienverksamheter finner du i publikationen ”Yrkesmässig hygienisk
verksamhet – piercing, tatuering, fotvård, massage m.m” på socialstyrelsen.se.
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