
 

 

Vattenlösliga tvättsäckar 
Användar guide 1:2 
 

Vattenlösliga tvättsäckar har i många år använts över hela världen för att uppfylla kraven 

vid hantering av förorenade och infekterade textilier genom säker isolering, transport och 

desinficering. Korrekt hantering säkerställer att patienter och personal inte utsätts för onödiga 

infektionsrisker. 

 

Denna instruktion är avsedd att hjälpa både användare och tvätterianställda att använda 

vattenlösliga plastsäckar på rätt sätt. 

 

 

Instruktion hur man använder Vattenlöslig Plastsäck (tvättsäck) 
 

 Använd handskar när du lägger förorenade/kontaminerade textilier i tvättsäcken. 

 Vira in fuktigt eller vått linne i torrare tvätt. 

 Överbelasta inte säcken, den ska vara fylld till högst 2/3. 

 Förslut säcken med rosa band - 

      KNYT INTE IHOP SÄCKEN MED EN KNUT LÄNGST UPP. 

 Placera säcken i en yttre transportsäck av polyester eller polyeten. 

 Ta av handskarna och kassera dem. 

 Förvara de fyllda säckarna torrt i väntan på och under transport. Lagringstemperatur 7°C 

till 30°C vid luftfuktighet 20 till 70 %. 

 Placera oöppnad plastsäck i tvättmaskinen. 

 Var noga med att inte överfylla tvättmaskinen. 

 När vatten strömmar in i maskinen löses det kallvattenlösliga förslutningsbandet upp och 

säcken öppnas. 

 Följande tvättcykel ska innehålla vatten med en temperatur på 65°C till 75°C under 3 

minuter i enlighet med HSG(95)18 för att säcken ska fullständigt lösas upp.   

 Obs att som termisk desinficerings temperatur för tvättgods så rekommenderas en 

tvättemperatur över 71°C.  

 Tvätten processas på normalt sätt, inga speciella procedurer behöver följas.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Vattenlöslig Plastsäck 
Användar guide 2:2 
FELSÖKNING 
 

Varför börjar säcken lösas upp redan när man lagt i tvätt? 

Detta kan inträffa om man lägger våta textilier i säcken utan något annat skydd. För att 

undvika att detta sker ska vått linne lindas in i torra och absorberande textilier innan det 

placeras i säcken. 
 

Varför har inte säckarna lösts upp i tvätten? 

Den vanliga symptomen för detta är att man hittar geléliknande klumpar av olösta säckar 

bland textilierna efter tvätt. Ibland fastnar små klumpar på linnet. Det finns flera orsaker till 

att så sker. Det redovisas nedan i ordning efter sannolikhet. 
 

1. Tvättmaskinen körs inte i rätt temperatur. Detta beror antingen på maskinfel vilket kan 

åtgärdas eller att man med avsikt kör på en lägre temperatur. Man måste använda program 

med minst 71°C  tvättemperatur för att undvika problem.  

2. En del maskiner har inställningsmöjlighet av vattennivå. Har den ställts för lågt kan 

följande inträffa: 

 Låga vattennivåer ökar utrymmet för säckarna att röra sig i. Därvid ökar den 

mekaniska bearbetningen av materialet men får också till följd att mängden vatten som 

ska lösa upp säckarna är otillräcklig. 

 Det påverkar också den effektiva koncentrationen av tvättmedel vilket i sin tur kan 

reducera upplösningen. 

 Genom materialets minskad kontakt med vatten kan följden bli att den termiska 

desinficeringen ej uppnås. 

 

Varför är det viktigt att inte slå en knut på säcken? 

Någon kan frestas att försluta säcken genom att slå en knut längst upp. Detta kan få till följd 

att knuten som är mycket solid inte låter vattnet tränga in och lösa upp den varvid säcken 

förblir oöppnad. För att undvika att så sker bör personalen informeras och undervisas i 

användandet av det till varje säck medföljande förslutningsbandet. 

 

Varför lämpar sig inte säckarna att användas i konsumentmaskiner? 

Detta problem är mest sannolikt att inträffa på ett vårdhem, ett äldreboende eller liknande än 

på ett sjukhus. Säckarna är egentligen inte tänkta att användas i konsumentmaskiner då 

trummorna är för små för att ge tillräcklig rörelse, vattennivån för låg och möjlighet till 

korrekt temperaturinställning otillräcklig för att konceptet ska fungera. Dissolvo Sacks, de 

lösningsbara membransäckarna är däremot idealiska för de mindre maskinerna. 

 
Anmärkning: 

Denna information grundar sig på vår nuvarande kunskap och tillhandahåller allmänna råd vid användande av dessa produkter. Den ska 
därför inte tolkas som garanterande av speciella egenskaper hos nämda produkter eller passande för ett särskilt ändamål beroende på vilket 

sätt produkterna har hanterats under lagring, påfyllnad, transport och hantering. Den är inte avsedd att på något sätt vara uttömmande eller 
som substitut för en nuvarande eller potentiella användares egna värderingsmetoder. 


