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PREOPERATIV
Desinfeksjon 

Klorheksidin Sage 20 mg/ml impregnerte puter (kluter) 

Preoperativ forberedelse

Desinfeksjon av huden kvelden før 
operasjonen:

•  Pasienten dusjer eller bader.

•  En time etter dusjing før på 
 Klorheksidin Sage. Da er alle 
 hudporer godt lukket.

• Ta en klut fra pakken. Stryk 
 Klorheksidin Sage på hvert 
 område av kroppen i rekkefølge 
 som vist i trinn 1 til 6.

• Stryk på Klorheksidin Sage i en 
 frem-og-tilbake bevegelse. 
 Sørg for å dekke hvert område 
 grundig. Det kan være nødvendig 
 med litt hjelp.

• Bruk alle klutene i pakken.

• La huden lufttørke. 
 Kle på rene klær/nattøy.

Desinfeksjon av huden om 
morgenen før kirurgi:

• Ikke dusje, bade eller vaske håret.

• Ta en ny pakke og følg samme 
 instruksjon for påføring som anvist 
 tidligere.

Viktig: 
Unngå kontakt med øyne og ører.
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Klorheksidin Sage klutene kan bestilles på apoteket. 
Varenr.: 135487,  6 kluter/pk.

Slik påfører du CHG

1. Påfør på hals og bryst.

2. Påfør begge armer. Start med skulder 
 og slutt på fingertuppene. 
 Husk armhulen!

3. Påfør høyre og venstre hofte samt 
 lysken. Sørg for å komme godt inn i 
 folder på magen og i lysken.

4. Påfør høyre ben, start på låret og 
 avslutt på tærne. Vær grundig i 
 knehasen.

5. Påfør venstre ben, start på låret og 
 avslutt på tærne. Vær grundig i 
 knehasen.

6. Desinfiser ryggen. Start fra nakken 
 så til rygg og til slutt baken. Her kan 
 det være greit å få hjelp.

Huden kan etter påføring føles noe 
«klissete» dette blir borte i løpet av 
noen minutter.

For å åpne pakken: Hold pakken i den
ene hånden, dra av klaffen på fremsiden 

av pakke, med andre hånden. Det blå
skumomslaget skal kastes.

Bruk kluten direkte fra pakken.

Ikke skyll av, ikke bruk kremer, lotion,
eller sminke etter påføring.

Du kan varme pakken i mikrobølgeovn/
varmeskap om du ønsker varme kluter.

NB: Max 82 timer i varmeskap

Kast klutene etter bruk.


