Vaksinasjonsutstyrkoronavaksinasjonsprogrammet
Webinar 28 januar 2021

Informasjonstiltak

• Det er utarbeidet brukerveiledere for bruk av
kjølebokser og temperaturloggere
• Informasjon om vaksineutstyr, beskrivelse og planlagt
bruk av utstyr og brukerveiledninger ligger i
Helsedirektoratets "koronaveileder" kap. 3.

• Det er etablert en egen mailadresse for spørsmål
vedrørende utstyr: vaksineutstyr@helsedir.no Denne
besvares løpende alle hverdager.
• Planlagt webinar 28.1 og 4.2 kl 11 - 12

Konkret om bruk
av utstyr

Det er 1 ml sprøyter som
skal benyttes til å sette
• 1 mlvaksiner.
sprøyter som skal benyttes til å sette vaksiner.

• Blå og grønne kanyler kan benyttes til opptrekk og
injisering av vaksine – sjekk veileder hos FHI!
• Opptrekkskanyler med filter skal ikke benyttes
• Spritservietter til desinfeksjon av hud er utsendt,
spritservietter til desinfeksjon av hetteglass ettersendes
• Ad levering av smitteavfall – sjekk lokale avtaler og følg
disse

Konkret om bruk
av kjølebokser
- sjekk
bukerveiledningen

Deter
er et
1 ml
sprøyter somved transport av vaksinen. For lengre
• Boksen
hjelpemiddel
skal benyttes til
sette
tids oppbevaring
avåvaksinen
anbefaler vi kjøleskap.
vaksiner.

• Bruk temperaturloggere for å kontrollere rett temperatur
• Dometic kjøleboks har ikke innebygget vifte slik at temperaturen
kan variere litt fra bunnen til toppen av boksen. Det er derfor for
disse boksene viktig at vaksinen ikke legges på bunnen slik at
vaksinen blir for kald. Anbefaling; legg vaksinen ca 10 cm over
bunnen
• Uten tilkoblet strøm/batteripakke kan vaksinen oppbevares der i
inntil 1 time.
• Bruk batteripakke eller kobling til strøm i bilen ved lengre
transport. Batteriet må lades før bruk.

Hvorfor og hvordan
bruke
temperatur-loggeren

• Temperaturloggeren skal kontrollere at vaksinene
oppbevares i tråd med anbefale grenseverdier
• Forhåndsprogrammerte grenseverdier:
• Mellom 2°C og 8°C

• Vaksinene skal oppbevares i kjøleskap eller i kjøleboks,
og temperaturloggeren måles opp mot den temperaturen
disse er innstilt på

• Sjekk alltid riktig temperatur før vaksinene tas i bruk

Sjekk informasjon i
Spørsmål, mangler,
uklarheter eller behov
til neste webinar?

• Helsedirektoratets
"koronaveileder" kap. 3.
Kontakt oss på:

• Vaksineutstyr@helsedir.no
Gi oss tilbakemelding på webinar via
Questback!

