
”Även om alla människor har miljontals 
bakterier på huden ska sjukhus inte tolerera 
några infektioner som kan undvikas”  
Public Accounts Committee, den 10 november 20091 
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Tidigare har åtgärder för infektionsprevention varit inriktade på aseptik hos 
vårdgivare och omgivning.4 

Ny evidens om betydelsen av patientens egen hud förändrar bilden.4 

80%

På en enda kvadratcentimeter hud kan det finnas så många 
som 10 miljoner aeroba bakterier.2 

Hudbakteriers betydelse 

av de residenta hud-
bakterierna finns i 
överhudens fem 
yttersta cellager3



Risken för kontamination

av de kateterrelaterade 
systemiska infektionerna 
orsakades av 
kontamination med 
hudflora.7 

av alla positiva blododlingar 
kan vara positiva på 
grund av förekomst av 
kontaminanter.8 

Varje gång hudbarriären bryts vid ett medicinskt ingrepp riskerar 
patienten att kontamineras av sin egen hudflora.5 

* Surgical Site Infection

”Patientens 
endogena hudflora 
är källan till 
patogenerna i de 
flesta fallen av SSI*”6 

60% 50%



Kirurgiska ingrepp kan öppna dörren för 
hudfloran 

Övervakningsprogram som bygger på data för inlagda patienter kan kraftigt 
underskatta incidensen och kostnaden för SSI.12,13 

SSI orsakas ofta av patientens egen hudflora genom att 
operationssnittet ger mikroorganismerna en ingång.4,5 

SSI är 
allvarliga 
och 
kostsamma 

1 av 7 av alla sjukhusförvärvade infektioner är 
SSI.1 

SSI kräver i genomsnitt ytterligare 6,5 
dagars sjukhusvård och sjukhuskostnaderna 
fördubblas.9 

Patienter med SSI löper 60 % större risk 
att behöva IVA-vård, 5 gånger större risk att 
behöva läggas in på nytt och dubbelt så stor 
risk att dö.10 

Den hälsorelaterade livskvaliteten kan 
försämras signifikant.11 
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ChloraPrep ger bättre skydd mot SSI 

Jämfört med 0,5 % klorhexidin/70 % isopropylalkohol. 

Frekvens av SSI till följd av resektion av vena saphena har 
rapporterats på 1 av 5 patienter15 

Preliminära resultat från en brittisk, prospektiv, randomiserad studie av 
bypassoperationer stödjer ChloraPreps potential att minska risken för 
SSI.15

Incidens av 
ytlig SSI efter 
utskrivning (% 
patienter)15

0.5% klorhexidin/ 
70% isopropylalkohol 

n=24

ChloraPrep
n=22

p=0.0502

20.8

0

ChloraPrep har visat sig minska 
incidensen av SSI14 



20

15

10

5

0

1.6

15.0

6.4

3.3 4.2

ChloraPrep ger bättre skydd mot SSI 

Vid minimal invasiv kirurgi
Inläggning av intravaskulära katetrar är en bra modell för minimalt 
invasiv kirurgi.16 

ChloraPrep minskade kateterrelaterade systemiska infektioner på ett 
universitetssjukhus med 62 %17

Pre-intervention Following 
education 

programme

Following 
introduction of 
silver-platinum 

catheters

Following 
introduction of 

ChloraPrep

Following 
introduction of 

sterile barrier kits

Frekvens av 
kateterrelaterade 
infektioner i 
blodbanan 
delfrekvens/1000 
kateterdagar17

ChloraPrep har visat sig minska 
incidensen av SSI14 



ChloraPrep har visat sig minska incidensen 
av SSI14  - Huddesinficerande effekt 

Grunden för effektiv huddesinficering 
De många alternativen för huddesinficering bidrar till att metoderna 
varierar kraftigt mellan, och ibland till och med inom, enheter19,20 
 – frekvensen av SSI varierar också stort mellan sjukhus.13,21 

“ . . . smittskydd och infektionsprevention har uppgivits som skälet till 
många rutiner som utförs trots att det inte finns någon evidens för 
att sådana åtgärder minskar risken för infektion”⁵  

Det finns två faktorer som bidrar till effektiv antiseptisk 
hudförberedelse:9 

1
typen av

antiseptikum

2
applikations-

metoden



Evidens för valet av antiseptikum 

ChloraPrep, som innehåller 2 % klorhexidinglukonat och 70 % 
isopropylalkohol, har uppvisat signifikant bättre antimikrobiell 
aktivitet än:22-25 

70 % isopropylalkohol
0,5 % klorhexidin, vattenlösning
2,0 % klorhexidin, vattenlösning
4,0 % klorhexidin
0,5 % klorhexidin + 70 % isopropylalkohol
0,7 % jodofor + 74 % isopropylalkohol
0,75 % jodlösning + 1 % jodlösning
joderad povidon

ChloraPrep är effektivt mot ett stort antal mikroorganismer, däribland 
MRSA, VRE, Clostridium difficile, koagulasnegativa stafylokocker och de 
flesta virus och svampar26-28

Optimalt medel 
för preoperativ 
huddesinfiering:27

ChloraPrep:

Snabbt
ChloraPrep har hög aktivitetsnivå inom 30 
sekunder23 medan det tar 2–3 minuter innan full 
effekt uppnås med joderad povidon.26

ChloraPrep verkar i minst 48 timmar23,29 medan 0,5 
% klorhexidin28 och jodoforer har visats ha 
kortvarigare verkan.30

Till skillnad från joderad povidon fortsätter 
ChloraPrep att verka vid förekomst av blod.27

Varaktigt

Praktiskt
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En fram- och tillbakarörelse användes i alla fas III-
studier av effekten för ChloraPrep-applikatorer33 

Evidens för applikationsmetoden

Koncentrisk applicering är inte evidensbaserad33-35 

– om antiseptikumet appliceras med en cirkelrörelse i 
samma riktning kanske det inte tränger ner i hudsprickor 
och fissurer.26

En snabb avtorkning med en antiseptisk lösning räcker inte för att minska 
bakteriebördan i någon betydande grad innan huden punkteras.31,32 

Den finns evidens för att en fram- och tillbakarörelse minskar antalet 
mikroorganismer på huden.35-37 

Minskning av bakteriebelast-
ningen efter desinfiering av en 
donatorarm (logaritmisk min-
skning)36

   Cirkelrörelse            Fram- och 
             tillbakarörelse
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ChloraPrep är en beprövad metod för 
huddesinficering

CABG
Med ChloraPrep innehöll förband som togs av 24 timmar efter 
operationen ett signifikant mindre antal mikroorganismer än förband 
från patienter vars hud hade desinficerats med 0,5 % klorhexidin/70 % 
isopropylalkohol.15 

0,5 % klorhexidin/ 70 % 
isopropylalkohol, n=24

0,7% jod/ 74% isopropylalkohol, 
n=40 

Fot- och fotledskirurgi
Foten är en unik miljö för tillväxt av ett stort antal bakteriearter.24

ChloraPrep halverade antalet positiva odlingar från hallux/tår jämfört med 
desinficering med jod/alkohol.24

Frekvens positiva 
odlingar  
(%patienter)24

Genomsnittligt 
antal CFU:er 
24 timmar efter 
operation15

ChloraPrep n=22

ChloraPrep n=40
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Povidone-iodine
n=50

0.7% iodine/ 
74% isopropyl alcohol

n=50

ChloraPrep
n=50

 Före Chloraprep (tork med 0,5% 
klorhexidinacetat/isopropylalkohol)

  ChloraPrep 

South Midlands South West London South East Anglia North West

15

10

5

0

ChloraPrep är en beprövad metod 
för huddesinficering 

Axelkirurgi
ChloraPrep dödar bakterier från axelregionen före operation effektivare 
än jodofor/alkohol och joderad povidon.25
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Frekvens positiva odlingar 
(% patienter)25

Nationell frekvens av 
otillfredsställande arm-
desinficering före och efter 
införandet av ChloraPrep 
(%)18,38  

(otillfredsställande definierat som ≥5 
CFU/platta efter desinficering) 

National Blood Service i Storbritannen

ChloraPrep utvärderades av National Blood Service i en satsning på att 
minska risken för transfusionsöverförda bakterieinfektioner.18,38  
– ChloraPrep var 10 gånger effektivare än torkar med 0,5 % klorhexidin/
isopropylalkohol vid desinficering av armen.

ChloraPrep infördes som “bästa metod” i hela National Blood Service18

1.8



Evidens för applikationsmetoden

Lösningen hålls steril i en glasampull före 
aktivering så att risken för kontamination 
undanröjs.36 

I linje med ANTT™* kommer operatörens 
händer inte i kontakt med patientens hud, vilket 
förhindrar korskontamination.36

Skumplastdynan reglerar flödet för att undvika 
stänk/vätskeansamling samtidigt som den 
varsamt hjälper till att exponera bakterier i de 
djupare cellagren.

* Aseptic Non Touch Technique

av sjukvårdspersonalen som deltog i en studie, 
föredrog ChloraPrep-applikatorn framför en 
jodberedning eftersom den var enklare och 
snabbare att använda samtidigt som den 
orsakade mindre kladd.39 

93%



ChloraPrep har en erkänd roll inom 
infektionsprevention

2002
• American Academy of Pediatrics
• Centers for Disease Control and Prevention

2003
• National Institute for Health and Clinical Excellence
• Society for Interventional Radiology

2006
• Health Protection Agency Rapid Review Panel Recommendation 1
• National Kidney Foundation

2007
• epic2: Guidelines

2010
• The World Health Organisation
• A Strategy for the Control of Antimicrobial Resistance in Ireland (SARI)

2011
• Department of Health Saving Lives Delivery Programme: HIIs
• Health Protection Agency Rapid Review Panel Recommendation 1
• Institute for Healthcare Improvement

2012
• Scottish Intensive Care Society Audit Group (SICSAG)
• Health Protection Scotland 
• Royal College of Nursing
• Royal College of Surgeons in Ireland & Royal College of Physicians of Ireland
• Association of Breast Surgery/British Association of Plastic, Reconstructive and     
   Aesthetic Surgeons

2014
• epic3: Guidelines

ChloraPrep upp-
fyller många org-
anisationers rikt-
linjer för smittskydd, 
bland annat:



Produkter och täckningsyta
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Användning av applikatorn:

1. Tryck 2. Applicera 3. Låt torka

Tryck på vingen/vingarna 
för att frigöra lösningen. 
Det hörs ett knäpp när 
ampullen bryts.

Börja vid snittstället. Tryck 
försiktigt applikatorn mot 
huden så att lösningen 
blöter dynan.

Applicera genom att vars-
amt skrubba i en fram och 
tillbaka rörelse i cirka 30 
sekunder utefter snitt-
stället. Fortsätt sedan ap-
pliceringen utåt mot sidor-
na.

26 ml applikatorn inne-
håller två bomullspinnar. 
Bomullspinnarna kan i 
förekommande fall fuktas 
mot den blöta dynan och 
användas till att tvätta 
naveln.

Låt området självtorka helt 
innan sterila dukar läggs 
på. Klappa inte torrt eller 
torka av. Kasta applikatorn 
efter en användning.

Viktig säkerhetsinforma-
tion: Lägg inte på sterila 
dukar eller lakan och 
använd inte diatermi förrän 
lösningen har torkat helt.
För fullständig säkerhets-
information v.g se 
“Varningar och försiktighet” 
längre ned i broschyren.
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Chloraprep/Chloraprep färgad (Kutan lösning. Klorhexidinglukonat 20 mg/ml Isopropylalkohol 0,70 ml/ml). ATC-kod: D08AC52, Receptbelagt, Ej förmån. Indikation: 
Detta läkemedel ska användas for desinficering av hud före invasiva medicinska ingrepp. Kutan användning. Chloraprep/ Chloraprep färgad kan användas på alla 
åldersgrupper och patientpopulationer. Chloraprep/ Chloraprep färgad ska dock användas med försiktighet på nyfödda spädbarn, särskilt prematurt födda. Kontrain-
dikationer: Känd överkänslighet for Chloraprep/ Chloraprep färgad eller någon av läkemedlets hjälpämnen, särskilt for dem som tidigare uppvisat eventuella allergiska 
reaktioner mot klorhexidin. Varningar och försiktighet: Lösningen är brandfarlig. Använd inte i samband med diatermi eller andra tändkällor förrän huden är helt torr. 
Ta bort allt blött material, operationslakan eller skyddsrockar innan behandlingen fortsätter. Använd så liten mängd som möjligt och låt inte lösningen bli kvar i hudveck 
eller under patienten och inte heller droppa på lakan eller annat material som är i direktkontakt med patienten. Om ocklusivförband ska appliceras på områden som 
tidigare behandlats med Chloraprep/ Chloraprep färgad, måste forsiktighet iakttas så att det inte finns något kvar av produkten innan förbandet appliceras. Endast 
för utvärtes bruk på intakt hud. Chloraprep/ Chloraprep färgad innehåller klorhexidin. Det är känt att klorhexidin inducerar overkänslighet, bland annat generaliserade 
allergiska reaktioner och anafylaktisk chock. Förekomsten av överkänslighet mot klorhexidin är inte känd, men enligt tillgänglig litteratur är detta sannolikt mycket 
sällsynt. Chloraprep/ Chloraprep färgad ska inte administreras till någon som eventuellt tidigare uppvisat en allergisk reaktion mot lösningar som innehåller klorhexidin. 
Lösningen verkar irriterande på ögon och slemhinnor. Därfor får den inte användas i närheten av dessa områden. Om lösningen kommer i kontakt med ögonen, måste 
de sköljas omedelbart och grundligt med vatten. Användning av klorhexidinlösningar, såväl alkohol- som vattenbaserade, för huddesinfektion före invasiva ingrepp har 
satts i samband med kemiska brännskador hos nyfödda. Tillgängliga fallrapporter och publicerad litteratur tyder på att risken for hudskada tycks vara störst hos prema-
tura spädbarn, särskilt de som är födda före graviditetsvecka 32 och hos alla prematura spädbarn under deras två första levnadsveckor. Får ej användas i öppna hudsår. 
Får ej användas på icke intakt/skadad hud. Dessutom måste direkt kontakt undvikas med nervvävnad och mellanörat. Undvik långvarig hudkontakt med alkoholhaltiga 
lösningar. Det är viktigt att rätt appliceringsmetod används. Om lösningen har använts alltför rikligt på mycket omtålig eller känslig hud, kan det uppstå lokala hudreak-
tioner som exempelvis:hudrodnad eller inflammation, klåda, torr och/eller avflagnande hud och smärta på administreringsstället. Så fort tecken på lokal hudreaktion 
visar sig, måste appliceringen av Chloraprep/ Chloraprep färgad stoppas. Läkemedlet är tillgängligt i volymerna 0,67 ml, 1,5 ml, 3 ml, 10,5 ml och 26 ml for ofärgad. 
Läkemedlet är tillgängligt i volymerna 3 ml, 10,5 ml och 26ml för färgad. Förpackningsstorlek: 0,67 ml (Sepp): 200 applikatorer, 1,5 ml och 3 ml: 25 applikatorer, 10,5 
ml: 1 applikator eller 25 applikatorer, 26 ml: 1 applikator. Senaste översyn av produktresuméer: 2016-05-11. För ytterligare information se www.fass.se.
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