3M Hälsovård
Kundanpassade set

Valfrihet
Kostnadseffektivitet

Vi tar ansvar för helheten
3M har arbetat med avancerade, kundanpassade set sedan slutet av 2006 och idag har vi ett stort
sortiment av färdiga set och många nöjda kunder.
Under utarbetningen av ett nytt set ges möjlighet att tänka nytt och utvärdera olika alternativa totallösningar. 3M samarbetar med flera olika leverantörer av engångsartiklar och vi har ofta möjlighet att
erbjuda olika alternativa lösningar på enskilda produkter såsom sugslangar, tvättorkar, lamphandtag
och operationskompresser. På så vis kan vi tillsammans hitta den lösning som ger just dig en optimal
balans mellan kvalitet och kostnad.

Vad är ett kundanpassat set?
Kundanpassade set är en helhetslösning som innehåller alla de engångskomponenter en klinik använder till en specifik typ av ingrepp. Operationsdrapering, rockar, skålar, sprutor, kanyler och mycket mer.

Varför väljer man ett
kundanpassat set?
Allt fler kliniker väljer idag att arbeta med kundanpassade allt-i-ett set och
de används till fler och fler typer av ingrepp. I ett kundanpassat set packas
allt engångsmaterial för en specifik typ av ingrepp tillsammans. Detta sparar tid såväl vid preoperativ förberedelse av salen som vid beställning av
produkter, kontroll av lagernivåer och annat logistiskt arbete. För många
kliniker har användning av ett kundanpassat set blivit en del i kvalitetssäkringen, eftersom det innebär en standardisering av ingreppet.
Studier har visat att kundanpassade set kan innebära en tidsbesparing som
förenklar det vardagliga arbetet och samtidigt erbjuder en kostnadseffektiv
lösning1.

Arbetet med att ta fram ett
kundanpassat set
Arbetet med att ta fram ett nytt kundanpassat set är en process under vilken
kliniken och 3M samarbetar för att hitta bästa möjliga helhetslösning. De
många stegen i utformningen av ett nytt kundanpassat set innebär ca 3
månaders ledtid från produktionsstart.
Vid utprovning av ett nytt kundanpassat set tar 3M fram ett osterilt prov.
Detta är ett första steg för att säkerställa att rätt produkter tagits fram och
eventuellt jämföra alternativa lösningar. Därefter är det lämpligt att göra
ett mindre test av sterila set för att få möjlighet att utvärdera enskilda
produkter, packordning och funktion.

1. Baines R et al. The benefit of using customised procedure packs. British Journal of Perioperative Nursing 2001;11:34-9

Starkt, blått och lågluddande
Steri-Drape 9000
™

Steri-Drape 9000 är det blåa, starka och
lågluddande non-woven materialet som
3Ms draperingsmaterial består av. Genom
att fibrerna som används i tillverkningen
av Steri-Drape™ 9000 är syntetiskt framställda kan fiberlängden kontrolleras.
Fibrerna kan göras oändligt långa för att
åstadkomma ett så lågluddande material
som möjligt. Ju längre fibrer desto mindre
fibersläpp men också desto starkare.
Detta gör Steri-Drape™ 9000 till ett starkt
material som klarar av mycket drag och
slit. Dessutom tål Steri-Drape™ 9000 att
häftande tillbehör såsom instrumentpåsar och slanghållare flyttas och återfästs
utan att materialet skadas och går sönder.

Polypropylen
• lågluddande
• starkt och smidigt

™

Polyetylenfilm
Ogenomträngligt
för vätska

• utmärkta barriäregenskaper

Häftande områden
• unika fästegenskaper
• hudvänligt
• lämnar ej häftämnesrester på handskar

Steri-Drape 9000
™

Häftämnen är en av 3Ms kärnverksamheter. Välkända 3M
Micropore™ som funnits på marknaden i flera decennier har
ett akrylatbaserat, hudvänligt häftämne. Samma häftämne
hittar du på alla 3Ms draperingsprodukter. Häftämnet är
starkt nog för att materialet ska sitta väl på plats och isolera
såret, men lämnar inga häftämnesrester på dina handskar.
Steri-Drape™ 9000 är ett medelabsorberande material,
vilket är tillräckligt vid många typer av ingrepp. Medel-

absorberande material har i regel ett lägre fibersläpp än
högabsorberande material, såsom cellulosa. Tanken med
3Ms draperingssortiment är därför att man bara använder
högabsorberande material då det verkligen behövs. Vid kirurgi där stora vätskemängder förväntas kombinerar man
med en absorptionsduk i högabsorberande material eller en
uppsamlingspåse för effektiv vätskekontroll. I slutet av ingreppet kan absorptionsduken lossas utan att orsaka skada
på det starka materialet under och lämna torra, rena ytor.

Fördelar med kundanpassade set
• Engångsprodukterna levereras allt-i-ett.
Färdiga att användas.
• Förenklar det dagliga arbetet genom färre beställningstillfällen och tidsbesparing vid preoperativ förberedelse.
• En minskning av den totala tidsåtgången kan ge
möjlighet att utföra fler operationer.
• Ger en kostnadseffektiv helhetslösning.
• Underlättar logistiken.
• Minimerar avfall genom färre
antal förpackningar.

Förpackning
De kundanpassade seten försluts med en perforerad tejp, som gör dem lätta att öppna utan
att riskera steriliteten. Innerpåsen som omger
det kundanpassade setet är transparent och visar därför tydligt vilket set som
förpackats. Innehållsförteckningen i innerpåsen är på svenska. Flera set förpackas sedan i en gemensam ytterpåse i ytterförpackningen (kartong).

Lagerhållning

Vägen från
diskussion till färdigt
kundanpassat set
Diskussion

med kund kring innehåll

Varje kundanpassat set är ofta unikt för en enskild kund och lagerhålls endast för dennes räkning. 3Ms kundanpassade set lagerhålls tillsammans
med övriga 3M produkter i Jüchen, Tyskland. För att säkerställa leveranserna har vi möjlighet att lägga upp ett säkerhetslager.

Avtal

Beställning

av produkter från 3:e partsleverantör

Kvalitetskontroll i produktionen
av kundanpassade set
Före produktion

Sterilisering

• Kontroll att produkter uppfyller
svensk standard

Generellt används ETO-sterilisering då det är den
metod som oftast lämpar sig bäst för de flesta engångsartiklar för operation. Även gammasterilisering kan ibland användas för särskilda produkter
som inte tål ETO-sterilisering.

• Godkännande av komponenter för
sterilisering i kundanpassat set
• Utprövande av packordning
• Översättningar av etiketter

• Följer gällande kvalitetsstandard

Tillverkning

• Kontroll av batch release och årlig
revalidering av steriliseringsprocessen

• Manuell inspektion
• Renrumskontroll
• Validering
• Stickprovskontroller

• Back-up steriliseringsanläggning
finns
• Steriliseringsprocessen kontrolleras
av myndighet (DGM, IMB)

Leverans

av 3:e partsprodukter

Produktion

Paketering

Sterilisering

Lagerhållning

Leverans till kund

3M hjälper Ryggkirurgiska kliniken i Strängnäs att
effektivisera sin operationsverksamhet!
Ryggkirurgiska kliniken i Strängnäs AB har sedan augusti
2008 arbetat med ett kundanpassat ryggset från 3M, som
används vid samtliga ingrepp.

Fördelar som personalen upplever vid
användning av det kundanpassade setet
från 3M innefattar bl.a.:

• tidsbesparing vid uppdukning
• förenklad logistik och lagerhållning
• besparing av emballage
• ökad säkerhet med tanke på den minskade risken
att osterila produkterna, eftersom endast det
kundanpassade setet behöver öppnas, istället för
många separata förpackningar
• enkelhet och kostnadseffektivitet

Vid kliniken behandlas patienter med
bland annat följande diagnoser:

• Diskbråck i hals-, bröst och ländrygg
• Spinala stenoser i hals-, bröst- och ländrygg
• Spondylolys/Spondylolisthes - spricka i kotbågen
och kotkroppsglidning
• Segmentell rörelsesmärta (SRS)

Ryggkirurgiska Kliniken i Strängnäs AB är en specialistklinik
för ryggkirurgi. Kliniken, som riktar sig till patienter med akuta
eller kroniska rygg- och nackbesvär, arbetar med mikrokirurgisk
operationsteknik.
Ryggkirurgiska kliniken är ett dotterbolag inom Praktikertjänst
AB och har ett 60-tal medarbetare. Kliniken har varit verksam
sedan 1987.

Vid kliniken används uteslutande mikrokirurgisk operationsteknik för att säkerställa bästa möjliga resultat och korta vård- och
behandlingstider. Enheten består av två operationssalar. Totalt
antal operationer per år är ca 700-800 st.
Ryggkirurgiska kliniken i Strängnäs AB deltar sedan 1 januari
2000 i Svenska Ryggregistret. Cirka 40 kliniker i landet rapporterar årligen resultaten av ryggkirurgiska ingrepp till detta register.
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