
Nollvision för stickskador?

Ej realistisk vision
Reviderad vision: Nollvision för överföring 
av blodburen smitta.



Hur startade vi?



Stick och skär 
Folktandvården Stockholm
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Stick och skär Varav smittrisk Varav ögonstänk





Ny injektionsteknik 2008

Mål att minska stickskador, Nollvision.
Krav från myndigheter. AFS 2005:01
Pilotprojekt våren och införande till hösten.
Leverantör BIGMAN.



Hur fungerar våra sprutor idag?



Alternativa produkter

The NeedlyzerTM is 
an FDA-Approved, 
mobile sharps needle
destruction device
that is intended to 
oxidize non-coated
stainless steel
needles (16-30 
gauge) immediately
after use. 



Riskanalys

Process Risk Allvarlig
hetsgrad

Sannor
likhet Risk Uppfölj

ning

Lägger injektion Behandlaren sticker sig själv av
misstag 4 2 8 ja

Kanylskyddet
förs i viloläge

Stickskada- Kanylskyddet används
inte/Blå hylsa sätts tillbaka. 

4 4 16 ja

Stickskada - sprutspetsen böjs av
behandlaren

4 3 12 ja

Kanylskyddet förs i slutläge -
stickskada vid försök att åter
använda sprutan 4 4 16 ja



Förpackningen



Innehåll

Sprutor
Ett pistong/grepp
Extra silikonringar

Sprutor
Ett pistong/grepp
Extra silikonringar



Sprutor och en pistong/grepp



Ny förpackning kommer i vår



Tillbehör beställs separat



Pistong/grepp



Ampull



Montering

Avlägsna skyddspappret För in ampullen i sprutan



Pistongmontering

Hela ampullen på plats
Lirka på pistongen -

använd gärna fingerstöd

Greppa sprutan i ampulldelen



Lås sprutan i klarläget
Pistongen på plats

Skyddscylindern förs i 
riktning mot fästet

”Klick”



Låsning i klarläget

Skyddscylindern låst i 
klarläget

Påbörja injektion, avlägsna 
skyddshylsan

Med skyddscylindern i låst läge 
stabiliseras hela sprutan



Lägg injektionen
Kanylskyddshylsan 
avlägsnad Injektion genomförs



Injektionsprocessen
- Arbeta med sprutan så mycket som möjligt med 

tvåhandsfattning

Nålen
Hanteras med försiktighet
Jobba lugnt, undvik stress
Arbeta ej med nålen nära 
fingrarna
Identifiera strukturer innan 
injektion. Håll sedan undan 
med instrument.
Böj aldrig nålen!
Aspirera aktivt eller passivt

Kanylskyddet , ”hylsan”
Kastas omedelbart
Återför aldrig kansylhysan
på nålen (AFS 2005:01)
Mellan injektioner 
skyddas nålen med 
skyddscylindern på
sprutan.
Innan sprutan kasseras 
låses skyddscylindern i 
slutläget







Viloläge/låsläge

Injektion avslutad
Skyddscylinder förs tillbaka 
till viloläget



Viloläget

Byte av ampull och ny injektion är möjligt



Låsläget används innan sprutan 
kasseras

Viloläge – mellan moment Låsläge – innan kassering

”Klick”



Innan kassering – ta ut pistongen ur 
ampullen



Byte av ampull

För ut pistongen med den 
tomma ampullen

Pistong och ampull ute, 
byte av ampull lätt att 
genomföra



Pistong utdragen ur ampullen



Lossa sprutan från 
pistong/grepp

HHååll sprutan i ll sprutan i ampulldelenampulldelen



Kasta den låsta sprutan med ampull i 
behållare för stickande/skärande



Sätt igång!



Resultat

Över förväntan
Samtliga operatörer positiva till produkten

Vissa svårigheter vid precisionsarbete
Blockad av N Mandibularis
Intraligamentell injektion

The Wand
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