
Detta informationsblad riktar sig till dig som har en hygienisk verksamhet där du 
inte använder stickande och skärande redskap. Det kan vara en verksamhet med 
till exempel nagelvård, massage, pedikyr eller hårvård. Du behöver dock ha goda 
rutiner i din verksamhet. Här nedan tar vi upp vad du bör tänka på när det gäller 

Hygienrutiner
• Du, och eventuella anställda, bör ha utbildning 

inom hygien och smittskydd samt kunskap om era 
kosmetiska produkter och eventuella kemikalier som 
ni använder. 

• Du bör använda dig av handsprit efter du tvättat 
händerna och innan du påbörjar en behandling. 

• Du bör inte bära smycken, klockor och ringar vid 
behandling då dessa kan överföra smitta. Naglarna 
bör vara kortklippta och omålade.

• Du behöver ett rent handfat som endast används för 
handtvätt innan behandling. 

• Händerna bör du tvätta noga vid synlig smuts, efter 
toalettbesök, mellan varje arbetsmoment och i övrigt 
vid behov. Använd flytande tvål och engångspapper.  

• Använder du handskar behöver du byta dem mellan 
varje behandling. Det går inte att desinfektera eller 
återanvända handskar. 

• Använd lämpligt handdesinfektion före och efter 
handskanvändningen. 

• På toaletten bör du ha flytande tvål, handsprit och 
torkpapper eller engångshanddukar till händerna.  

• För att minska risken för smittspridning bör den som 
utför behandlingar använda särskilda arbetskläder. 

De bör tvättas ofta och förvaras väl avskilt från 
privata kläder.  

• Fotbadsbalja bör du förse med insatsskydd av 
engångsmaterial eller rengöra och desinfektera efter 
varje kund.

Rengöring av redskap och instrument
• Använd i första hand engångsmaterial så långt det är 

möjligt. 
• Slippapper på exempel fotfilar och slippklosar ska 

alltid vara av engångsmaterial, som du byter ut efter 
varje kund eftersom dessa inte går att rengöra. 

• Instrument bör vara i metall så de går att rengöra 
ordentligt. Plast är inte att rekommendera då de lätt 
blir repiga och är svåra att göra helt rena.

• Instrument och redskap behöver du rengöra 
ordentligt genom diskning i en separat vask, 
helst i ett separat utrymme. Har du vasken i 
behandlingsutrymmet behöver den vara väl avskild 
från behandlingsplatsen. Det går bra att använda 
diskmedel eller annat rengöringsmedel och en 
tvättsvamp eller diskborste. 

• Använd inte vasken på toaletten vid rengöring av 
redskap.
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• Har redskapen använts på skadad hud eller på 
slemhinnor, vid förekomst av huvudlöss, eller vid 
blödning bör de efter diskningen även desinfekteras. 
Redskap som tål kokning kan du koka under lock 
i minst fem minuter. Du kan lägga övriga redskap i 
en skål och täcka de med desinfektionsmedel under 
angiven inverkningstid.

• Penslar och borstar bör du rengöra med 
desinfektionsmedel efter varje kund. Om blod kommit 
på penslar eller borstar måste de kasseras. 

• Låt aldrig rena redskap komma i kontakt med 
smutsiga redskap eller smutsiga ytor. Rena 
instrument bör du förvara i rena och slutna lådor, 
med fördel en per kund. 

• För att inte förorena smink, salvor med mera behöver 
du använda engångsspatlar/-skedar i krämer som 
inte har ett pumphuvud. Tag upp det du tror att du 
behöver och kasta det som blir över. 

Städning
• Ju oftare du städar, desto lättare är det att hålla rent.

Tänk på att inte endast rengöra behandlingsplatserna, 
golv och redskap utan även bland annat lampor, 
ventilationsdon, fläktar, textilier, handfat, kranar, 
toaletter med mera.

• Använd väl anpassade rengöringsmedel men med så 
små hälso- och miljörisker som möjligt.

 
Städrutiner och rengöring
• Städa lokalen regelbundet och vid behov. Gör upp 

rutiner för daglig städning, veckostädning och 
storstädning. Glöm inte städning av städutrymmet.

• Separera alltid på smutsigt och rent städmaterial så 
de inte kommer i kontakt med varandra.

• Det ska finnas separat utrymme för städmaterial. Vid 
upphängning och förvaring av fuktigt material ska det 
även vara ventilerat.  Förvaring inne på toaletten är 
olämpligt.

• I städutrymmet bör du ha tappkran samt utslagsback 
för smutsvatten. Du kan hälla ut smutsvattnet i 
toaletten om det inte finns någon annan möjlighet, 
men då måste toaletten städas noga efter varje gång.

• Använd så långt det är möjligt engångsmaterial på 
behandlingsplatserna. 

• Använder du handdukar eller tyger så ska dessa bytas 
ut efter varje kund.

• Ytor som kommer i kontakt med hud kan även behöva 
desinfekteras. Exempelvis behandlingsbristsen, 
arbetsbord, stol och lampa. 

• Handfat och kranar behöver rengöras ofta och vid 
behov desinfekteras.

Tvätt
• Alla tyger, handdukar och arbetskläder som du 

använder i din verksamhet bör tvättas i minst 60 
grader, men gärna i 90 grader. Torktumla gärna.

• Städmaterialet bör tvättas efter varje användning i 
minst 60 grader.

Lokal
• En god ventilation är viktigt. Hör med 

fastighetsägaren så att du har ett uteluftflöde på 
minst 7 liter per sekund och person som samtidigt 
beräknas vistas i lokalen. Punktutsug eller förstärkt 
ventilation kan behövas om du använder farliga 
kemikalier som vid ögonfransförlängning och 
nagelskulptering. 

• Utforma och inred lokalen så att det är lätt att komma 
åt att städa. 

• Golv, väggar och inredning bör vara släta och hela för 
lättare rengöring.

• Gemensam kund- och personaltoalett accepteras 
vanligtvis endast vid kortvariga behandlingar i en 
lokal med få behandlingsplatser (4 eller färre). 

Desinfektionsmedel
• Välj effektiva desinfektionsmedel med så små risker 

som möjligt för människor och miljön.
• Vid desinfektion av redskap: Lämpligt medel består 

av isopropanol eller n-propanol (40-50 %) eller 
etanol (55-85 %).

• Vid handdesinfektion: Lämpligt medel består av 70 % 
etanol eller 60 % isopropanol.

• Vid ytdesinfektion: Lämpligt medel består av iso-
propanol, eller n-propanol (40-50 %) eller etanol 
(55-85 %). Det är en fördel om medlet innehåller 
tensid då det ger en rengörande effekt, annars måste 
du , innan desinficeringen, rengöra ytorna med ett 
rengöringsmedel.

• Använd desinfektionsmedlen enligt deras anvisningar. 
Vanligtvis innebär det rikligt av medlet på en ren och 
luddfri duk och torka ytan ordentligt.
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