
Rengöring och desinfektion 
av renrum - Del 1

E-K
urs

En pedagogisk renrumskurs Online 

- När det passar er!

Renrumskurs Online
”Rengöring och desinfektion av renrum – Del 1” är en E-kurs som 
genomförs en och en, direkt i webbläsaren. Kursen ger ett personligt 
kursintyg som går att ladda ner efter avslutad och godkänd kurs.

Vad är kursens syfte?
”Rengöring och desinfektion av renrum – Del 1” är avsedd att 
användas för att trygga att all renrumspersonal får nödvändig 
teoretisk kunskap om hur man ska arbeta med rengöring och 
desinfektion av renrum.

Vilka riktar sig kursen mot?
Kursen är inte enbart avsedd för rengöringspersonal utan även för 
personal som vid något tillfälle rengör och desinficerar ytor i ett 
renrum.

Se www.mcleaned.com för aktuella priser

- Vänd för kursinnehåll

Hur lång är kursen?
Kursens beräknande längd är ca 60 minuter, med föreläsningsdelar 
på sammanlagt 48 minuter, kontrollfrågor samt en kort utvärdering

Hur betalar jag och hur länge gäller kurslicenserna?
Ni betalar kurslicenserna (en kurslicens per kursdeltagare och kurs) 
med kort (Visa/Mastercard med Verified by Visa/Mastercard 
SecureCode), och ni får tillgång till kursen direkt efter godkänd 
betalning. Därefter kan ni tilldela kurslicenserna (inom 90 dagar), 
och kursdeltagaren kan genomföra kursen (inom 90 dagar efter 
tilldelning) när det passar er. För betalning mot faktura - Kontakta 
oss på sales@mcleaned.com för mer information. Kurserna säljs 
uteslutande till juridiska personer - Se våra Terms and conditions, 
samt våra Frågor och svar för mer information.



Rengöring och desinfektion av renrum – Del 1
Delmoment 1 | 15 min 

Syftet med rengöring och desinfektion av renrum 
- Partiklar på ytor - ISO 14644-1 samt EU GMP:n
- Partiklar - Döda kontra mikroorganismer
- Mikroorganismers behov för att föröka sig
- Storleksperspektivet - Mikrometern och synbarhetsgränsen
Delmoment 2 | 8 min

Hantering av föroreningar på ytor
- Klassificering av ytors renhetsbehov
- Klassificering av tekniker för att göra rent
- Hantering av döda partiklar respektive mikroorganismer
- Definition av desinfektion respektive sterilisering
Delmoment 3 | 9 min

Rengöring - Grunderna
- Rengör på rätt sätt
- Hur hårt sitter partiklar fast vid en yta?
- Zinnerska cirkeln
- Rengöringstekniker, torra respektive fuktiga

Delmoment 4 | 8 min

Rengöringskemikalier
- Optimala krav på rengöringskemikalier
- pH-begreppet
- De vanligaste rengöringskemikalierna
- Rätt val av rengöringskemikalier

Delmoment 5| 8 min

Desinfektion 
- Kemisk respektive fysikalisk desinfektion
- Basala krav för att uppnå en fullgod desinfektion
- Olika desinfektionsmedel och deras egenskaper

Se klipp från kursen, kontaktinformation samt priser på www.mcleaned.com

Så här fungerar det:

Steg 1

Gå in på mcleaned.com, 
skapa ett konto, välja antal 

kurslicenser och betala med kort

Steg 2

Tilldela kursen till dig själv 
eller till dina anställda, 

få omedelbar tillgång till 
kursen och genomför 

kursen när det passar dig/er

Steg 3

Ladda ner det personliga
kursintyget efter 

avklarad kurs

För betalning mot faktura, 
kontakta oss för mer information


