
Udarbejdet på baggrund af Anbefalinger fra Statens Serum 
Institut, Fecava’s ”Key recommendations for Hygiene and 
infection control in veterinary practice”, og specialeprojektet 
”Forekomst og overførsel af Staphylococcus pseudintermedius  
i hundesaloner”. Tekstredigering Diana Toft og Ina Nielsen.

Retningslinjer for 
rengøring og 
personlig hygiejne
Til brug i hundesaloner.

Info

Yderligere info kan findes på følgende hjemmesider:

Statens Serum Institut:
http://www.ssi.moch.dk/goto.php?target=pg_720

Europæisk undervisningsmateriale e-Bug:
http://www.e-bug.eu/senior_pack.aspx?cc=dk&s-
s=3&t=Spredning%20af%20infektion%20-%20
H%C3%A5ndhygiejne

Sygeplejeskolens e-læring om håndhygiejne:
http://avenbuild.advsh.net/formaal.asp?style-
ID=35&CryptID=idaOEo3PucH3g

Specialdyrlæge Lene Boysen,  
Hudklinik for Hund og Kat
www.dyrlaegeboysen.dk

En stor tak til de hundesaloner, hunde og hunde- 
ejere, der deltog i specialeprojektet. Uden jer, 
havde projektet aldrig været muligt.
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Desinfektion mellem hvert dyr

Desinfektion, se afsnittet:  
”Brug af desinfektionsmidler”. 
Rengøring mellem hvert dyr af:
· hænder
· bord
·  redskaber f.eks. trimmer, pean/øretang og 

sakse
· gulvet (fjernelse af hundehår).

Rengøring af salonen dagligt
Rengøringsmiddel, se afsnittet:  
”Brug af rengøringsmidler”. 
· vask af gulv
· vask af badefaciliteter
·  rengøring af redskaber, dørhåndtag,  

tastaturer, lyskontakter og telefoner
·  vask af bure eller opholdssteder for dyrene
· vask af steder, der er synligt beskidte.



Vask og desinfektion af hænder

Vask hænder med flydende sæbe i 2 min og  
tørres af i engangspapir:
· når de er synligt beskidte
· efter vask af hvert dyr
· først og sidst på arbejdsdagen
· efter toiletbesøg
· før og efter spisning og rygning.

Desinfektion af hænder:
·  med alkoholbaseret desinfektionsmiddel  

(70-85 %) med glycerol f.eks. neutral hånd- 
desinfektion

· før og efter håndtering af hvert dyr
·  før håndtering af f.eks. redskaber,  

håndtag og telefoner
· efter håndvask
· når hænderne er rene og tørre.

Undlad at bære smykker (ringe, armbånd o.l.), 
armbåndsure, neglelak og kunstige negle. Finger- 
negle skal klippes og renses jævnligt.

Brug arbejdstøj

Brug altid kortærmede bluser ved soignering af  
dyr for at sikre, at hænder og underarme er rene. 
 
Handsker
Det anbefales generelt at bruge handsker, men især ved  
dyr med kendte sygdomme eller meget beskidte dyr.
 
Ved vask af hund
Brug forklæder og handsker, når dyrene vaskes. 

Vask tøj og tæpper

Arbejdstøj og forklæder
· vask dagligt og når det er synligt beskidt.

Bure, redskaber og tæpper
·  vask efter hvert dyr og når det er synligt beskidt
·  fjern synligt snavs før vask, brug handsker
·  vask ved min. 60°C for at udrydde smittefarlige  

organismer
·   adskil rent og beskidt tøj og tæpper i  

vaskerummet.

Brug af rengøringsmidler

Lavet på baggrund af producenternes anvisninger. 

Kloridholdige produkter:
Klorin® 
Fortynding: 1/2 dl Klorin® i 1 l vand. 
Kan bruges på alle overflader undtagen sølv, 
aluminium og læder.
Kan købes i supermarkeder.

Rodalon® (5-10 %)
Fortynding: 1 dl Rodalon® (5-10 %) i 9 dl vand.
Der skal laves en frisk blanding hver dag. 
Må ikke blandes med andre rengøringsmidler.
Kan bruges til alle overflader. 
Kan købes i supermarkeder, apoteker, Matas m.fl.

Kaliumsalt:
Virkon® S (pulver)
Fortynding: 10 g Virkon® S (pulver) til 1 l vand.
Blandingen kan holde sig så længe opløsningen 
er lyserød, men højest en uge.
Kan bruges til alle overflader og redskaber.
Kan købes på nettet:
www.hattingagro.dk 
www.danishagro.dk  
www.linds.dk

Brug af desinfektionsmidler

Sprit 70-90 %:

Hospitalssprit 70 %
Kan bruges til borde og redskaber.
Kan købes på apoteker.

Neutral hånddesinfektion (70 %)
Kan anvendes til hænder.
Kan købes på apoteker og i supermarkeder.

Vær opmærksom på, at dyr ikke må have adgang 
til disse rengørings- og desinfektionsmidler heller 
ikke i fortynding.


