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Göteborg den 28 juli, 2022 

 
Getinges lösningar hjälper tyskt sjukhus till 40-procentig 
tidsbesparing 
Sedan SRH Klinikum Karlsbad-Langensteinbach i Tyskland installerade Getinges lösningar 
för sterilgodshantering har sjukhuset sparat både tid och pengar och samtidigt ökat 
säkerheten för såväl patienter som medarbetare. Tiden för rekonditionering av en batch med 
avancerade instrument för ryggradskirurgi har minskat med 40 procent till under en timme. 

Varje år rekonditioneras cirka 33 000 artiklar från sex operationssalar på SRH Klinikum Karlsbad-
Langensteinbach. De avancerade instrumenten från den högspecialiserade kliniken för 
ryggradskirurgi är en av de utmaningar som teamet på sterilcentralen dagligen står inför. 

Ett fokusområde har varit att minska förbehandlingen till ett minimum för att skydda medarbetarna 
från aerosoler. 

– Den nya utrustningen måste ta över detta arbete och Getinge erbjuder en kundanpassad lösning 
som på ett säkert sätt kapslar in instrumenten för ryggradskirurgi. Svåråtkomliga områden kan 
rengöras och desinficeras ordentligt och förbehandlingen reduceras till en acceptabel nivå, säger 
Alfred Zehnle, chef för sterilcentralen. 

Det har också skett betydande förbättringar på andra områden. 

– De nya metoderna minskar cykeltiderna till ett absolut minimum. Påfyllnings- och 
tömningstiderna i processtegen har kortats ner från 3–4 minuter till under 35 sekunder. Genom att 
optimera även skölj- och torkstegen har vi lyckats minska tiden för en batch med 40 procent, 
berättar Alfred. 

Han fortsätter:  

– När det gäller resurser och kostnader sparar vi 600 m3 avjoniserat vatten varje år, vilket 
motsvarar en kostnadsminskning på cirka 26 000 euro. 

Getinge har även utfört processvalideringen på sjukhuset.  

– Justeringar kunde göras snabbt och testas omedelbart, något som sparade både tid och pengar, 
säger Alfred. 

Han har vid det här laget samarbetat med Getinge som leverentör i 20 år. 
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– Getinge står verkligen ut från konkurrensen. Jag har en särskilt utsedd kontaktperson och jag får 
alltid svar omedelbart. Om något inte fungerar vet jag att de tar hand om problemet så att våra 
operationsteam aldrig står utan sina viktiga instrument. 

Upptäck Getinges lösningar för sterilgodshantering >> 

 
 
För mer information, kontakta: 

Anna Appelqvist, Vice President Corporate Communications 
Telefon: 010 335 5906 
E-post: anna.appelqvist@getinge.com 

 

Om Getinge 

Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus 

och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som utvecklats för att förbättra kliniska resultat och optimera 

arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlvård, operationssalar, steril 

rekonditionering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 medarbetare världen över och produkterna säljs i mer 

än 135 länder. 

https://www.getinge.com/int/products-and-solutions/sterile-reprocessing/
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