
Snabbguide 

Clean-Trace med Surface ATP swab 

1. Provtagning på yta 

Svabben ska vara vid rums-

temperatur i minst 10 minuter innan 

användning. Dra ut svabben från 

provröret. Tryck hela bomullstoppen 

mot ytan och svabba 10 cm x 10 

cm. Utför en sicksack rörelse. 

3. Skaka 

Skaka provröret försiktigt i fem 

sekunder.  

2. Rotera svabb 

Rotera alltid svabben vid prov-

tagning så att hela svabben 

vidrör provytan. Sätt tillbaka 

svabben i provröret. Ett prov 

kan sparas i provröret upp till 4 

timmar. 

2.  Aktivera ATP-test 

Håll provröret vertikalt och 

aktivera test genom att trycka 

svabben ner till botten.  

Efter testet aktiveras så bör 

mätning ske inom 1 minut. 

4. Placera i ATP-mätaren 

Öppna locket på mätaren och 

lägg i provröret. Håll mätaren 

upprätt under hela mätningen 

så att vätskan håller sig i bot-

ten av provröret. 
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1. Förvara Clean-Trace ATP-svabbarna i kylen 2-8 °C för maximal hållbarhet. 

Sista förbrukningsdatum anges på ATP-svabben. Vid enbart rumsförvaring  

20-25 °C är ATP-svabbarnas hållbarhet ca 4 veckor. 

 

2. ATP-svabbarna skall ha rumstemperatur vid mätning. Tag därför ut ATP-

svabbarna från kylskåpet minst 10 minuter innan användning. 

 

3. Mät inte synligt smutsiga ytor. För mycket smuts kan inhibera  

ATP-reaktionen och ge lägre ATP-värden. 

 

4. Håll alltid mätaren upprätt vid avläsningar så att mätningar kan ske genom 

provvätskan i botten av provröret. 

 

5. Efter att reagensbehållaren brutits så bör ATP-mätning ske inom 1 minut.  

 

6. Glöm inte att ta ur gamla ATP-svabbar ur mätaren för att förhindra att reagens 

rinner ut inuti mätaren. Stäng alltid locket efter användning. 

 

7. Gränsvärden för livsmedelshygien (kontaktytor): 

 

0 –150 RLU   Godkänd  

151 – 300 RLU  Godkänd med anmärkning  

> 300 RLU   Ej godkänd, åtgärd krävs 

 

8. Gränsvärden för hygienlokaler t.ex. vårdrum, toaletter (tagytor): 

 

0 –250 RLU   Godkänd  

251 –500 RLU   Godkänd med anmärkning  

> 500 RLU   Ej godkänd, åtgärd krävs 
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Bra att veta 


