
Duschinstruktion inför din operation 
 
 
Inför din operation ska du duscha 2–3 dubbelduschar. Vilken som gäller för dig 
får du veta vid inskrivningssamtalet. 
 
Förslag på duschschema 
 

Dubbeldusch x2 

Alternativ 1 Dubbeldusch 1 
Dagen före operation på 
morgonen eller kvällen 

Dubbeldusch 2 
Operationsdagens morgon 

Alternativ 2 Dubbeldusch 1 
Dagen före operation på 
morgonen 

Dubbeldusch 2 
Dagen före operation på 
kvällen 

 

Dubbeldusch x3 

Alternativ 1 Dubbeldusch 1 
Dagen före 
operation på 
morgonen 

Dubbeldusch 2 
Dagen före 
operation på 
kvällen 

Dubbeldusch 3 
Operationsdagens 
morgon 

Alternativ 2 Dubbeldusch 1 
Två (2) dagar före 
operationen på 
kvällen 

Dubbeldusch 2  
Dagen före 
operationen på 
morgonen 

Dubbeldusch 3 
Dagen före 
operationen. 

 
 
 
Så här gör du en dubbeldusch 

• Alla smycken/ piercingar tas av före dusch. 

• Ta bort eventuell nagellack/smink. 

• Använd rekommenderad tvål och schampo. INTE balsam.  
 

1) Duscha/blöt ner hela kroppen samt håret. 
2) Tvätta kroppen och håret noggrant. Tvåla in hela kroppen så att lödder uppstår. 
Var särskilt noga med området vid näsa, armhålor, navel, ljumskar, tår och 
könsorgan.  
3) Skölj av kroppen och håret noggrant. 
4) Upprepa steg 2 och 3 en gång till. Du har nu gjort en dubbeldusch. 
5) Torka kroppen med en ren handduk.  
6) Ta på rena kläder och bädda rent i sängen. 
8) Låt det gå minst 2 timmar mellan varje dubbeldusch för bästa resultat. 
 

 
Bodylotion, smink eller liknande produkter får inte användas efter dusch då det 
kan förstöra den kvarvarande effekten. 
 
 
Se nästa sida för duschinstruktion. 



 
 

           
1) Ta av alla smycken.      2) Duscha hela kroppen    3) Tvätta håret noggrant  4)  Tvätta ansiktet      
                    inklusive håret med              och skölj ur           Var extra noga 
                                          vatten.                                                .                    kring näsan. 

 

         
5)Tvätta överkroppen,         6) Tvätta underkroppen,   7) Skölj av hela kroppen 
var särskilt noga med          benen, fötterna.                 med vatten.  
armhålor och navel.            Var särskilt noga med 
                                            könsorgan och ljumskar. 

 

   
8) Upprepa intvålningen     9) Torka kroppen med 
                                             en ren handduk.  

                     Ta på rena kläder. 
                     Byt till rena sängkläder. 

 
 
 

 
OBS! Rakning/hårborttagning vid eller i närheten av operationsområdet får inte 
göras veckan före operation.  
Små sår eller hudskador kan uppstå vilket ökar risk för sårinfektion. 
 


