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Syftet med att skicka in en 360° walkthrough video med er medlemskapsansökan är för att hjälpa oss att
avgöra vilken nivå av medvetenhet ni har i er studio när det gäller säkerhet, hälsa och hygien.
Vi tittar efter de kriterier på denna lista, men noterar även annat som kan utgöra en potentiell fara för kunder
och personal.
Punkter som är obligatoriska är märkta som sådana.
Övriga punkter är starka rekommendationer som inte är krav för medlemskap, men den studio som inte
uppfyller flertalet av dessa punkter kan vara verksamma under den standard som önskas av medlemmar i
ASAP.
Videon skall innehålla en 360° walkthrough av hela studion, inkluderat utsida, foajé/butiksdel, piercingrum,
biohazard/sterilrum, badrum, insida av lådor, skåp, garderober och övriga utrymmen. Vi ser helst att
undertexter eller separata skyltar beskriver det som visas, mer än muntlig förklaring.
Det är fullt möjligt att filma med t.ex. en iPhone, men se till att filma lugnt och undvik hastiga rörelser.
MOTTAGNINGSDISK/BUTIKSDEL
 OBLIGATORISKT: Diskytan bör vara av glas, metall eller annan ickeporös yta som kan bli desinficerad flera
gånger varje dag.
 Handskar och engångsprodukter för att förhindra korskontaminering bör finnas vid mottagningsdisken.
BIOHAZARD/STERILRUM
 OBLIGATORISKT: Ett helt separat och slutet sterilrum för att behandla använda instrument, smycken och
material är avgörande för er säkerhet och hälsa och för era kunder.
 OBLIGATORISKT: Alla golvytor i piercingrum och sterilrum skall vara icke-porösa och lätta att desinficera.
 OBLIGATORISKT: Det skall finnas en klar och tydlig gräns mellan rena och smutsiga områden. Biologiskt
farliga områden bör märkas som sådana.
Ultraljudsbad och diskho för att rengöra kontaminerade instrument bör vara placerade så långt bort från
autoklaven som möjligt för att minimera risken att kontaminera nyligen autoklaverade föremål.
Om plats/yta är ett problem kan en lösning vara att installera en skiljevägg i plexiglas för att dela upp och
skilja på rena och smutsiga ytor.
 Det bör finnas minst ett ultraljudsbad eller en diskdesinfektor för att behandla kontaminerade föremål.
Misslyckas man att avlägsna smuts och rester från instrument eller smycken innan sterilisering kan det
negativt påverka autoklavens effektivitet. Center for Disease Control i USA anser att manuell skrubbning av
instrument är en metod som faktiskt ökar sannolikheten för exponering av potentiellt farliga organismer, då
patogener på instrument blir luftburna. Många studios har därför ett ultraljudsbad till för att rengöra
enbart nya smycken.
 Ett HEPA-filter, annan luftrenare eller separat ventilation för detta utrymme rekommenderas starkt.
 Handtvätt skall aldrig ske i den kontaminerade/smutsiga diskhon.
KUND/PERSONALTOALETT
 OBLIGATORISKT: Ingen steriliseringsutrustning får förvaras i det offentliga badrummet.
 Badrum som används av personal bör ha flytande tvål i pumpflaska eller väggmonterad dispenser och en
pappersdispenser lättillgänglig med en hand.
PIERCINGRUM
 OBLIGATORISKT: Ett helt separat och slutet piercingrum med väggar och dörr(ar) är obligatoriskt. Ingen
annan behandling så som tatuering, hårfrisering eller försäljning får ske i detta rum.
 OBLIGATORISKT: Alla golvytor i piercingrum skall vara icke-porösa och lätta att desinficera.
 OBLIGATORISKT: Alla ytor i piercingrum som potentiellt kan kontamineras under en behandling skall vara
ickeporösa för korrekt rengöring. Detta inkluderar set-up bord, bricka och bas, hyllor och bänkar.
 OBLIGATORISKT: Försteriliserade piercingverktyg bör förvaras i tillslutna och ickeporösa behållare, lådor
eller skåp.
 Det är starkt rekommenderat att det finns en tydlig och synlig gräns mellan rena och smutsiga områden.
Behållare för nålar och låda för kontaminerade verktyg bör inte vara nära steriliserade verktyg och
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förbrukningsmaterial. En lösning på detta är att installera en markerad biohazard-hylla ovanför sopkorg för
kontaminerade material och på så sätt skapa ett enda kontamineringsområde i rummet.
 Använda piercingverktyg bör förvaras i en förslutningsbar, ickeporös låda eller behållare som är märkt
"Biohazard" eller "Biologisk fara".
 Nålbehållaren bör stå säkert för att undvika att man råkar välta den. Nålbehållaren bör finnas nära till hands
för piercern genom alla faser av en behandling utan att utsätta kunder eller observatörer för risk.
 Alla sopbehållare för biologiskt farligt avfall bör vara markerade som "Biohazard" eller "Biologisk fara", ha
lock och fotpedal. Det är även lämpligt att markera andra soptunnor med lock "Rör Ej". Dessa bör placeras i
områden med låg eller ingen trafik för att undvika oavsiktlig exponering.
 Ett HEPA-filter eller annan luftrenare installerad i piercingrum är väldigt förmånligt, speciellt om andra
tjänster erbjuds i studion.
 Så många ytor som möjligt bör vara ickeporösa i piercingrum. Alla bilder, posters och annat placerat på
väggar bör vara inramade.
 Så många produkter som möjligt bör vara sterila och av engångsförbrukning. Detta inkluderar även
markeringsverktyg.
 All förpackad utrustning, diverse flaskor eller andra material och utrustning som används under en piercing
bör endast handskas med rena handskar.
HANDTVÄTTOMRÅDE FÖR PERSONAL
 OBLIGATORISKT: Tillgång till handfat för handtvätt är obligatoriskt och skall finnas i piercingrum eller i
sådan närhet att korskontaminering inte är en risk.
 Det optimala för handfat som används före och efter piercing är att de kan drivas "hands-free".
Väggmonterade dispensers eller pumpflaskor med flytande tvål och pappershandduksdispensers bör vara
lättillgängliga med en hand. Detta reducerar risken för korskontaminering oerhört.
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