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Hantering av vårdpersonalens munskydd


Händerna desinfekteras innan munskyddet tas på och efter att det tagits
av.



Undvik att röra vid munskyddet under användning.



Om munskyddet vidrörts skall händerna desinfekteras.



Avlägsna munskydd genom att ta av båda remmarna bakifrån.



När munskydd används i kombination med visir tas det på och av i
samband med att visiret tas på och av. Munskydd kastas när det tas av.



Munskydd ska alltid slängas om det tagits av, blivit fuktigt, förorenat eller
skadat.



Samma munskydd får maximalt användas 4 timmar.

Hantering av vårdpersonalens visir
Engångsvisir
Extra
förebyggande
åtgärd för att
skydda patient
Misstänkt eller
verifierad
patient med
Covid -19

Räknas inte som personlig skyddsutrustning.
Kan återanvändas under ett arbetspass.
Kasseras därefter, se nedan Hantering av visir som ska återanvändas.
Kasta visir och munskydd när det tas av.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras.
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Flergångsvisir
Rengöring

Se nedan: Hantering av visir som ska återanvändas

Underhåll

Grundligare rengöring regelbundet, varje eller varannan vecka.
Använd engångs mikrofiberduk och vatten eller använd diskborste
och ett kärl med vatten och lite diskmedel, diska under vattenytan
och skölj sedan.
Textila detaljer byts eller tvättas i tvättmaskin eller i sista hand tvättas
förhand.
Rengör som ovan före desinfektion

Vid kraftig
nedsmutsning

Samma visir till flera patienter utan rengöring emellan
Mellan patienter
med verifierad
Covid -19
Extra
förebyggande
åtgärd för att
skydda patient

Under förutsättning att visiret inte förorenats av exempelvis stänk
och att man inte vidrör visir eller munskydd under patientarbete

Förkläde

För att ta på sig förklädet utan att dra det över visiret tas
nackbandet isär för att kunna knyta det istället.

Under förutsättning att visiret inte förorenats av exempelvis stänk
och att man inte vidrör visir eller ev munskydd under patientarbete



Mellan patienter med misstänkt Covid -19, rengör flergångs- eller byt
engångsvisir



När visiret används i kombination med munskydd tas det på och av i
samband med att visiret tas på och av. Munskydd kastas när det tas av.



Skyddsglasögon i kombination med munskydd hanteras och sköts på
motsvarande sätt.

Hantering av visir som ska återanvändas
Rengör och
desinfektera

Ordna en yta

Efter användning torka med ytdesinfektionsmedel på båda sidor två
gånger, använd två torkdukar. Handskar används om det finns synliga
föroreningar på visiret och för att skydda händerna mot
ytdesinfektionsmedel.
Sprita vid behov ytan på vagnen och sedan händerna igen.
Till exempel en vagn där det finns plats att lägga ifrån sig visiret och
där det finns material att rengöra visiret med. Det kan vara inne på
patientsal, i förrum/sluss eller i närliggande rum/korridor.
-

Ytdesinfektionsmedel

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Förvara

-

Torkdukar

-

Handskar

- Handdesinfektion
Upphängt på krok eller på en hylla utan att komma i kontakt med
andra visir. Enheten gör egen rutin för det.
Desinfektera förvaringsytan vid arbetspassets slut.
Mellan arbetspass förvaras visiret i första hand som ovan, om det inte
går att lösa kan de förvaras i klädskåp packat i ren påse.



Om visiret måste rättas till under patientarbete spritas händerna före och
efter.



Förkläde och ev. handskar tas av inne på sal. Visir och munskydd kan tas
av utanför, sprita händer emellan enligt rutin för att Ta på och av
skyddsutrustning se länk.
Andningsskydd tas av utanför vårdrummet.



Flergångsvisir med textila detaljer används personbundet av samma
personal. Torka/blöt textila detaljer flödigt med ytdesinfektionsmedel vid
arbetspassets slut.



Vid hembesök packas visir i ren påse.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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