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Munskydd – vilken sort ska användas?
Färgade sidan utåt. Forma över näsryggen och passa in under hakan.
Arbetsuppgift - patient, exempel

Typ av munskydd

Patient med misstänkt covid -19 i öppenvård i
kombination med visir eller skyddsglasögon.

Typ II eller IIR med öronband

Enstaka, kortvariga arbetsmoment hos patient
provtagen för eller konstaterad med covid -19 men
utan aerosolbildande procedurer (öppen- och
slutenvård).

Bild, exempel

Munskydd med knytband kan
användas, men det blir lite svårare
att hantera.

För att skydda patient (source control).
Vid kirurgi

Typ IIR med knytband

Vid uppdukning av sterila instrument till operation

Knytband för att kunna fästa över
operationsmössa.
R för att stå emot en vätskestråle
som t ex en artärblödning (klarar
≥16 kPa)
Typ II med knytband

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Andningsskydd – vilken sort ska användas?
Det är viktigt att hitta att andningsskydd som passar ansiktet och som sluter helt tätt, gör täthetstest varje gång. Andningsskydd ska fästas runt huvudet.
En ventil underlättar utandning, men en öppen ventil kan också släppa ut någon salivdroppe från personalen. Ta på andningsskydd utanför rummet vid
areosolbildande procedurer.
Arbetsuppgift - patient, exempel
Patient med konstaterad covid -19 i smittsam fas.
Vid arbete i någons hem hos person med konstaterad
covid -19.
Provtagen patient inom slutenvården för att även
skydda patient (source control).

Typ av andningsskydd
FFP2/N95 eller FFP3, med eller
utan ventil.
Skyddsmask 90, Sundström, TIKI
eller motsvarande.
FFP2/N95 eller FFP3, utan ventil
eller med täckt ventil.

Bild, exempel

Aerosolbildande procedurer hos misstänkt covid19.
Vid arbete i någons hem där person med misstänkt
covid -19 vistas för att även skydda patient (source
control).
Patient med misstänkt eller verifierad covid -19
vid inikation för andningsskydd och steril
uppdukning som annars kräver munskydd t ex sätta
CVK.
Patient med misstänkt eller verifierad mässling,
tuberkulos eller vattkoppor eller steril
uppdukning som annars kräver munskydd t ex sätta
CVK.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

FFP3 utan ventil eller med täckt
ventil.
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