
Påklädning
Personlig skyddsutrustning vid allvarlig hemorragisk feber

Desinfektera händerna. En arbets-
kamrat hjälper till och övervakar att 
påklädning görs på rätt sätt. 

Ta på tätt åtsittande sterila 
handskar, innerhandskar.

Ta på långärmad vätsketät skydds-
rock med mudd, knyt ihop baktill. 
Tejpa skarv mellan mudd och 
handske vb. 

Ta på andningsskyddet. Se till 
att det sluter tätt kring näsa 
och mun.

Ta på operationshjälm som får 
hänga fritt utanpå skyddsrocken.
Klipp bort ev. knytband på 
hjälmen.

Ta på visir. Ta på vätsketäta skoskydd. Ta på valfritt plastförkläde, se bild. 

Ta på skyddshandske och dra 
handskkragen över rockärmen.

När du är påklädd: Undvik 
att röra vid och justera 
skyddsutrustningen med 
händerna,  framför allt i 
ansiktet.

www.vll.se/vardhygien

  Gäller vid Ebola, Marburg,   
  Lassafeber och Krim-Kongo.



Avklädning - högriskmoment 
Personlig skyddsutrustning vid allvarlig hemorragisk feber

Avklädning påbörjas inne i vård-
rummet. Ta av plastförkläde och 
yttre par skyddshandskar. Kassera 
direkt i gul avfallsbehållare.

Behåll de sterila handskarna på. 
Ta av visir. Undvik att röra ansiktet 
och visirets framsida.

Ta av operationshjälmen. Fatta 
tag på baksidan och dra över 
huvudet. Medhjälpare kan ev 
använda trubbig sax och klippa 
upp hjälmen.

Ta av skoskydd. Lossa ev tejp och skyddsrockens 
snörning. Dra av skyddsrocken så 
att den hamnar ut och in.

Ta av de sterila handskarna och desinfektera händerna. Ta på nya skyddshandskar. 

Ta av andningsskyddet. Stå lätt 
framåtböjd, dra resårbanden över 
huvudet utan att vidröra skyddets 
framsida.

www.vll.se/vardhygien

Gå ut från patientrummet. 
Medhjälpare iklädd plast-
förkläde och handskar hjälper 
till och övervakar att avkläd-
ning utförs på rätt sätt i lugnt 
tempo.

Ta av skyddshandskarna och 
desinfektera händerna.

Medhjälparen iklädd skydds-
utrustning stänger plastpåse och 
avfallsbehållare som skjuts in på 
patientrummet. 
Medhjälparens skyddsutrustning 
kasseras i soppåse, som försluts 
och ställs i patientrummet.
Desinfektera händerna.
När patienten lämnat rummet, 
spärras det av i avvaktan på 
provsvar.
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