
 

Iføring af personligt beskyttelsesudstyr 
forud for endoskopiske indgreb, hvor der 
genereres aerosol  

 
 

Principper for 
iføring af 
personligt 
beskyttelsesudstyr  

• Rene korte negle, ingen neglelak, ingen smykker, intet armbåndsur. 
• Sørg for sætte dine briller godt på plads, da du ikke må røre dit ansigt eller 

dine briller bagefter, og bind håret op i nakken  
• Sørg for, at sundhedspersonalet er tilstrækkeligt hydreret  
• Vælg passende personligt beskyttelsesudstyr med korrekt 

beskyttelsesniveau og størrelse  
 

 Uden for operationsstuen  

1.   
Håndhygiejne  

Bemærk: Håndhygiejne er til enhver tid udgangspunktet  
• Sprit hænderne med alkoholgel  

 
 

2.   
Beskyt  
dit hår  

Engangshårnet  
• Bær hårnet under endoskopiske indgreb og genbehandling af endoskoper  

 
 

3.   
Beskyt  
din krop  

Vandtæt kittel med lange ærmer (EN 14126) 
• Tildæk hele overkroppen fra hals til knæ 
• Tildæk armene med til enden af håndleddene  
• Spænd og fastgør hals- og taljebånd  
• Bed en anden bruger om at hjælpe dig med at lukke på ryggen  

 
 

4.  
Beskyt ansigt og 
øjne  

Mundbind (DIN EN 146683)  
FFP2/FFP3-masker (DIN EN 149) afhængigt af risikoniveau  
• Sikker tillukning af stropper  
• Juster og form næsedelen ved at trykke let med hænderne 
• Fastgør masken tæt omkring næse, kinder og hage 
• Hvis masken ikke passer godt, skal du kontrollere størrelsen 
• Afprøv, om FFP2/FFP3-maskerne passer og fungerer (se brugsanvisningen) 

 
Beskyt øjnene ved hjælp af beskyttelsesbriller og/eller fuld ansigtsskærm  
• Sæt brillerne uden på masken og øjnene 
• Ansigtsskærm påsættes for at beskytte masken og ansigtet mod 

kontamination 
• Juster hovedbåndet efter behov 
 

 
 

 

5.  
Beskyt  
dine hænder  

Til brug ved undersøgelse – operationshandsker (EN 455) 
Til brug ved genbehandling af endoskop – kemikaliebestandige (EN 374) 
 
Dobbelthandsker i tilfælde af patienter med smitte såsom COVID 19  
• Sørg for, at manchetten på handskerne dækker manchetten på kitlen  
• Vælg en passende størrelse og kvalitet  
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Aftagning af personligt beskyttelsesudstyr 
efter endoskopiske indgreb, hvor der blev 
genereret aerosol  

 
 

Principper for 
aftagning af 
personligt 
beskyttelsesudstyr  

• Personligt beskyttelsesudstyr skal fjernes på en systematisk måde, der 
minimerer potentiel krydskontaminering  

• Hvis der er mulighed for det, skal du bede en kollega se på, mens du fjerner 
personligt beskyttelsesudstyr, for at sikre, at du bruger den rigtige teknik til 
at forebygge kontaminering  

 Inde på operationsstuen  

1.   
Tag handskerne af 
 

Bemærk: Handsker er kontamineret  
• Tag fat i handskens yderside med den modsatte handske  
• Rul den ene handske af, og hold den med den anden handske 
• Skub fingrene på den frie hånd ind under den anden handske, og rul den 

anden handske af ud over den første handske som, du tog af  
• Bortskaf handskerne i den dertil beregnede beholder til kontamineret klinisk 

affald  
 

 

 

2.   
Håndhygiejne  

Bemærk: Dine hænder er kontamineret, når du har haft handsker på  
• Udfør håndhygiejne for at beskytte dig selv  

 
 

3.   
Tag kitlen af  

Bemærk: Kitlens forside og ærmer er kontamineret 
• Løsn kitlen i halsen, og lad eventuelt en anden bruger hjælpe dig med at 

binde op i ryggen 
• Berør kun indersiden af kitlen  
• Træk kitlen ned ved at rulle den af fra hals/skuldre 
• Vend kitlen på vrangen, og fold og rul den sammen til et bundt  
• Bortskaf den i en dertil egnet beholder til kontamineret affald  

 

4.   
Håndhygiejne  

Bemærk: Dekontamination af hænder, før operationsstuen forlades  
• Udfør håndhygiejne  
• Forlad operationsstuen 
  

 Uden for operationsstuen  

5.  
Håndhygiejne 

Bemærk: Dekontamination af hænder, før du rører ved dit hoved 
• Gentag håndhygiejne, før ansigtsbeskyttelsen fjernes,  

for at beskytte dig selv  

 
6.  
Fjern ansigts- og 
øjenbeskyttelse   

Bemærk: Forsiden af beskyttelsesbriller, ansigtsskærme, masker og hårnet kan 
være kontamineret. Fjern ansigtsbeskyttelse i følgende rækkefølge:  

I. Fjern først ansigtsskærmen/beskyttelsesbrillerne   
II. og fjern derefter masken    

III. fjern til sidst hårnettet  
• løft rygdelen af holdestropperne med begge hænder  
• Brug en afrulningsteknik ved at trække ud fra rygsiden  
• Kassér udstyr til engangsbrug, eller  

dekontaminer med det samme udstyr til flergangsbrug  
• Hvis dine hænder bliver kontamineret i mellem trin, skal du udføre 

håndhygiejne med det samme  

 

 
7.   
Håndhygiejne  

Bemærk: Dine hænder skal dekontamineres, når du har taget alt personligt 
beskyttelsesudstyr af  
• Udfør håndhygiejne eller vask dine hænder, når du har fjernet alt personligt 

beskyttelsesudstyr  
• Brug korrekt teknik for at sikre, at alle områder af hænderne bliver rene 
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Iføring af personligt beskyttelsesudstyr forud for 
endoskopiske indgreb, hvor der genereres aerosol 

 Uden for operationsstuen  
1.  
Håndhygiejne  

 
 

2  
Beskyt dit hår 

        

3 
Beskyt din krop  

        
 

4. 
Beskyt ansigt og 
øjne  
 
Ved 
lavrisikopatienter  

          
 
Juster og fastgør masken tæt og stramt   
Brug ansigtsskærm for at beskytte masken og dit ansigt mod kontamination 
 

6 
Beskyt ansigt og 
øjne  
 
Ved 
højrisikopatienter  

            
 

Brug FFP 2/FFP 3-masker, beskyttelsesbriller og ansigtsskærm ved behandling af 
højrisikopatienter  
 

7. 
Beskyt  
dine hænder  
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Tag en langærmet 
væskeafvisende 
engangskittel på     

Handsker ud over manchet på 
kittel 

Dobbelthandsker i tilfælde af 
smitsommepatienter      

Udfør håndhygiejne, før du 
tager personligt 
beskyttelsesudstyr på  



 

Aftagning af personligt beskyttelsesudstyr efter 
endoskopiske indgreb, hvor der blev genereret 
aerosol 

Fjern personligt beskyttelsesudstyr i en systematisk rækkefølge, der minimerer potentiel 
krydskontaminering  
 

 Inde på operationsstuen 
1.  
Tag handskerne af   

…                                               
 

3.  
Tag kitlen af   
 
4. 
Gentag håndhygiejne  

             

 Uden for operationsstuen 
5. 
Gentag håndhygiejne 
 
  

  
 

6.  
Fjern 
ansigtsbeskyttelse  

       
 

7. 
Håndhygiejne  
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2.  
Udfør 
håndhygiejne 

Udfør håndhygiejne eller vask dine hænder, når du har 
fjernet alt personligt beskyttelsesudstyr  

Brug korrekt teknik for at sikre, at alle områder af 
hænderne bliver rene 

Udfør håndhygiejne, før du rører ved dit 
hoved  

Undlad at berøre 
ydersiden af 
skærmen, 
beskyttelsesbril-
lerne og masken 

De kan blive 
kontamineret  


