Oblačenje osebne varovalne opreme
(OVO) za endoskopske postopke, kjer
nastaja aerosol
Načela za
oblačenje
OVO

•
•
•
•

Kratki čisti nohti, brez laka za nohte, brez nakita, brez zapestnih ur.
Zagotovite si varno prileganje očal, saj se po tem ne smete dotikati
obraza/očal, zavežite lase nazaj
Zagotovite, da so zdravstveni delavci zadostno hidrirani
Izberite ustrezno OVO s pravilno stopnjo zaščite in velikostjo

Izven prostora izvedbe postopka
1.
Higiena rok

Pozor: higiena rok je vedno izhodiščna točka
• Roke dekontaminirajte z alkoholnim gelom

2.
Zaščitite
svoje lase

Mreža za lase za enkratno uporabo
• Med postopki za ponovno uporabo endoskopa endoskopa nosite
zaščitno kapo za lase

3.
Zaščitite
svoje telo

Halja z dolgimi rokavi, odporna na vodo (EN 14126)
• Povsem zakrit trup od vratu do kolen
• Roke zakrijte do konca zapestij
• Zavežite vrvice okoli vratu in pasu
• Za pomoč pri vezanju vrvic na hrbtu prosite sodelavca

4.
Zaščitite
obraz in oči

Kirurška maska (DIN EN 146683)
Respiratorji FFP2/FFP3 (DIN EN 149), odvisno od stopnje tveganja
• Trakove zavežite za vratom in za zgornjim delom glave
• Prilagodite in oblikujte nosni del tako, da z rokami rahlo pritisnete nanj
• Masko tesno namestite okoli nosu, lic in brade
• Če se vam maska ne prilega, preverite velikost
• Preizkusite maske FFP2/FFP3 glede pravilnega prileganja in delovanja
(glejte navodila za uporabo)
Zaščitite oči z očali in/ali s ščitnikom za celoten obraz
• Očala namestite preko maske in oči
• Nato namestite obrazni ščit, da zaščitite masko in obraz pred
kontaminacijo
• Prilagodite trak za glavo, da se vam bo ščit prilegal

5.
Zaščitite
svoje roke

Za endoskopski poseg – kirurške rokavice (EN 455)
Za postopke čiščenja in razkuževanja endoskopa – rokavice za delo s
kemikalijami (EN 374)
Dvojne rokavice v primeru kužnih bolnikov, na primer zaradi virusa
COVID 19
• Zagotovite, da zavihek rokavic prekriva zavihek halje
• Izberite ustrezno velikost in kakovost
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Slačenje osebne varovalne opreme
(OVO) za endoskopske postopke, kjer
nastaja aerosol
Načela za
odstranjevanje
OVO
1.
Odstranite
rokavice

•
•

OVO je treba odstranjevati sistematično, da se zmanjša možnost navzkrižne
kontaminacije
Če je možno, prosite sodelavca, da vas opazuje med odstranjevanjem OVO
za zagotovitev, da imate pravilno tehniko za preprečevanje kontaminacije

V prostoru izvedbe postopka

Pozor: rokavice so kontaminirane
• Primite zunanji del rokavice z drugo orokavičeno roko
• Odstranite prvo rokavico in odstranjeno rokavico držite v orokavičeni roki
• Prste neorokavičene roke potisnite pod rokavico na zapestju druge roke
in odstranite rokavico tako, da jo povlečete preko prve rokavice
• Rokavice zavrzite v za to koš za zdravstvene odpadke

2.
Higiena rok

Pozor: roke so po nošenju rokavic kontaminirane
• Roke dekontaminirajte z alkoholnim gelom,
da se zaščitite

3.
Odstranite
haljo

Pozor: sprednji del halje in rokavi so kontaminirani
• Odvežite vrvice okoli vratu, sodelavec vam lahko pomaga odvezati vrvice
na hrbtu
• Dotikajte se samo notranjosti halje
• Snemite haljo s tehniko slačenja od vratu/ramen
• Haljo obrnite od znotraj navzven, nato jo zložite in zvijte v sveženj
• Haljo zavrzite v koš za zdravstvene odpadke

4.
Higiena rok

Pozor: preden zapustite prostor izvedbe postopka, dekontaminirajte svoje roke
• Roke dekontaminirajte z alkoholnim gelom
• Zapustite prostor izvedbe postopka

Izven prostora izvedbe postopka
5.
Higiena rok

Pozor: preden se dotaknete svoje glave, si dekontaminirajte roke
• Preden odstranite zaščito za obraz ponovite higieno rok,
da se zaščitite

6.
Odstranite
zaščito za
obraz in oči

Pozor: sprednji del očal, obrazni ščitniki, maske in zaščitna kapa za lase so
lahko kontaminirani. Zaščito za obraz odstranite v naslednjem vrstnem
redu:
I.
najprej odstranite obrazni ščitnik/očala,
II.
nato odstranite masko,
III.
na koncu pa odstranite še zaščitno kapo za lase.
• Z obema rokama dvignite zadnji del pritrdilnih trakov.
• Uporabite tehniko odstranjevanja, tako da vlečete od zadaj.
• Zavrzite pripomočke za enkratno uporabo ali nemudoma ponovno
obdelajte pripomočke za večkratno uporabo.
• Če se roke med temi koraki kontaminirajo, nemudoma izvedite higieno rok.

7.
Higiena rok

Pozor: po tem, ko odstranite vso OVO, si morate dekontaminirati roke
• Ko odstranite vso OVO, dekontaminirajte in operite svoje roke
• Uporabljajte pravilne tehnike, s čimer zagotovite, da je celotna površina
rok čista
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Oblačenje osebne varovalne opreme (OVO) za
endoskopske postopke, kjer nastaja aerosol
1.
Higiena rok

Izven prostora izvedbe postopka

6.
Zaščitite svoje lase

Preden oblečete OVO
izvedite higieno rok

2.
Zaščitite svoje
telo

Oblecite haljo za
enkratno uporabo
z dolgimi rokavi, ki je
odporna proti tekočinam

3.
Zaščitite
obraz in oči
Za postopke z
nizkim tveganjem

Prilagodite in pritrdite masko, da se tesno prilega
Uporabite obrazni ščit, da zaščitite masko in svoj obraz pred kontaminacijo

4.
Zaščitite
obraz in oči
Za postopke
z visokim
tveganjem

Za postopke z visokim tveganjem uporabite maske, očala in obrazni ščit
FFP 2/FFP 3

5.
Zaščitite
svoje roke
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Slačenje osebne varovalne opreme (OVO) za
endoskopske postopke, kjer nastaja aerosol
OVO odstranjujte sistematično, da se zmanjša možnost navzkrižne kontaminacije

1.
Odstranite
rokavice

V prostoru izvedbe postopka
2.
Higiena rok

3.
Odstranite
haljo
4.
Ponovite
higieno rok
5.
Ponovite
higieno rok

Izven prostora izvedbe postopka

6.
Odstranite
zaščito za
obraz

Preden se dotaknete svoje glave,
dekontaminirajte svoje roke

Ne dotikajte se
zunanjih delov
ščitnika, očal ali
maske
Lahko so
kontaminirani

7.
Higiena rok

Ko odstranite vso OVO, dekontaminirajte
in operite svoje roke
Uporabljajte pravilne tehnike, s čimer
zagotovite, da je celotna površina rok čista
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