
 

Ta på (donning) personlig skyddsutrustning 
(PPE) i situationer med risk för 
aerosolbildning vid 
endoskopiundersökningar 

 
 

Principer för 
påtagning av PPE 

• Kortklippta och rena naglar, inget nagellack, inga smycken, ingen klocka. 
• Se till att dina glasögon sitter ordentligt eftersom du inte bör röra vid 

ansiktet/glasögonen senare, sätt upp håret  
• Se till att vårdpersonalen har druckit tillräckligt  
• Välj lämplig PPE i rätt skyddsklass och storlek 

 Utanför undersökningsrummet  

1.   
Handhygien 

Obs! Handhygien kommer alltid först  
• Tvätta händerna med tvål och vatten och desinfektera därefter med 

handdesinfektionsmedel 

 
 

2.   
Skydda  
håret  

Op-Mössa för engångsbruk  
• Använd hårnät under endoskopiundersökningar och vid rengöring av 

endoskop 
 

 

3.   
Skydda  
kroppen  

Långa ärmar, vattentät skyddsdräkt (EN 14126) 
• Skydda framsidan av kroppen från halsen till knäna 
• Täck armarna ända fram till slutet på handlederna 
• Sätt fast banden runt nacken och midjan  
• Be en annan person om hjälp med att knyta baktill 

 
 

4.  
Skydda ansiktet 
och ögonen  

Kirurgmask (DIN EN 146683)  
FFP2-/FFP3-respiratorer (DIN EN 149) beroende på risknivå  
• Se till att dra åt banden ordentligt 
• Justera och forma näsklämman genom lätt tryck med händerna 
• Sätt fast masken ordentligt runt näsan, kinderna och hakan 
• Om masken inte passar bra, kontrollera storleken 
• Prova ut FFP2-/FFP3-masker för att hitta den som passar bäst och har rätt 

funktion (se IFU) 
 

Skydda ögonen med skyddsglasögon och/eller ansiktsvisir  
• Ta på skyddaglasögon 
• Ta till sist på ansiktsvisiret för att skydda masken och ansiktet mot 

kontaminering 
• Anpassa huvudbandet så att det passar väl 
 

 
 

 

5.  
Skydda  
händerna  

För undersökning – kirurghandskar (EN 455) 
För rengöring av endoskop – kemikalieresistent (EN 374) 
 
Dubbla handskar i fall av infekterade patienter, som med COVID-19  
• Se till att handskarnas uppslag täcker skyddsdräktens uppslag  
• Välj lämplig storlek och kvalitet 
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Ta av (doffing) personlig skyddsutrustning 
(PPE) i situationer med risk för 
aerosolbildning vid 
endoskopiundersökningar  

 
 

Principer för 
avtagning av PPE 

• PPE ska tas av på ett systematiskt sätt så att risken för korskontaminering 
minimeras  

• Om möjligt bör en kollega vara på plats när du tar av PPE för att säkerställa 
att du gör rätt och för att förhindra kontaminering 

 I undersökningsrummet  

1.   
Ta av handskar 
 

Obs! Handskar är kontaminerade  
• Fatta tag i utsidan av handsken med motsatt hand, iklädd i handske  
• Dra av den första handsken och håll den med den handen som fortfarande 

har handsken på 
• Skjut fingrarna på handen utan handske under den andra handsken vid 

handleden för att dra av den kvarsittande handsken över den första  
• Avfallshantera handskar i avsedda behållare för kliniskt avfall 

 

 

2.   
Handhygien 

Obs! Händerna är kontaminerade efter att du använt handskar  
• Rengör och sterilisera händerna med handsprit  

för att skydda dig själv 
 

3.   
Ta av skyddsdräkt  

Obs! Skyddsdräktens framsida och ärmar är kontaminerade 
• Knyt upp i nacken och be en annan person om hjälp med att knyta upp 

baktill 
• Rör endast vid skyddsdräktens insida  
• Dra av skyddsdräkten från nacken/axlarna med avdragningsteknik 
• Vänd skyddsdräkten ut och in, vik den och rulla ihop den till ett knyte  
• Avfallshantera den i en avsedd behållare för kontaminerat avfall 

 

4.   
Handhygien 

Obs! Rengör och sterilisera händerna innan du lämnar undersökningsrummet  
• Rengör och sterilisera händerna med handsprit  
• Lämna undersökningsrummet 

 

 Utanför undersökningsrummet  

5.  
Handhygien 

Obs! Rengör och sterilisera händerna innan du rör vid huvudet 
• Upprepa handhygienen innan du tar av ansiktsskyddet  

för att skydda dig själv 
 

6.  
Ta av ansikts- och 
ögonskydd  

Obs! Framsidan av skyddsglasögon, skyddsmask/munskydd och op-mössa kan 
vara kontaminerat. Ta av ansiktsskydden i följande ordning:  

I. Ta först av ansiktsvisiret/skyddsglasögonen   
II. ta sedan av skyddsmask/munskydd    

III. ta till sist av op-mössan  
• lyft upp en del av de kvarvarande banden med båda händerna  
• Tillämpa en avdragningsteknik för att dra av dem bakifrån  
• Avfallshantera utrustning för engångsbruk eller  

rengör och sterilisera återanvändbar utrustning omedelbart  
• Om dina händer kontamineras mellan stegen, genomför genast handhygien 

 

 

7.   
Handhygien 

Obs! Händerna måste rengöras och steriliseras efter att du tagit av all PPE  
• Tvätta händerna med tvål och vatten och desinfektera därefter med 

handdesinfektionsmedel efter att du tagit av all skyddsutrustning  
• Tillämpa rätt teknik för att säkerställa att hela handen är ren  
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Ta på (donning) personlig skyddsutrustning (PPE) i 
situationer med risk för aerosolbildning vid 
endoskopiundersökningar 

 Utanför undersökningsrummet  
1.  
Handhygien 

 
 

6.   
Skydda håret 

        

2.  
Skydda kroppen  

        
 

3. 
Skydda ansiktet 
och ögonen  
 
För lågriskpatienter  

          
 

Justera och sätt fast masken ordentligt   
Använd ansiktsvisir för att skydda masken och ansiktet mot kontaminering 
 

4. 
Skydda ansiktet 
och ögonen  
 
För högriskpatienter  

            
 

Använd FFP 2-/FFP 3-masker, skyddsglasögon och ansiktsvisir för 
högriskpatienter 
 

5. 
Skydda  
händerna  
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Ta på en skyddsdräkt med 
långa ärmar som är 
vätskeavvisande och kan 
avfallshanteras    

Handskar över skyddsdräktens 
uppslag 

Dubbla handskar i fall av 
infekterade patienter      

Genomför handhygien 
innan du tar på dig PPE  



 

Ta av (doffing) personlig skyddsutrustning (PPE) i 
situationer med risk för aerosolbildning vid 
endoskopiundersökningar 

Ta av PPE på ett systematiskt sätt som minimerar risk för korskontaminering  

 I undersökningsrummet 
1.  
Ta av handskar   

…                                                
 

3.  
Ta av 
skyddsdräkt   
 
4. 
Upprepa 
handhygien                      

 

 Utanför undersökningsrummet 
5. 
Upprepa 
handhygien 
 
  

  
 

6.  
Ta av 
ansiktsskyddet  

       
 

7. 
Handhygien 
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2.  
Handhygien 

Tvätta händerna med tvål och vatten och desinfektera 
därefter med handdesinfektionsmedel efter att du tagit av 
all skyddsutrustning  

Tillämpa rätt teknik för att säkerställa att hela handen är ren 

Rengör och sterilisera händerna innan du rör 
vid huvudet 

Rör inte vid visirets, 
skyddsglasögonens 
eller masken utsida 

De kan vara 
kontaminerade  


