Rutin

Gäller för
Region Jönköpings län
Berörda enheter

Rutiner Skyddsmask 90 med Filter 90 inom vården
Skyddsmask 90 införs som reservalternativ för andningsskydd och är inte en
ersättningsprodukt för munskydd IIR och visir.
Allmänt om skyddsmask 90 och filter 90
Frågor och funderingar om masken och filtrets kapacitet hänvisas till det utbildningsunderlag i
powerpoint-format som har skickats ut till verksamheterna.

Tillpassning
1. Skyddsmask 90 kommer i tre storlekar. Storlek 1 (störst), storlek 2 (mellan) och storlek 3
(minst). Storlek 2 och 3 är oftast de som passar bäst.
2. Ta bort förvaringsstöd invändigt i skyddsmasken.
3. Montera skyddsfilter på avsedd plats. Kom ihåg att demontera bottenpluggen längst ut på
filtret och spara den. Då filtret inte används ska bottenpluggen alltid vara monterad för att
förhindra att fukt kommer in i filtret.
4. Fatta skyddsmasken i de nedre remmarna till bandstället.
5. Placera hakan i maskens hakgrop.
6. Dra bandstället över huvudet.
7. Ta bort eventuellt hår från skyddsmaskens tätning mot ansiktet.
8. Dra åt banden vid tinningarna (samtidigt som du lutar huvudet lite framåt neråt).
9. Dra de övre banden så att bakkappan hamnar på baksidan av huvudet och sitter bekvämt.
10. Dra åt de nedre banden.
11. Justera så att masken och bandstället sitter bekvämt.
12. Placera handen tätt mot filtrets inlopp (där bottenpluggen suttit) och ta ett djupt andetag.
Masken skall då sugas in mot ansiktet och inget läckage skall uppstå in i masken. (Sugprov)
13. Släpp handen från filtret och masken skall då återgå till normalläget.
14. Masken är nu tillpassad.
15. Om god tillpassning inte uppnås testa en annan storlek.
När skyddsmasken tas av lossas enbart de nedre banden, övriga bandinjusteringar behålls
och nästa gång masken skall användas av samma person behöver bara de nedre banden dras
åt.
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Slang för vätskeintag används ej!



Tänk över var förvaringen av bottenpluggen skall vara under arbetspasset på
er enhet. Förslagsvis i en utsedd behållare/skål vid rengöringsstationen för att
vara lättåtkomlig vid sanering.



Skyddmasken kan behållas på mellan patienter. TÄNK PÅ ATT DEN
DÅ ÄR SMUTSIG OCH BEAKTA HANTERINGEN!
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Ta på och tillpassa skyddsmask 90

Ta av skyddsmask 90
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Avtagning och sanering
Glöm ej sprita händerna innan ni tar i masken. Följ avklädningsrutinerna.
Avtagning sker genom att nedre resårbanden lossas. Fatta bandstället och för det uppåt över huvudet för att
sedan föra bandstället samt skyddsmasken från ansiktet.
Tänk på att inte vidröra något med masken!
Hantering efter användning under arbetspasset
Skyddsmasken tas av utanför vårdrummet
OBS! Endast när masken är kraftfullt nedsmutsad med sekret eller smuts skall mekanisk rengöring med
rengöringsmedel och vatten genomföras. Sen måste masken torka innan desinfektion utförs.













Följ avklädningsrutin
Sprita händerna
Ta av skyddsmasken
Placera skyddsmasken på avsedd smutsig avlastningsyta
Sprita händerna
Ta på handskar
Sätt i filtrets bottenplugg
FUKTA torkpapper med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider
Torka av skyddsmask och filter utan att skruva isär dem
Placera masken på avsedd ren plats och låt lufttorka under rasten
Ta av handskar
Sprita händerna

Hantering efter avslutat arbetspass
Skyddsmasken tas av utanför vårdrummet
OBS! Endast när masken är kraftfullt nedsmutsad med sekret eller smuts skall mekanisk rengöring med
rengöringsmedel och vatten genomföras. Sen måste masken torka innan desinfektion utförs.
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Följ avklädningsrutin
Sprita händerna
Ta av skyddsmasken
Placera skyddsmasken på avsedd smutsig avlastningsyta
Sprita händerna
Ta på handskar
Sätt i filtrets bottenplugg
FUKTA torkpapper med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider
Torka av maskens insida och utsida, filter, torka/ blöt bandstället FLÖDIGT med alkoholbaserat
ytdesinfektionsmedel med tensid. Skruva inte isär filter och mask
Var särskilt försiktig med de gula säkerhetsdetaljerna på insidan (inandning- och utandningsventil)
av masken.





Placera masken på särskilt utsedd ren plats
Ta av handskar
Sprita händerna
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