
 

Vårdhygienisk rekommendation 
Lathund – skyddsutrustning som kan användas vid högsmittsamma  
allvarliga infektioner 
 
 

Innehållsansvarig: Susanne Johansson(susca7) Vårdhygien Skaraborg 

Lathunden kan användas av Skaraborgs sjukhus samt av primärvårdsverksamhet i Skaraborg 

 
 

Revideringar i denna version 
    Nytt dokument 

 
Syfte 
Lathund för att underlätta anskaffning av personlig skyddsutrustning för 
tillfällig vårdinsats vid misstänkt viral hemorragisk feber (t ex Ebola) eller 
annan högsmittsam allvarlig infektion. Mer information om respektive 
produkt finns på Marknadsplatsen. 
 

 
Personlig skyddsutrustning 

 
1. Skyddsrock och plastförkläde 
Vätsketät skyddsrock ska användas tillsammans med plastförkläde. I första hand 
rekommenderas skyddsrock (art nr 114160880, 114160682). Om skyddsrock (art nr 
114146228 alt. 114146731) används ska den kombineras med långärmat 
plastförkläde eftersom den inte har vätsketäta sömmar. 

 
 

Produkt Benämning Leverantör Artikelnummer  

Skyddsrock, 
vätsketät 

Skyddsrock vätsketät 
högrisk osteril, 
(högsmittsam) 

Onemed 114160682 
(160 cm) 

 
114160880 
(170cm) 

 

 
Långärmat 
plastförkläde 

Förkläde, plast, 
engångs, tumhål, blå 
dispenser 

Onemed 114002843  

Skyddsrock 
vätsketät 
(ej vätsketäta i 
sömmar) 

Skyddsrock med 
mudd, vätsketät; ej 
sömmar, osteril 

Mölnlycke 114146228 
(Stor) 

 
114146731 
(XXStor) 

 
 

 



 

 
 

2. Andningsskydd 
Det är jobbigare att andas en längre tid genom ett andningsskydd utan 
ventil jämfört med andningsskydd med övertäckt ventil. 

 

Produkt Benämning Leverantör Artikelnummer  

Andningsskydd 
FFP3 

Andningsskydd med 
övertäckt ventil 
1883+, klass FFP3, 
typ IIR, 

3M 104606454 

 
Andningsskydd 
FFP3 

Andningsskydd utan 
ventil 1863+, klass 
FFP3, typ IIR, 

3M 104606439 
 

 
 

3. Visir 
Visir ska kombineras med andningsskydd (enligt ovan). 

 

Produkt Benämning Leverantör Artikelnummer  

Visir hel Visir hel lång 
justerbar rem m 
kardborre, engångs, 
osteril 

Vingmed 112971080 

 
Visir hel Visir hel lång 

justerbar rem m 
kardborre, engångs, 
osteril 

Smith & Nephew 103574950 

 
 

4. Täckande huva/hjälm med dok 
Huvan ska vara löst hängande utanpå skyddsrocken. 

 

Produkt Benämning Leverantör Artikelnummer  

Vätsketät Vätsketät hjälm/ Onemed 114161474  

 

hjälm/huva huva med dok - ej   
med dok vätsketät i sömmar,   

 osteril, högrisk   

Vätsketät Vätsketät hjälm/ Tools Tyvek Hood 106076524 

 

hjälm/huva huva med dok - ej PH 30LO  
med dok vätsketät i sömmar,   

 osteril, högrisk   

 
 
 

5. Dubbla handskar 
• Inre handskar av god passform (ex. som sterila operationshandskar eller motsvarande 



 

Ansvarig | Vårdhygien | Skaraborgs Sjukhus | 2020-01-23 

kvalitet) 
• Yttre skyddshandskar av nitril (kraftig kvalitet med längre skaft) 
 

6. Höga skoskydd eller stövlar 
Vätsketäta skoskydd ska täcka den del av underbenen som inte skyddas av rocken. 
Alternativt kan stövlar användas. Välj gärna större storlekar som är lättare att kliva 
ur. 

 

Produkt Benämning Leverantör Artikelnummer  
 

 

Höga 
skoskydd 

Skoskydd hög 
högrisk/vätsketät, 
osteril 

Onemed 114161052 

Höga 
skoskydd 

Skoskydd hög 
M4000 Microgard 

Tools Tools web shop 
art.nr 
1057360 

 
7. Skyddsoverall med huva 
Avsedd användning för specifik verksamhet t.ex. Ambulans och Infektion 

 

Produkt Benämning Leverantör Artikelnummer  
 

 

Skydds- 
overall med 
huva, 
vätsketät 

Overall med huva, 
vätsketät, osteril 
högrisk 

Onemed 114160831 
(medium) 

 
För artikelnr 
kontakta inköp 
(Xstor) 

 
 

Relaterad information 
 

Skapad av Vårdhygien Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
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