
92

BARRIER®BARRIER®

Komfortabelt skydd med  
BARRIER operationsmunskydd
Huvudsyftet med operationsmunskydd är 

att förhindra bakterieinfektioner hos både 

patienter och personal. Komforten är en 

annan kvalitetsaspekt när det gäller 

munskydd. Huden runt munnen, näsan 

och öronen är kroppens känsligaste del. 

Våra operationsmunskydd är tillverkade i 

ett mjukt material som ger hög komfort, 

god andningsförmåga och inte irriterar 

bäraren.

Valet av operationsmunskydd gör 
skillnad.13 
BARRIER operationsmunskydd är 

utformat för att minimera överföringen av 

bakterier och partiklar från 

operationspersonalen till patienten. Ditt 

val av operationsmunskydd kan göra 

skillnad. Våra BARRIER ® munskydd 

filtrerar bort bakterier, vilket minskar 

såväl risken för infektion som behovet av 

dyr efterbehandling.13

•  Munskyddens goda andningsförmåga 

gör det lätt att andas och gör dem 

bekvämare att använda under långa 

perioder

•  Högeffektiv bakteriefiltrering minskar 

spridningen av bakterier till luften i 

operationssalen

•  Stänkskyddet minskar risken för att 

bäraren ska utsättas för kontaminerade 

vätskor14

•  Alla BARRIER operationsmunskydd är 

märkta med tydliga symboler för att 

förenkla för användaren

BARRIER® Operationsmunskydd

KNYTBAND ÖRONBAND STÄNKSKYDD MJUKT EXTRA BRETT

FORMHÅLLARE FORMHÅLLARE IMSKYDD VISIR



101

A B C L E

Påtagningsguide: 

Munskydd med öronband 
A.  Trä in fingrarna i öronbanden. Näsklämman ska sitta högst upp. Placera munskyddet 

över näsa och mun. 

B.  Sätt öronbanden runt öronen. Dra ut munskyddet uppifrån och ned så att alla veck 
slätas ut. På så sätt täcks så mycket som möjligt av ansiktet och du behöver andas 
genom så få lager som möjligt. 

C.  Forma näsklämman över näsroten för att minimera luftläckage. 

D.  Öron och hår ska täckas med lämplig mössa för att minimera spridning av hår och 
partiklar. Om det finns risk för vätskestänk ska du välja ett stänksäkert munskydd med 
4 lager. Byt munskydd vid kontaminering och mellan operationer. 

E.  Kassera munskyddet efter användning.
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Påtagningsguide: 

Munskydd med knytband 
A.  Forma näsklämman. Sätt på munskyddet. Se till att det täcker näsa och mun.

B.  Lägg de övre knytbanden på hjässan och dra åt ordentligt så att luftläckaget minimeras.

C.  Placera de nedre knytbanden i nacken och dra åt.

D.  Veckla alltid ut munskyddet helt så att du behöver andas genom så få lager som möjligt.

E.  Byt munskydd vid kontaminering och mellan operationer.

F.  Om det finns risk för vätskestänk, använd ett stänksäkert munskydd och skyddsglasögon 
eller ett stänksäkert munskydd med visir.

G.  Kassera munskyddet efter användning.
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Påtagningsguide: 

Munskydd med visir
Om det finns risk för vätskestänk se till att välja ett antingen ett stänksäkert munskydd med 
4-lager och visir eller ett stänksäkert munskydd med 4-lager som du använder tillsammans med 
skyddsglasögon.

A.  Innan du sätter på munskyddet, vik i förväg visiret vid kanterna för att få optimalt skydd mot 
stänk från sidan som kan komma i kontakt med ögonen.

B.  Förforma näsklämman.

C.  Dra ut munskyddet uppifrån och ned så att alla veck slätas ut.

D.  Sätt på munskyddet. Se till att det täcker näsa och mun.

E.  Lägg de övre knytbanden på hjässan och dra åt ordentligt så luftläckaget minimeras.

F.  Placera de nedre knytbanden i nacken och dra åt.

G.  Veckla alltid ut munskyddet helt så att du behöver andas genom så få lager som möjligt.

H.  Byt munskydd vid kontaminering och mellan operationer.

I.  Kassera munskyddet efter användning.
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