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Ansatte i ældre og omsorg
Dette actioncard er lavet for at give et overblik over de
værnemidler vi har til rådighed i øjeblikket, da de kan se
anderles ud end vanligt jf. F2.1.3 og der kan være andre
anvendelses muligheder.
De nedenstående værnemidler er gennemgået med en
hygiejnesygeplejerske fra klinisk mikrobiologisk afdeling.
Som supplement til overtrækskitler som anvendes ved
infektionshygiejne, er der indkøbt hvide heldragter med
lynlås foran. Vær opmærksom på at de hvide heldragter
kan variere i kvaliteten. Det kan derfor være nødvendigt at
forstærke med et engangsforklæde uden på heldragten.
Disse dragter skal af- og påtages på en anden måde end de
overtrækskitler vi er vant til.
Der er derfor lavet en video med instruktion til dragten.
Det er nødvendigt at prioritere overtrækskitler til det
personale som ikke kan passe de hvide heldragter.
Det er ikke nødvendigt at anvende hætten i dragten.
Du kan se instruksionsvideoen her:
Obs. Husk at udføre håndhygiejne inden påtagning af
værnemidler.
G:\Socfv\Ældre og
Omsorg\Faelles\Patientsikkerhed\HYGIEJNE\video
påtagning af værnemidler.mp4
Obs. Vær opmærksom på at briller skal aftages før
mundbind. Husk håndhygiejne.
G:\Socfv\Ældre og
Omsorg\Faelles\Patientsikkerhed\HYGIEJNE\video
aftagning af værnemidler.mp4

Handsker

Både nitril- og latexhandsker kan avendes i plejen. I
Brøndby Kommune er det besluttet at der grundlæggende
anvendes nitrilhandsker. I forbindelse med
forsyningsvanskeligheder anvendes latexhandsker.
Dog bør der være opmærksomhed i særlige situationer, da
det er et bionedbrydeligt materiale og derfor kan påvirkes
af omgivelserne, se nedenstående:
• Der bør ikke anvendes latexhandsker ved påsmøring
af hormoncreme.
• Latexhandsker kan være permable over for klor.
• Der bør ikke anvendes latexhandsker ved kontakt
med cytostatika.
Det er nødvendigt at prioritere nitrilhandsker til
ovenstående situationer og til personale med latexallergi.
Herudover opfordres der til at der kun anvendes handsker
hvor det er nødvendigt. Se instruks F.2.1.3 værnemidler.

Visir

Hvornår visir anvendes præciseres i instruks F2.2.4
coronavirus
Ved mangel kan visiret genanvendes. Visiret skal være
personligt og kan derfor kun anvendes af den enkelte
medarbejder, derfor skrives der navn på indersiden.
Efter brug vaskes visiret af, som ved brug af
beskyttelsesbriller, og desinficeres. Visiret opbevares i
plasticpose når det ikke er i brug.
Visir fra coviværn.dk har et klistermærke på forsiden som
fjernes inden brug, da det ellers besværliggør rengøring.

FFP2 masker

Ved mangel på kirurgiske masker kan der anvendes FFP2
masker, disse masker kaldes også åndedrætsværn.
Kirurgiske masker skal prioriteres til borgeren og FFP2
masker kan anvendes af personale til éngangsbrug.
Vær opmærksom på at FFP2 masker som udgangspunkt
ikke skal anvendes i mere end 3 timer. Ud fra et
infektionshygiejnisk perspektiv er det acceptabelt at øge
bærer-varigheden til mere end 3 timer og helt op til 8 timer
for åndedrætsværn. Masken skiftes, når den er våd eller
synligt forurenet.

Håndsprit

Ved mangel på små håndsprit kan det være nødvendigt at
påfylde fra større beholdere. Hvis det er muligt anvendes
der nye tomme beholdere, hvis disse ikke forefindes kan
brugte hånddesinfektionsbeholdere genanvendes.

Hånddesinfektionsflasker til genanvendelse skal rengøres
inden genopfyldning. Hvis det er muligt kan disse sættes i
opvaskermaskine på den lavest mulige antal grader. Det er
dernæst vigtigt at skrive på flasken hvad den indeholder.
Det er herudover en god ide at overlade opfyldningen af
flasker til bestemte personer sådan at man ikke står og
fylder hver sin flaske op.
Hånddesinfektion
Fra justmore.dk
Håndspritten er leveret med en sprayfunktion grundet
leveringsvanskeligheder på låg.
I skal være opmærksomme på ikke at bruge forstøver
funktionen, men i stedet bruge strålen. Da der ved
forstøverfunktionen er større risiko for at indånde dråber
af håndspritten.
Pumpen, fra Ceduren og Abena 600 ml. håndsprit, passer
og kan monteres på de leverede håndsprit med spray.
Så gem endelig pumperne til dette. Herudover forsøges det
at skaffe nye pumper.

