
Åpning av hanskeforpakningen (utført av en usteril sykepleier)

1. Ta tak i pakken på den øvre 
kortsiden. Inspiser og rist 
hanskepakken lett for å påse at 
innerpakken er plassert i midten 
av ytterpakken. Dette gjøres for 
å hindre at innerpakken faller 
ut på den forseglede kanten når 
ytterpakken åpnes.

4. Legg enten hanskepakken ned på 
et bord for å åpne den liggende 
eller åpne den i luften som vist på 
bilde nr tre.

6. Separer de to pakkene og legg 
dem ned med litt avstand fra 
hverandre på et rent og tørt 
underlag. Påse at forpakningens 
nedre ende stikker ut ca 5 cm fra 
bordet  slik at du får tak i 
innerpakken og kan pakke ut uten 
å kontaminere de desinfiserte 
hendene.

2. Dra endene på kortsiden fra 
hverandre. Start med øvre hjørne 
lengst fra deg. Fortsett med andre 
øvre hjørne nærmest deg.

3. Ta et godt grep med begge hender 
på hver side av forpakningen slik 
at langsiden av pakken kan dras 
fra hverandre.

5. Ta tak i innerpakken i 
forpakningen, med både hanske 
nr en og hanske nr 2,  i nedre 
ender. Dette gjøres for å sikre at 
fingrene ikke blir kontaminert 
ettersom sterilitetsmarginen er 
relativt kort i forpakningens øvre 
ende.

7. Åpne pakken med 
innerhanskene.Vær nøye med at 
desinfiserte hender ikke 
kontamineres. Ta på hanskene 
som anbefalt1.

Åpningsguide for Biogel® hanskeforpakning

’Liggende teknikk’

Det er ulike teknikker for åpning av hanskepakke. Teknikken varierer av 
flere grunner:
• utformingen av hanskepakken
• det forskjellige materialet i inner- og ytterforpakningen
• teknikken for å ta på hanskene (åpen metode, lukket metode med

mansjett i hånden eller  med synlig mansjett1.

Sikre ytterforpakningens kanter slik at de ikke rører 
noen del av innerforpakningen og at innerforpakningen 
ikke er nær forseglingen på ytterforpakningens  
innerkanter. Dette er for å sikre og opprettholde  
steriliteten til innerforpakningen.

Referanse: 1 Folin A. Donning indicator double Gloving system. Safe Hands 1/2010. Mölnlycke Health Care AB.
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