
Ta på den sterile frakken og åpne ytter -og inneremballasjen som anbefalt* 

Påkledningsveiledning for Biogel® Indicator® System

LUKKET metode - påkledning med mansjetten over hånden

Bytting av kontaminert/punktert hanske under operasjon.

1. Strekk ikke armene gjennnom frakkens 
mansjetter. Mansjettene skal være løse som
vist på bildet.

2. Hanskens ytteremballasje åpnes av 
sirkulerende sykepleier. Ta innerpakken med 
frakkematerialet slik at hendene forblir inne i
frakken.

3. Legg innerpakken i den sterile sonen og sørg
for at hanskens fingre peker mot deg. Åpne
innerpakken (de fargede hanskene), påse at 
hendene forblir inne i frakkens erme. Ta den 
første hansken med din dominerende hånd 
(høyre hanske med din høyre hånd eller 
venstre hanske med din venstre hånd.)

4. Vipp hansken forsiktig bakover, slik at den 
hviler på din venstre eller høyre underarm. 
Hanskens tommelfinger er nå på linje med
din egen tommel.

5. Bruk den andre hånden som fortsatt er inne 
i frakkens erme og trekk kanten av hansken
over din håndrygg. 

6. Trekk hansken opp over frakkens mansjett og
beveg fingre og tommel på plass så frakken 
og hansken glir sammen oppover armen.

7. Hansken er nå helt på plass. Påse at
hansken alltid dekker frakkens vevede 
mansjett fullstendig. Ta den andre hansken
opp med den hånden som ikke har hanske, 
på samme måte som ved første hanske. 

8. Bruk den påkledde hånden til å trekke 
kanten av hansken over håndryggen på din 
andre hånd. Beveg fingrene frem og tilbake,
til hansken er helt på plass.

9. Ta på ytterhanskene. Påse at ytterhansken 
er trukket godt over innerhansken (ca 2,5cm) 
for å unngå at den ruller eller sklir ned. Trykk
kantene av hanskens masjetter godt ned mot 
frakken for at antiskli-kanten i hansken sitter 
fast på frakken.

11. Dersom en punksjon oppstår i 
nærvær av væske blir den synlig 
ved at det dannes en mørk flekk på
punksjonsstedet i ytterhansken.

12. Ta av ytterhansken ved å dra 
mansjetten over håndflaten slik at 
hansken har innsiden ut. Kast den
kontaminerte/punkterte hansken.

13. Sjekk innerhansken for punksjon.
Dersom punktert, fjern og erstatt 
hansken etter lokale anbefalinger 
eller rengjør og tørk sterilt.

10. Når hanskepåtagningen og evt. justeringen
er avsluttet, skal du strekke armene for å 
sikre deg at hanskene sitter riktig.

Åpne en ny hanskepakke med de  
korrekte Biogel ytterhanskene for å sikre 
at Biogel Indicator systemet fungerer på 
tiltenkt måte. Ta på deg ytterhansken slik 
at mansjetten på ytterhansken er trukket 
godt over mansjetten til innerhansken  
(ca. 2,5 cm) for å unngå at hansken ruller 
eller sklir ned.

Besøk vår hjemmeside for videoveiledning til påtagning av frakk og operasjonshansker.
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