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Bytting av kontaminert/punktert hanske under operasjon.

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

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

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

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.

Påkledningsveiledning for Biogel® Indicator® System

ÅPEN metode

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

1. Ta den første fargede hansken ut av innerpakken
med din ikke-dominante hånd. Plasser tommel 
og pekefinger på din andre hånd på folden av
den vrengte mansjetten i tråd med 
hanskehåndflaten og trekk hansken over
hånden. 

2. La mansjetten være bakovervendt. 

3. Ta den andre fargede hansken ut av pakken ved å 
plassere påkledde hanskefingre under den vrengte
mansjetten. Med strak arm og lett bøyd albue 
føres hånden uten hanske inn i hansken.

4. Trekk hansken over frakkemansjetten samtidig
som du beveger armen.

5. Trekk hansken helt på plass. Sørg for at 
hansken dekker frakkemansjetten med en 
margin på ca. 10 cm. Følg samme 
prosedyre på den andre hansken.

6. Åpne ipakken med de stråfargede 
ytterhanskene. Før fingrene fra den ene hånden 
med hanske inn i den første ytterhansken. Strekk 
hansken for å sikre optimal komfort og passform. 
Trekk hansken helt på plass og gjenta prosedyren 
med den andre ytterhansken. 

7. 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.

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