
Ta på den sterile frakken og åpne ytter -og inneremballasjen som anbefalt1

1. Plasser fingrene på hver hånd under 
den utvendige mansjetten (ca.10 cm 
fra kanten på hanskemansjetten) 
på den fargede innerhansken. 
Hanskens håndflate må vendes mot 
personen uten hånd med hanske, 
rett mot personens tommel. Bruk 
fingrene til å strekke mansjetten 
for å åpne hansken. Personen uten 
hanske putter deretter hånden i 
hansken ved hjelp av et fast 
nedadgående trykk.

4. Pass på at ytterhansken 
trekkes godt over innerhansken 
(ca. 2,5 cm) for å unngå at den 
ruller/sklir ned.

Bytting av kontaminert/punktert hanske under operasjon.

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

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

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

ÅÅpne 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.

3. Ved påkledning av stråfarget 
ytterhanske kan personen, som 
får på hansker, hjelpe til med 
påkledningen ved å dra ut
mansjetten for å åpne hansken. 

5. Gjenta for den andre hånden og 
trykk kantene av hanskens
mansjetter godt ned mot 
frakken for at antiskli-kanten i 
hansken sitter fast på frakken.

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

2. Gjenta for den andre hånden. 
Personen, som får på hansker, 
kan hjelpe til med påkledning 
ved å ta tak i hanske- 
mansjetten.

Påkledningsveiledning for Biogel® Indicator® Systeme

‘ASSISTERT metode’

Besøk vår hjemmeside for videoveiledning til påtagning av frakk og operasjonshansker.
Referanser: 1 Folin A.Utpaking av Indicator-dobbelthanskesystem. En Sikker Hånd 2/2009. Mölnlycke Health Care AB.

Les mer på www.molnlycke.no
Mölnlycke Health Care, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo, Norge. Tlf 22 70 63 70. info.no@molnlycke.com
Mölnlycke Health Care og Biogel navn og logo er registrerte varemerker globalt til Mölnlycke Health CareGruppen.
©2019 Mölnlycke Health Care AB. Ale rettigheter forbeholdt. NOSU0601905


