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Andningsskydd - bruksanvisning
Andningsskydd är till för att bäraren ska skyddas mot att andas in till exempel rök, aerosoler, fibrer,
bakterier eller virus (luftburen smitta).
Vid misstanke om luftburen smitta används FFP3-klassat andningsskydd.
Andningsskydd med ventil filtrerar den inandade luften.
Andningsskydd med övertäckt ventil eliminerar även risken för droppbildning, används på operation.
FF = Filtrering Facepiece (filtrerande halvmask)
P = Partiklar
3 = klass, graden av skyddseffekt, finns 1,2,3 där 3 är den högsta.
Det är mycket viktigt att andningsskyddet sluter tätt mot ansiktet. Personer med skägg har svårt att få
andningsskydd att sluta tätt, vilket innebär risk för smitta.
Användaren måste i förväg öva på/avtagning och utföra läckagetest.
Andningsskyddet är engångs, personligt och kasseras efter varje användning.
Andningsskyddet sätts på i slussen el dyl.
Om andningsskyddet blir fuktigt eller nedsolkat ska det genast kasseras och nytt andningsskydd tas på.
Skyddet har kapacitet att filtrera luft i högst åtta timmar.
Desinfektera alltid händerna direkt efter användning av andningsskyddet.
Andningsskydd behöver ofta kompletteras med skyddsglasögon eller visir.

Påtagning

1)

2)

3)

1. Exempel på andningsskydd med eller utan ventil.
2. Öppna förpackningen. Näsbygeln är placerad i övre delen av masken. Forma bygeln genom att
försiktigt böja den på mitten.
3. Placera masken i handen. Vik ut den och forma den till en kopp. Ta med andra handen tag i
banden.
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4)

5)

6)

4. Placera masken under hakan, över ansiktet och dra banden över huvudet.
5. Placera det nedre bandet runt nacken och det övre bandet på huvudet. Justera masken tills
acceptabel komfort uppnås.
6. Forma näsbygeln efter näsan – använd båda händerna. Se till att andningsskyddet sluter tätt runt
näsa, kinder och hakan.

Läckage test
Andningsskydd med ventil: kupa båda händerna runt masken och dra ett djupt andetag. Om du
upptäcker läckage – korrigera näsbygeln, masken och banden.
Andningsskydd utan ventil: kupa båda händerna runt masken och andas ut kraftigt. Om du upptäcker
läckage – korrigera näsbygeln, masken och banden.

Andningsskydd - bruksanvisning
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-377
Version: 5.0
Handlingstyp: Instruktion/Rutin

Sidan 2 av 2

