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Instruktion 

Fastställt av: Maria J Marklund 

Upprättat av: Lena MH Lindberg 

Granskare: Andreas Hedman  

Organisation gäller inom: Hälso- och Sjukvårdsförvaltning 

 

Desinfektion av flergångsvisir och skyddsglasögon 

 

Bakgrund   

Visir och skyddsglasögon kan ingå som stänkskydd i basala hygienrutiner eller som del i personlig 

skyddsutrustning tillsammans med munskydd eller andningsskydd. I region Västerbotten finns idag 

enbart flergångsvisir som liknar engångsvisir att beställa. Vid normalfallet används de som 

engångsmaterial och kasseras efter användning. Vid upprepat behov av stänkskydd under samma 

arbetspass kan denna rutin användas. När stänkskydd för flergångsbruk används måste de hanteras 

så att smittspridning via kontaktsmitta undviks. Stänkskydd används när risk för stänk eller 

droppsmitta föreligger.  

Syfte   

Minska risk för smittspridning vid användning av stänkskydd för flergångsbruk. 

Hantering av stänkskydd för flergångsbruk  

• Utför handdesinfektion och i förekommande fall sätt på dig munskydd/andningsskydd  

• Utför handdesinfektion och sätt på dig det stänkskydd av flergångstyp som din enhet 

använder.  

• Undvik att vidröra stänkskydd under tiden du har det på dig. Behöver du rätta till 

stänkskyddet, utför handdesinfektion före och efter åtgärden. 

• Efter patientnära arbete, desinfektera stänkskyddet enligt följande rutin: 

1. Utför handdesinfektion och ta på skyddshandskar 

2. Använd alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid på rent torkpapper eller 

engångsduk och bearbeta stänkskyddets resårband och alla plastdelar (ej 

skumgummidelen på visir)  

3. Placera stänkskyddet för torkning på avsedd plats. Observera att stänkskydd med 

skumgummidel som inte går att rengöra är personligt och rekommenderas att slängas 

efter ett arbetspass. 

4. Kassera skyddshandskar och utför handdesinfektion.   
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Enheter som använder stänkskydd kontinuerligt tillsammans med munskydd 

Följ rutin för påtagning och hantering. Inför rast, när munskyddet kasseras, följ desinfektionsrutinen.  

 

Förändringar från föregående utgåva 

Omskrivning så att rutinen blir mer generell. Språklig bearbetning. 

 

Referenser  

• Vårdhandboken /Basala hygienrutiner 

• AFS 2018:4. Smittrisker. (Ändring i föreskrift AFS 2021:1).  Arbetsmiljöverket 

• Användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3), föreskrifter, Arbetsmiljöverket 

 

https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/vardhygien/basala-hygienrutiner-och-kladregler/oversikt/
https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/vardhygien/basala-hygienrutiner-och-kladregler/oversikt/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/smittrisker-afs-20184/?hl=afs%202018:4
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/anvandning-av-personlig-skyddsutrustning-afs-200103-foreskrifter/?hl=AFS%202001:3
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