
Påtagning af Biogel® Indicator® dobbelthandske systemer
ÅBEN påtagning
Ifør dig den sterile kittel og åben yder- og inderemballagen1 som anbefalet.

Tag den første farvede handske 
ud af inderemballagen med din 
ikke dominante hånd. Placer 
tommel- og pegefingeren på 
din anden hånd på folden af 
det ombukkede handskeskaft 
på højde med handskens 
håndflade og træk handsken 
over hånden. Behold 
handskeskaftet ombukket. 

Følg samme procedure til at 
tage den anden handske på.

Med Biogel punkturindika-
tionssystemet vil der, hvis 
der opstår handskepunk-
tur, hvor der er væske 
tilstede, forekomme en 
mørk plet på yderhand-
sken på det sted, hvor 
punkturen optræder.

Tag den anden farvede 
handske ud af emballagen 
ved at tage fat med dine 
behandskede fingre 
under det ombukkede 
handskeskaft. Med strakt 
arm og let bøjet albue, føres 
den ubehandskede hånd ind 
i handsken.

Åben inderemballagen 
med de stråfarvede 
yderhandsker. Før fingrene 
i den grønne inderhandske 
på den ene hånd ind i den 
ene yderhandske. Stræk 
handsken til den føles 
behagelig at have på.

Udskift en kontamineret 
handske under 
operationen ved at fjerne 
yderhandsken ved at 
trække handskeskaftet 
ned over hånden, så 
handsken vender vrangen 
udad. Smid handsken 
væk. 

Træk handsken op over 
kitlens vævede manchet 
ved at vrikke armen frem 
og tilbage med små 
bevægelser.

Træk handsken helt 
på plads, og gentag 
proceduren med den anden 
yderhandske.

Kontroller inderhandsken 
for punktur. Er der 
handskepunktur, tages 
handsken af og udskiftes 
i henhold til de lokale 
forskrifter. Ellers tørres 
handsken af med en steril 
serviet.

Træk handsken helt på 
plads. Sørg for at handsken 
dækker kitlens vævede 
manchet fuldstændigt med 
en margin på ca. 10 cm.

Sørg for at yderhandsken er 
trukket godt op over inder-
handsken (ca. 2,5 cm) for 
at undgå at den ruller eller 
glider ned.

Åbn en ny pakke med den rette type 
Biogel yderhandsker for at sikre, at 
Biogel punkturindikationssystemet virker 
efter hensigten. Tag den nye yderhand-
ske på som vist i pkt. 14 & 15 og sørg 
for, at skaftet på den er trukket godt op 
over inderhandsken (ca. 2,5 cm) for at 
undgå, at den ruller eller glider ned.

Udskiftning af kontamineret/perforeret handske under operation
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