
Påtagning af Biogel® Indicator® dobbelthandske systemer
LUKKET påtagning med manchetten over hænderne
Ifør dig den sterile kittel og åben yder- og inderemballagen1 som anbefalet.

Stræk ikke hænderne 
gennem ærmernes 
manchetter. Manchet-
terne skal være løse 
som vist på billedet.

Tag den første hand-
ske med din dominer-
ende hånd (den højre 
handske med din 
højre hånd eller den 
venstre handske med 
din venstre hånd).

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

Vrik med dine fingre 
og træk handsken op 
over din hånd som før 
indtil den er helt på 
plads.

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.

Yderemballagen åbnes 
af sygeplejersken 
med gulvfunktion. Tag 
inderemballagen med 
kitlen, mens hænderne 
bliver i manchetten.

Vip handsken forsigtigt 
bagover, så den hviler 
på din venstre eller 
højre underarm. Hand-
skens tommelfinger 
er nu ud for din egen 
tommelfinger.

Handsken er nu helt 
på plads. Sørg for, at 
handsken altid dækker 
kitlens vævede man-
chet fuldstændigt.

Tag yderhandskerne 
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. 

Læg inderemballagen 
på sterilt underlag, så 
handskernes fingre 
peger mod dig.

Brug din anden hånd, 
som stadig er inde i 
kittelærmet...

Tag den anden hand-
ske op med den ube-
handskede hånd, på 
samme måde som ved 
den første handske.

Sørg for at yderhand-
sken er trukket godt 
op over inderhand-
sken (ca. 2,5 cm) for 
at undgå at den ruller 
eller glider ned.

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.

Åben inderembal-
lagen (de farvede 
handsker), mens du 
hele tiden sørger for at 
holde hænderne inde i 
kitlens ærmer.

... og træk kanten af 
handsken over din 
håndryg.

Brug din behand-     
skede hånd til at 
trække kanten af 
handsken over bag-
siden af din anden 
hånd

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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