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“Læggeteknikken”
Der findes forskellige grundlæggende teknikker til udpakning af sterile, kirurgiske 
handsker. Der er flere grunde til, at udpakningsteknikkerne varierer:
• enkelt eller dobbelt pakning af handskerne
• pakningens udformning og foldning
• de forskellige materialer, der anvendes til pakning af både inder- og yderhandske
• den teknik, der bruges ved påtagning af handskerne (åben eller lukket påtagning 

med manchetterne i hænderne eller fremme1)

Sørg for at yderemballagens kanter ikke kommer i kontakt med 
inderemballagen samt at inderemballagen ikke rører varmeforseglingen på 
yderemballagens indre kanter. Dette gøres for at sikre inderemballagens/
-emballagernes sterilitet.

Åbning af pakningen (udført af en usteril person)

Tag fat i pakningens øverste, 
korte side. Undersøg pakningen, 
og ryst den om nødvendigt let 
for at sikre, at inderemballagen 
ligger midt i pakningen for at 
undgå, at inderemballagen falder 
ud på varmeforseglingen, når 
yderemballagen åbnes.

Nu kan pakningen med handskerne 
enten lægges på et bord og åbnes der, 
eller åbnes, mens han holder den frem 
for sig som på billede 4.

Træk inder-
emballagens sider fra 
hinanden. Start med 
det øvre hjørne længst 
væk fra dig selv.

Tag fat i både handskepakning 1 
og 2 i Indicator-handskesystemet i 
den nederste ende for at sikre, at 
hænderne ikke bliver kontaminerede, 
da den sterile kant i pakninges top er 
ret kort.

Fortsæt med det 
øvre hjørne tættest 
på dig.

Tag godt fat med 
begge hænder 
på hver side af 
pakningen, så 
yderemballagens 
lange sider kan 
trækkes lidt fra 
hinanden.

Adskil de to pakninger og læg dem ned hver for 
sig på et rent og tørt sted. Sørg for, at ca. 5 cm. 
af pakningens nederste ende er fri af bordet, 
så der kan tages fat i den, og inderemballagen 
kan pakkes op uden risiko for kontaminering af 
de desinficerede hænder.

Åbn de to inderemballager helt, så det ikke 
bliver nødvendigt at røre papiremballagen 
igen. Sørg for, at dine desinficerede hænder 
ikke kontamineres. Tag handskerne på som 
anbefalet1.
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