
FÖRENKLAD KRAVSPECIFIKATION FÖR SKYDDSUTRUSTNING 
Andningskydd Klass FFP 3 med ventil (Kan tänka oss FFP2 om det inte finns FFP3) 
Ska uppfylla SS EN 149, A1;2009 
Ska vara för skydd mot luftburen smitta och laserrök. 
Ska vara för användning på vårdavdelning 
Ska ha inbäddad näsklämma 
Ska vara med dubbla elastiska band som träs bak över huvudet 
Ska sluta tätt kring näsa och haka 
Klassificering ska vara angiven på avdelningsförpackning och produkt 

  
Munskydd klass IIR 
Ska uppfylla SS-EN 14683:2019 
Ska vara för kirurgi med risk för vätskestänk 
Ska ha inbäddad näsklämma 
Ska sluta väl kring näsa och haka 
Ska ha knytband 
Klassificering ska vara angiven på avdelningsförpackning 
  
Ansiktsvisir engångs 
Ska vara imskyddsbehandlat och reflexfritt 
Ska täcka ansiktet och ge skydd både framifrån och från sidorna 
Ska kunna användas tillsammans med glasögon 
Ska ha skumgummiremsa eller likvärdigt mot pannan som håller visiret på plats på behagligt 
avstånd från näsan 
Ska vara elastiskt/justerbart huvudband för att passa alla huvudstorlekar 
Ska vara 19 cm (+/- 1cm) 

  
Operationsmössa, baskermodell 
Ska täcka och innesluta håret väl 
Ska ha elastisk resår runt om hela mössan 
Ska offereras i storlek  Ø 55 cm (+/- 2cm) 
  
Operationsmössa med knytband, hjälmmodell med dok 
Ska ha dok som täcker skuldror och axelparti 
Ska täcka och innesluta håret väl 
Ska ha svettband i pannan 

  
Skyddsrock, vätsketät 
Ska vara avsedd för vårdpersonal vid förlossningsverksamhet, akutmottagningar eller liknande 
verksamhet 
Ska ha mudd kring handled 
Ska ha skärp/knytband runt midjan och knytband alternativt justerbart kardborreband i nacke 
(eller likvärdigt) 
Ska ha stängd rygg 
Ska offereras i stl L och XL 



  
Skyddsoverall 
Ska vara vätskeresistent 
Ska ha lång ärm 
Ska ha resår eller mudd kring handled 
Ska ha huva som sluter väl till mot ansiktet 
Ska inbyggt fotskydd med mudd runt vristen 
Ska ha dragkedja på framsidan 
Ska vara utan huva 
Storlek motsvarande XL och XXL ska offereras 

  
Undersökningshandske , Nitril långt skaft 
Ska vara avsedd för patientvård, laboratoriearbete och behandling där det finns behov av en 
längre handske och där arbete med kemikalier och cytostatika förekommer. Lämplig vid 
rengöring och dekontaminering av instrument 
Ska vara med långt skaft ca 295 mm +/- 5 mm 
Tjocklek: 
Handflata min 0,07mm 
Finger min 0,10mm 
Handled min 0,05mm 
  
Förkläde med lång ärm 
Ska vara avsett för vårdpersonal 
Ska vara vätsketäta 
Ska vara med lång ärm med hål för tummen för att säkra så att inte ärmen kasar upp på 
armen 
Längd 140-150cm ska offereras 
Förklädena ska ligga vikta i förpackningen och kunna tas ur förpackningen utan att man rör vid 
nästa förkläde 

 


