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Bij alle zorghandelingen: nitril 
handschoenen gebruiken.

Handschoenen

Bij spatten van lichaams-
vloeistoffen zoals bloed, urine, braaksel, 

speeksel en wondvocht.

Beschermbrillen

MRSA, Noro, PRP
en Influenza A+B

Mondmaskers

Cytostatica
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13485
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14683

Voldoet aan

Bij MRSA, CPE, Schurft/ 
Scabiës, Acinetobacter 
species, overname uit een 
buitenlandse zorginstelling 
en bij cytostatica.

Let op! Handschoenen met lang 
manchet worden over de witte 
boorden gedragen.
De witte boorden markeren
het gebied dat ‘schoon' is.
Dit is belangrijk bij het 
uittrekken van het schort.

Beschermende kleding

Voldoet aan

CAT
I

Vinyl
LET OP!

Vinyl handschoenen
zijn niet geschikt voor 

zorghandelingen waarbij
het risico bestaat op overdracht

van micro-organismen
(in contact komen met 
lichaamsvloeistoffen).

FFP3

IIR 
+FFP2*

Voldoet aan
EN374

?
EN374

CAT
III

* Dubbel gecertifi
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Bij BRMO, Pseudomonas 
aeruginosa, 
Stenotrophomonas 
maltophilla, PRP, VRE, 
Clostridium difficile

Met lang manchet: handschoen past
goed over de mouw van de isolatiejas. 

Lichaamsvloeistoffen kunnen niet
in de handschoen lopen.

Norovirus uitbraak? 
Bestel het noropakket.  
Kijk voor meer 
informatie op 
www.abena.nl/norovirus

INFECTIEPREVENTIE
Wanneer gebruik je wat bij een uitbraak?

LET OP:

•  Verwissel de handschoenen: 
 -  tussen twee handelingen in als
   de volgende handeling ‘schoner’ is
   dan de voorgaande handeling. 
 -  direct als deze zichtbaar verontreinigd,
   kapot of nat zijn. 

•  Pas bij het verwisselen van handschoenen  
  ALTIJD handhygiëne toe. 

•  Verwissel beschermende kleding als deze 
  verontreinigd is. 

•  Raak bij het uittrekken van een persoonlijk 
  beschermingsmiddel de voor- of buitenzijde 
  niet met de handen aan. 

•  Gebruik wegwerp persoonlijke 
  beschermingsmiddelen éénmalig, 
  hergebruik is niet toegestaan.

•  Deponeer gebruikt incontinentiemateriaal, 
  persoonlijke beschermingsmiddelen, 
  onderleggers en wegwerp bedlinnen meteen
  in een plastic afvalzak, zonder de lucht eruit
  te persen (zo voorkom je dat virusdeeltjes 
  zich via de lucht verspreiden).

•  Houd bij het aantrekken van beschermende
  kleding minstens 1,5 meter afstand 
  tot de cliënt.

•  Loop niet met beschermende kleding en 
  handschoenen aan de kamer van de cliënt uit.

Wil je weten hoe je beschermende
kleding veilig aan- of uittrekt? Kijk op 

www.abena.nl/beschermende-kleding
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