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Anpassad rutin för särskild tillsyn av utlånad Skyddsmask 90 
 
Denna rutin är lokalt anpassad efter Försvarsmaktens instruktion för särskild tillsyn av 
utlånade skyddsmasker till sjukvården under Covid-19 pandemin. När masken används 
dagligen vid långa arbetspass bör särskild tillsyn göras ca 1 ggr/varannan vecka eller oftare 
vid behov. Detta är för att säkra långvarig god funktion av skyddsmasken. 
 
Före utförande av denna särskilda tillsyn ska rengöringsrutin vid avklädning genomföras. 
Huvuddelarna i denna anpassade särskilda tillsyn utgörs av viss demontering, noggrann 
rengöring och kontroll av vissa funktioner. Har inte dryckesfunktionen används kan man hoppa 
över sanering av slangsystemet. 
 
Rengöringen ska avlägsna beläggningar etc. Detta görs med mjuk svamp och 
allrengöringsmedel och alkoholbaserad ytdesinfektion på maskens delar samt filtrets utsida. 
Siktglasen får inte skrubbas med hårda borstar eller svampar (typ ScotchBrite) då de lätt 
repas. Under desinficeringen är det viktigt att samtliga ytor är torra och kommer i kontakt med 
ytspriten så att denna kan verka effektiv. 

 
Materiel för särskild tillsyn 
Handskar 

Alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel 70 % 

Allrengöringsmedel 

Torklappar 

Mjuk svamp 

Handsprit 

Mynt eller peang (för att öppna talhornet) 

(Om dryckesfunktionen används: kulspetspenna, 20 ml spruta, diskmedel) 

 
 
Genomförande i steg  
1. Skruva av filtret. Lägg detta åt sidan, filtret genomgår en annan sanering än masken, se 
punkt 34.  
 
2. Lossa drickslangen från masken och rulla ut den.  



  30 juni 2020 

2 
 

3. Demontera den gallerförsedda ytterdelen till talhorn/utandningsventil genom att sätta ett 
mynt under utskottet som håller drickslangen på plats (ej kniv eller skruvmejsel). Vrid försiktigt 
uppåt till delen snäpper loss.  

4. Dra försiktigt loss det gula membranet till utandningsventilen.  

5. Kontrollera om bitmunstycke är monterat.  
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Är munstycket på plats och dryckesfunktionen inte använts behöver inte slangen 
demonteras. Fortsätt då direkt till punkt 10.  
 
 
6. Rotera anslutningen motsols 180 grader.  

 
7. Fortsätt förbi ändläget ytterligare 90 grader. Anslutningen ska då lossna från masken.  
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8. Dra rakt ut.  

9. Bitmunstycket demonteras genom att klämma på slangen och samtidigt dra i bitmunstycket.  

 
 
10. Demontera talkapseln (den svarta detaljen på den motsatta sidan av masken mot den sida 
där filtret suttit).  
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11. Masken isärtagen för rengöring och sanering.  

12. Skölj masken och delarna under ljummet rinnande vatten. Var speciellt noggrann med de 
delar som är synligt nedsmutsade, speciellt inne i innermasken och talhornet. 
 
13. Använd en mjuk svamp och allrengöringsmedel och rengör delarna och masken. Använd 
INTE borste eller hård svamp på siktskivorna eller membranen 
 
14. Rengör FÖRSIKTIGT maskens gula membran med allrengöringsmedel och svamp.  

 
15. Om dryckesfunktionen demonterats, tvätta dess yttre sidor med allrengöringsmedel och 
svamp. Skölj i vatten. Skölj systemets inre sida med vatten och allrengöringsmedel eller 
diskmedel. Spolning av slangen utförs med hjälp av en pennspets som pressas mot 
backventilen i flaskanslutningen och sprutan ansluten mot den del där bitmunstycket normalt 
är monterat. Skölj därefter noga slangsystemet med vatten.  
Använd en penna tillverkad helt i plast (se bild). Om man använder en modell med metalltopp 
(höger i bild) finns risk att skada backventilen på dryckesslangen. 
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16. Skölj av allrengöringsmedlet från de tvättade delarna av skyddsmasken genom att skölja 
noga under ljummet rinnande vatten. 
 
17. Mask med tillbehör skakas av och torkas med papper för att avlägsna vattnet. 
 
18. Använd ytdesinfektionsmedel och desinfektera alla maskens delar på in- och utsida rikligt 
(dock inte filtret, ingen ytsprit inuti filtret) 
 
19. Låt torka 
 
20. Kontrollera utandningsventilen att den är hel och ren. Återmontera ventilen på dess plats 
bakom talhornet. Genomför kontroll av de övriga tre gula ventilerna på insidan av masken att 
dessa är hela och rena. 

 

 
21. Kontrollera ventilerna på utsidan av masken på båda sidorna, dessa ska vara hela och 
rena.  
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22. Montera talhornet i masken. Se till att talhornets nedre del orienteras mot urtaget (det 
rektangulära hålet) i den gallerförsedda ytterdelen och pressa med kraft så att ytterdelen 
knäpper fast.  

 
 
 
23. Återmontera talmembranet på högra sidan av masken.  
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24. Montera bitmunstycket på slangen till drickfunktionen. Kontrollera att det sluter tätt. 

25. Kontrollera att de gula o-ringarna på drickfunktionen båda änddelar är hela och rena.  

26. För att montera slanganslutningen förs bitmunstycket igenom maskens underkant med 
anslutningen riktad bakåt.  
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27. Tryck med båda tummarna tills den snäpper in i sitt läge.  

 
28. Vrid anslutningen medsols 180 grader tills anslutningen pekar framåt.  

 
29. Rulla upp slangen och fäst flaskanslutningen i masken.  
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30. Filtret saneras genom noggrann mekanisk bearbetning av utsidan med alkoholbaserat 
ytdesinfektionsmedel, låt torka. Upprepa proceduren. Viktigt är att filtret inte ska genomgå 
samma procedur som masken.  

 
31. Montera filter. Andningsskyddet är nu klart att användas igen. Genomför funktionskontroll. 

 

Erik Palmcrantz, CBRN-instruktör RVB 
Andreas Hedman, Vårdhygien RVB 


