
Återanvändning av visir/skyddsglasögon  
Utskriven version av detta dokument är giltigt endast om dess versionsnummer eller uppdateringsdatum överensstämmer 
med versionsnumret på publicerat dokument på Insidan/NLL+. Innehållet i dokumentet kan bli föremål för revidering  pga 
förändringar av rådande omständigheter. 
Rutinbeskrivning  
Sammanfattande bakgrund : Om ett engångsvisir ska kunna återanvändas eller ej avgörs av i vilket 
syftet (användningsindikation) visiret används. Engångsvisir som används för att skydda personal från 
att bli smittad av covidpatient får ej återanvändas. Engångsvisir som används av symtomfri personal 
för att förebygga smitta till frisk patient/brukare i riskgruppen 70 år och äldre kan efter desinfektion 
återanvändas. Flergångsvisir kan desinfekteras och återanvändas enligt producentens anvisning 
oavsett användningssyfte.  
OBS! Vid oklarheter om ett visir är klassificerat som engångs eller flergångs, se information för 
aktuellt visir i beställningsportalen eller Zpider. Vid tveksamhet,  lägg ett ärende i C2 och ange 
artikelnummer och fabrikat, så återkommer Länsservice med svar. 

Återanvändning av visir/skyddsglasögon i syfte att skydda personal från 
smitta 

Engångsvisir/engångsskyddsglasögon 

Visir/skyddsglasögon som av producenten klassificeras som engångs/för engångsbruk ska inte 
återvändas när det används i syfte att skydda personal från smitta. 

Flergångsvisir/flergångsskyddsglasögon 

Visir/skyddsglasögon som av producenten klassificeras som flergångs/för flergångsbruk kan rengöras 
och återanvändas enligt producentens anvisning oavsett användningssyfte.  

Återanvändning av visir i syfte att skydda riskgrupp (70+) från smitta 

Engångsvisir  

Visir som av producenten klassificerats som engångs/för engångsbruk kan desinfekteras och 
återanvändas enligt nedan när det används i syfte att förebygga smitta från symtomfri personal till 
frisk patient i riskgruppen patienter 70 år eller äldre (70+).  

Arbetsbeskrivning vid desinfektion av engångsvisir  

 1. Desinfektera händerna med handsprit  

2. Ta på skyddshandskar. 

3. Desinfektera visirets/skyddsglasögonens hårdplastdelar. Bearbeta hårdplastytorna mekaniskt med 
ytdesinfektionsmedel innehållande tensid. Börja med insidan, därefter utsidan   

4.  Häng upp eller placera visiret på en anvisad plats (ren miljö) så det kan torka.    

5. Ta av skyddshandskar.   



6. Desinfektera händerna med handsprit.  Visiret kan återanvändas så länge sikten genom det är klar.    
7. I första hand rekommenderas av allmänhygieniska skäl personlig återanvändning med tanke på att 
rengöringen av skumgummidelen inte följer standardförfarande, men vid brist och då andra 
alternativ saknas så utesluter inte förfarandet återanvändning även mellan olika personer. 

Flergångsvisir  

Visir som av producenten klassificeras som flergångs/för flergångsbruk kan rengöras och 
återanvändas enligt producentens anvisning oavsett användningssyfte. 

 

Uppdaterad version 200720  
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