Protocol voor het gebruik van de Air
Air-Wave Protector:: DOFFFING
Beschrijving van de handeling: Het uitzetten van de Air
Air-Wave Protector + afzetten van het masker en
het uittrekken van de isolatiekleding.

Belangrijke punten:




PAPR=Powered
Powered Air Purifying Respirator.
De PAPR laat je gedurende de
deze hele handeling AAN staan en zet je pas uit bij stap13
stap
Zorg ervoor dat je tijdens deze handeling je gezicht niet aanraakt.

Benodigde materialen:





Handalcohol
10 niet steriele gazen
Microvezeldoek
Alcohol 70%

Werkwijze:
1. Trek de handschoenen uit.
2. Pas handhygiëne toe
3. Trek het isolatieschort uit volgens de daarvoor geldende protocollen.
protocollen Zorg dat je de
buitenkant van het schort niet aanraakt.
4. Gooi het schort weg volgens de daarvoor binnen de instelling geldende protocollen.
protocollen
5. Pas handhygiëne toe.
6. Scheur de orthopedische muts open aan de buitenkant / voorkant en verwijder deze van je
hoofd. Gooi deze weg volgens de daarvoor binnen de instelling geldende richtlijnen.
7. Pas handhygiëne toe.
8. Het afzetten van het masker:
- Maak van je wijsvingers ‘haken’ en hoek ze achter de elastieken. Zorg dat je je gezicht
niet aanraakt.
- Rek de elastieken op door ze van je gezicht af te houden
- Beweeg het masker met een vloeiende beweging van onder naar bove
boven over je gezicht
en hoofd en zorg dat je het gezicht hierbij niet aanraakt.
- Leg het masker op het werkveld voor je neer.
- Indien je een regulier
reguliere hoofdbeschermer draagt: verwijder deze en gooi deze in de
afvalbak.
9. Maak het koppelstuk los van het masker
masker.
10. Pas handhygiëne toe.
11. Reinig het masker met een microvezeldoek, klam
klam-vochtig met hand-warm
warm water
12. Desinfecteer het masker vervolgens met alcohol 70%
13. Pas handhygiëne toe.
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14. Het afdoen van de PAPR
- Zet de PAPR uit door op ‘uit’ te drukken
- Draai de PAPR richting je buik.
- Maak de gesp los en leg de PAPR op het werkveld.
- Desinfecteer de PAPR aan de buitenkant met alcohol 70%
- Desinfecteer de slang met alcohol 70%
- Verwijder de accu/ batterij en leg deze aan de lader.
- Check de sticker op de PAPR voor het evt
evt.. vervangen van het filter voor het volgende
gebruik.
- Pas handhygiëne toe
=====

Disclaimer
De initiatiefnemers zijn actief in de industrie en gezondheidszorg. Door het tekort aan mondmaskers
in de medische sector hebben zze gezamenlijk onderzocht of bestaande beschermingsoplossingen
binnen de industrie een alternatieve oplossing kunnen bieden. Op deze grond hebben de
initiatiefnemers een set ontwikkeld bestaande uit een PAPR
PAPR-filter
filter verbonden aan een snorkelmasker
middels een 3D-geprint
geprint verbindingsstuk. De initiatiefnemers hebben het systeem zelf getest een
vertrouwen erop dat het werkt. Het systeem is echter niet getest of gecertificeerd en heef
heeft geen
(veiligheids) normen. De initiatiefnemers hebben gewerkt aan het ontwikkelen vvan een goede
oplossing binnen een kort tijdbestek, maar kunnen geen garanties bieden. Eeniede
Eenieder die garanties of
zekerheid wilt moet het systeem laten testen en normeren door ee
een bevoegd testinstituut.
testinstituut
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