Protocol: het verwisselen

van de filters van het masker van de Air
Air-Wave.org Protector
Beschrijving van de handeling: Het vervangen van de filters in Seahorse (bovenop het masker) en
Trumpet (onderaan de voorkant van het masker). Het verwijderen van de gebruikte filters en deze
vervangen voor de nieuwe filters.
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Belangrijke punten:
●

●
●
●
●

De filters van Trumpet
en Seahorse dienen
vervangen te worden:
- 1 x per week
- Bij (zichtbare) schade aan het filter
- Bij zichtbare verontreiniging van het filter.
Het gebruikte filter dient afgevoerd te worden in een aangewezen afvalbak volgens de
daarvoor geldende
de richtlijnen binnen de organisatie.
Zorg ervoor dat gebruikte filters niet in contact komen met je gezicht, kleding of de
omgeving.
Draag bij het vervangen van gebruikte filters voor een nieuw filter beschermende kleding:
handschoenen, mondkapje en een schort met lange mouw met boord.
In dit protocol gaan we ervan uit dat de Air
Air-Wave.org
Wave.org Protector schoon is en gedesinfecteerd
is na gebruik.

Benodigde materialen:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Handalcohol
Niet steriele handschoenen
Air-Wave.org
Wave.org Protector
Nieuw M5 Bottom filter
Nieuw E11 Bottom filter
Nieuw E11 Top filter
Aantal niet steriele gazen 10x10
Alcohol 70%
Speciale afvalcontainer voor het weggooien van het oude filter
Materiaal voor huishoudelijk reinigen van het werkblad

Werkwijze:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Pas handhygiëne toe.
Maak het werkblad huishoudelijk schoon en desinfecteer met alcohol.
Leg alle benodigdheden binnen handbereik
Controleer de verpakking van het M5 en E11 bottom filter en het E11 top filter op het
volgende:
- Of de verpakking gesloten en droog is
- Expiry date
- Juiste type en formaat filters
Leg het masker van de Air
Air-Wave.org Protector op het werkblad.
Trek de handschoenen aan.
Verwijder het Seahorse deksel van de Seahorse.
Verwijder het E11 top filter uit de Seahorse en gooi deze direct in de afvalbak.
Verwijder
ijder het Trumpet deksel van de Trumpet.
Verwijder de M5 en de E11 filter uit de Trumpet en gooi deze direct in de afvalbak.
Desinfecteer Seahorse, Seahorse deksel, Trumpet en Trumpet deksel met alcohol 70% en laat
opdrogen aan de lucht.
Trek je handschoenen
enen uit
Pas handhygiëne toe.
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14. Open de verpakking van
het E11 top filter.
15. Breng het nieuwe E11
top filter aan in de
Seahorse
16. Bevestig de Seahorse deksel op de Seahorse. Zorg dat deze goed op elkaar aansluiten, er
moet een klik te horen zijn. Controleer of er geen stukjes filter uitsteken.
17. Open de verpakking van het M5 filter en het E11 bottom filter.
18. Breng het nieuwe E11 bottom filter aan in de Trumpet (zorg ervoor dat de gleufjes van het
Trumpet deksel richting het filter wijzen.
19. Leg het M5 bottom filter bovenop het E11 filter.
20. Bevestig het Trumpet deksel op de Trumpet. Zorg dat het Trumpet deksel en de Trumpet
goed op elkaar aansluiten. Controleer of er geen stukjes filter uitsteken.
21. Pas handhygiëne toe.
22. Ruim materialen op.
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