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Råd for gjenbruk av visir og beskyttelsesbriller 20.03.2020 

 
Innhold: 

For beskyttelsesbriller med og uten strikk og for visir av hard plast: 
Metode 1: Desinfeksjon i instrumentvaskemaskin  
Metode 2: Kjemisk desinfeksjon  

For visir med strikk og skumgummi:  
Metode ved isolering i rom med sluse/forgang. 
Metode ved isolering i rom uten sluse/forgang. 

 
 

Gjenbruk av beskyttelsesbriller med og uten strikk og visir av hard plast.  

Disse kan gjenbrukes av flere ansatte når de er desinfisert.   
 

Metode 1 (førstevalg): Desinfeksjon i instrumentvaskemaskin  

1. Utfør avkledning av beskyttelsesutstyr i henhold til helseinstitusjonens anbefaling.  

2. Briller/visir av hard plast fraktes til desinfeksjonsrom i lukket plastpose.   

3. Ta på hansker. Arbeid slik at du ikke forurenser arbeidstøyet med potensielt forurenset utstyr. 

Hold derfor posen godt ut fra kroppen når du legger brillene/visiret av hard plast i 

instrumentvaskemaskinen. 

4. Kast posen, ta av hansker og utfør håndhygiene.  

5. Sett på instrumentvaskemaskin.  

6. Utfør håndhygiene før du forlater desinfeksjonsrommet.  

7. Etter desinfeksjon, legges brillene/visiret av hard plast til tørk på ren side. 

 

Metode 2: Kjemisk desinfeksjon  

Hvis ikke tilgang til instrumentvaskemaskin, kan kjemisk desinfeksjon benyttes. (Visir med strikk og 

skumgummi kan ev. desinfiseres på denne måten, men man kan risikere at limet går i oppløsning slik 

at skumgummien løsner fra visiret.) Klargjør en bøtte eller et kar med godkjent kjemisk 

desinfeksjonsmiddel med lokk på desinfeksjonsrom/avtalt rom. (Det kan benyttes Virkon, LifeClean 

eller Perasafe, følg bruksanvisning for blandeforhold og tillatt brukstid – se lokal prosedyre.). 

1. Utfør avkledning av beskyttelsesutstyr i henhold til helseinstitusjonens anbefaling. 

2. Briller/visir av hard plast fraktes til desinfeksjonsrom i lukket plastpose.  

3. Ta på hansker. Arbeid slik at du ikke forurenser arbeidstøyet med potensielt forurenset utstyr. 

Hold derfor posen godt ut fra kroppen og legg forsiktig brillene/visiret i badet med 

desinfeksjonsmiddel.   

4. Kast posen, ta av hansker og utfør håndhygiene.  

På grunn av mangel på visir og beskyttelsesbriller under Covid-19-

pandemien, må visir/briller gjenbrukes så lenge de fungerer etter hensikten. 
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5. Dersom visiret er synlig tilsølt, må biologisk materiale fjernes med såpe og vann før desinfeksjon. 

Bruk tørkepapir. 

6. Obs! Bruk desinfeksjonsmiddel i korrekt konsentrasjon jf. bruksanvisning, og overhold korrekt 

virketid for det aktuelle desinfeksjonsmiddelet. 

7. Etter anbefalt virketid, skylles brillene/visiret i lunkent vann og legges til tørk på ren side eller 

henges på en knagg. 

Briller/visir (og ev. skumgummi) må være tørre før gjenbruk! 
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Gjenbruk av visir med strikk og skumgummi  

Gjenbrukes kun av samme person, og på en vakt. 

Engangsvisir tåler ikke varmedesinfeksjon.  
Den enkelte har ansvar for at eget visir henger/ligger trygt og ikke kontamineres. 

Metode ved isolering i rom med sluse/forgang: 

OBS! Denne prosedyren vil medføre endring i rekkefølge sammenlignet med normal 

avkledningsprosedyre. 

 

Metode: Overflatedesinfeksjon (utføres i sluse/forgang) 

 Ta av hansker. 

 Utfør håndhygiene. 

 Ta av visiret, legg/heng visiret med oversiden opp på en hylle/tralle/knagg. 

 Utfør håndhygiene. 

 Ta på hansker. 

 Fukt en engangsklut med desinfeksjonsmiddel som f. eks overflatedesinfeksjonssprit, Virkon, 

Lifeclean. Dersom visiret er synlig tilsølt, må biologisk materiale fjernes med tørkepapir med 

såpe og vann før desinfeksjon.  

 Hold visiret i skumgummien med en hånd, tørk grundig av forsiden av visiret med den andre 

hånden. Unngå å berøre innsiden av selve visiret.  

 Heng deretter visiret opp på en egen knagg eller intravenøsstativ til du skal benytte det igjen. 

 Ta av hansker. 

 Utfør håndhygiene. Fortsett avkledning som beskrevet i henhold til lokal prosedyre for 

dråpesmitte. 

 Utfør håndhygiene før du forlater forgang/sluse. 
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Gjenbruk av visir med strikk og skumgummi  

Gjenbrukes kun av samme person, og på en vakt. 

 

Metode ved isolering i rom uten sluse/forgang: 
 

Forberedelse: Dette må være klargjort på forhånd 

Utenfor rommet 

 Etabler et eget bord hvor det står hånddesinfeksjon 

 Avfallsboks med lokk stilles i litt avstand fra rent utstyr 

 Egen plastboks med lokk merket «urent visir» for å frakte urent utstyr til desinfeksjonsrom 

 

Inne på rommet 

 Etabler et eget bord hvor det står hånddesinfeksjon 

 Avfallsboks med lokk stilles inne på rommet nært utgangsdør 

 

Desinfeksjonsrom (skyllerom) 

 Klargjør en ren plastboks med lokk merket med «rent visir» 

 

Metode: Overflatedesinfeksjon (når det ikke er tilgang til sluse/forgang) 

 Ta av hansker. 

 Utfør håndhygiene. 

 Ta av frakk. 

 Utfør håndhygiene. 

 Visir og kirurgisk munnbind beholdes på til du forlater rommet. 

Utenfor rommet: 

 Ta av visiret, legg det i plastboks med utsiden opp. Sett på lokk. 

 Utfør håndhygiene. 

 Ta av kir. munnbind. Kastes i avfallsboks. 

 Utfør håndhygiene. 

 Bring boksen med visiret til desinfeksjonsrom på uren side. 

 Ta på hansker. 

 Fukt en engangsklut med desinfeksjonsmiddel som f. eks overflatedesinfeksjonssprit, Virkon, 

Lifeclean. Dersom visiret er synlig tilsølt, må biologisk materiale fjernes med tørkepapir med 

såpe og vann før desinfeksjon.  

 Hold visiret i skumgummien med en hånd, tørk grundig av forsiden av visiret med den andre 

hånden. Unngå å berøre innsiden av selve visiret.  

 Legg det desinfiserte visiret i en ren plastboks merket med «rent visir» og ditt navn. Boksen 

står på ren side på desinfeksjonsrommet. 

 Ta av hansker. 

 Utfør håndhygiene.  

 Bring boksen med rent visir tilbake til bordet utenfor rommet. 

 

 


