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Ändring: 
Version 5.0: Datum och version ändrat. I övrigt oförändrat.  

 
 
Information om stänkskydd vid misstänkt eller konstaterad covid-19;  
munskydd, andningsskydd, visir och skyddsglasögon 

 

Covid-19 smittar genom dropp- och kontaktsmitta. För att bli smittad måste viruspartiklar  

nå ögon, näsa eller mun.  

 

Stänkskydd  

Stänkskydd ger skydd mot droppsmitta genom att hindra droppar av kroppsvätskor eller annan 

skadlig substans att nå personalens slemhinnor (öga, näsa, mun).   

 

Kirurgiskt munskydd IIR 

Ett munskydd som är märkt IIR är klassificerat som vätskeresistent och fungerar som ett 

stänkskydd för näsa och mun. Siffran I eller II anger nivå på partikelfiltration. R står för 

resistent. 

 

Andningsskydd  

Ett andningsskydd ska ha en filtreringsfunktion och ska sluta tätt för att skydda den som bär 

det mot luftburen smitta. Kraven ingår i standarden SS-EN 149+A1:2009. 

Andningsskydd finns i olika klassificeringar. Vanligast är FFP3. Det finns även FFP2 och N95 

(jämställs med FFP2). Om även skydd mot dropp- och kontaktsmitta behövs ska 

andningsskyddet vara vätskeresistent och märkt IIR. 

 

• FFP3 

Filtereffektivitet 99 %. Andningsskydd märkta med IIR uppfyller även standarden för 

vätskeresistens SS-EN 14683:2019+AC:2019. 

 

• FFP2/ N95 

Filtereffektivitet 94 %. Andningsskydd märkta med IIR uppfyller även standarden för 

vätskeresistens SS-EN 14683:2019+AC:2019. 

 

Beroende av vilken typ av stänkskydd, munskydd och andningsskydd som krävs kan olika 

kombinationer användas: 

• Vid risk för stänk av kroppsvätskor mot öga, näsa mun ska skyddsglasögon/visir 
kombineras med ett vätskeresistent kirurgiskt munskydd märkt IIR.  

• Kirurgiskt munskydd (IIR) med inbyggt visir uppfyller samma funktion som 

ovanstående alternativ. 

• Vid aerosolbildande moment ska andningsskydd märkt FFP3, FFP2 eller N95 och 

stänkskydd används av alla i vårdrummet/vårdytan. 

https://vardgivarguiden.se/globalassets/utveckling/corona/aerosolbildande-vardmoment.pdf
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- FFP3, FFP2 eller N95 märkta med IIR ska kompletteras med skyddsglasögon eller 

visir. 

- FFP3, FFP2 eller N95 utan märkning med IIR ska kompletteras med 

heltäckande visir. 

 

• Personal ska öva påtagning, utföra läckagetest samt öva avtagning av andningsskydd. 

• Alla ovanstående typer av munskydd och andningsskydd som används inom vården 

betraktas som engångs. 


