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1 Hensikt
Hensikten med denne prosedyren er å sikre riktig bruk av 3M helmaske 6000 serien. Masken skal
brukes ved bruk av visse typer desinfeksjonsmidler slik det er beskrevet i «Rengjør LAF-enheter» og
«Rengjør rene rom og tilhørende sluser».

2 Definisjoner
•
•
•

3M helmaske 6000 - serien: Maske som dekker hele ansiktet inkludert øyene og med
avtakbart filter.
ABEK 1- filter: virker mot organiske damper, uorganiske og sure gasser, samt ammoniakk.
Desinfeksjonsmidler som krever bruk av helmaske: midler som inneholder aktivt klor eller
propanol/perkloreddiksyre, eller andre typer kjemikalier der slik bruk er beskrevet i
sikkerhetsdatablad.

3 Omfang og avgrensninger
Prosedyren gjelder bruk av 3M helmaske 6000 serien når man skal vaske med desinfeksjonsmidler
eller bruke andre kjemikalier som krever det.

4 Ansvar
Avdelingsleder er ansvarlig for at personalet er opplært i prosedyren. Renholdspersonalet og
personalet i produksjonsavdelingen er ansvarlig for at prosedyren blir fulgt ved den type arbeid som
krever bruk av maske.
Avdelingsleder er ansvar for kontroll og vedlikehold av maskene. Oppgaven kan delegeres.

5 Beskrivelse / utførelse
5.1. Bruk:

Filteret må skiftes om det er mer enn 2 mnd siden sist filterskifte. Dette skal kontrolleres før masken
taes i bruk , (Arbeidstilsynet: Orientering om åndredrettsvern, 3.1.2.1). Se pkt 5.2 for filterskift .
Skifte av filter skal dokumenteres. Bruk loggskjema.
Gi beskjed umiddelbart til avdelingsleder eller dennes stedfortreder om du oppdager feil/skade ved
masken før eller etter bruk. Ikke bruk en maske du finner feil /skade på.
Generelt:
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•
•
•
•
•

Ved bruk i renrom, skal masken tas på før du går inn i renrommet. Følg vanlig
innslusingsprosedyre videre
Det finnes tre størrelser av masken, finn den som passer deg best før du går inn i rommet
Ta på masken før du begynner å bruke noen desinfeksjonsmidler, slik at nesen ikke blir vant
med noe lukt
ABEK 1 –filter skal brukes
Ta av filterbeskyttelse og legg dem i lynlåsposen.

Tilpasning av masken før du tar den på:
• Vask hendene før du tar i masken
• Alle 4 stroppene løses helt ut.
• Deretter plasseres hodestroppen bak hodet og masken trekkes over ansiktet
• Trekk i de fire endene for å justere strammingen.
• Begynn med de nedre stroppene og fortsett med de øvre stroppene.
• Stroppene må ikke strammes for mye
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Tilpasning/lekkasjetest:
• Legg håndflaten mot utådningsventilens deksel og pust forsiktig ut
• Dersom maskekroppen buler noe ut og det ikke oppdages lekkasje, har du oppnådd
tilfredsstillende tilpasning
• Hvis du oppdager lekkasje, må du flytte maskekroppen eller justere starmmingen av
stroppene for å fjerne lekkasjen.
• Gjenta tilpasningstesten som angitt ovenfor
• Dersom du ikke oppnår korrekt tilpasning, må arbeid som krever maske ikke utføres
• Kontakt i så tilfelle avdelingsleder
Når masken er på:
Dersom du kjenner gjennomslag (for eksempel lukt) kan dette være en indikasjon på at filteret ikke
lenger fungerer. Avslutt arbeidet, forlat rommet og foreta først en tilpasning. Dersom tilpasningen
ikke gir positivt resultat, skift filter. Ta da på masken på nytt og følg prosedyre for å ta på maske.
Forlat det forurensede rommet hvis du får pusteproblemer eller merker svimmelhet/ubehag
Når du tar av masken:
Ta masken av når du har forlatt rommet der kjemikaliene har vært i bruk:
• Sett på filterbeskyttelse på filtrene.
• Vreng strikken foran visiret se bilde under. Dette for at det lettere å ta den på og for at ikke
strikken skal hekte seg opp i noe.
• Masken tørkes av sprit eller engangsservietter med isopropanol etter bruk
• Masken legges i lynlåsposen når den er tørr.
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Bilde viser hvordan masken skal ligge i lynlåsposen.

5.2 Skifte filter:
•
•
•

•
•

Filteret vris ca. 60 grader mot klokka.
Deretter tas filteret av og kastes i vanlig avfall.
Nytt filter tas ut av pakken, setter på likt som man tok det andre av og vris tilbake ca 60
grader med klokka.
Noter dato for når nytt filter tas i bruk på siden av begge filter.
Skift alltid begge filter samtidig.

5.3 Vedlikehold

Maskene skal kontrolleres og vedlikeholdes i henhold til produsentens krav for å sikre optimal ytelse
og beskyttelse for brukeren. Se produktdatablad (se referanse ).
.
Vedlikehold er anbefalt en gang i året eller ved behov:
• Demonter og fjern filtrene, innermasken, senterhuset, visiret, hodestropper og
ansiktstetningen .
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•
•
•
•

Vask og desinfiser masken (NB! Ikke filter!) ved å bruke sprit eller engansservietter med
isopropanol. Masken kan også vaskes med vann og mild såpe. Bruk myk børste.
Temperaturen på vannet må ikke være høyere enn 50 ⁰C.
Skyll masken i rent, varmt vann
Masken lufttørkes
Vedlikehold av masken loggføres på skjema for filterbytte

Manglende kontroll og vedlikehold vil kunne føre til at graden av beskyttelse blir redusert og dårlig
vedlikehold vil også kunne redusere levetiden for utstyret.

6 Referanser
•
•
•

3M filterguide
3M 6000 Series Filters, datablad
Arbeidstilsynet: «Orientering om åndedrettsvern», 2007

7 Utskrifter forefinnes
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