Skyddsmaskutbildning del 2
Filter, skyddsdräkt m.m.

Filter
Vad är det då som skiljer filter 90 från Sjukvårdens filter?
Förpackningen anger vilket filter som avses.
Utseendet på själva filtret är olika. Sjukvårdens filter har ett aluminiumskal och Filter
90 har ett svart skal.
Sjukvårdens filter skyddar mot partikelstorlek 3, dvs virus. Det gör inte filter 90 lika
effektivt.
Sjukvårdens filter har ett ”paraply” så att inte vatten ska läcka in i filtret. (Detta för att
sjukvårdspersonal, som skall våtsanera, inte ska få vatten in i sina filter.) Detta har
inte filter 90.
Sjukvårdens filter håller längre tid i industrigas än filter 90.
Det är lite tyngre att andas med Sjukvårdens filter än med filter 90.
Vad är det för likheter filter 90 och Sjukvårdens filter?
Båda har hög skyddsnivå.

Vad ska jag tänka med Sjukvårdens filter?
Att ditt filter har en angiven utgångsdatum. Meddela i god tid till din chef
och/eller till din skyddsmaskutbildare om utgångsdatum.
Erfarenheten anger att det är lätt att sticka hål på förpackningen
oavsiktligt. Var varsam. Har det trots allt gått hål på förpackningen kan
du trots detta behålla ditt filter i sin originalförpackning.

Filter
Vad betyder beteckningarna på Sjukvårdens filter?
Ditt filter har följande beteckning A2B2E2K2-P3 R.
Detta kan du se när du bryter förpackningen. Det
finns ränder på filtret. Dessa olikfärgade ränder
anger:
A/brun och B/grå anger organiska gaser och ångor,
E/gul anger sura gaser,
K/grön anger ammoniak och organiska aminer,
P /vit anger partiklar både fasta och i vätskeform
R anger radiak.
Siffrorna 1-2-3 anger skyddsnivån och 3 är högst.

Filter 90
Till skyddsmask 90 ska du nu skruva på det
filter som är märkt filter 90.
Riv bort skyddsförpackningen och ta bort
in- och ut-skydd från filter 90. Detta är
svart.
Ta bort skyddet på vänster sida på
skyddsmasken.
Nu kan du koppla på ditt filter. Du har ju
filterventiler på båda sidor, så du behöver
endast kontrollera att filterventilerna
verkligen är på plats!
Du behöver inte använda våld för att sätta
filtret på plats: Använd mjuka fasta
handrörelser till det blir stopp.
Nu är du klar. Låt filter 90 sitta kvar.

Nu kan du sätta på dig din skyddsmask
med filtret på. Som Du märker, så är det
ett visst motstånd att andas men bara
fortsätt att andas lugnt.
Nu ska du kontrollera om din skyddsmask
med filter 90 håller tätt! Lägg din hand för
inandningshålet på filtret. Försök dra in luft.
Bildar masken ett undertryck, så är din
mask väl tillpassad. (Om den är helt tät,
måste avgöras med test i tårgaskammare!)
Socialstyrelsen har beslutat att
sjukvårdspersonal ska använda filter 90 till
övning/utbildning och sjukvårdens filter ska
du ha i sin originalförpackning om en
”skarp” händelse inträffar.

Här ser du ett filter 90. Filtret har låg vikt och liten volym. Det
står att det väger 276 gram. Varje filter vägs av producenten.
Det håller 100 timmar i stridsgasmiljö. Polisen har filter 90 i
sin utrustning när de arbetar.
Filter 90 är vid förvaring förpackad i en tät aluminiumpåse och
försluten med två lock.
Vid utbildning, övning eller aktiv tjänst skall du ha monterat
filter 90 på skyddsmasken. Finns det ett akut
behov kan du ta på Dig skyddsmasken direkt och använda
den.
Vid planerad verksamhet med händelser med CBRN/Farliga
Ämne, byt till filter 200.

Filter 90 har ett hölje av svart plast. I filtret finns ett glasfiberpapper
som renar luften från partiklar (t ex tårgas)
och ett lager aktivt kol som impregnerats med katalysatorer som renar
luften från ämnen i gasform.
Här nedan ser du ett filter 90 i genomskärning:

Glasfiberpapper som renar från partiklar
(t.ex. tårgas). Ytan på glasfiberpappret är
stort och kan ta emot mycket
föroreningar.
Här ligger aktivt kol med katalysatorer,
som renar luften från ämnen i gasform.
Kolet tar bort lukter från bland annat
ämne i förruttnelse, och andra
frånstötande lukter.

Sjukvårdens filter
Exempel vad sjukvårdens filter skyddar mot:
• C - Senapsgas
• C – Cyanväte
• C – Nervgaser
• C - Tårgas
• B - Biologiska
stridsmedel
• B - Bakterier, Virus
• R/N - Radioaktivt
damm
• Sotpartiklar – Du vet ju hur det luktar i samband med brand och
hur farlig brandrök är för dig!
• Värme – vilket dämpar risken för att du ska få i dig heta ämne.
• Dofter/lukter – Du kan larmas till situationer där det kan finnas
mycket oangenäma dofter.
Om du får en förnimmelse av Farligt Ämne när du bär din skyddsmask, ska du
omedelbart avlägsna dig till ”säker” plats.

Sjukvårdens filter
Det är av största vikt att veta när skyddsmasken med filter inte skyddar dig
och dina luftvägar!

Filter 90 och sjukvårdens filter skyddar INTE mot:
• Frånvaro av syre
• Kolmonoxid*, CO, eller som i dagligt tal kallas koloxid

*Kolmonoxid är en mycket giftig, brännbar gas utan färg,
lukt eller smak. Den bildas vid ofullständig förbränning med
kolhaltiga ämnen och är orsakad av otillräcklig lufttillförsel.

Diskussion
Den skyddsmask du just nu har framför dig, är det bästa
andningsskydd som någonsin erbjudits dig i ambulanssjukvården.
Tidigare andningsskydd som funnits, har aldrig tillpassnings- och
täthetskontrollerats på sådant sätt, som nu sker och erbjuds dig. Efter
genomförd test av DIN skyddsmask på DITT ansikte i tårgaskammare,
med tillhörande fysiska aktivitet, har DU ett andningsskydd som DU
kan vara trygg med.
Diskussionen ”filter 90 är dålig” har nog grundat sig på ett felaktigt
rykte. Det har förekommit resonemang som att ”filter 90 är odugligt
mot industrikemikalier i allmänhet och ammoniak i synnerhet.”
Det är sant att filter 90 har lägre absorptionskapacitet än sjukvårdens
filter och kommersiella ABEK-filter av klass 2 och 3.
Filter 90 är optimerat för användning mot kemiska stridsmedel under
lång tid och är i kortare tid hållbart mot industrikemikalier.
Sjukvårdens filter är också optimerat mot kemiska stridsmedel under
lång tid och har längre hållbarhet mot industrikemikalier än filter 90.
Här kommer göras jämförelser med tre vanliga industrikemikalier,
som finns i stora mängder i Skåne:

Jämförelse
268
1079

Svaveldioxid - Irriterar luftvägarna
Används vid massa- och pappersindustrin som blekmedel samt vid
livsmedelstillverkning som blek- och konserveringsmedel
Avstånd
(m)

Koncentration
(ppm)

30

Resistenstid
Filter 90

Filter
sjukvård

Filter ABEK 1

Filter ABEK 2

3200

10 min

4 min

5 min

30 min

100

500

1h

1h

40 min

2h

400

40

6h

15 h

2h

10 h

Socialstyrelsen förespråkar att filter 90 ska användas till utbildning
och övning och sjukvårdens filter ska användas när
skarp händelse inträffar. Polisen har endast filter 90.

268
1017

Klor Cl2 – har en tydlig lukt!
Används vid tillverkning av PVC-plast samt vid vattenrening.
Ingår som råvara vid tillverkning av en mängd olika produkter
som t ex cykelhjälmar, möbelstoppning och läkemedel.

Avstånd
(m)

Koncentration
(ppm)

30

Resistenstid
Filter 90

Filter
sjukvård

Filter ABEK 1

Filter ABEK 2

3500

10 min

40 min

6 min

30 min

100

500

1h

2h

40 min

2h

400

40

5h

20h

3h

15 h

268
1005

Ammoniak NH3 – har en tydlig lukt!
Används vid tillverkning av gödningsmedel och sprängämnen, som
kylmedium och lösningsmedel, vid rökgasrening samt som komponent
i bl a färg och rengöringsmedel
Avstånd
(m)

Koncentration
(ppm)

30

Resistenstid (min)
Filter 90

Filter
sjukvård

Filter ABEK 1

Filter ABEK 2

3200

10 min

4 min

5 min

30 min

100

500

1h

1h

40 min

2h

400

40

6h

15 h

2h

10 h

Skötsel av skyddsmask 90
Du ser att dina kollegor i ambulanssjukvården,
vid arbetspassets början, hämtar sin personliga
skyddsmask och lägger den i sin ambulans.
Trots att det sällan inträffar händelser, med
Farliga Ämne, så måste det finnas en mental
och fysisk beredskap i varje situation, att din
arbetsmiljön hastigt riskerar bli ohälsosam och
du måste skydda ditt ansikte och dina
luftvägar.
Då ska du ha din väl fungerande, tillprovade
och funktionstestade skyddsmask. Du ska med
vana händer kunna sätta på dig din
skyddsmask med filter!

Beroende på vilket Farligt Ämne, som du och din
skyddsmask varit utsatt för, så efter avtagning, måste
den kunna rengöras. Normalt sätt, med de flesta
Farliga Ämne, så räcker rengöring med tvål och
vatten och sedan torkning. Du får naturligtvis inte
torka den vid öppen eld eller lägga den på så hett
underlag så att den tappar sin form. Skulle du vara
osäker om tvål och vatten är tillräckligt, kontakta din
lokala räddningstjänst.
Det är viktigt att ha genomfört utbildning på sin
skyddsmask och övat med den. Du kan vid tillfälle,
när du känner att du vill verkligen testa den, utföra ett
träningspass med din skyddsmask på. Du kommer då
troligen att då både få svett och saliv att rinna ur
utandningsventilen. Det påverkar på inget sätt
skyddsmaskens funktion. Rengöringen är densamma:
tvål och vatten och låta torka.

Du har två filter.

Filter 90 som du ska använda vid
utbildning/övning. Det är också detta filter som
sitter på vid ditt arbetspass.
Filter 90 läggs efter användning, i samband
med utbildning/övning, på tork över natten,
sedan är det dugligt att använda igen.
Eftersom du har filter 90 monterat på din
skyddsmask kan du snabbt skydda dina
luftvägar och ditt ansikte om du under ett
uppdrag blir utsatt för ett Farligt Ämne.
Då har ditt filter 90 blivit utsatt för Farligt
Ämne och skall då behandlas som ditt
sjukvårdens filter: vid osäkerhet, kontakta din
lokala räddningstjänst.

Sjukvårdens filter är det filter du ska använda
vid skarp händelse, när du har tiden
på dig för att sätta på detta filter.
Du kanske står på brytpunkt när det pågår en
insats av räddningstjänsten.
Kemdykare arbetar. Drabbade kan eventuellt
finnas i området. Nu har du tid att montera
ditt sjukvårdens filter, för att kunna hjälpa med
akutsjukvård.
I och med att du beslutat att bryta din
förpackning för ditt sjukvårdens filter, så anses
filtret som förbrukat och skall ersättas med ett
nytt.
Nytt filter får du från din chef, eller den som har
detta materielansvaret på din arbetsplats.
Du kontaktar din räddningstjänst om hur du ska
göra med destruktion av ditt filter.

Inför funktionstest
Nu har du kännedom om
skyddsmaskens för och nackdelar.
Du kan göra tillpassning, påtagning och
avtagning av skyddsmask 90 med filter
och du vet vilket filter du ska använda
vid olika tillfälle. Du kan vårda och
funktionskontrollera din skyddsmask.
”Ha den med dig, använd den, var rädd
om den; din hälsa kan bero på dess
funktion ”
Citat från skyddsmaskutbildarna!
Det är nu dags för att förebereda dig
inför en funktionstest av din
skyddsmask i tårgaskammare!

Tårgasfackla
När du ska täthetskontrollera din skyddsmask, vill du nog veta
hur tårgas beter sig om du kommer i kontakt
med ämnet.
Tårgas ger ögonsveda och tårflöde. Den ger också retningar på
slemhinnor med salivation och att näsan börjar rinna.
Svettas du kan känna retning/sveda runt halskragen och under
armarna där fuktig hud varit i kontakt med tårgas.
Detta försvinner inom ett par minuter i tårgasfri miljö.
Du kommer förnimma lukt och smak av tårgas när du är i
tårgaskammaren, men inte få tårflöde. Det betyder
att din skyddsmask är tät. Skulle det vara ett läckage, kommer
du få tydliga symtom från tårgasen.

Inom Försvarsmakten finns tydliga restriktioner när du inte bör
utsättas för tårgas. Det är:
• hål på trumhinnan.
• pågående, svår förkylning
• pågående astmabehandling, eller lider av hudallergi.
• lider av bindehinneinflammation eller tidigare lidit av allvarlig
ögonsjuk
• olämpligt att bära kontaktlinser. (Ta vanliga glasögon med!)

Som gravid eller nybliven ammande mamma ska du inte heller
utsättas för tårgas utan välja annat tillfälle att funktionstesta din
skyddsmask.
Informera alltid din övningsledare före tårgasprovet om du har
något av ovanstående besvär.

Funktionstest i tårgasmiljö
All ambulanssjukvårdens personal i Skåne
testar sin skyddsmask 90 i tårgasmiljö,
enligt rekommendationer från
Socialstyrelsen. I Skåne sker detta på
CBRN-banan, P7, Revingehed.
Mer än 500 från ambulanssjukvården i
Skåne har genomfört funktionsprov på sin
skyddsmask i tårgasmiljö.
På bilden ser du tårgaskammaren. Det är
en liten stuga med
dörrar och fönster. Området ligger avskilt
från annan verksamhet.

Ingång och utgång

Funktionstest i tårgasmiljö
Socialstyrelsen har tagit fram en skyddsdräkt
för ambulanssjukvårdens personal
Polisen, Kustbevakning och Tullen. Denna
dräkten är anpassad att kunna
användas med skyddsmask 90. Vid skarp
händelse är detta en engångsdräkt.
Dräkten finns i en storlek. Handskar och
innervantar finns i storlek 8 och 11.
Dräkten behöver du lära dej, för att kunna
genomföra funktionstest i tårgasmiljö. Träna
hemma så går det fort och smidigt när du är
vid tårgaskammaren. För utbildning och övning
använder vi samma dräkt många gånger.
Fråga din chef eller skyddsmaskutbildare var
dräkten finns.
Lite råd innan du ska lära dig att sätta på dig
dräkten:

• Det är bra om ni är två, så kan ni hjälpa
varandra att få på skyddsdräkten.
• Dräkten är stor och frasar när man rör sig. Du
ska ha arbetskläder för utevistelse under
dräkten, annars ”skaver” den.
• Handskarna är lättare att få på om ni hjälper
varandra.
• Det kan vara svårt att få på ”jackan” när man
har byxorna på och skyddsmasken på sig:
Om din kollega trär in sin hand genom
ansiktshålet och möter dig och tar tag i
ditt filter, så ”fastnar” du inte i din väg genom
”jackan”.
Då är det dags att börja påklädning av
skyddsdräkten!

Klicka en gång på bilden, och
följ Socialstyrelsens
presentation hur du ska ta på
dig dräkten!

