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Val av skydds- och arbetskläder 

- Det finns många produkter som tillhör skydds- och arbetskläder. I denna vägledning
ges information om i vilket syfte varje produkt ska användas samt hur beställningen
går till.

Typ av arbete  Produkt  Kommentarer  Artikelnummer 

Vård- och 
laboratoriearbete Plastförkläde 

Används för att skydda 
arbetskläderna vid kontakt med 
kroppsvätskor eller annat biologiskt 
material (enligt basala 
hygienrutiner).  

86331, 56600, 
56282,46515,46972 

Vård- och 
laboratoriearbete Plastförkläde med ärm 

Används för att skydda 
arbetskläderna och armarna vid 
kontakt med kroppsvätskor eller 
annat biologiskt material (enligt 
basala hygienrutiner).  50930 

Vård- och 
laboratoriearbete 

Skyddsrock med mudd gul, 
plastad  

Används för att skydda 
arbetskläderna och armarna vid 
kontakt med kroppsvätskor eller 
annat biologiskt material (enligt 
basala hygienrutiner).  56634, 56635 

Vård- och 
laboratoriearbete 

Skyddsrock blå,  
vätskeavvisande 

Används för att skydda 
arbetskläderna och armarna vid 
kontakt med kroppsvätskor eller 
annat biologiskt material (enligt 
basala hygienrutiner).  56602, 56603 

Vård- och 
laboratoriearbete Besöksrock vit 

Används utanpå arbetskläder eller 
vanliga kläder vid besök i vissa 
verksamheter.  

56673, 56674, 56675, 
56676  

Vård- och 
laboratoriearbete 

Besöksrock blå, 
Rock för operationsavdelningar 

Används utanpå arbetskläder eller 
vanliga kläder vid besök i vissa 
verksamheter.  56606, 56607, 56608 

Operationssjukvård  

Personalkläder med mudd blå, 
sök på skjorta spec och byxor 
spec  

 Används som specialarbetsdräkt vid 
operationssjukvård.  

Skjorta: 48936, 59253, 
50456, 48926,  
48937, 48932, 48928   
Byxa: 48885-48889, 
59251, 50457  
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Operationssjukvård  

Personalkläder ofodrade med 
mudd 
blå, sök på skjorta spec och 
byxor spec  

 Används som specialarbetsdräkt vid 
operationssjukvård.  

Skjorta: 60782, 60769, 
60768, 60772, 
60774, 60783, 60771 
Byxa: 60785, 60779, 
60784, 60776, 60781, 
60775, 60780 

Vård- och 
laboratoriearbete 

Personalkläder med mudd grön, 
sök på skjorta eller byxa  

Används som ersättning för ordinarie 
arbetskläder vid brist.  

Skjorta: 48925, 48922, 
48921, 48918, 48924  
Byxa: 59279, 48979, 
48878, 48877, 48882  

Vård- och 
laboratoriearbete 

Arbetsdräkt utan mudd, sök på 
arbetsdräkt  

Används som ersättning för ordinarie 
arbetskläder vid brist.  

P35PBXS,P35PBS,P35PB
M,P35PBL,P35PBXL, 
P35PB2XL  

Vård- och 
laboratoriearbete 

Skyddsrock mot kroppsvätskor, 
PB4B  

Används som personlig 
skyddsutrustning mot smittrisk efter 
att riskbedömning av arbetsmiljön i 
samarbete med Vårdhygien visat att 
det behövs, se mer information 
nedan. Skyddar mot kraftig 
kontamination och indränkning av 
kroppsvätskor.  

90021, 90022, 90023
Se produktblad på 
sida 3. 

Vård- och 
laboratoriearbete 

Skyddsrock mot kroppsvätskor, 
PB6B  

Används som personlig 
skyddsutrustning mot smittrisk efter 
att riskbedömning av arbetsmiljön i 
samarbete med Vårdhygien visat att 
det behövs, se mer information 
nedan.  Skyddar mot ett begränsat 
stänk av kroppsvätskor.  

90018,90019, 90020
Se produktblad på 
sida 4. 

För beställning av Skyddsrock mot kroppsvätskor vänligen kontakta er regions vårdhygien: 

• Kontaktinformation | Akademiska

• Kontakta Smittskyddsenheten - Region Dalarna

• Kontakta Vårdhygien • Vårdgivare Region Örebro län (regionorebrolan.se)

• Vårdhygien Region Västmanland - Region Västmanland (regionvastmanland.se)

• Smittskydd/Vårdhygien - Region Sörmland (regionsormland.se)

Om artikeln inte är beställningsbar i ert beställarsystem kan ni läsa mer om hur ni beställer 

direkt från leverantörerna här:  

Beställning av produkt - Varuförsörjningen (varuforsorjningen.se) 

https://www.akademiska.se/for-vardgivare/sektioner/Vardhygien/kontaktinformation/
https://www.regiondalarna.se/plus/vard/smittskydd/kontakta-oss/
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/vardhygien/kontakta-vardhygien/
https://regionvastmanland.se/vardgivare/behandlingsstod/vardhygien/slutenvardspecialistmottagningar/
https://regionsormland.se/om-region-sormland/organisation/verksamhetsomrade-halso--och-sjukvard/smittskyddvardhygien/
https://varuforsorjningen.se/foer-vaardpersonal/bestaellning-av-produkt/


Skyddsrock
PB4B

CE-märkt skyddsrock med knytband 

Rocken skyddar arbetskläderna, bålen, armarna och benen mot stänk av 
vätskor som innehåller bakterier och virus och följer klassificeringen PB4B, 
samt tillverkas enligt SS-EN 14126:2004. Skyddar även mot indränkning.

Kombineras enkelt med engångshandskar för sjukvård.

Levereras i förpackningar om 50 st.

addercare.com

Stänksäker och med skydd 
mot indränkning.

SS-EN 14126:2004 
SS-EN 14605

CE (EU) 2016/425, kategori 3 



Skyddsrock
PB6B

CE-märkt skyddsrock med knytband och ärmmuddar 

Rocken skyddar arbetskläderna, bålen, armarna och benen mot begränsat 
stänk av vätskor som innehåller bakterier och virus och följer klassifice-
ringen PB6B, samt tillverkas enligt SS-EN 14126:2004. Skyddar även mot 
indränkning. Andningsbar filmtäckt non-woven. 

Kombineras enkelt med engångshandskar för sjukvård.

Levereras i förpackningar om 25 st.

addercare.com

Skydd mot stänk.

SS-EN 14126:2004

CE (EU) 2016/425, kategori 3 

Storlek: S, M, L
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