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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).   

61372, 61369,  

61446, 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).   61373 

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).   61310 

Vård- och 

laboratoriearbete 

Skyddsrock blå,  

vätskeavvisande 

Används för att skydda 

arbetskläderna och armarna vid 

kontakt med kroppsvätskor eller 

annat biologiskt material (enligt 

basala hygienrutiner).   61423 

Vård- och 

laboratoriearbete Besöksrock vit 

Används utanpå arbetskläder eller 

vanliga kläder vid besök i vissa 

verksamheter.   

61374, 61376, 61375, 

56674 

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   



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 

Används som ersättning för  

ordinarie arbetskläder vid brist.  

Skjorta: 24600, 

24600, 24610, 

24620, 24630, 

24640, 24650 

Byxa: 24700, 24710, 

24720, 24730, 24740, 

24750 

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.   

61420, 61422, 
61423
Se produktblad på 

sida 3.  

Vård- och 

laboratoriearbete 

Skyddsrock med mudd, 

cytostatika 

Används som personlig 

skyddsutrustning vid arbete med 

cytostatika. 90024, 90025, 90026 

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://www.regiondalarna.se/plus/vard/smittskydd/kontakta-oss/
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://regionvastmanland.se/vardgivare/behandlingsstod/vardhygien/slutenvardspecialistmottagningar/
https://regionvastmanland.se/vardgivare/behandlingsstod/vardhygien/slutenvardspecialistmottagningar/
https://regionsormland.se/om-region-sormland/organisation/verksamhetsomrade-halso--och-sjukvard/smittskyddvardhygien/
https://regionsormland.se/om-region-sormland/organisation/verksamhetsomrade-halso--och-sjukvard/smittskyddvardhygien/
https://regionsormland.se/om-region-sormland/organisation/verksamhetsomrade-halso--och-sjukvard/smittskyddvardhygien/
https://varuforsorjningen.se/foer-vaardpersonal/bestaellning-av-produkt/
https://varuforsorjningen.se/foer-vaardpersonal/bestaellning-av-produkt/
https://varuforsorjningen.se/foer-vaardpersonal/bestaellning-av-produkt/
https://varuforsorjningen.se/foer-vaardpersonal/bestaellning-av-produkt/


Produktbeskrivning.

SKYDDSROCK

HQMT-3059 SKYDDSROCK S
HQMT-3060 SKYDDSROCK M
HQMT-3061 SKYDDSROCK L

Material: PP, PE
Storlek: 
HQMT-3059: 115 x 140 cm
HQMT-3060: 120 x 140 cm
HQMT-3061: 125 x 140 cm

Avd. förp.: 50 st Transport förp.: 100 st

hrqtrade.se
A part of

Import  Manufacturing  Sourcing

Harlequin Trade AB




