
 
 
 
Grundskyddet mot växtskyddsmedel 
Den här grundutrustningen ska du alltid minst ha när du hanterar växtskyddsmedel.  
 
Handskar av nitril ger bra skydd 
Flergångshandskar av nitril, tjocklek minst 0,3 mm. 
• Byt efter en dags arbete. 
• Finns i storlekarna 7–12. 
 
Engångshandskar av nitril, helst med långt skaft. 
• Byt efter 10 min. 
• Finns i storlekarna 7–11. 
 
När du jobbar med bekämpningsmedel är det händerna som är mest. Därför är 
skyddshandskar ditt allra viktigaste skydd. Vid tillblandning av sprutvätska och påfyllning 
av sprututrustning är det koncentrerat medel som hanteras, vilket är mer riskfyllt.  
 
Nitrilgummi är det material som passar bra att använda när du jobbar med koncentrerat 
medel och som också fungerar bra när du jobbar med utspädda lösningar.  
 
Engångshandskar av nitril är smidiga och enkla att använda, men de tål inte att 
användas mer än ungefär tio minuter.  
 
Behöver du ha handskarna på dig en längre tid, så är det den tjockare nitrilhandsken du 
ska använda. Det är viktigt att du skyddar dina underarmar, där särskilt insidan har tunn 
och känslig hud.  
 
Se till att dina handskar har tillräckligt långa skaft, eller kombinera dina handskar med 
lösa ärmmuddar. Ärmmuddar av engångsmaterial är billiga, ger ett gott skydd och är 
enkla att använda. 
 
Bomullsvantar i nitrilhandskarna 
• Du kan ha bomullsvantar inuti nitrilhandskarna för att få ökad komfort och för att hålla 
huden torr. Fuktig hud blir lätt torr och narig.  
 
Använd en vanlig tunn bomullsvante inuti skyddshandsken, när du använder den lite 
tjockare handsken. Handsken sitter stadigt och ger ett bra grepp. 
 
Visir skyddar ditt ansikte 
• Använd ett visir som även täcker sidorna av ditt ansikte och ger skydd för ögonen, 
pannan och främre delen av hjässan. 
 
Det är enkelt att ta på och av ett visir och du får ett bra skydd för hela ansiktet. Det är 
också möjligt att använda skyddsglasögon, men då skyddas bara ögonen. Numera finns 
skyddsglasögon som är lätta att ta på och av och som är möjliga att kombinera med 
vanliga glasögon. 
 
Huvudbonad skyddar 
• Du ska ha någon slags huvudbonad som skyddar huvudet och håret från stänk och 
dropp. Byt ut eller tvätta ofta. 
 



En keps eller annan enklare huvudbonad är förstås inte någon personlig 
skyddsutrustning, men ger ändå ett viss skydd. Det är viktigt att du tvättar och byter din 
huvudbonad ofta, annars blir det inte ett skydd utan tvärtom förorenar ditt huvud. 
 
Använd skyddsförkläde 
• Vid hantering av koncentrerade preparat - använd ett långt skyddsförkläde av PVC, 
som räcker från hals till stövlar, gärna så tungt att det inte lätt blåser upp. 
 
Ett förkläde är lätt att använda och att ta på och av. Om man använder ett förkläde av 
engångsmaterial, så kan man kasta bort det efter användning, men engångsmaterialen 
är lätta och ksn fladdra upp om det blåser.  
 
 
Särskilda gummistövlar för växtskyddsmedel 
• Använd alltid gummistövlar då du jobbar med bekämpningsmedel. 
• Stövlarna ska användas endast till detta och inte vid något annat tillfälle. 
• Trä byxbenen utanpå stövlarna. Det förhindrar spill ned i stöveln. 
 
Det är klokt att ha ett par gummistövlar som endast används vid hantering av 
växtskyddsmedel. Byt stövlar till varje odlingssäsong. 
 
 
 
Andningsskydd när det behövs 
Använd helmask eller halvmask. Gasfilter A2 brun och partikelfilter P2. Till halvmask ska 
du använda skyddsglasögon. 
 
Helmask, ger dig ett bra skydd för ögon och andningsvägar och för stora delar av 
ansiktet. En halvmask i kombination med ett par skyddsglasögon ger inte lika bra 
heltäckande skydd, men kan var tillräckligt i många situationer.  
 
Ett fläktmatat andningsskydd kan vara ett alternativ. Det är en rätt löst sittande mask 
över ansiktet med en fläkt och filter i ett bälte runt midjan. Både partikel- och gasfilter 
finns till det fläktmatade andningsskyddet och det fungerar även om man har skägg och 
glasögon (Det fläktmatade andningsskyddet är ett betydligt dyrare alternativ. Cirka 1000 
kr jämfört med kanske 12 000 kr). 
 
 
Ögondusch 
• Duschflaska eller fast ögondusch ska finnas. Om växtskyddsmedel enligt 
märkningsetiketten kräver minst femton minuters spoltid vid stänk i ögonen, så måste 
det finnas en fast installerad ögonspolningsutrustning.  
 
Om man befinner sig på en plats där det inte är möjligt att ha en ögonspolning som är 
ansluten till vattenledning måste man se till att ha tillräckligt mycket ögonspolflaskor 
med sig. 
 


