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Listi (útg. janúar 2023) 

Búnaður fyrir sóttvarnir og sýnatökur 

 
 
 

 

Búnaður á umdæmisstofum fyrir fyrstu viðbrögð við alvarlegum dýrasjúkdómum 

Hlífðarbúnaður 

Einnota gallar 
Vatnsheldir gallar   
Einnota hanskar 
Gúmmíhanskar sterkir  
Rektalhanskar 
Plastsvuntur 
Stígvél 
Stígvélahlífar 
Andlitsgrímur venjulegar 
Andlitsgrímur P3 
Hlífðargleraugu 
Eyrnatappar 
Heyrnarskjól 
Breitt límband 
Skæri 
Endurskinsvesti 

Þrifa og sótthreinsibúnaður 

Þvottafötur a.m.k. fjórar 
Burstar fyrir hendur a.m.k. tveir 
Burstar fyrir skó a.m.k. tveir 
Plastpokar í ýmsum stærðum (zip-lock)   
Plastlengja ca. 2 m breið 50 m löng  til að leggja á jörðina þar sem þrif og sótthreinsun fer fram við komu og 
brottför af staðnum 
Plastlengja ca. 2 m breið til að klæða óhreint svæði í bifreið og sæti 
Ruslapokar fyrir sóttmengaðan úrgang 
Ruslapokar venjulegir stórir sterkir 
Brettahettur 
Bensli 
Lítramál 
Alhliða þvottalögur 
Handþvottalögur 
Sótthreinsiefni fyrir hendur 
Sótthreinsiklútar fyrir andlit  
Pappírs handþurrkur 
Virkon-S sótthreinsiefni 
Sítrónusýra 
Vítissódi (natriumhydroxid) 
Klórtöflur  
Lítill úðari fyrir sótthreinsun á ýmsu 
Úðari fyrir sótthreinsun bifreiða og annarra stórra hluta 
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Áhöld fyrir skoðun, sýnatökur og sendingu sýna 

Krufningshnífur 
Sög 40 cm 
Skæri 14 cm SP/ST 
Skæri 17 cm bogin SP/ST 
Pinsetta 15 cm kirurgisk 
Pinsetta einnota 
Hnífsskaft 15 cm  
Hnífsblöð nr. 24 einnota 
Hnífsblöð m/skafti nr. 24 paragon 
Hitamælir 
Hlustunarpípa 
Höfuðljós og auka rafhlöður í það 
Blóðsýnaglös 9 ml s-monovett 
Blóðsýnaglös EDTA vacuette 
Blóðsýnaglös serum vacuette 
Hulsur fyrir nálar og sýnatökuglös vacuette 
Sprautur 10 ml einnota 
Sprautur 2 ml einnota 
Nálar 20G x 1 1/2 s-monovett 
Nálar 20G x 1 1/2 vacuette 
Flutningshulsur m/rakadrægri grisju fyrir sýnatökuglös.  
Sýnatökuílát með skeið 
Sýnatökuílát 30 ml 
Strokpinnar m/flutningsæti 
Nálar 18G x 40 mm einnota 
Nálar 23G x 25 mm einnota 
Plastpokar fyrir sýni (nokkrar stærðir) 
Plastpokar stórir 
Snæri 5 m 
Bensli 
Breitt límband 
Merkitúss 
Kælibox fyrir sýni 
Kælikubbar 
Einangrunarkassar til að senda sýni 
Umbúðir til sendingar á sýnum 

Ýmis konar búnaður 

Borði með áletrun um að aðgangur sé bannaður vegna dýrasjúkdóms 
Skilti með áletrun um að aðgangur sé bannaður vegna dýrasjúkdóms 
 

 


