Desinfektions- og rengøringsplan,
inkl. hudbeskyttelsesplan til tandlægeklinikker
under hensyntagen til forskrift 1, TRBA 250 og § 36 fra den tyske brancheorganisation DGUV om beskyttelse mod infektioner

Hvad

Hvordan

Objekt, som skal serviceres

Hvormed

Typen af hygiejnebehandling

Arbejdsmiddel (f.eks. desinfektionspræparat, på VAH/DGHM-liste),
præparat, dosering, virketid1)

Hvornår

Tidspunkt, interval, rækkefølgen
af hygiejneforanstaltninger

Hvem

Den ansvarlige persons
navn og underskrift

▪▪kirurgiske, parodontologiske og endodontiske foranstaltninger, f.eks. sprøjter,
tænger, greb

Roterende og oscillerende
instrumenter til
▪▪generelle, præventive, restaurerende eller
kæbeortopædiske foranstaltninger, f.eks.
polerings-, bore-, fræse-, slibe- og pudseværktøj
▪▪kirurgiske, parodontologiske og endodontiske foranstaltninger, f.eks. endodontiske/
parodontologiske instrumenter og kirurgisk
roterende instrumenter

Overføringsinstrumenter

til generelle, præventive, restaurerende, kæbekirurgiske, kirurgiske, parodontologiske eller
endodontiske forholdsregler, f.eks.
turbine, hånd- og vinkelstykker

ID 212 forte

2 % / 2 min.

ID 213
ID 220

Hygiejnebehandlingen foregår som ved ovennævnte
instrumenter (trin 3 og 9 iht. producentens anvisninger)

inkl. Tb

2 % / 60 min.

ID 212

Udvendigt: Overfladedesinfektion og rengøring

Ekstra udstyr

Hygiejnebehandlingen udføres straks
efter behandlingen under hensyntagen til risikovurderingen og klassificeringen af de medicinske produkter

2 % / 60 min.
2 % / 5 min.

2 % / 60 min.
100 % / 1 min.

4 % / 30 min.
2 % / 30 min.

100 % / 0,5 min.

Til almindelige og kirurgiske instrumenter:
Desinfektion: ID 212, ID 212 forte, ID 213
Rengøring: ID 2152, 2 % (20 ml/l vand),
15 min.
Til roterende instrumenter:
Desinfektion: ID 220, ufortyndet
Rengøring: ID 2152, 2 % (20 ml/l vand),
15 min.
Rengørings- og desinfektionsapparat:
Program:
Temperatur/virketid:

Tør opbevaring i apparatet inden
desinfektionen, ikke længere end
6 timer

Dampsterilisator: Lille dampautoklave
Program:
Temperatur/virketid:
FD multi wipes, FD multi wipes compact
Engangsservietter:
FD 322, ufortyndet, 1 min. iht. VAH
FD 333, ufortyndet, 1 min. iht. VAH
FD 366 sensitive, ufortyndet,
1 min. iht. VAH
FD 333 wipes, ufortyndet, 1 min. iht. VAH

Indvendig: Rengøring
Pleje (smøring af de indvendige dele med olie)

med/uden udløb af væsker og/
eller luft eller partikler,
f.eks. tandstensfjernelsesapparater,
pulverstråleapparater, intraoralt kamera osv.

I ultralydsbad

1. 	Fagkyndig forberedelse af hygiejnebehandlingen og kontaminationssikker transport til det sted, hygiejnebehandlingen skal udføres
2. Fjernelse af grove organiske urenheder med en serviet
3. Rengøring og desinfektion
3.1 Vådkemisk:
▪ Ilægning af de adskilte instrumenter med åbne led i desinfektions- og
rengøringsmiddelopløsning, som dækker både indvendige og udvendige overflader uden blærer, mekanisk rengøring (evt. ultralydsbad),
skylning efter hver enkelt rengøringsproces med vand
▪ Kemisk desinfektion, skylning efter virketidens udløb under rindende vand og tørring
3.2 Maskinelt:
▪ Desinficér, rens og tør i rengørings- og desinfektionsapparatet iht.
producentens anvisninger
4. 	
Kontrol med henblik på renhed og beskadigelser, gentag om
nødvendigt trin 3
5. Identifikation
6. Pleje og reparation
7. Funktionskontrol
8. Mærkning (efter behov)
9. Dampsterilisation med effektiv, valideret metode:
9.1 	Ukritiske instrumenter*; dampsterilisation er ikke nødvendigt
9.2 	Semikritiske instrumenter**; ikke indpakket på trays, perforerede
bakker, instrumentbakker, standere, skåle og lignende eller
indpakket i sterilemballage iht. EN 868
9.3 	Kritiske instrumenter***; indpakket i sterilemballage iht. EN 868
10. Dokumenteret frigivelse af de medicinske produkter til brug
11. Kontamineringsfri opbevaring, opbevaringstid iht. EN 868

Inkl. Tb

▪▪generelle, præventive, restaurerende eller
kæbeortopædiske foranstaltninger, f.eks.
aftryksskeer, trays, kassetter, bakker, glas,
sugekanyler og aftagelige sugekoblinger

Hygiejnebehandling af instrumenter:
Iht. VAH

Instrumenter og
hjælpemidler til

I ultralydsbad

Instrumenter

Efter hver behandling
Og efter kontaminering

FD 350 desinfektionsservietter,
ufortyndet, 1 min. iht. VAH
FD 366 sensitive wipes,
ufortyndet, 1 min. iht. VAH
Præparat, apparat:
Enhed:
Program:
Temperatur/virketid:

Maskinel hygiejnebehandling:
Desinfektion/rengøring, f.eks. i rengørings- og desinfektionsapparat
Indvendig rengøring og pleje af de indvendige dele

Overflader
Overflader og gulve

i undersøgelses- og behandlingsrum (f.eks.
behandlingsenhed, apparater og skabe)

FD 300,
1 % (10 ml/l vand), 15 min. iht. VAH
FD 312,
1 % (10 ml/l vand), 15 min. iht. VAH
FD 370 cleaner, 1 % (10 ml/l vang)
engangsservietter eller hygienisk behandlede
klude, engangsovertræk

Desinficér og rengør flader ved overfladedesinfektion (med en egnet
metode til våd overfladedesinfektion). Flader må ikke skylles eller gnides
tørre, før virketiden er udløbet. Fladerne kan anvendes, så snart de er
synligt tørre

Dagligt (f.eks. efter endt arbejdsdag),
derudover efter behov

Rengøringspersonale

FD 300 top wipes,
ufortyndet, 2 min. iht. VAH
FD 312 wet wipes,
ufortyndet, 15 min. iht. VAH
FD multi wipes, FD multi wipes compact,
engangsservietter:
FD 300,
2 % (20 ml/l vand), 5 min. iht. VAH
FD 312,
2 % (20 ml/l vand), 5 min. iht. VAH

Genstande og mindre
patientnære overflader,

der blev kontamineret og ikke kan desinficeres
termisk eller via ilægning i opløsninger
(f.eks. behandlingsenhed, apparater,
arbejdsflader, interiørgenstande, røntgenindretning, lysgreb, intraorale filmhylstre)

Aftørring med hurtigtvirkende desinfektionsmidler
Begræns spraydesinfektionen til områder, der ikke kan nås med
desinficerende aftørring
Sørg for at væde hele fladen. Overhold virketiden, og lad tørre

FD multi wipes, FD multi wipes compact,
engangsservietter:
FD 322, ufortyndet, 1 min. iht. VAH
FD 333, ufortyndet, 1 min. iht. VAH
FD 366 sensitive, ufortyndet,
1 min. iht. VAH

I behandlingsområdet efter hver
behandling og efter kontaminering

FD 333 wipes, ufortyndet,
1 min. iht. VAH

Efter behov

Rengøring og pleje (f.eks. behandlingsenhed)

FD 350 desinfektionsservietter,
ufortyndet, 1 min. iht. VAH
FD 366 sensitive wipes,
ufortyndet, 1 min. iht. VAH
FD 360 kunstlæderrens, ufortyndet

Hudbeskyttelsesplan

Ifølge reglerne skal der være umiddelbar adgang til en håndvask med rindende varmt og koldt vand, en ikke-håndbetjent dispenser med hudvenlig sæbe, hånddesinfektionsmiddel
og egnede hudplejemidler samt engangshåndklæder. Der må ikke bæres smykker, ure eller ringe på hænder og underarme.

Hud og hænder

Hud, ved belastning fra

Håndrengøring:
Under rindende vand med hudvenlig flydende sæbe fra en dispenser,
aftørring med engangshåndklæde

Hudvenlige flydende sæbepræparater:
HD 425 eller HD 435 ikke-håndbetjent
dispenser
Håndklæde til engangsbrug

Alle ansatte

Hudbeskyttelse- og pleje:
Sørg for omhyggelig påføring mellem fingrene, ved neglefalsene og på
håndryggen

HD 440 eller beskyttende emulsion vand-iolie

Hygiejnisk hånd-desinfektion:
Hånddesinfektionsmidlet skal indgnides iht. CEN/EN 1500,
indtil hænderne føles tørre. Inden påføringen af de medicinske
engangshandsker skal hænderne være lufttørre.

HD 410,
mindst 3 ml, 15 sek. iht. VAH
HD 412 essential,
mindst 3 ml, 30 sek. iht. VAH

▪▪vandblandbare stoffer, f.eks. desinfektionspræparater, rengøringsmiddel og kemikalier til fremkaldelse af røntgenbilleder
▪▪ikke-vandblandbare stoffer, f.eks.
organiske opløsningsmidler og
rensebenzin
▪▪fugtophobning og hudopblødning
(maseration), f.eks. ved at bære handsker

Hud, ved ikke-fysiologisk
kolonisering
med f.eks. Bakterier, svampe, vira

Kirurgisk hånd-desinfektion:
Vask hænder og underarme op til albuen i 1 min., og brug om
nødvendigt neglebørste til fingernegle og neglefalse. Portioner af
hånddesinfektionsmiddel skal påføres hænder og underarme og
indgnides (iht. CEN/EN 12791). Hold hænder og underarme fugtige
i løbet af virketiden. Inden påføringen af de sterile medicinske engangshandsker skal hænderne være lufttørre.

HD 410,
mindst 10 ml, 1,5 min. iht. VAH
HD 412 essential,
mindst 5 ml, 5 min. iht. VAH

Før påbegyndelse af arbejde,
efter endt arbejdsdag
Ved synlig tilsmudsning
Før hver enkelt måltid
Efter hvert toiletbesøg
Efter nysen, næsepudsning og hoste

Alle ansatte

før klargøring af arbejdet, før og efter
hver behandling, efter afbrydelser i
behandlingen, efter hygiejnebehandling af arbejdspladsen, før handsker
tages på eller efter handsker tages af

Alle ansatte

før omfattende tandlægekirurgiske/
oralkirurgiske indgreb, her især alle
tandlægekirurgiske/oralkirurgiske indgreb på patienter med øget infektionsrisiko

Specialområder
Sugeanlæg
Sugeslanger (indvendigt)

Rengøring ved at opsuge en vand-luft-blanding, særligt når der blev
opsuget blod

Koldt vand (min. 1/2 liter)

Fontæne
(indvendigt)

Efter hver behandling

Bland koncentratet i plejesystemet
OroCup, og sug det op
a) 1 til 2 gange dagligt,
mindst efter endt arbejdsdag

b) Rengøring: Fjernelse af aflejringer
(kalk, kimdannelse, salte fra pulvertandrensere)

a) Orotol® plus,
2 % (20 ml/l vand), 5 min. iht. VAH
Orotol® ultra, 1 % (10 g/l vand),
5 min. iht. VAH
b) MD 555 cleaner,
5 % (50 ml/l vand), 30–120 min.

Desinfektion og rengøring af fontænen

MD 550, ufortyndet

desuden ved behov

Filter

Udskiftning eller rensning af filter iht. forskrifterne fra producenten

Anvend personlige værnemidler

Amalgamudskiller

Anvend personlige værnemidler
Efter behov

Udskiftning/tømning af opsamlingsbeholderen og bortskaffelse af
det udskilte materiale iht. angivelserne fra producenten

Rør ikke ved de kontaminerede dele af
udskilleren, anvend personlige værnemidler

Sugeslanger (udvendigt)
osv.

Desinfektion og rengøring ved aftørring

FD multi wipes, FD multi wipes compact,
engangsservietter:
FD 322, ufortyndet, 1 min. iht. VAH
FD 333, ufortyndet, 1 min. iht. VAH
FD 366 sensitive, ufortyndet,
1 min. iht. VAH
FD 300 top wipes,
ufortyndet, 2 min. iht. VAH
FD 333 wipes, ufortyndet, 1 min. iht. VAH

a) Desinfektion: Langsom opsugning af en blanding af luft og
desinfektions-/rengøringsmiddelopløsning

Fontæne
(ind- og udvendigt)

b) 1 til 2 gange ugentligt,
før frokostpausen

Efter behov
Efter hver behandling

FD 350 desinfektionsservietter,
ufortyndet, 1 min. iht. VAH
FD 366 sensitive wipes,
ufortyndet, 1 min. iht. VAH

Aftryk

efter udtagning fra mund, før transport til dentallaboratoriet og efter
modtagelse fra dentallaboratoriet

Desinfektion og rengøring med
maskinel metode:
Iht. forskrifter fra producenten

Apparatfabrikat:
Hygojet
Præparat:
MD 520, ufortyndet, 10 min. iht. VAH

Vådkemisk metode:
Desinfektion og rengøring vha. ilægning i opløsning, skylning efter
udløbet virketid under rindende vand og evt. tørring med luft

MD 520, ufortyndet, 5 min. iht. VAH

Genstande med
syreopløselige belægninger

Rengøring
(f.eks. ultralydsbad)

MD 530, ufortyndet

Efter behov

Genstande med belægninger
af gips eller alginat

Rengøring
(f.eks. ultralydsbad)

MD 535, ufortyndet

Efter behov

f.eks. alginater, silikone, polyethergummi,
hydrocolloid, polysulfid osv. såvel som

arbejdsemner og
hjælpemidler

f.eks. proteser, broer osv., gipsmodeller, bidregistrater og bidskabeloner af voks, shellak
eller kunststof samt artikulatorer, okkludatorer,
fiksatorer, headgear og lignende.

f.eks. cement, tandsten, oxidbelægninger,
rester af flusmiddel

Andet
Oral antisepsis

Skylning af mundhulen eller vædning af tamponer med et antiseptisk
middel til kimreduktion i patientens mundhule samt infektionsprofylakse
til beskyttelse af klinikpersonalet

Præparat og dosering: Lunos® mundskyl,
ufortyndet (20 ml), 1 min.

Før kirurgiske indgreb, ved patienter
med øget infektionsrisiko

Patient

Tekstiler

Operationstekstiler og operationskitler, beskyttelsestøj og tekstiler med
patientkontakt skal vaskes med en godkendt desinfektionsvaskemetode
(desinfektions-vaskeautomat iht. EN 13795-1). Klinikken kan enten selv
varetage vask og håndtering af tekstilerne eller outsource arbejdet.
Operationstekstiler skal efter vask steriliseres med en egnet dampsterilisationsmetode. Kliniktøj skal indsamles i tilstrækkeligt modstandsdygtige og
tætte beholdere/sække og behandles med en termisk eller kemo-termisk
desinfektionsmetode

Apparatfabrikat:

Efter brug

Klinikejer

Vaskeprogram:

Efter kontaminering

Beskyttelsesbeklædning iht. DIN 66 083,
operationstekstiler, specielle operationsservietter, operationskitler, kliniktøj osv.

Affald

P007-033-18/LOD-dd.de/0.5/01/I02
Ret til tekniske ændringer forbeholdes

Affald fra behandlings- og undersøgelsesrum

Præparat, dosering:

Spidse og skarpe genstande og genstande, der kan gå i stykker, kropsdele (f.eks. tænder, væv), affald, der er kontamineret med blod eller sekreter (f.eks. spytsug, vatruller, tamponer osv.) samt affald med
smittekilder til meldepligtige sygdomme skal umiddelbart på stedet for deres forekomst indsamles i gennemstikningsbeskyttede, rivfaste, fugtighedsbestandige og tætte beholdere og skal, uden omfyldning
eller sortering, bortskaffes i sikre lukkede beholdere vha. forbrænding. Blyfolier, gamle film, fikservæske, fremkaldervæske, kviksølvholdige rester, medicinrester og batterier skal bortskaffes af firmaer til bortskaffelse af kemisk affald. Husholdningsaffaldslignende affald skal samles i lukkede affaldsposer/-sække og bortskaffes iht. de kommunale bestemmelser.

* Ikke-kritiske medicinske produkter: Medicinalprodukter, der udelukkende kommer i kontakt med intakt hud
** Semikritiske medicinske produkter: Medicinalprodukter, der kommer i kontakt med slimhinder eller hud med sygdomsbetingede ændringer
*** Kritiske medicinske produkter: Medicinalprodukter, der gennemtrænger huden eller slimhinden og derved kommer i kontakt med blod, indre
væv eller organer (inkl. sår) samt medicinalprodukter til anvendelse af blod, blodprodukter og andre sterile lægemidler Patienter med
mistanke om eller med en klinisk sygdom i form af en smitsom spongiform encephalopathi (Creutzfeldt-Jakob, osv.) skal behandles i klinikker,
der råder over egnede muligheder for infektionsforebyggelse. Hygiejnebehandlingen af de instrumenter og materialer, der skal genanvendes,
må kun udføres steder med ekstern certificeret kvalitetsstyring iht. DIN EN ISO 13485/13488.
1)
2)

Mhp. yderligere henvisninger, se oplysninger om produktet på internettet.
iht. EN 13727, EN 13624, EN 14561, EN 14562

Klinikkens stempel / Dato / Klinikejerens underskrift

Denne desinfektions- og rengøringsplan blev overdraget af
DÜRR DENTAL SE · Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen · Tyksland · www.duerrdental.com
Telefon 0 71 42/705-0 · Fax 0 71 42/705-500

Desinfektions- og rengøringsplan,
inkl. hudbeskyttelsesplan til tandlægeklinikker
under hensyntagen til forskrift 1, TRBA 250 og § 36 fra den tyske brancheorganisation DGUV om beskyttelse mod infektioner

Hvad

Hvordan

Objekt, som skal serviceres

Hvormed

Typen af hygiejnebehandling

Arbejdsmiddel (f.eks. desinfektionspræparat, på VAH/DGHM-liste),
præparat, dosering, virketid1)

Hvornår

Tidspunkt, interval, rækkefølgen
af hygiejneforanstaltninger

Hvem

Den ansvarlige persons
navn og underskrift

Instrumenter
Instrumenter og
hjælpemidler til
▪▪generelle, præventive, restaurerende eller
kæbeortopædiske foranstaltninger, f.eks.
aftryksskeer, trays, kassetter, bakker, glas,
sugekanyler og aftagelige sugekoblinger
▪▪kirurgiske, parodontologiske og endodontiske foranstaltninger, f.eks. sprøjter,
tænger, greb

Roterende og oscillerende
instrumenter til
▪▪generelle, præventive, restaurerende eller
kæbeortopædiske foranstaltninger, f.eks.
polerings-, bore-, fræse-, slibe- og pudseværktøj
▪▪kirurgiske, parodontologiske og endodontiske foranstaltninger, f.eks. endodontiske/
parodontologiske instrumenter og kirurgisk
roterende instrumenter

Hygiejnebehandling af instrumenter:
1. 	Fagkyndig forberedelse af hygiejnebehandlingen og kontaminationssikker transport til det sted, hygiejnebehandlingen skal udføres
2. Fjernelse af grove organiske urenheder med en serviet
3. Rengøring og desinfektion
3.1 Vådkemisk:
▪ Ilægning af de adskilte instrumenter med åbne led i desinfektions- og
rengøringsmiddelopløsning, som dækker både indvendige og udvendige overflader uden blærer, mekanisk rengøring (evt. ultralydsbad),
skylning efter hver enkelt rengøringsproces med vand
▪ Kemisk desinfektion, skylning efter virketidens udløb under rindende vand og tørring
3.2 Maskinelt:
▪ Desinficér, rens og tør i rengørings- og desinfektionsapparatet iht.
producentens anvisninger
4. 	
Kontrol med henblik på renhed og beskadigelser, gentag om
nødvendigt trin 3
5. Identifikation
6. Pleje og reparation
7. Funktionskontrol
8. Mærkning (efter behov)
9. Dampsterilisation med effektiv, valideret metode:
9.1 	Ukritiske instrumenter*; dampsterilisation er ikke nødvendigt
9.2 	Semikritiske instrumenter**; ikke indpakket på trays, perforerede
bakker, instrumentbakker, standere, skåle og lignende eller
indpakket i sterilemballage iht. EN 868
9.3 	Kritiske instrumenter***; indpakket i sterilemballage iht. EN 868
10. Dokumenteret frigivelse af de medicinske produkter til brug
11. Kontamineringsfri opbevaring, opbevaringstid iht. EN 868

Hygiejnebehandlingen udføres straks
efter behandlingen under hensyntagen til risikovurderingen og klassificeringen af de medicinske produkter

Til almindelige og kirurgiske instrumenter:

Til roterende instrumenter:

Rengørings- og desinfektionsapparat:

Program:
Temperatur/virketid:

Tør opbevaring i apparatet inden
desinfektionen, ikke længere end
6 timer

Dampsterilisator: Lille dampautoklave
Program:
Temperatur/virketid:
Bord, skuffe (støvbeskyttet)

Overføringsinstrumenter

til generelle, præventive, restaurerende, kæbekirurgiske, kirurgiske, parodontologiske eller
endodontiske forholdsregler, f.eks.
turbine, hånd- og vinkelstykker

Hygiejnebehandlingen foregår som ved ovennævnte
instrumenter (trin 3 og 9 iht. producentens anvisninger)
Efter hver behandling
Og efter kontaminering

Udvendigt: Overfladedesinfektion og rengøring
Indvendig: Rengøring
Pleje (smøring af de indvendige dele med olie)

Ekstra udstyr

med/uden udløb af væsker og/
eller luft eller partikler,
f.eks. tandstensfjernelsesapparater,
pulverstråleapparater, intraoralt kamera osv.

Maskinel hygiejnebehandling:
Desinfektion/rengøring, f.eks. i rengørings- og desinfektionsapparat
Indvendig rengøring og pleje af de indvendige dele

Overflader
Overflader og gulve

Desinficér og rengør flader ved overfladedesinfektion (med en egnet
metode til våd overfladedesinfektion). Flader må ikke skylles eller gnides
tørre, før virketiden er udløbet. Fladerne kan anvendes, så snart de er
synligt tørre

Genstande og mindre
patientnære overflader,

Aftørring med hurtigtvirkende desinfektionsmidler
Begræns spraydesinfektionen til områder, der ikke kan nås med
desinficerende aftørring

i undersøgelses- og behandlingsrum (f.eks.
behandlingsenhed, apparater og skabe)

der blev kontamineret og ikke kan desinficeres
termisk eller via ilægning i opløsninger
(f.eks. behandlingsenhed, apparater,
arbejdsflader, interiørgenstande, røntgenindretning, lysgreb, intraorale filmhylstre)

med engangsservietter eller hygiejnebehandlede servietter,
aftørringsklude til flergangsbrug

Dagligt (f.eks. efter endt arbejdsdag),
derudover efter behov

Rengøringspersonale

I behandlingsområdet efter hver
behandling og efter kontaminering

Sørg for at væde hele fladen. Overhold virketiden, og lad tørre
Rengøring og pleje (f.eks. behandlingsenhed)
Efter behov

Hudbeskyttelsesplan

Ifølge reglerne skal der være umiddelbar adgang til en håndvask med rindende varmt og koldt vand, en ikke-håndbetjent dispenser med hudvenlig sæbe, hånddesinfektionsmiddel
og egnede hudplejemidler samt engangshåndklæder. Der må ikke bæres smykker, ure eller ringe på hænder og underarme.

Hud og hænder

Hud, ved belastning fra

Håndrengøring:
Under rindende vand med hudvenlig flydende sæbe fra en dispenser,
aftørring med engangshåndklæde

Alle ansatte

▪▪vandblandbare stoffer, f.eks. desinfektionspræparater, rengøringsmiddel og kemikalier til fremkaldelse af røntgenbilleder

Hudvenlige flydende sæbepræparater:
Håndklæde til engangsbrug
Beskyttende emulsion vand-i-olie
Præparat:

▪▪ikke-vandblandbare stoffer, f.eks.
organiske opløsningsmidler og
rensebenzin
▪▪fugtophobning og hudopblødning
(maseration), f.eks. ved at bære handsker

Hud, ved ikke-fysiologisk
kolonisering
med f.eks. Bakterier, svampe, vira

Før påbegyndelse af arbejde,
efter endt arbejdsdag
Ved synlig tilsmudsning
Før hver enkelt måltid
Efter hvert toiletbesøg
Efter nysen, næsepudsning og hoste

Hudbeskyttelse- og pleje:
Sørg for omhyggelig påføring mellem fingrene, ved neglefalsene og på
håndryggen

Alle ansatte

Hygiejnisk hånd-desinfektion:
Hånddesinfektionsmidlet skal indgnides iht. CEN/EN 1500,
indtil hænderne føles tørre. Inden påføringen af de medicinske
engangshandsker skal hænderne være lufttørre.

før klargøring af arbejdet, før og efter
hver behandling, efter afbrydelser i
behandlingen, efter hygiejnebehandling af arbejdspladsen, før handsker
tages på eller efter handsker tages af

Alle ansatte

før omfattende tandlægekirurgiske/
oralkirurgiske indgreb, her især alle
tandlægekirurgiske/oralkirurgiske indgreb på patienter med øget infektionsrisiko

Kirurgisk hånd-desinfektion:
Vask hænder og underarme op til albuen i 1 min., og brug om
nødvendigt neglebørste til fingernegle og neglefalse. Portioner af
hånddesinfektionsmiddel skal påføres hænder og underarme og
indgnides (iht. CEN/EN 12791). Hold hænder og underarme fugtige
i løbet af virketiden. Inden påføringen af de sterile medicinske engangshandsker skal hænderne være lufttørre.

Specialområder
Sugeanlæg
Sugeslanger (indvendigt)

Rengøring ved at opsuge en vand-luft-blanding, særligt når der blev
opsuget blod

Koldt vand (min. 1/2 liter)

Efter hver behandling

Fontæne
(indvendigt)
a) Desinfektion: Langsom opsugning af en blanding af luft og
desinfektions-/rengøringsmiddelopløsning

a) 1 til 2 gange dagligt,
mindst efter endt arbejdsdag

b) Rengøring: Fjernelse af aflejringer
(kalk, kimdannelse, salte fra pulvertandrensere)

b) 1 til 2 gange ugentligt,
før frokostpausen

Desinfektion og rengøring af fontænen

desuden ved behov

Filter

Udskiftning eller rensning af filter iht. forskrifterne fra producenten

Anvend personlige værnemidler

Amalgamudskiller

Udskiftning/tømning af opsamlingsbeholderen og bortskaffelse af
det udskilte materiale iht. angivelserne fra producenten

Rør ikke ved de kontaminerede dele af udskilleren,
anvend personlige værnemidler

Sugeslanger (udvendigt)
osv.

Desinfektion og rengøring ved aftørring

Anvend personlige værnemidler
Efter behov
Efter behov
Efter hver behandling

Fontæne
(ind- og udvendigt)

Aftryk

f.eks. alginater, silikone, polyethergummi,
hydrocolloid, polysulfid osv. såvel som

arbejdsemner og
hjælpemidler

f.eks. proteser, broer osv., gipsmodeller, bidregistrater og bidskabeloner af voks, shellak
eller kunststof samt artikulatorer, okkludatorer,
fiksatorer, headgear og lignende.

Apparatfabrikat:

Desinfektion og rengøring med
maskinel metode:
Iht. forskrifter fra producenten

efter udtagning fra mund, før transport til dentallaboratoriet og efter
modtagelse fra dentallaboratoriet

Vådkemisk metode:
Desinfektion og rengøring vha. ilægning i opløsning, skylning efter
udløbet virketid under rindende vand og evt. tørring med luft

Genstande med
syreopløselige belægninger

Rengøring
(f.eks. ultralydsbad)

Efter behov

Genstande med belægninger
af gips eller alginat

Rengøring
(f.eks. ultralydsbad)

Efter behov

f.eks. cement, tandsten, oxidbelægninger,
rester af flusmiddel

Andet
Oral antisepsis

Skylning af mundhulen eller vædning af tamponer med et antiseptisk
middel til kimreduktion i patientens mundhule samt infektionsprofylakse
til beskyttelse af klinikpersonalet

Præparat:

Før kirurgiske indgreb, ved patienter
med øget infektionsrisiko

Patient

Tekstiler

Operationstekstiler og operationskitler, beskyttelsestøj og tekstiler med
patientkontakt skal vaskes med en godkendt desinfektionsvaskemetode
(desinfektions-vaskeautomat iht. EN 13795-1). Klinikken kan enten selv
varetage vask og håndtering af tekstilerne eller outsource arbejdet.
Operationstekstiler skal efter vask steriliseres med en egnet dampsterilisationsmetode. Kliniktøj skal indsamles i tilstrækkeligt modstandsdygtige og
tætte beholdere/sække og behandles med en termisk eller kemo-termisk
desinfektionsmetode

Apparatfabrikat:

Efter brug

Klinikejer

Vaskeprogram:

Efter kontaminering

Beskyttelsesbeklædning iht. DIN 66 083,
operationstekstiler, specielle operationsservietter, operationskitler, kliniktøj osv.

Affald

P007-033-18/LOD-dd.de/0.5/01/I02
Ret til tekniske ændringer forbeholdes

Affald fra behandlings- og undersøgelsesrum

Præparat, dosering:

Spidse og skarpe genstande og genstande, der kan gå i stykker, kropsdele (f.eks. tænder, væv), affald, der er kontamineret med blod eller sekreter (f.eks. spytsug, vatruller, tamponer osv.) samt affald med
smittekilder til meldepligtige sygdomme skal umiddelbart på stedet for deres forekomst indsamles i gennemstikningsbeskyttede, rivfaste, fugtighedsbestandige og tætte beholdere og skal, uden omfyldning
eller sortering, bortskaffes i sikre lukkede beholdere vha. forbrænding. Blyfolier, gamle film, fikservæske, fremkaldervæske, kviksølvholdige rester, medicinrester og batterier skal bortskaffes af firmaer til bortskaffelse af kemisk affald. Husholdningsaffaldslignende affald skal samles i lukkede affaldsposer/-sække og bortskaffes iht. de kommunale bestemmelser.

* Ikke-kritiske medicinske produkter: Medicinalprodukter, der udelukkende kommer i kontakt med intakt hud
** Semikritiske medicinske produkter: Medicinalprodukter, der kommer i kontakt med slimhinder eller hud med sygdomsbetingede ændringer
*** Kritiske medicinske produkter: Medicinalprodukter, der gennemtrænger huden eller slimhinden og derved kommer i kontakt med blod, indre
væv eller organer (inkl. sår) samt medicinalprodukter til anvendelse af blod, blodprodukter og andre sterile lægemidler Patienter med
mistanke om eller med en klinisk sygdom i form af en smitsom spongiform encephalopathi (Creutzfeldt-Jakob, osv.) skal behandles i klinikker,
der råder over egnede muligheder for infektionsforebyggelse. Hygiejnebehandlingen af de instrumenter og materialer, der skal genanvendes,
må kun udføres steder med ekstern certificeret kvalitetsstyring iht. DIN EN ISO 13485/13488.
1)
2)

Mhp. yderligere henvisninger, se oplysninger om produktet på internettet.
iht. EN 13727, EN 13624, EN 14561, EN 14562

Klinikkens stempel / Dato / Klinikejerens underskrift

Denne desinfektions- og rengøringsplan blev overdraget af
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