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Røntgenoptagelser på Tandlægeskolens klinikker 

 

 

Intraorale røntgenoptagelser på Røntgenafdelingen 

 Patienten anbringes i røntgenstolen, der indstilles 

 Der udføres hånddesinfektion, og handsker tages på  

 Forpakkede fosforplader i plastovertræk og filmholdere lægges frem 

 Fosforplader med plastovertræk overfladedesinficeres med Ethanol Disinfection 80%R-klud (da 

de pakkes i ”kontormiljø” med risiko for kontamination) 

 Fosforplade placeres i patientens mund og eksponeres 

 Patient returnerer til venteværelse/behandlingsenheden 

 Brugte flergangsfilmholdere placeres i beholder til kontamineret udstyr, der efterfølgende 

bringes til skyllerum, hvor de rengøres, desinficeres og steriliseres som øvrige instrumenter 

 Fosforplade med plastovertræk overfladedesinficeres med Ethanol Disinfection 80%R-klud 

 Eksponeringskontakt (og –ur ved berøring), tubus/røntgenapparat, patientstol og bord 

overfladedesinficeres med Alco Free DisinfectionR-klud fra gul pakke (ekskl. områder afdækket 

med engangsplastpose) 

 Handsker tages af, og der udføres hånddesinfektion 

 Plastovertræk fjernes fra fosforplade 

 Fosforpladen scannes til aflæsning på computer 

 Fosforplade monteres i nyt plastovertræk, der lukkes omhyggeligt 

 

 

Ekstraorale røntgenoptagelser 

 Patienten hentes fra venteværelse, og journalen findes frem på computer 

 Der udføres hånddesinfektion 

 Hvis der er mulighed for kontakt med patientens slimhinder, anvendes handsker 

 Ny plastpose monteres på bidepind 

 Patienten positioneres i apparaturet 

 Der eksponeres 

 Patienten returnerer til venteværelse/behandlingsenhed 

 Handsker tages af plus hånddesinfektion 

 Kontrol af billedkvalitet/billedbehandling 

 Nye handsker tages på 

 Plastpose på bidepind kasseres 

 Apparatur overfladedesinficeres med Alco Free DisinfectionR-klud fra gul pakke (herunder 

bidepind, ørepinde, håndtag, manøvrepanel, eksponeringskontakt, computertastatur og mus) 

 Handsker tages af, og der udføres hånddesinfektion 
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Intraorale røntgenoptagelser på øvrige kliniske afdelinger 

 Der udføres hånddesinfektion, når behandlingsenheden forlades 

 Patienten anbringes i røntgenstolen, der indstilles 

 Der udføres hånddesinfektion, og handsker tages på  

 Forpakkede fosforplader i plastovertræk, filmholderog Ethanol Disinfection 80%R-klud lægges 

frem 

 Fosforplade placeres i patientens mund og eksponeres 

 Brugte flergangsfilmholdere placeres i beholder til kontamineret udstyr, der efterfølgende 

bringes til skyllerum, hvor de rengøres, desinficeres og steriliseres som øvrige instrumenter 

 Fosforplade med plastovertræk overfladedesinficeres med Ethanol Disinfection 80%R-klud   

 Handsker tages af, og der udføres hånddesinfektion  

 Plastovertræk fjernes fra fosforplade 

 Fosforpladen scannes til aflæsning på computer 

 Patient returnerer til behandlingsenheden 

 Nye handsker tages på 

 Fosforplade monteres i nyt plastovertræk, der lukkes omhyggeligt, og lægges i ren holder  

 Eksponeringskontakt (og -ur ved berøring), tubus/røntgenapparat, patientstol og bord 

overfladedesinficeres med Alco Free DisinfectionR-klud fra gul pakke 

 Handsker tages af, og der udføres hånddesinfektion  

 

 

 

 

 


