Tandlægeskolen KU
Hygiejneudvalget

December 2017

Daglig rengøring af klinikenhed efter endt arbejdsdag
Materialer og udstyr:
Rengøringsvogn:






Rengøringsklude (3 pr. unit) (grøn pakke: Universal CleaningR)
Ethanolklude (orange pakke: Ethanol Disinfection 80%R)
Viskestykker til eftertørring
Krystalklar
Afkalker

Materialer til hver unit:





1 gråt instrumentdække
1 stort + 1 lille sug
2 gule filtre til sug
1 hvidt fontænefilter

Rengøringsmetode
1. Våd rengøring, dvs. grundig afvaskning af alle overflader efterfulgt af aftørring med rent viskestykke
2. Rengøringen foretages fra de mindst mod de mest forurenede områder og oppefra og nedefter
3. Husk handsker og håndhygiejne ved hvert skift
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Fremgangsmåde / rækkefølge


Afmonter instrumentdække og adaptorer til stort og lille sug samt fontænefilter på samtlige units
og bring disse til skyllerum, hvor de rengøres og desinficeres i opvaskemaskine – skift handsker



Rengør evt. patientspejl med Krystalklar



Aftør top og front af PC-skærme, inkl. skærm på unit, med ethanolklud (orange klud)



Afvask skrivebord inkl. bagplade/udtræksplade/tastatur/mus, front af skabe og skuffer, evt.
rullebord, samt vask med rengøringsklud 1



Afvask operatørstole og patientstol oppefra samt spytfontæne med rengøringsklud 2



Tænd unit og sæt patientstolen i vandret stilling (knap C på panelet)



Påfør fontæne og evt. håndvask Afkalker



Afvask lampe /arm /unitsøjle (til fontæneniveau)/skærmophæng og håndtag/instrumentbakke/kontrolpanel/ ophængte instrumenter inkl. instrumentarme og –bro/
krusholder /vandindtag med rengøringsklud 3



Afmonter hylster til 3-funktionssprøjte og sæt instrumenterne i skylleblokken



Afvask kontrolpanel ved sug og sugeslanger med rengøringsklud 3 og placer dem i skylleblokken:
Lille sug til højre – stort sug til venstre. Programmet starter ved tryk på grøn knap



Afvask nederste del af unitsøjlen og fodkontakten med rengøringsklud 3 og placer fodkontakten i
ophæng



Aftør Afkalker fra fontæne og evt. håndvask med papirhåndklæder



Efter endt sugeskylleprogram føres sugeslangerne tilbage til holderne. De gule filtre skiftes. De
brugte bringes efterfølgende til skyllerum til vask og desinfektion i opvaskemaskine



Skift handsker



Efter endt rengøring aftørres alle dele med et rent, tørt viskestykke



Monter rent instrumentdække/adaptor til stort og lille sug samt fontænefilter



Sluk unit
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