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Procedurer for klargøring og rengøring/overfladedesinfektion af units mv. efter hver patient 

 

Klargøring af klinikenheden  

 Håndvask og hånddesinfektion 

 Ved dagens start konstateres, at slanger til airotor, mikromotor og Odontoson samt trefunktionssprøjte 

er anbragt i instrumentskylleholderen, således at vandsystemet er gennemskyllet (på etage 2 udføres 

dette af klinikpersonalet mandag morgen) 

 

Oprydning og rengøring / overfladedesinfektion efter hver patient 

 

 NB. Ved spild af blod, pus eller saliva under behandlingen foretages hurtigst muligt fuldstændig 

optørring med sugende papir og efterfølgende overfladedesinfektion (Alco Free DisinfectionR-klud) 

 

 Spidse og skærende engangsartikler lægges i beholder til klinisk risikoaffald (gul spand) 

NB. Undgå stiklæsion ved påsætning af kanylens beskyttelseshætte - om muligt anvendes 

kanyleholder; ellers følgende procedure – med én hånd: 

 Hold sprøjte med kanyle i den ene hånd 

 Lad beskyttelseshætten ligge løst i kassettelåget 

 Fang beskyttelseshætten med kanylen uden hjælp fra den anden hånd og tryk den fast til 

 Afmonter kanylen 

 

 Kemisk affald anbringes i beholder til kemisk afffald (med rødt låg) 

 Sugeslanger suges igennem med et glas vand fra patientens drikkekrus 

 Afdækningsplast fjernes fra nakkestøtte, bakke og trefunktionssprøjte  

 Engangsartikler og affald anbringes i affaldsspand 

 Instrumenter aftørres for materialerester. De aftørrede instrumenter fra kassetten lægges tilbage i 

kassetten, der forsynes med låg. Alle instrumenter afleveres på den grå instrumentvogn / efter 

afdelingens anvisning 

 Hånddesinfektion 

 Rengøring / overfladedesinfektion af klinikenhed foretages iført handsker med en desinfektionsklud fra 

gul pakke (Alco Free DisinfectionR) 

NB.    Overfladedesinfektion foretages fra mindre mod mere forurenede områder og oppefra og 

nedefter i følgende rækkefølge:  

 Vandrette flader på arbejdsbord med hylde samt tastatur og mus 

 Bøjle på operatørstol  

 Patientstol oppefra 

 Lampe med håndtag, skærmhåndtag, instrumenter med ophæng og måtte, kontrolpanel og 

instrumentbakke 

 Vandkrusholder og -hane, kontrolpanel ved sug, øverste meter af sugeslanger og holder samt 

spytfontænen 

 Fontænen gennemskylles ved at aktivere fontæneskyl (nr. 1 på kontrolpanel) 


