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Desinfektion af tandtekniske arbejder på Tandlægeskolens klinikker 
 
Ved håndtering af tandtekniske arbejder anvendes handsker. Ved risiko for stænk og sprøjt, fx ved 

skylning af aftryk eller pudsning og polering anvendes endvidere mundbind og beskyttelsesbriller. 

 

Alle aftryk, kroner, proteser, bidskinner og øvrige tandtekniske arbejder skal desinficeres, inden de 

overføres fra klinik til dentallaboratorium (såvel på Tandlægeskolen som eksternt), og igen når de 

returneres fra laboratoriet, inden de prøves i munden på patienten. Desinfektionen foretages ved 

10 minutters henstandsdesinfektion i 0,2% PreseptR- opløsning (1000 ppm diklorisocyanurat)   

 

 Aftrykket/øvrigt tandteknisk arbejde anbringes i éngangsbeholder med en 0,5g PreseptR-

brusetablet og påfyldes 250 ml vand fra målebæger, hvorefter låget lægges på 

 Efter 10 minutters henstandsdesinfektion kasseres opløsningen, og aftrykket/arbejdet 

skylles grundigt under rindende vand 

 
Aftryk og sammenbid: 

 Umiddelbart efter udtagning fra munden skylles aftrykket/sammenbiddet forsigtigt for blod og 

saliva under rindende vand, og evt. vatruller fjernes 

 Derpå anbringes aftrykket/sammenbiddet 10 minutter i en 0,2% PreseptR-opløsning i en 

engangsbeholder med låg ved behandlingsenheden 

 Aftrykket/sammenbiddet skylles atter under rindende vand 

 
Restaureringer af metal, porcelæn, plast mv. (fx kroner, broer, bidskinner, proteser, plastroner): 

 Når en restaurering modtages fra dentallaboratoriet, anbringes den 10 minutter i en 0,2% 

PreseptR-opløsning i engangsbeholder med låg, hvorefter den skylles under rindende vand, 

inden den prøves i munden på patienten 

 Efter prøvning i munden skal restaureringer, der skal forarbejdes i studenterlaboratorierne, 

atter anbringes i en 0,2% PreseptR-opløsning i engangsbeholder med låg og derefter skylles 

under rindende vand inden pudsning, polering mv. 

 

 Ved pudsning og polering med pimpsten og kridt må den samme portion kun anvendes til én 

og samme patient. Pimpsten og/eller kridt anbringes i éngangsbeholder og påføres 

restaureringen herfra under pudsningen. Der må ikke anvendes pimpsten og kridt fra 

bakkerne, der er anbragt under pudsehjulene 

 Efter polering rengøres restaureringen grundigt med ren neglebørste og sæbe under rindende 

vand, før den atter placeres i munden 

 

 Restaureringer der efter prøvning i munden skal sendes tilbage til dentallaboratoriet til videre 

forarbejdning, anbringes 10 minutter i en 0,2% PreseptR-opløsning i engangsbeholder med låg 

og skylles under rindende vand inden afsendelsen 


