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Antal artiklar om ”Dental implants” = över 36.000

Antal artiklar som tar upp hygieniska aspekter i samband 

med det kirurgiska ingreppet = 0

Nuvarande rutiner baserade på basala hygienrutiner och 

infektionsförebyggande åtgärder inom tandvården och på 

operationsenheter inom sjukvården för att minimera 

postoperativa sårinfektioner och förebygga smittspridning.
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Kortärmade arbetskläder
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Inga ringar, armbandsur, armband, halsband, örhängen

Samlar bakterier  och omöjliggör korrekt rengöring.  Skaver 

loss hudpartiklar som kan hamna i op.området.

Kortklippta naglar fria från nagellack och konstgjort material.

Förband, plåster etc ska undvikas. 

Omöjliggör korrekt handhygien

Personal med handinfektion ska inte utföra behandling
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Mössa med allt hår instoppat

Vätsketätt munskydd (TYPE II) + skyddsglasögon/visir 
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Handhygien!

Hand- och underarmstvätt med tvål

Hand- och underarmsdesinfektion med minst 2-3 ml i 2 min

Handdesinfektion direkt postop…
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Lokaler för dental implantatkirurgi 

Bara nödvändiga saker framme

Släta ytor som är lätta att torka av

Behandlingsrum = ”operationssal”
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Uppdukning av instrument

Täck över instrument- /assistentbord till dess operationen 

startar
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Ishihama K, et al.                                                                                                           

High incidence of blood exposure due to imperceptible                                                         

contaminated splatters during oral surgery                                                                                   

J Oral Maxillofac Surg 2008;66:704-10
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Visdomstandskirurgi i underkäken

Blod på personalens kläder: 88% 

50% makroskopiskt osynligt!
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Dubbla operationshandskar rekommenderas
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Munsköljning med Klorhexidin el liknande preoperativt?

Young et al

The effects of an immediately pre-surgical chlorhexidine                         

oral rinse on the bacterial contaminants of bone debris                              

collected during dental implant surgery.

Clin Oral Implants Res 2002 Feb;13(1):20-9

Positivt vid bentransplantation med autologt ben från munhålan.

Finns inga studier vid dental implantatkirurgi.
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Antibiotika preoperativt?

Chen et al 2017, Keenan et al 2015, Veitz-Keenan et al 2015, Lund et al 2015

Ej konsensus…

Ev profylax med 2 g Amoxicillin 1 tim preop.                                                            

Ej antibiotika postop!
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Patientens hår täcks med operationsmössa
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Huddesinfektion med 70% alkohol (klorhexidinsprit 5 mg/ml?) 

Hud- och tarmbakterier

risk ögon, öron, överkänslighet
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Brånemark et al 1989
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Steril natriumklorid 

som spolvätska för 

kylning av borr
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Partikel- och bakterietal i en operationssal är direkt kopplat 

till antal personer som vistas där och deras aktivitet.

Minimera antal personer och ”spring” i dörrar
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