
Tandvård 

Hur processas och används höggradigt 
rena instrument



Höggradigt rena produkter -
instrument

 Instrument som vid normal användning 

kommer i beröring med men inte är 

avsedda att penetrera (genomtränga) 

intakta slemhinnor.

 Definition: Höggradigt rena produkter ska vara fria 

från mikroorganismer som kan orsaka infektion. Den 

strängaste definitionen är den teoretiska 

sannolikheten att det finns mindre än en 

mikroorganism per 1000 produkter.



Instrument för;

 undersökning (inklusive fickdjupsmätare)

 kariesbehandling

 protetik

 ortodonti

 depuration (curetter, sicklar, 
tandsaneringsinstrument – EMS, Amdent
och Sonicflex med tillhörande spetsar, 
nycklar och handtag)

 borr, turbiner, hand- och vinkelstycken 

Höggradigt rena instrument



 Höggradigt rent gods ska 
omdesinfekteras en gång per vecka om 
inte kontinuerlig instrumentrotation 
sker. Detta gäller även borr! 

 För att underlätta borrhanteringen, använd borrställ
typ Borrix, Compact, Nichrominox, Practic Pal 
borrställ.

Höggradigt rent



 Tänk på handhygienen!

 Tänk på att aseptiken beror på 
hanteringsförfarandet!

 Aseptik = bevara det rena rent!



Efter pat. behandling på 
behandlingsrummet

 Allt engångsmaterial tas bort

 Instrumenten ska vara avtorkade från 
cement etc.

 Stickande och skärande läggs i 
punktionssäker behållare

 Brickan plockas i ordning

 Lösa, extra instrument läggs på separat 
bricka



Varför ???









SS EN-ISO 15883-2

 Diskdesinfektorer för kirurgiska 
instrument, narkosutrustning m.m.

 Validering - utgörs av 
installations,funktions och 
processkontroll

 Årlig upprepad processkontroll (UPQ)



Diskdesinfektor

 Rengör och desinfekterar i samma 
process i 90° 1 min

 Torkmodul



 Ledade instrument öppnas. 

 Ställ aldrig fler än tre brickor på varandra.

 Använd flytande diskmedel, i automatisk 
doserare. 

 Använd 
sköljmedel/ytspänningsnedsättande medel. 
Medför att vattnet lättare rinner av och ger 
ett torrare gods samt att risken för 
rostskador på instrumenten blir mindre.

Orena instrument placeras 
direkt i diskdesinfektor



 Använd ett program som innehåller 
fördisk med kallvattenintag, diskfas 
med diskmedelsintag samt 
desinfektionsfas i minst 90º C 1min.

 Signera att maskinen gått färdigt sitt 
program i loggbok. 



 Desinfektera händerna efter öppnandet av diskdesinfektorn och 
signering.

 Inspektera visuellt efter varje process att godset är 
rent.

 Om godset inte är rent utförs manuell rengöring och körs på 
nytt för att kunna betraktas som höggradigt rent. 

 Instrument med rostskador kasseras. Rost ”smittar” till övriga 
instrument och kammaren i diskdesinfektorn. 

Kontroll och instrumentvård efter rengöring och 
desinfektion i diskdesinfektor



 Visuell kontroll av kammare, lucka, avlopp och 
dörrpackning.

 Kontroll att spolarmar kan rotera, är rätt vända och 
att samtliga dysor (spolhål) inte är tilltäppta.

 Tömning och rengöring av bottensil.

 Regelbunden kontroll av disk- och 
sköljmedelsförbrukning, t ex genom att veckovis 
markera med penna på dunkarna.

 Dokumentera i loggbok, datera och signera.

Kontroller av diskdesinfektor







Instrument, borr och filhantering

Låsbara
 Brickor

 Borrställ

 Filställ





Borr och fil ställ låsbara






