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• Biofilm

• ”miljö”-mikroorganismer 

(heterotrofa bakterier)

• sjukdomsframkallande 

mikroorganismer

• Biofilm minskas eller helt 

elimineras



Göteborg, Dahlen et al. (2009)

• 405 unitar på 35 kliniker

• 75% ej OK (< 100 cfu/mL)

• 15% Legionella pneumophila

• Några vatten som smakade illa

• (> 100 000 cfu/mL)

The microbiological load and microbiome of the Dutch dental unit; ‘please, hold your breath. M.Hoogenkamp, B.Brandt,

A.Laheij, J.de Soet & W. Crielaard. Water Research (2021).



• Unitens färskvattensystem ska 

säkerhetsställa att tappvattnet lever 

upp till livsmedelsverkets krav på 

dricksvattenkvalitet SLVFS 

2001:30/LIVSFS 2017:2

• Socialstyrelsens kunskapsunderlag 

(2006) rekommenderar att 

unitvattnets kvalitet dokumenteras 

med mikrobiologiska analyser minst 

en gång/år



• Spola 20-30 sek mellan patienter

• Spola 2-3 min varje morgon

• Spola längre tid en gång per vecka

• Spola länge när rummet varit ”stängt” – 30 min

• Intensivrengöring

• Checklista/signeringslista



Studien syftar till att undersöka hur vanligt förekommande det är med kontaminerat 

vatten i dentala unitarna utifrån följande frågeställningar:

• I vilken utsträckning uppfylls kriterierna för mikrobiologisk renhet i de dentala 

unitarna?

• Förekommer mikroorganismer som kan utgöra en hälsofara för personal och 

patienter?



• Totalundersökning (N=134)

• Mikrobiologiska analyser

• Prover efter normal genomspolning

• Vatten från blästerspetsen 150ml

• Inkommande vatten på kliniken som referenspunkt

• Klinisk Mikrobiologi Växjö använder sig av SS-EN ISO 8199:2018 Vattenundersökningar –
Allmänna riktlinjer vid analys av mikroorganismer med olika odlingstekniker för 
undersökning av vattenkvalitet. 







Inköpsår 2002-2019

Ingen vattenrening i Cancan Flex

KaVo: Unit watercleaner (väteperoxid) eller Oxygenal

(silverjoner)



• Unitar från 2002 är 400 gånger högre 

mikrobiellt belastade än unitar från 

2019

• Ingen svamp/mögel i unitar från 2002



Generellt hög kvalitet på inkommande vatten till klinikerna

• Exempel på kliniker 



Medelvärde av svamp/mögel i förhållande till 

vattenreningssystem. 

Medelvärde av heterotrofa långsamtväxande 

bakterier i förhållande till vattenreningssystem. 

• Högre förekomst av mikrobiell växt i unitar utan vattenreningssystem

• I unitar från KaVo där vattenrening sker med KaVo unitwater Cleaner växer svamp/mögel vilket inte ses i unitar av 

andra modeller och vattensystem



Medelvärde av heterotrofa långsamtväxande 

bakterier i förhållande till dental unitmodell. 

Medelvärde av svamp/mögel i förhållande till dental 

unitmodell

• Två modeller sticker ut, Cancan flex intergral unit och XO4-2, högre tillväxt, installerades 2002 och 2007

• 34 unitar hade förekomst av svamp/mögel

• Legionella påvisades i 23 units från 11 kliniker (1-95 cfu), 3 kliniker kunde legionella påvisas i inkommande vatten



• Legionella och Pseudomonaskolonisation (patienter och personal)

• Mögel orsakat allergiska besvär (personal)

• Bakteriers endotoxiner, ökad förekomst av astmatiska besvär (personal)

Hur många tandvårdskliniker frågar patienter efter tandvårdsbehandlingar om 

patienterna har fått någon form av infektionssymtom?

➢ Pontiac fever?

Tandvården saknar systematisk övervakning av VRI som följs kontinuerligt och 

kunskap om detta behöver kartläggas och studeras vidare



• 96% av de dentala unitarna hade vatten som höll dricksvattenkvalitet när det gäller heterotrofa bakterier.

• Ett oväntat fynd var att 25% innehöll svamp/mögel. 

• Legionella i låg nivå i 15% av unitarna. 

• Variationer fanns inom de olika klinikerna och inom enskilda kliniker. 

• Variation även bland olika unitfabrikat och vattenreningssystem. 

• Äldre unitar installerade före 2011 är mer mikrobiellt belastade. 

• Dentala unitar måste ses som egna individer med eget vattenreninssystem. Provtagning måste göras på 
samtliga dentala unitar på kliniken.

VRI underskattas sannolikt i tandvården och mätningar/uppföljning/ytterligare kartläggning behövs för både 
patienter och personal 



• Årlig provtagning av samtliga unitar, förslagsvis i samband med årlig service

• Rutiner vid dagens start
• Spola 20-30 sek mellan patienter

• Spola 2-3 min varje morgon

• Spola längre tid en gång per vecka

• Spola länge när rummet varit ”stängt” – 30 min

• Semesterstängda kliniker?

• Checklistor/signeringslistor

• Val av vattenrening?

• Luftläckage?

• Vet vi att nya unitar är rena vid leverans?




