DAB's GUIDE för driftsuppehåll
Nedan följer några allmänna tips att tänka på när kliniken ska vara stängd en längre tid och
likaså när du startar upp den efter ett längre uppehåll.
I första hand gäller förstås tillverkarnas bruksanvisningar och era egna hygien- och
skötselrutiner.

STÄNGA NER
BEHANDLINGSRUM

Behandlingsutrustning
> Spola igenom instrumentslangarna.
Har du desinfektionssystem - använd programmet för daglig
rengöring.
> Plocka bort alla instrument m.m. du normalt rengör mellan varje
patient och hantera dem som du brukar.
> Rengör sugsystemet.
Sugslangar, sugsilar & fontänskål + ev. uppsamlingsskål
amalgamavskiljare.
> Desinficera alla ytor
> Stäng av utrustningen.
> Stäng av huvudströmbrytaren för el och kranar för vatten & luft

MASKINRUM

När rengöring & desinficering av behandlingsutrustningen är klar:
Kompressor
> Stäng av kompressorn.
Passa även på att tömma tanken på ev. kondensvatten
> Töm tanken på ev. kondensvatten.
Sugmotor / Sugsystem
> Rengör eventuellt avskiljarsystem
> Stäng av sugmotorn

STERILRUM

När alla instrument etc. är rengjorda, desinficerade, autoklaverade
och smorda:
Autoklav
> Stäng av autoklaven.
> Torka ur kammaren.
> Har du vattentank i autoklaven bör den tömmas & torkas ur.
> Har du direktansluten vattenförsörjning - stäng berörda kranar &
strömbrytare.
Diskdesinfektor & Instrumentskötsel (t.ex. DAC)
> Stäng av ström- och vattenförsörjning
> Torka ur kammaren och gör ren evetuella filter.
Ultraljudsbad
> Dra ut strömkabeln
> Töm och torka ur behållaren.

STARTA UPP
MASKINRUM

Kompressor & Sugsystem
> Slå på strömmen till kompressor och sugsystem.
> Vänta gärna så du hör att enheterna låter normalt och att
kompressorn slår ifrån när den fått upp trycket i tanken.

STERILRUM

Autoklav & Instrumentskötsel
> Beroende av vattenförsörjningssystem; Fyll på avjoniserat vatten alt.
öppna kranarna till och aktivera avjoniseringssystemet.
Diskdesinfektor
> Koppla på el & vatten.
Ultraljudsbad
> Anslut elen och fyll på behållaren.

BEHANDLINGSRUM

Behandlingsutrustning
> Slå på huvudströmbrytare och öppna kranar för luft & vatten till
behandlingsrummet.
> Slå på strömbrytaren på behandlingsutrustningen.
> Spola igenom instrumentslangarna.
Har du desinfektionssystem - använd programmet för
månadsrengöring/intensivrengöring.

GENERELLT

> Var extra uppmärksam på missljud och eventuella läckage av luft &
vatten.
> Ställ in tid & datum.
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