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Emner 

 
Efter brug 

 
Særlige bemærkninger 

Analgesiapparat 
 
 

Aftørres med desinfektionsserviet 
 
 

Kontrollér at røde mærker på manometrene er intakte; 
ved fejl eller mangler rapportér til 
afdelingssygeplejerske.   

Beskyttelsesskjold til  
lyspolymerisering 
(Cureshield) 

Vaskes i opvaskemaskine eller 
aftørres med desinfektionsserviet 
og eftertørres 

 
 
 

Capmixe kapselblander  
(Silimat) 

Aftørres med desinfektionsserviet 
 

 
 

   
 
Echting gel sprøjte 
 

Brugt kanyle kasseres (risikoboks). 
Sprøjten aftørres med 
desinfektionsserviet 

Før brug igen aftørres med desinfektionsserviet  
Ved udtrykning af gel, vær opmærksom på ikke at 
ramme hud, øjne og tøj. Brug beskyttelsesbriller. 

EDB-skærm, tastatur, 
mv. 

Tastaturovertræk og alle overflader 
aftørres med desinfektionsserviet. 

Hvis udstyret udelukkende betjenes af ”rene” klinik-
assistenter er rengøring 1gang/dag tilstrækkeligt 

Elektrokirurgiapparat 
 

Apparatet afvaskes i sæbevand. 
 

Elektroderne behandles jf. ’Instrumentrengøring’ 

Fantomhoved 
 

Aftørres med desinfektions-serviet 
eller sæbevand 

Amalgamrester suges op via sug. 
 

Fremkaldemaskine 
 
 

”Muffer” aftørres med 
desinfektionsserviet.  
 

Valserne renses med specielle svampe 2-3 gange/uge 
Efter behov tømmes karrene og valserne renses med 
grønne svampe, og afskylles grundigt. Brug handsker. 

Lyspolymeriseringslam
pe 
 
 

Aftørres med desinfektionsserviet 
Ved evt. fastsiddende 
plastmateriale sættes staven i blød 
i hospitalssprit 99 % ca. 5 minutter 

Vær opmærksom på, at væske ikke løber ind i apparatet. 
Undlad at ridse den polerede overflade på staven 
 
 

Odontoson apparat, 
incl  spyd 

Aftørres med desinfektionsserviet.  
 

Spidser rengøres jf. ’Instrumentrengøring’. Slanger 
skiftes efter behov. Flasker tømmes efter brug og 
lufttørres 

Pulpatester Aftørres med desinfektionsserviet  Stav + gummispidser rengøres jf. ’Instrumentrengøring’ 
Rubens 
respirationsudstyr (kun 
i førstehjælpskasser) 

Vaskes i opvaskemaskine 
 

 

Røntgenapparat incl.  
Patientstol 
 
 

Tubus, håndur og kontakt barriere 
afdækkes eller aftørres med 
desinfektionsserviet   
 

Apparatet incl. tubus, håndur, kontakt, patientstol og 
røntgenkrave afvaskes dagligt med sæbevand.  
Ved fejl eller mangler rapportér til 
afdelingssygeplejerske. 

Scanner til digital 
røntgen 

Aftørres med sæbevand 1 gang/dag 
 

Poserne afsprittes inden de åbnes og den digitale 
røntgenfilm tages. 

Soniflex tandrens- 
ningsinstrument 

desinfektionsserviet eller 
sæbevand 

 Spidserne rengøres jf. ’Instrumentrengøring’ 
 

Spidser med 
plastfyldningsmateriale 

Brugte, men ikke tømte spidser 
desinficeres 

Inden spidserne bruges igen, aftørres med 
desinfektionsserviet 

Teknikhåndstykke (K9) 
 
 

Aftørres med desinfektionsserviet 
eller sæbevand 
 

Vær opmærksom på, at væske ikke løber ind i 
håndstykket. Bor, fræsere, grønne sten m.m. rengøres jf. 
’Instrumentrengøring’ 

Transportabelt udsug 
 

Aftørres med desinfektions-serviet 
eller sæbevand 

Udskiftning af filtre 1 gang årligt eller efter behov 
 

Ultralydsapparat 
 

Afvaskes med sæbevand og 
aftørres med tør klud 

Brug ikke skurepulver eller ståluld. 
 

Mobilt udstyr ved brug Aftørres med desinfektionsserviet eller følg 
anvisningen ved maskinen  
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