
1 
 

 
1. Endringer siden forrige versjon 
Dette er første versjon. 
 
2. Hensikt og omfang/formål 
Prosedyren skal sikre riktig smittevask av beredskasrom. Prosedyren gjelder alle som skal utføre smittevask av 
beredskapsrommet. 
  
3. Ansvar 
Leder er ansvarlig for at den som står som daglig ansvarlig for beredskapsrommet er kjent med denne 
retningslinjen. Instituttet har ansvar for at renholdere kjenner prosedyren. 
 
4. Fremgangsmåte 
Tannhelsepersonell desinfiserer med Perasafe desinfeksjon etter at behandlingen er avsluttet. Varsler deretter 
renhold om smittevask. 
 
4.1 Desinfeksjonstid 

1. Når behandlingsrommet har vært benyttet til ikke aerosoldannende prosedyrer: 
Renhold kan uføres 10 min etter påføring av Perasafe. 

2. Når behandlingsrommet har vært benyttet til aerosoldannende prosedyrer: 
Renhold kan utføres minimum 35 minutter etter påføring av Persafe. 

 
4.2 Verneutstyr 
Etter angitt tid for desinfeksjon kan beredskapsrommet rengjøres uten spesifikt verneutstyr og rengjøring kan 
utføres med vanlig bekledning for renholdere. 

 
4.2 Rengjøring 
Gå inn i rommet og lukk døren bak deg. Rengjør behandlingsrom og sluse. 

a. Benytt vanlig rengjøringsklut, eventuelt engangsklut 
b. Vask unit etter vanlig fremgangsmåte 
c. Vask alle berøringspunkter på vegger, brytere, håndtak o.l. 
d. Vask alle vannrette flater – benker, lokk på avfallsbeholder o.l. 
e. Vask til slutt gulvet 
f. Kast brukte kluter i gul pose 
g. Kast engagnskluter i gul avfallssekk i sluse 
h. Ta av verneutstyr og kast det i gul avfallssekk 
i. Utfør håndhygiene, ta på nye hansker 
j. Ta den gule avfallssekken ut av beholderen og snør igjen 
k. Gul avfallssekk transporteres ned til avfallsbur for smittefarlig avfall 
l. Sjekk dispensere for såpe, Antibac og papir  

 
5.0 Definisjoner 
 6.0 Avvik eller dissens meldes leder og rapporteres  i UiOs HMS avviks system 
 7.0 Henvisninger  
Se www.odont.uio for øvrige føringer 
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