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1. Endringer siden forrige versjon 
Dette er andre versjon. 
 
2. Hensikt og omfang/formål 
Prosedyren skal gi oversikt over standard utstyr og vedlikehold av beredskapsrom. Prosedyren 
gjelder for klinikkansatte som har ansvar for ettersyn og vedlikehold, samt etterfylling av utstyr på 
beredskapsrom. Formål er at det til enhver tid skal finnes utstyr som vedtatt, i beredskapsrom og 
sluse. 
 
3. Ansvar 
Klinikkledere er ansvarlig for at den som står som daglig ansvarlig for beredskapsrommet er kjent 
med denne retningslinjen. 
 
4. Fremgangsmåte 
Med vedlikehold av bredskapsrom inngår kontroll og etterfylling av utstyr som til enhver tid skal 
finnes på beredskapsrom og i utstyrsskap i tilstøtende sluse. Dette gjelder både behandlingsutstyr og 
verneutstyr. Liste for standard utstyr ligger i skap i slusen tilhørende beredskapsrommet. 
 
Når smitteførende pasient blir meldt 

 Tilbered Perasafeløsning, og sett lukket beholder inn på beredskapsrommet til bruk etter 
behandlingen. 

 
4.1 Inne på beredskapsrom  

a. Sjekk dentalt utstyr og forbruksvarer etter liste, se punkt 4.4 og 4.5. Fyll opp ved 
mangler. Sjekk dato. 

b. Sjekk at det er gul sekk i avfallsbeholder  
c. Sjekk at kanyleboks ikke er overfylt 
d. Sjekk dispensere for såpe, Antibac og papir 

 
4.2 I sluse 

a. Sjekk verneutstyr etter liste, se punkt 4.5. Fyll opp ved mangler. Sjekk dato. 
b. Sjekk at det er gul sekk i avfallsbeholder 
c. Sjekk at det er gul tøysekk i skapet 
d. Sjekk dispensere for såpe, Antibac og papir  

 
4.3 Renholdere får verneutstyr fra avdelingen 

a. Engangs langermet frakk 
b. Eventuelt visir 
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c. Eventuelt P3/P2 masker 
 
4.4. Utstyr i beredskapsrom.  
Dentalt utstyr: 
1 stk. undersøkelsessett 
4 stk. Eggens holdere med klosser  
1 stk bite wing 
2 stk. store fosforplater 
1 stk. liten fosforplate 
2 pk. Bomullsruller 
2 pk tupfere 
Spyttslanger 
1 stk. vaskekurv med coverbag og etikett for kjent smitte  
1 stk. skalpell 
Vernebriller 
Uv briller 
 
Hygiene utstyr: 
Servietter og smekke 
Nakkebeskytter til unit 
Dekkservietter til svingbord 
Antibac, såpe og tørkepapir 
Avfallsbeholder 
 
4.5. Utstyr i sluse tilknyttet bereskapsrom 
I skap: 
Minimum 3 stk gule langermede frakker, engangs str. Medium 
Minimum 3 stk gule langermede frakker, engangs str. Large 
Minimum 3 stk gule langeremede frakker, engangs str. XL 
1 pk Nitrilhansker med lang mansjett str. Small 
1 pk Nitrilhansker med lang mansjett str. Medium 
1 pk Nitrilhansker med lang mansjett str. Large 
1 pk. Nitrilhansker med lang mansjett str. X-Large 
Minimum 8 stk P2/P3 masker 
1 pk. Engangs hetter 
5 stk Visir  
 
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 
 

http://www.odont.uio/

