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1. Endringer siden forrige versjon
Dette er første versjon.
2. Hensikt og omfang/formål
Veiledende retningslinje for standard utstyr som til enhver tid skal finnes på beredskapsrom og på
traller som understøtter beredskapsrommets funksjon under Coronavirus-pandemi. Retningslinjen
gjelder for klinikkansatte som har det daglig ansvar for vedlikehold og etterfylling av utstyr på
beredskapsrom. Formål er at det alltid skal finnes utstyr som vedtatt i beredskapsrom og på ulike
traller.
3. Ansvar
Instituttet er ansvarlig for at den som står som daglig ansvarlig for beredskapsrommet er kjent med
denne retningslinjen.
4. Fremgangsmåte
Før pasientbehandling:
 Tilbered Perasafe løsning og sett lukket beholder inn på beredskapsrommet til bruk etter
behandlingen.
4.1 Inne på beredskapsrom
a. Sjekk dentalt utstyr og forbruksvarer etter liste. Fyll opp ved mangler
b. Tralle med verneutstyr til behandlere. Sjekk etter liste og fyll på til en behandling.
Trallen dekkes til med blå plast
c. Sjekk at det er gul sekk i avfallsbeholdere
d. Sjekk at kanyleboks ikke er overfylt
e. Sjekk at alle skuffer og skap er forsvarlig lukket
f. Klargjør unit (med plast) og dekke til traller og annet utstyr med plast
4.2 Tralle for verneutstyr til pasient, plassert i sluse utenfor beredskapsrom.
g. Sjekk beholdning og fyll på utstyr etter liste. Dekk til trallen med blå plast
h. Sjekk at det er gul sekk i avfallsbeholder
4.3 Tralle til renholdere, plassert inne på mottak.
i. Sjekk beholdning og fyll på etter liste. Dekk til trallen med blå plast
5.0 Definisjoner. Lister for standard utstyr ligger i skap på behandlingsrom og på de ulike traller
6.0 Avvik eller dissens meldes leder og rapporteres inn i UiOs HMS avviks system.
7.0 Henvisninger Se www.odont.uio for øvrige føringer
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