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"Er det nødvendig å bytte håndstykke mellom 

hver pasient?»

Slik så dette håndstykket ut under mikroskop -etter en eneste pasient!



Bruk av kopi-pulver 

skader håndstykket:

Håndstykker etter bruk: 
-Ville du likt å bli behandlet av disse?

Sprukket og tapet 

håndstykke 

-samler bakterier, 

virus osv.
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HYGIENERUTINER EMS

• Her følger instruksjonene som beskriver hvordan du kan rengjøre EMS-

produktene dine for å oppnå de hygienekrav som gjelder i Norge og få 

best mulig levetid på produktene dine.



EMS

Vi går nå tydelig ut med vår anbefaling om at alle kontaminerte håndstykker bør 

vaskes og autoklaveres mellom hver pasient.

Viktig at løse deler skal separeres fra Piezon® håndstykket uavhengig av hvilken type 

rengjøringsprosess du velger. 

Delene monteres etter rengjøring i desinfektor og sterilisering i autoklav.

Det er å foretrekke å bruke en desinfektor for å oppnå lengre levetid på håndstykker 

og da med en spylebrygge* for effektiv spyling av rørformede hulrom i instrumentene.

Det er viktig å merke seg at alle våre håndstykker bør byttes mellom hver pasient, 

akkurat som turbiner, vinkelstykker og andre rørformede utstyr.
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RENGJØRING AV EMS HÅNDSTYKKER

*Spylebrygge fra Miele*Spylebrygge fra Miele
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RENGJØRING AV PIEZON® I DESINFEKTOR

• Ved rengjøring av EN-060, EN-061 og EN-041 

• Del kon og O-ring fra håndstykket

• Fest håndstykket til spylebryggen og legg løse deler i en kurv. 

• O-ringer og koner hver for seg så O-ringar ikke skades.

• De vaskede og desinfiserte instrumentene tørkes og kan om ønskelig pakkes (ikke 

noe krav) og deretter skal de steriliseres i autoklaven.

• Håndstykket monteres igjen før bruk.

EMS anbefaler bruk av en ISO 15883-kompatibel automatisk desinfektor (WD) for optimal 

effektivitet, rengjøring og levetid.
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• Ved rengjøring av PIEZON® håndstykker modell EN-060, EN-061 og EN-041 

Del kon og O-ring fra håndstykket eller skru de opp og la de stå åpnet.
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RENGJØRING AV PIEZON® I DAC (UTEN OLJE)

Modell EN-060 og EN-061

FLEXLID magasinet med EMS 

adapter. Observer att 

O-ring og kon fjernes/åpnes før 

rengjøring

Modell EN-041

Observer att 

O-ring og kon separeres før 

rengjøring
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RENGJØRING I DAC 
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Når håndstykket utsettes for olje: Hvis et håndstykke autoklaveres i en DAC, er det mest sannsynlig utsatt 

for olje. En grunnleggende regel er at «like løser like». Siden plast og gummi er oljebaserte, påvirkes o-

ringer, pakninger og skjøter. Oljeeksponering fører også til strukturelle og overflateendringer som resulterer i 

sprekker og utvidet materiale. Graden av innvirkning ligger på molekylær-nivå og avhenger av polariteten til 

oljer og materialer om de er, eller ikke er polare. Det er også verdt å legge til at om instrumenter eller 

håndstykker som inneholder olje er plassert i en vanlig autoklav vil dette kunne forurense autoklav-kammeret 

med oljeeksponering på alt annet som er satt i kammeret som et resultat. Olje påvirker Piezon ® levetiden til 

håndstykket.

Har håndstykkekomponentene blitt separert under rengjøringsprosessen? Dette er spesielt viktig når 

du rengjør i oljefri DAC, delvis for å få det rent, men også når den aggressive varmeoppstigningen gir en 

kraftig termisk ekspansjon som bidrar til spenning mellom forskjellige materialer. 

Raske rengjøringsprosesser, som for eksempel i DAC, betyr også at du har få håndstykker på klinikken 

din, og disse brukes derfor oftere, noe som øker slitasjen på produktet til et maksimum, antall livssykluser*

oppnås derfor raskere. Det er heller ikke mulig å sammenligne vinkelstykker og turbiner med 

ultralydhåndstykker. Helt forskjellige materialer, funksjon og struktur. Ingen av våre håndstykker trenger å 

smøres og olje er derfor ikke bare unødvendig, men fremfor alt skadelig. 

*1 syklus= En rengjøringsprosess

Piezon® ultralydhåndstykke livslengde >1000 *sykluser

OBS: Hvis et AIRFLOW®, PERIOFLOW® eller PIEZON® håndstykke har vært utsatt for olje i 

rengjøringsprosessen, gjelder ikke garantien lenger.
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RENGJØRING EMS INSTRUMENT
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• Instrumentet (spissen) er beskyttet av Combitourq 

(nøkkelen). Som alle rørformede detaljer, må det 

spyles igjennom for å oppnå de beste hygienekrav.

Alternativ:

1. På spylebryggen i desinfektor, autoklav

2. Ultralydbad, desinfektor, autoklav

3. Flexlidmagasin til DAC

• PI-instrumentet (for implantater) og filholderen 

deles opp, legges i kurv i desinfektor, deretter 

pakkes og autoklaveres.

PI-instrument og filholder



EMS10

RENGJØRING AV EMS AIRFLOW

• AIRFLOW® håndstykket for 

bordmodellene: Desinfektor (på 

spylebrygge) deretter autoklav.

• PERIOFLOW® håndstykke til 

bordmodellene: Desinfektor (på 

spylebrygge) deretter autoklav.

• Håndstykke till Handy-modellene: 

Desinfektor (på spylebrygge) deretter 

autoklav.
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Miele har nå en mobil spylebrygge som kan monteres ved behov i sine 

desinfektorer, det finnes også en fast variant. Spylebryggen sørger for at 

hule instrumenter vaskes innvendig.

En stor fordel er at håndstykker for AIRFLOW®, PERIOFLOW®, 

instrumenter (spisser) og gjenbruks-vacuumsug (14-16 ø mm) som brukes 

i aerosolgenererende behandlinger, også rengjøres på denne 

spylebryggen. Hygienisk, enkelt og veldig praktisk. Alt brukt under samme 

behandling i samme prosess. EMS Nordic har vært med å utvikle et eget 

adapter: *DIA 01 (se bilde) for våre instrumenter instrumenter som kan 

hjelpe oss. 

Se video på Youtube om spylebryggen her: EMS Dental -velg deretter 

spillelister: så: EMS Svensk. (EMS undersøker spolebroer) Link:
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RENGJØRING I DESINFEKTOR EMS

Kontakt Miele: kjell.tellnes@miele.com eller haakon.paulsen@miele.com

Ved andre merker kontakter du desinfektor-leverandøren for å se hvilke løsninger de 

tilbyr.

https://www.youtube.com/watch?v=y8dtU1DaqfM&list=PLE66gTqsRVQa4DD3ZLqzMh

0BCioN3UfOa&index=3

mailto:kjell.tellnes@miele.com
mailto:ellerhaakon.paulsen@miele.com
https://www.youtube.com/watch?v=y8dtU1DaqfM&list=PLE66gTqsRVQa4DD3ZLqzMh0BCioN3UfOa&index=3
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LØSE DELER TIL EMS HÅNDSTYKKER

Her er de forskjellige delene til håndstykker 

om du vil bestille flere av disse.

* Lightguiden (se pil og *) er kun til modell 

EN-060 og er forbruksvare. Den påvirkes 

av varmen over tid og det er viktig å følge 

med da den etter hvert blir grå og matt. 

Denne Lightguiden er inkludert når du 

kjøper nye håndstykker, men kan også 

bestilles separat. 

Noen har valgt å fjerne den og bruke 

PIEZON® håndstykket uten, men vi 

anbefaler med. 
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VEDLIKEHOLD AV AIRFLOW HANDY 3.0 OG PREMIUM

Se video om vedlikehold på Youtube

Maskin +              håndstykke
Maskin +              håndstykke

https://www.youtube.com/watch?v=hYq47-KkLrU
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• Fyll din Handy med anvist pulver til max, se pil over.
• Når behandlingen er avsluttet: innen 15 minutter ta av håndstykket, sett i *Easy

Clean, kjør vann og deretter blås luft igjennom. Sprit av Handyen (maskinen) og 
rengjør håndstykket i desinfektor (på spylebryggen om du har) deretter autoklav.

• Håndstykket byttes mellom hver pasient.
• Tøm ut pulveret hver kveld og blås pulverkammeret med luft, OBS: IKKE VANN!
• Kjør Handyen (maskinen) uten pulver for å blåse ut siste rest av pulver, hver kveld.
• Husk at disse to Handyene (maskinene) har ulike bruksområder og lufttrykk. De 

forskjellige pulverne må IKKE mixes mellom disse.
• Kjør aldri håndstykket i ultralydbadet da det ristes i stykker. 

• Sjekk alle o-ringer, både på Handy og turbinkobling, bytt regelmessig, ca. 1x pr. år.
• Bruk kun originalt pulver fra  EMS:

VEDLIKEHOLD AV AIRFLOW HANDY 3.0 OG PREMIUM
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RENGJØRING EMS KONTAKTOPPLYSNINGER

LINDA KJØLSTADMYR

National Manager Norway

SDA Trainer & GBT Expert

Autorisert Spesialtannpleier

MOBIL: +47 40053691

E-mail: lkjolstadmyr@ems-nordic.no

Servicespøsmål:

SIRPA STRANIUS

Service

PHONE: +46 8 675 00 34

E-mail: service@ems-nordic.se

EMS Nordic AB

HAMMARBY FABRIKSVÄG 61 · 120 30 STOCKHOLM · SWEDEN

www.ems-nordic.no

mailto:lkjolstadmyr@ems-nordic.no
mailto:service@ems-nordic.se
http://www.ems-nordic.no/
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BASALE SMITTEVERNANBEFALINGER LIGGER TIL GRUNN: 

Nye anbefalinger

høsten 2018.

Ref. side 20:

2.4.15 Roterende instrumenter

Slike instrumenter (hånd- og vinkelstykker) vil

bli kontaminert både utvendig og innvendig

ved bruk. Disse skal skiftes mellom hver

pasient. (1) Roterende instrumenter bør

vaskes, smøres og steriliseres mellom hver

pasient etter produsentenes anbefalinger. 

Det er etter faglig vurdering slik at det ikke er

faglig forsvarlig å behandle disse

instrumentene annerledes. (1) Andre 

instrumenter som ikke er roterende, f.eks. 

scalere, skal vaskes og steriliseres mellom

hver pasient. All behandling og vedlikehold av 

instrumenter skal skje etter produsentens

anbefalinger. (13)

https://www.tannlegeforeningen.no/Viewfile.aspx?id=8106

http://medlemssiden.tannpleier.no/wp-content/uploads/2018/10/Smittevern-i-odontologisk-praksis.pdf
https://www.tannlegeforeningen.no/Viewfile.aspx?id=8106
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KORONA/COVID-19
https://www.ems-dental.com/en/covid-19-aerosoler-i-tannhelsetjenesten

https://www.ems-dental.com/en/covid-19-aerosoler-i-tannhelsetjenesten
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KORONA/COVID-19

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/rad-til-tannhelsetjenesten/

Vi forholder oss til myndighetenes råd:

Tannbehandling av pasienter som ikke er mistenkt, sannsynlig eller bekreftet med covid-19

Beskyttelsesutstyr

Ved undersøkelse/behandling av pasienter som ikke er mistenkt, sannsynlig eller bekreftet med covid-

19, eller nærkontakt, bør følgende beskyttelsesutstyr benyttes:

•Kirurgisk munnbind (type II eller IIR)

•Beskyttelsesbriller/visir ved fare for sprut av infeksiøst materiale

•Hansker

•Plastforkle ved fare for sprut av infeksiøst materiale

Arbeidstøy som benyttes i klinisk arbeid i tannhelsetjenesten, bør ha korte ermer over albue, slik at 

det blir enkelt å vaske/desinfisere hender, håndledd og underarm. Alternativt kan det benyttes 

engangsmansjetter eller langermet frakk som skiftes mellom hver pasient. Se:

•Faglige anbefalinger for smittevern i klinisk odontologisk praksis (2018 PDF)

Rutiner

Ordinære rutiner skal følges. I tillegg anbefales:

•at pasienten før tannbehandling skyller munnen med 1 % hydrogenperoksid (H2O2) i minst 1 minutt. 

Skyllevæsken spyttes i glass og tømmes forsiktig i vask.

•å benytte vakumsug og firhendig teknikk ved aerosolgenererende prosedyrer.

•å benytte kofferdam ved aerosolgenererende prosedyrer der det er mulig. Kofferdam settes på og 

desinfiseres før behandlingen starter, og bør dekke nese og munn.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/rad-til-tannhelsetjenesten/
https://www.odont.uio.no/om/hms/dokumenter/fagligeanbefalingersmitteverntannhelsetjeneste.pdf
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«AIRFLOW OG HVORDAN REDUSERE AEROSOLER»
Se EMS Dental på Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=eB2lxsKKyUI&list=PLE66gTqsRVQaBkXaBzqQ-a0jnpynf7sXK
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THANK YOU.


