Depurationsinstrument
Berörda enheter
Allmäntandvården, Specialisttandvården, Käk- och munsjukdomar,
Privattandvården

Syfte
Skapa infektionskontroll vid parodontit och gingivit.

Val av instrument
Vilket instrument man väljer beror på olika faktorer:
 Skadans omfattning
 Tandens placering i munnen
 Tandens och rotens form
 Praktiska funktioner som arbetsställning, vilken man anpassar till
den del av munnen man arbetar i.
Välj instrument som är:
 Lätta att greppa och inte glider i handen
 Utformade för att komma åt alla ytor som skall behandlas
 De ska även behålla sin skärpa under hela behandlingsgången.
 Det är lämpligt med ett fåtal men väl valda instrument. Begränsa
dig till vad du behöver. Då blir det inte så många onödiga avbrott
för instrumentbyte under behandlingsarbetet. Det är både praktiskt
och kostnadseffektivt

Parodinstrument på vår bricka:
Ficksond Hu-Friedy 3-6-8-11
Kyretter:
Gracey 11-12 (LM 211-213 XSi)

Gracey 13-14 (LM 213-214 XSi)
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Goldman Fox nr 3 (LM 233-234 XSi)

Minikyretter
De har mindre arbetsdel och är ett
komplement till ordinarie kyretter. Lämplig för
bättre åtkomlighet i djupa fickor > 6mm.
Gracey 11-12
(LM 211-212 XSi M)
Gracey 13-14
(LM 213-214XSi M)

Varför ska instrumenten slipas?
 De avlägsnar biofilmen och tandsten
effektivare
 Risken för onödiga skador i vävnad
minskar
 Arbetet blir mer effektivt och mindre
kraft används vid varje arbetsmoment
Kontrollera eggens skärpa!
 Titta på den under god belysning. En
vass egg syns likt en osynlig gräns
mellan de båda arbetsytorna.
 Testa eggen, mot ex en plast stav. Ett
tunt spån skall bildas om eggen är
vass.
 Granska det gärna under god
belysning och förstoringsglas (max 25ggr förstoring)
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Att skärpa instrument
 Skärp efter varje behandling
 Gör det själv! Det underhåller
kunnandet och ökar motivationen till
att göra det bra!

Tips på rutiner i sterilen!
 De kyretter som används vid subgingival rengöring bör slipas efter
varje användning
 Ha individuellt märkta parodbrickor
 Efter att instrumenten har diskats slipas dem för att läggas i bricka
för att steriliseras
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