
Krav til vandkvaliteten 
– vi hjælper dig med at overholde dem



Bakterier i vandet kan overføre 
smitte
Når vandet kommer ind i klinikken, 
opvarmes det til rumtemperatur. 
Den højere temperatur og det lave 
vandfl ow i unitten giver bakterierne 
i vandet bedre vækstbetingelser, og 
herved stiger kimtallet og risikoen for 
infi cering af vandet med fx legionella. 
Både patienterne, dine medarbejdere 
og du kan blive smittet via stænk og 
aerosoler.

Derfor er det vigtigt, at klinikkens 
vandkvalitet er i orden!

Vandanalyser 
mindst en gang årligt
Statens Serum Instituts nationale 
infektionshygiejniske retningslinjer 
danner nu grundlaget for hygiejne-
kravene på alle danske tandklinikker.

Disse værdier skal overholdes:
Kimtal pr. ml vand ved 37° C 
skal være <500 cfu. 
Legionalle pneumophila 
pr. liter vand skal være <100 cfu.

Det er et krav, at du skal have 
foretaget en analyse af unittens 
vandkvalitet mindst én gang årligt. 



Ikke alle må udtage vandprøver
Analysen skal foretages af et akkrediteret analyse- 
institut, og prøveudtagningen og transporten af prø-
verne skal ligeledes foretages af akkrediterede personer. 
Det er vores teknikere.

Vi sørger for hele processen 
Vi udtager prøver fra din klinik og sender dem videre 
til analyse hos vores akkrediterede sam arbejdspartner, 
hvorefter du får besked om resultatet. Er der proble-
mer med vandets kvalitet, aftaler vi sammen en 
handlingsplan. 

Vores teknikere har gennemgået uddannelse hos de 
førende leverandører af vandbehandlingsanlæg og kan 
guide dig med udgangspunkt i din kliniks behov – 
både i forhold til hygiejne og afhjælpning af problemer 
med vandkvaliteten.

Spar penge – få udtaget prøver sammen med dit 
årlige serviceeftersyn
Vi har mulighed for at tage vandprøverne, samtidig 
med at vi foretager serviceeftersyn på din unit. Det 
gør, at du ikke behøver at lukke klinikken ned blot for 
at få taget vandprøverne. Du sparer altså penge, fordi 
vi kan klare det hele på én gang.

Vores teknikere er akkrediterede til vandprøve
udtagning og transport af disse. Lad os hjælpe dig 
med din årlige vandanalyse – ring direkte til én af 
vores serviceafdelinger.



Kontakt vores serviceafdelinger og 
bestil et tjek af din vandkvalitet:

Plandent 43 66 44 34
Fiskers 43 61 18 44 
Dentronic 86 10 41 22 

Bestil en 
vandkvalitets-

analyse

Frank Petersen, Fiskers


