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Designed, constructed and patented by Jan-Åke Hallén

Rent vatten i dentala unitar

En utrustning och metod för regelbunden rengöring, desinfektion
och kontroll av dentala unitars vattensystem.
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Biofilm och bakterietillväxt i unitens
vattensystem
Bakgrund
Vattensystemen i dentala unitar koloniseras av
bakterier. Utan rätt åtgärder blir kolonisationen
efter en tid omfattande och leder till att vi sprayar
och spolar mängder av bakterier in i patienternas
mun. Härmed utsättes patienterna för ett vatten
som inte håller det hygieniska måttet för dricksvatten. Om inga åtgärder vidtas blir resultatet
även att slangsystem och ventiler totalt obtureras
(sätts igen) vilket medför driftsavbrott och dyra
servicekostnader.
Vad är det som händer i unitens vattensystem och varför?
Klorerat dricksvatten innehåller endast ett fåtal
bakterier per ml. Den starka kolonisationen i unitarnas vattensystem beror på att detta består av
trånga plastslangar med många skarvställen, ventiler och tryckregulatorer, så kallade retentionsställen.

Genomströmningshastigheten i vattensystemet
är mycket låg, med perioder av helt stillastående
vatten. Studier av strömningsförhållandena i
smala vattenrör har visat att flödet är begränsat
till rörets centrum och i det närmaste stillastående i periferin utefter rörväggarna. Det är således
goda förutsättningar för att enstaka bakterieceller
ska fastna först i de många retentionsställena och
sedan utefter slangväggarna. En stor del av
dessa bakterier är anspråkslösa och långsamväxande. Slutresultatet blir en komplex biofilm.
Denna uppnår en avsevärd tjocklek och övergår
så småningom till en obturerande biomassa, som
fungerar som reservoar för bakterier. Flertalet
bakterier är inte patogena, men det är ändå otillfredsställande, att man sprayar (en mängd) bakte-

rier in i patientens munhåla. Det kan dessutom inte
uteslutas, att den biofilm bakterierna byggt upp i
slanglumen senare kommer att tjäna som grogrund för en del mer eller mindre patogena bakteriearter som kommer in i uniten via vattenledningsvattnet, tex. E. coli-, Pseudomonas-, Salmonellaeller Legionella-bakterier.
En snabbt återkommande kolonisation visar, att
så länge organiska beläggningar i form av en biofilm finns kvar finns det kvarvarande bakterier,
som snabbt växer till. Genomspolning med vatten
kan visserligen sänka bakteriehalten momentant,
men om den ska få nämnvärd effekt, måste den
ske under lång tid och upprepas ofta, eftersom
antalet bakterier snabbt ökar igen. Detta är således ingen tillfredsställande åtgärd. Ständigt återkommande vattenavtappningar blir dessutom
ganska tidsödande. Det fordras rengöringsmedel
med upplösande effekt på den komplexa biofilmen och eventuellt de kalciumavlagringar, som
bildas i systemet. Således räcker det inte med att
bara tillföra desinfektionsmedel i unitens vattensystem för att bli av med biofilmen. När biofilmen
avlägsnats har möjligheterna för tillväxt av mikroorganismer avsevärt minskat.

Exempel på elektromikroskopisk bild av unitslang före och efter
rengöring.

Legionella, immunförsvar och allergier
På senare år har alldeles särskilt risken för en
omfattande kolonisation av Legionella uppmärksammats. Flera forskare har påvisat en förhöjd
antikroppshalt mot Legionella pneumophila hos
tandvårdspersonal, allra högst hos tandläkarna
och högre halt ju längre dessa varit verksamma.
Detta tyder på att tandvårdspersonalen expone-
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Lösningen heter - Unit Clean
ras för bakteriehaltiga aerosoler. Numera måste vi
räkna med, att det bland våra patienter kan finnas
sådana, vilkas immunsystem av olika anledningar
inte fungerar normalt och som därför kan vara
ytterst känsliga även för sådana smittämnen, som
den fullt friska individens infektionsförsvar lätt kan
klara av. Legionella pneumophila synes i detta
sammanhang extra riskabel, eftersom den smittar
huvudsakligen genom aerosoler från infekterat
vatten, vilka vi ju i stor omfattning producerar i
samband med tandbehandling. Man kan inte heller utesluta, att en del av vårdpersonalen kan reagera med allergiska åkommor efter åratal av
exposition för bakteriebemängda aerosoler.
Allergier hos vårdpersonalen kan även uppkomma vid kontinuerlig tillsats av något antimikrobiellt
medel i unitens vattensystem. Detta gäller även
för system med behållare för avjoniserat eller destillerat vatten eftersom vattnet är stillastående och
man därmed (kontinuerligt) måste tillsätta något
antimikrobiellt medel.

Periodisk behandling med Unit Clean för bakteriologisk kontroll innebär att vare sig personal
eller patienter utsätts för aerosol innehållande
bakterieantigener, rengörings- eller desinfektionsmedel.
Med Unit Clean-systemet får man RENT VATTEN.
Vidare är installationen enkel och systemet kan
med lätthet skötas av ordinarie tandvårdspersonal.

Rengöring
Resultat (antal cfu/ml) från Unit Clean-behandling av 42 starkt förorenade
vattensystem i dentala unitar.

RENT VATTEN med Unit Clean
Sedan år 1997 har vi tillsammans med
Odontologiska fakulteten i Göteborg bedrivit
forskning, utveckling och analys av en metod för
att rengöra, desinficera och kontrollera unitens
vattensystem.
Syftet med vårt arbete har varit att ta fram ett
enkelt, säkert och kostnadseffektivt sätt att säkerställa en hög vattenkvalitet. Resultatet av arbetet
heter Unit Clean

Unit Clean-aggregatet består av en behållare
som monteras på den inkommande vattenledningen till uniten. Ingen pump, elektrisk anslutning
eller några magnetventiler behövs. Behållarens
konstruktion gör att tillsatt vätska utan utspädning
lätt kan tryckas ut i unitens vattensystem enbart
med hjälp av det befintliga vattentrycket. Unit
Clean-aggregatet kan enkelt monteras på alla
typer av unitar.
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Provtagning, kontroll och rådgivning
På grund av skillnader i vattenkvalité och olika
unitars konstruktion och kondition kan vattensystemen i unitarna vara olika mycket igengrodda
och återkolonisation ske olika snabbt. För att
säkerställa behandlingsresultatet har en provtagnings- och kontrollrutin utarbetats innebärande
adekvata, mikrobiologiska prov.

Vatten

Unit Clean

Klorhexidin 0,5%

Proteinlösande och precipiterande effekt registrerad efter 12 tim exponering av proteinbelagd plastyta.

Sterilfilter
Med ett sterilfilter monterat på den inkommande
vattenledningen i behållaren kan en kontrollerad
bakteriefrihet bibehållas under längre tid och
medger, under förutsättning av bakteriologisk kontroll, användning av spray- och spolfunktioner
även i kirurgiskt arbete. Filtrets varaktighet är liksom återkolonisationen beroende av den tillförande vattenledningens kondition och därmed ledningsvattnets innehåll av fasta partiklar och bakterier. Montering av filter kan göras i efterhand i
varje Unit Clean-behållare.

Med korrekt installation och handhavande av Unit
Clean-systemet har man möjlighet att med en
liten arbetsinsats nerbringa bakteriehalten i unitvattnet till samma låga nivå som i vattenledningsvattnet och sedan hålla bakterieförekomsten
under kontroll. Sedan unitens vattensystem, vid
en bakterieodling, konstaterats vara i det närmaste
bakteriefri brukar en rengöring varje månad vara
tillräcklig. Den bakteriologiska uppföljningen kan i
särskilda fall föranleda andra reningsintervall.
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