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Inngangur 

Sótthreinsun er ein af stærri uppgötvunum í sögu læknisfræðinnar. Sótthreinsun er ekki síður 

mikilvæg nú. Því miður er algengt að henni sé ekki beitt rétt. Fjölmörg sótthreinsiefni eru á 

markaði og keppast framleiðendur við að koma sínum efnum á framfæri. Mikilvægt er því að 

heilbrigðisstarfsfólk kunni skil á helstu sótthreinsiefnum og aðferðum, hvernig og hvenær 

þeim skuli beitt.  

Mörg dæmi eru um að of veik sótthreinsiefni, eða of sterk eru notuð. Í sumum tilfellum hefði 

jafnvel einfaldur þvottur dugað með sápu. Með réttri notkun sótthreinsiefna er líklegt að hægt 

sé að spara stórar fjárhæðir.  

Í nágrannalöndum okkar hafa verið skrifaðar leiðbeiningar um sótthreinsiefni og 

sótthreinsiaðferðir fyrir tannsmíðaverkstæði. Tilfinnalegur skortur hefur verið á aðgengilegum 

leiðbeiningum hér á landi. Því var það tilvalið þegar kom að lokaverkefni mínu í 

Kennslufræðum fyrir verk- og starfsmenntunarstéttir að útbúa handbók um sótthreinsun og 

vinnuumhverfi tannsmíðaverkstæða. Þegar ég var að finna efni til þess að nota við kennslu 

um þetta efni fyrir tannsmíðanemendur var það mjög dreift og ekki svo aðgengilegt.  

Yfirlestur á faglega hluta örverufræðinnar var í höndum Peters Holbrooks prófessors við 

Tannlæknadeild Háskóla Íslands. Aðalheiður Svana Sigurðardóttir formanns námsbrautar í 

tannsmíði las faglega hlutann sem sneri að tannsmiðum. Guðrún Ívars las yfir innslátt og 

málfar, þökk sé þeim fyrir þessa aðstoð  
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Lagaleg stoð 

Heilbrigðis- og meðferðarstofnanir eru sjúkrahús og aðrar sjúkrastofnanir, læknastofur, 

heilsugæslustöðvar og starfsemi þar sem tveir eða fleiri heilbrigðisstarfsmenn starfa saman, 

svo og stofnanir fyrir aldraða og fatlaða, áfangaheimili, hvers konar þjálfunarstofnanir, 

sjúkranuddstofur, meðferðar- og endurhæfingarstofnanir. 

Rekstraraðili er einstaklingur eða lögaðili sem ber ábyrgð á viðkomandi starfsemi. 

Starfsleyfi er ákvörðun heilbrigðisnefndar í formi skriflegs leyfis þar sem tilteknum 

rekstraraðila er heimilað að starfrækja tilgreinda starfsemi að því tilskildu að hann uppfylli 

viðeigandi ákvæði laga, reglugerða og starfsleyfis. 

Innra eftirlit. 

11. gr. 

Heilbrigðisnefnd getur gert kröfu í starfsleyfi um innra eftirlit í starfsemi þar sem smithætta er 

fyrir hendi eða sérstakra öryggisráðstafana er þörf. Innra eftirlit skal taka mið af umfangi og 

stærð fyrirtækja. Í innra eftirliti felst að: 

1. tilgreina áhættuþætti, fyrirbyggjandi aðgerðir og mikilvæga eftirlitsstaði, s.s. varðandi 

hitastig vatns og heilbrigðisvottorð starfsfólks, 

2. gera skriflegar hreinlætisáætlanir sem fela í sér umgengniseglur og áætlanir eftir því sem 

við á, s.s. um meindýravarnir, viðhald loftræstikerfa, þrif og gerileyðingu, 

3. skilgreina viðeigandi þjálfun starfsfólks og gera grein fyrir starfsréttindum þeirra, 

4. skrá óhöpp, slys og úrbætur, 

5. skrá viðhald tækja og búnaðar eftir því sem við á. 

Tannlæknastofur, læknastofur, aðgerðastofur og aðrar sambærilegar stofnanir. 

49. gr. 

Ávallt skal hreinsa, sótthreinsa og dauðhreinsa tæki og búnað eftir því sem við á með 

viðeigandi efnum og aðferðum. Nota skal hrein áhöld og búnað við hvern viðskiptavin. Nota 

skal dauðhreinsuð tæki og áhöld í vefi fólks og einnota dauðhreinsaðan búnað, þar sem því 

verður við komið og viðhafa fyllstu smitgát. 

Á tannlæknastofum, læknastofum, aðgerðastofum og öðrum þeim stöðum þar sem áhöld eru 

notuð á vefi fólks, skal sótthreinsa eins fljótt og auðið er menguð áhöld. Ílát undir blandað 
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sótthreinsiefni skal vera með þéttu loki. Loftræsting skal vera góð þar sem notkun og blöndun 

fer fram.  

Dauðhreinsibúnaðinn skal athuga reglulega. Dauðhreinsuð áhöld skal geyma í lokuðum 

umbúðum eða ílátum og haldið aðgreindum frá óhreinum áhöldum. Aðstaða til almennrar 

hreinsunar áhalda og dauðhreinsunar skal vera vel aðgreind. Heilbrigðisnefnd getur gert kröfu 

um sérstaka áhaldaþvottavél Rými sem ætluð eru til aðgerða skulu vel aðgreind og þannig 

útbúin að ekki verði hætta á mengun frá öðru rými. Í aðgerðarými fótaaðgerðastofa skal vera 

handlaug, vaskur til að þrífa áhöld og gott aðgengi að skolvaski. 

Umhverfisráðuneytið, 2002 reglugerð nr. 941/2002. 
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Kafli 1 

Örverufræði og starfstengt hreinlæti 

Þessi hluti fjallar um örverufræði og starfstengt hreinlæti þar sem fjallað verður um: 

 Örverufræði 

 Smitleiðir 

 Persónulegt hreinlæti 

 Hreinlæti handa 

Markmiðið er að þekkja smitleiðir og hvernig hægt er að rjúfa þær með þekkingu. Gera grein 

fyrir mikilvægi hreinlætis og sótthreinsunnar til þess að halda ákveðnum gæðum innan 

vinnustaðarins.  

 

Örverufræði 

Örverur (e. microbes, microorganisms) er safnheiti yfir lífverur sem ekki er hægt að greina 

með berum augum. Þetta geta verið einfrumungar með heilkjarna eða dreifkjarna en geta líka 

verið smásæir fjölfrumungar. Þetta er flokkur afar fjölbreytilegur og finnst í öllum ríkjum 

lífríkisins. Sumir flokka veirur í þennan hóp en þau viðmið sem notuð eru til þess að 

skilgreina líf falla ekki að veirum. 

Örverur eru mikilvægar fyrir vistkerfi jarðar enda brjóta þær niður lífræn efni og koma 

ýmsum frumefnum aftur í hringrás lífsins. Þær geta lifað við erfið skilyrði. Munurinn á 

bakteríu og sýkli er sá að sýkill veldur sjúkdómi en getur jafnframt verið af flokki baktería, 

veira, sveppa og frumdýra sem eiga það sameiginlegt að valda sjúkdómum. 

Veirur eru ekki sjálfstæðar lífverur. Þær eru sýkjandi agnir sem er í raun erfðarefni innan í 

próteinhylkjum. Veirur geta ekki fjölgað sér sjálfar en sýkja lifandi hýsilsfrumur og stýra 

starfsemi þeirra þannig að þær fara að búa til nýjar veirur í stað þess að sinna sinni reglulegu 

starfsemi. 

Mikill fjöldi örvera er alltaf í umhverfi okkar. Sumar örverur valda sjúkdómum en aðrar eru 

okkur nauðsynlegar eins og bakteríur sem eru í meltingarvegi og hjálpa til við meltingu 

fæðunnar og bakteríur sem eru í munni, þær halda óvelkomnum bakteríum í skefjum. Við  
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notum örverur í ýmsum tilgangi eins og t.d. til þess að baka brauð eða framleiða efni eins og 

sýklalyf (e. antibiotica). 

Þær örverur sem finnast stöðugt í eða á mannslíkamanum til lengri tíma má kalla fastaflóru. 

Örverur sem eru hins vegar tímabundið í eða á mannslíkamanum má kalla breytuflóru. 

Fastaflóran er okkur mikilvæg því hún kemur í veg fyrir innrás sjúkdómsvaldandi örvera, þar 

að auki aðstoðar hún við meltingu í ristli og á þátt í myndun vítamína í ristlinum. Munnflóran 

er dæmi um eina gerð náttúrulegrar örveruflóru í mönnum. Hún kemur fyrir á tönnum, 

tungunni, gómnum, á slímhimnum og í munnvatni. Munnflóran er blanda af margskonar 

örverugróðri þó svo mest beri á bakteríum. 

Sýkingarhæf (e. pathogen) örvera er sú örvera sem getur valdið sjúkdómi. Sá hópur örvera er 

oft kallaðir sýklar. Þeir hafa mismunandi hæfni til sýkingar og ræðst það af mótstöðuafli 

hvers og eins. Sýkill eða örvera sem að öllu jafna veldur ekki sýkingu getur gert það ef 

einstaklingur er með skert viðnám eða ónæmiskerfið er ekki heilbrigt. Sýkingarhæfar örverur 

geta búið yfir óhemju krafti og geta sjúkdómar af völdum sýkinga dregið einstaklinga til 

dauða. Þær hafa dregið fleiri til dauða heldur en styrjaldir samanlagt.  

Þrátt fyrir nútíma hreinlæti og þrifnað er tollur sýkinga hár. Því er nauðsynlegt að hafa 

þekkingu á því hvernig hægt er að rjúfa smitleiðir og hafa stjórn á sýkingarhæfum örverum 

eins og hægt er. Eðlileg örveruflóra er okkur öllum þó nauðsynleg því þarf að gæta þess að 

hún verið ekki fyrir skaða þannig að hún fari að valda okkur sjálfum sýkingum.  

Meðfæddar varnir byggjast fyrst og fremst á því að slímhúð og húð líkamans sé heil og starfi 

eðlilega. Ef húðin er skemmd eða slímhúðin eiga sýklar greiðan aðgang þar í gegn. Því er 

heilbrigði þessara líkamshluta mjög mikilvægur.  

Nokkrar bakteríur geta við ákveðin skilyrði myndað spora. Það gerist við aðstæður eins og 

næringarskort, mikinn hita og kulda sem myndast í umhverfi þeirra. Sporar eru dvalarform 

baktería og er mjög harðgert. Sótthreinsiefni og suða vinna ekki á sporum heldur vinna 

gufusvæfar (e. autoclav) á þeim. Þegar lífsskilyrðin batna breytast þeir aftur í bakteríur.  

Mörg sótthreinsiefni virka illa á veirur og sýklalyf alls ekki. Þó ber að hafa í huga að á síðustu 

árum hafa verið framleidd efni sem virka vel á veirur ef þau eru notuð á réttan hátt. Þar fer 

saman tími og styrkur efnisins.  

Sveppir koma að nokkrum hluta við tannlækningar. Þar er helst að nefna Candida albics sem 

veldur þrusku í börnum og bólgu undir gervitönnum. Hann getur valdið slímhúðabólgum hjá 

einstaklingum með skert ónæmiskerfi.  
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Smitleiðir 

Mikilvægt er að góð stjórn sé á hreinlæti. Það eru miklar hættur á því að sjúkdómar berist á 

milli manna á tannlæknastofum. Því er mikilvægt að þekkja smitleiðir og rjúfa þær á réttan 

hátt. Það er hægt að taka dæmi um einstakling með slæmt kvef sem er jafnvel lungnabólga, 

hann kemur til tannlæknis. Það er tekið mát af tönnum, mátið fer ómeðhöndlað til tannsmiðs 

það gæti verið reykingarmaður með öndunarfæri sem eru veik fyrir. Hann tekur við mátinu og  

fer að vinna við það og getur þar með fengið í sig sýkingu sem hann ber svo með sér heim. 

Því er nauðsynlegt að þekkja hvernig örverur berast á milli manna.  

Snertismit 

1. Beint snertismit er smit sem berst beint á milli manna með snertingu eins og 

handaband, koss eða við vinnu í munni sjúklings. Örverur sem eru viðkvæmar fyrir 

kulda eða þurrki smitast eingöngu við beint snertismit. Sumar örverur geta komist í 

gegnum húð eða slímhimnu ef þar eru sár eða hruflur. Beint snertismit þar sem sár 

eru á höndum og verið er að vinna hanskalaus í munni sjúklings getur átt sér stað t.d. 

lifrabólga B og AIDS/HIV. 

2. Óbeint snertismit er þegar einn einstaklingur snertir hlut og annar þar á eftir. Þar eru 

hlutir eins og sápustykki, handklæði, hnífapör eða handföng og hurðahúnar.  

 

Loftborið smit 

Þegar að við hnerrum og tölum er umtalsverðu magni af örsmáum dropum eða þurrum 

ögnum þeytt út í andrúmsloftið. Ef um úða er að ræða getur hann innihaldið örverur 

sem eru sýkingahæfar. Eru það aðallega sjúkdómar í öndunarfærum og 

barnasjúkdómar sem smitast með úðasmiti. Hættan er mest þegar fjarlægðin er lítil þó 

er hún stuttan tíma því droparnir falla niður og þorna í ryki. Örverur eins og 

stafylokokkar og berklabakteríur geta lifað af. Ef við leyfum þessu ryki að safnast 

saman í vinnuumhverfi okkar, á borðplötum, tækjum eða verkfærum erum við komin 

með dæmi um óbeint snertismit. Helstu sjúkdómar sem berast milli manna með 

loftbornu smiti eru kvef, inflúensa, mislingar, berklar og herpes í auga og munni. 
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Sveppir     HIV-veira     Berkla-baktería 

 

Blóðsmit 

Þegar örverur berast beint inn í vef eða blóðrás í gengum sár eða rifur á húð eða 

slímhimnu. Það getur gerst við stungusár eftir deyfingu eða við skurðsár eftir 

skurðaðgerð. Sár á höndum, exem og psoriasis geta verið opin smitleið fyrir blóðsmit. 

Jafnvel skrufur eða rispur af einhverju tagi. Það eru ákveðnir sjúkdómar sem smitast á 

þennan hátt eins og lifrabólga B (hepatitis B), lifrabólga C (hepatitis C) og AIDS/HIV.  

 

Matur og vatn. 

Það er vel þekkt að örverur berast með matvælum og vatni. Vatn hér á landi er víðast 

hvar tiltölulega laust við örverur. Helsta leið smits með vatni á tannlæknastofum eru 

vatnsleiðslur tannlæknastóla. Innan á vatnsleiðslur tannlæknastóla myndast 

örvefjaþekja þegar stóllinn er ekki í notkun. Svo þegar hann er notaður losnar þessi 

þekja og skolast út með vatninu jafnvel upp í munn sjúklings. Varast ber að skola sár í 

munni með vatni úr tannlæknastól. Því þarf að huga vel að sótthreinsun á 

vatnsleiðslum tannlæknastóla. Helstu áhyggjuefnin eru smit á kaffistofunni þar sem 

meðhöndluð eru matvæli. 

 

Smit með skordýrum. 

Skordýr geta borið með sér smit, þar á meðal eru húsflugur. Skordýrum hefur farið 

fjölgandi hér á landi síðustu ár. Auðvelt er aftur á móti að fjarlægja þau af 

vinnustofum.  
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Persónulegt hreinlæti. 

Þar sem vinna með öðrum einstaklingum skapar oft mikla nánd, skiptir miklu máli að viðhafa 

hreinlæti. Við vinnu á verkstæðum er verið að vinna með allskonar mát og viðgerðir á 

tanngervum. Með þeim berast allskonar örverur sem setjast á fatnað okkar, hár og húð. Því 

þarf að hafa fulla stjórn á því hvernig persónulegt hreinlæti er. Það þarf að baða sig reglulega, 

skifta um föt reglulega en gæta hófs í notkun ilmvatna og svitalyktareyði með sterkum ilm.  

Hár og skegg bjóða upp á góð vaxtarskilyrði fyrir örverur. Því er gott að hylja hár og skegg 

meðan verið er að vinna með róterandi verkfæri. 

 

Hreinlæti handa. 

Hendurnar eru mikilvægastar fyrir vinnuna. Því er mikilvægt að hugsa 

vel um þær. Nota handáburð á vinnutíma t.d. þegar tekin eru hlé. 

Er mikilvægasta leiðin til að hindra útbreiðslu sýkinga er 

handhreinsun með handspritti, venjulegur handþvottur með vatni og 

sápu og sótthreinsandi handþvottur fyrir skurðaðgerðir 

Það er mikilvægt að hendur séu hreinar, til þess að þær beri ekki smit 

á milli. Best er að byrja vinnudaginn á góðum handþvotti og nota 

handspritt. Með því fjarlægir maður þær bakteríur sem setjast á hendur við ferð frá heimili að 

vinnu. Þvottur á milli verkefna ætti að vera sjálfsagður. Ef unnið er með hanska skal skipta 

um hanska á milli verkefna.  

Óhreinindi á höndum sjást ekki alltaf. Það er því mikilvægt að temja sér það vinnulag sem er 

best fyrir mann sjálfan og það umhverfi sem unnið er við. Eins og kemur fram hér að ofan þvo 

hendur í upphafi vinnudags, á milli verkefna og síðast en ekki síst að loknum vinnudegi.  
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Persónuhlífar á klínik og verkstæðum 

Í þessum kafla er ætlað að fjalla um persónuhlífar, þessar venjulegu, slopp, buxur, bolur og 

skófatnaður ásamt hönskum, möskum, hlífðargleraugu og heyrnahlífum. Það fer eftir því hvað 

er verið að vinna við hvert sinn hvort við þurfum á öllu þessu að halda eða ekki.  

 

Vinnufatnaður 

Sloppur, buxur, bolur og skór er það sem alltaf ætti að vera í hvort sem það er 

tannsmíðaverkstæði eða aðgerðastofa tannlækninga. Fatnaðurinn er til þess að verja okkur 

sem vinnum á þessum stöðum fyrir loftbornu smiti og því ryki sem við fáum á fatnað okkar. 

Best er að hafa fataskipti á vinnufatnaði daglega og þvo hann sér við minnst 80° í 10 mínútur 

eða 60°í 60 mínútur.  
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Hanskar 

Hanska skal ávalt nota þegar verið er meðhöndla það sem gæti hafa komist í snertingu við 

blóð eða annan líkamsvessa. Jafnframt skal ávalt nota hanska sem vörn við meðhöndlun á 

efnum sem verið er að nota. Við flest störf er hægt að nota þunna einnota hanska. Þessir 

hanskar eru til úr latex, vínil og nítril. Þar að auki eru til margskonar hanskar sem eru 

framleiddir til þess að nota við sérstakar aðstæður, þeir eru þá oft þykkari, og hægt er að nota 

þá oftar en einu sinni. 

Latexhanskar eru teygjanlegir og falla vel að höndum. Þeir gefa góða vörn við smiti. 

Latexhanskar eru framleiddir úr safa trésins Hevea brasilinsis en það er grunnefnið í gúmmíi. 

Latexhanskar geta valdið exemi vegna snertiofnæmis eða bráðaofnæmi sem getur verið 

lífshættulegt. Latexhanskar geta hentað við meðhöndlun á ýmsum efnum en efni eins og 

alkahól og önnur lífræn leysiefni.  

Nitrilhanskar eru framleiddir úr fjölliða efnum sem gefur svipaða áferð og latex. Helsti 

kosturinn er að ekkert latex er í þeim sem geta valdið ofnæmi. Þeir gefa góða vörn gagnvart 

smiti og veita einnig vörn við meðhöndlun efna. Þeir veita nokkurra mínútna vörn við 

alkahóli og einhverjum lífrænum leysiefnum (ekki öllum). Þar sem nítrilhanskar eru 

framleiddir úr gerviefnum hafa þeir lengra geymsluþol heldur en latexhanskar. 

Vínilhanskar eru unnir meðal annars úr Pólývínýl klóríð og mýkingarefni. Þeir eru ekki 

teygjanlegir og passa ekki vel. Vínilhanskar geta veitt vörn gegn flestum efnaupplausnum, en 

veita ekki góða vörn við smiti. Þeir henta ekki sem vörn þegar meðhöndlað er alkahól og 

lífræn leysiefni. 

                                                                             

         Latex hanski         Nítril hanski    Vínil Hanski                         
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Munnbindi 

Munnbindi (maska) ætti að nota við alla vinnu þar sem verið er að vinna með róterandi 

verkfæri eins og túrbínu, 3-way og fræsara. Góðir maskar eiga að vera með 95% vörn við 

bakteríum. Við notkun maska verða þeir rakir og þarf að skipta um þá reglulega til þess að 

þeir veiti þá vörn sem til er ætlast. Alltaf á að skipta um maska á milli sjúklinga og verkefna. 

 

Hlífðargleraugu 

Hlífðargleraugu á að nota við alla vinnu sem unnin er á tannlæknastofum og 

tannsmíðaverkstæðum þar sem verið er að vinna með róterandi verkfæri. Hlífðargleraugu 

vernda augun við að fá dropa, agnir og uppgufun frá sýrum og bösum. Á 

tannsmíðaverkstæðum þarf að nota gleraugu sem þola högg (ekki úr gleri). Þó svo að 

hlífðargleraugu séu alltaf notuð þarf að vera til augnskol og dauðhreinsað saltvatn til þess að 

bregðast við ef slys verður. 

 

Heyrnahlífar 

Tannsmíðaverkstæði og tannlæknastofur eru með þó nokkuð magn af tækjum sem gefa frá sér 

hávaða. Þó svo að ekki sé farið yfir þessi mörk í flestum tilfellum þá ber að hafa í huga að 

stöðugt áreitni frá umhverfi getur haft slæm áhrif og ekki úr vegi að hafa í huga við verk þar 

sem verið er að nota tæki með hávaða í lengri tíma að huga að því að nota eyrnatappa.  
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Kafli 2 

Hreinsun - sótthreinsun – dauðhreinsun á áhöldum, búnaði og 

vinnuumhverfi 

Í þessum kafla verðu fjallað um eftirfarandi þætti: 

 Hreinsun 

 Sótthreinsun 

 Dauðhreinsun 

 Eftirlit með dauðhreinsun 

Það er mikilvægt að halda vinnuumhverfi hreinu til þess að hindra smitleiðir á milli sjúklinga 

og ekki síður frá sjúklingi til starfsmanns og öfugt. Allar agnir, ryk og snerting getur borið 

smit á milli. Því er mikilvægt að hreinsa, sótthreinsa eða dauðhreinsa það sem verið er að nota 

við hvern sjúkling eða verkefni.  

Hreinsun 

Hreinsun er mikilvæg því án hennar virka sótthreinsiefni ekki rétt. Ryk og agnir hindra það að 

sótthreinsiefni nái að skila því sem er ætlast til af þeim. Hreinsun þarf að vera á herbergjum 

sem tilheyra vinnueiningunni eins og kaffistofu, salerni og biðstofu. Með hreinsun erum við 

að fjarlæga öll sjáanleg óhreinindi. Byrjið ávalt að hreinsa með hreinum klút, hver klútur er 

aðeins notaður einu sinni. 

 

Hægt er að hreinsa áhöld með klút og sápuvatni, enn betra er að þvo þau í uppþvottavél, 

örbylgjuofni og í ultrasónisku baði. Þó svo að áhaldið sýnist hreint má ekki gleyma því að á 

því er óteljandi ósjáanlegar örverur.  

 

Sótthreinsun 

Með sótthreinsun er markmiðið að minnka fjölda örvera. Þær eyðast ekki allar heldur erum 

við að draga úr fjölda þeirra sem geta valdið skaða á starfsfólki tannsmíðaverkstæðisins eða 

tannlæknastofunnar.  
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Best er að nota hita við sótthreinsun á verkfærum, setja þau í þar til gerða uppþvottavél, 

örbylgjuofn eða ultrasóniskt bað. Efnasótthreinsun notist aðeins ef ekki er hægt að notast við 

hitasótthreinsun. Efnasótthreinsun er ekki eins markviss og með hita og er ekki eins skaðleg.  

 

Ultrasóniskt bað 

Dauðhreinsun, aðferðir 

Með dauðhreinsun er verið að drepa allar lifandi örverur og spora. Því er dauðhreinsun oftast 

framkvæmd með hita, hitaofnum eða gufusvæfum. Mikilvægt er að áhöld sem komast í 

snertingu við sjúklinga eða það sem fer upp í þá sé dauðhreinsað. 

Eftirlit með dauðhreinsun í hita er mikilvæg. Framkvæma þarf sporapróf að minnsta kosti 

annan hvern mánuð.  

 

Hreinsun á vinnustað 

Hér verður fjallað um eftirfarandi þætti: 

 Skiptingu á vinnusvæðum í A og B hluta. 

 Hreinlætiskröfur á hvorum stað fyrir sig. 

 Vinnuskipulag varðandi hreinsun. 

Ræstingar á vinnustað er í flestum tilfellum unnin af utanaðkomandi einstaklingum og fer 

fram utan hefðbundins vinnutíma. Því er það mikilvægt að verkstæðið / aðgerðastofa sé sett 

þannig upp að gott aðgegni sé til þess að halda því hreinu og skýrt 

sé hvernig og hversu oft í viku á að ræsta hvern hluta 

vinnustaðarins.  

Auðvelt er að átta sig á hverju vinnusvæði fyrir sig: 



     Sótthreinsun og vinnuumhverfi fyrir tannsmiði 

20 

 

Aðgerðastofa, verkstæði, sótthreinsun, biðstofa, salerni og skrifstofa. 

 

Að skipta vinnustaðnum í svæði A og svæði B. 

 

Misjafnar kröfur eru gerðar til ræstingar á vinnusvæðum, mælt er með skiptingu í tvö stig um 

kröfur: 

 

Ræsting á vinnusvæði A: Hreinlætiskröfur þar sem sjúklingar eru skoðaðir og jafnvel 

meðhöndlaðir, sjúklingar hafa bein samskipti og eru meðhöndlaðir með áhöldum. Á þessum 

svæðum skal hreinsun vera þannig að sem minnst hætta sé á að smit berist með ryki og 

ögnum. 

Ræsting á vinnusvæði B: svæði þar sem sjúklingurinn hefur ekki aðgang að. 

 

Vinnuplan fyrir svæði með hreinsunarkröfur samkvæmt A staðli, sem eru aðgerðastofa, 

röntgenherbergi, sótthreinsun, móttaka og salerni: 

 Ræsta daglega eftir notkun og eftir þörfum: 

 Fjarlæga rusl og lofta út. 

 Hreinsun á borðum og láréttum flötum með rökum klút. Notist hreinn klútur og sápuvatn, 

þurrkað með þurrum hreinum klút. 

 Hreinsun á handlaugum, speglum og hillum, fjarlægja bletti og slettur í kringum 

handlaugar. 

 Hreinsun á salerni og öðru því sem því tilheyrir. 

 Strjúka yfir tæki með rökum klút. Alltaf þegar strokið er yfir með rökum klút að 

þurrka yfir með þurrum klút á eftir.  

 Ræsting á gólfum 

 Athugið að það má ekki ryksuga á svæðum A 

 

Vinnuplan fyrir svæði með hreinsunarkröfur samkvæmt B staðli, sem eru inngangur, 

biðstofa, fatahengi, kaffistofa, skrifstofa og tannsmíðaverkstæði: 
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 Daglega lofta út 

 Daglega þurrka af með rökum klút af borðum og láréttum flötum 

 Daglega fara yfir gólf með rökum klút. Ryksuga eftir þörfum. 

Athugið að ryksuga eingöngu með ryksugu sem er með mikrófilter 

 Daglega blautmoppa gólf 

 Vikulega ræsting á gólfum 

 Vikulega ræsting á handvöskum, innréttingum, speglum og hillum. 

 

Almennt um ræstingar: 

 Við daglegar ræstingar skal ávalt nota hreina klúta, moppur og hreint sápuvatn  

 Klútar og moppur, sem hafa verið í raka skal skipta út. Aðeins skal nota hreina klúta 

og moppur í hreingerningarvatnið. 

 Eftir ræstingu skal ekki vera ryk eða sýnileg óhreinindi, rusl eða annað sem tilheyrir 

því að hreinsa vinnurýmin.  

 Æskilegt er að skipta út ræstiefnum reglulega og endurnýja moppur og klúta.  
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Kafli 3 

Hreinlæti og vinnuumhverfi á tannsmíðaverkstæðum 

 

Hér verður fjallað um eftirfarandi þætti: 

 Móttaka á tannsmíðaverkefnum 

 Afhending á vinnu á tannlæknastofur 

 Sótthreinsun á mátum 

 Sótthreinsun á tanngervum til viðgerðar 

 Persónulegt hreinlæti við vinnu á tannsmíðaverkstæðum 

 Hreinlæti á einfaldari tækjum á tannsmíðaverkstæðum 

 Vinna við kemisk efni á tannsmíðaverkstæðum 

 Flokkun á rusli 

 

Inngangur 

Heinlæti á tannsmíðaverkstæðum er ekki síður nauðsynlegt en hreinlæti á tannlæknastofum. 

Þó svo að ekki sé verið að meðhöndla sjúklinga þá er tekið á móti mátum og tanngervum sem 

bera með sér margskonar örverur. Því er mikilvægt að ástunda góða smitgát. Hreinsa og 

sótthreinsa þar sem það er hægt þó ekki sé verið að dauðhreinsa í sama mæli og gert er á 

tannlæknastofum.  

Það þarf að hafa í huga að með mátum og tanngervum geta borist örverur sem geta valdið 

skaða á starfsfólki tannheilbrigðisstétta og sjúklingum þeirra.  

Því er mikilvægt fyrir tannsmíðaverkstæði að hreinsa og sótthreinsa þau verkefni sem þeim 

berast, tæki og vélar sem notaðar eru við smíðina þarf að hreinsa og sótthreinsa reglulega. 

 

Móttaka á tannsmíðaverkefnum 

Þar sem tekið er á móti tannsmíðaverkefnum á tannsmíðaverkstæðum eða komið er með 

verkefni skal vera ákveðið borð þar sem öll verkefni eru tekin upp og sótthreinsuð. Borðið á 

að vera slétt og laust við alla aukahluti. Þar skal vera aðgengi að handlaug. Borðplatan skal 
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vera hreinsuð og sótthreinsuð reglulega. Sá / sú sem tekur upp verkefnin skal vera í slopp og 

með hanska.  

Eftir að verkefnið hefur verið tekið upp skal það hreinsað og sótthreinsað, skolað undir 

rennandi vatni og sótthreinsað (sjá nánar seinna). 

 

Þá er sótthreinsaða verkefnið sett í vinnukassa sem fer svo í vinnslu 

Hægt er að nota einnota kassa sem fylgir verkefninu til loka vinnslu. Ef notaðir eru fjölnota 

kassar ber að sótthreinsa þá á milli verkefna.  

 

Afhending á tannsmíðaverkefnum til tannlæknastofa 

Þegar verkefni hefur verið smíðað og tilbúið til afhendingar skal setja það í verkefnakassa 

sem hefur áður verið sótthreinsaður.  

Þegar tannlæknir tekur við verkefni frá tannsmíðaverkstæði skal hann sótthreinsa tanngerfið 

áður en það fer í munn sjúklings. 

Kassar utan af verkefninu skulu sótthreinsast og einnota kössum hent. 

 

Sótthreinsun á tannsmíðaverkefnum 

Örverur geta lifað á og í glufum á mátum. Það var allt til ársins 1991 talið nægjanlegt að skola 

mát undir rennandi vatni. Rannsóknir hafa aftur á móti sýnt fram á að innan við 40% örvera 

eyðast þegar mát eru bara skoluð með vatni. Rannsóknir hafa jafnframt sýnt fram á að alltaf 

geta örverur setið fast í mátefninu og þegar steypt er í mátin geta þær flust á milli og orðið 

eftir í gifsinu.  

Því er mikilvægt að sótthreinsa mát. Til eru margskonar efni á markaðinum sem eru 

viðurkennd og prófuð. Best er að fara eftir þeim leiðbeiningum sem gefnar eru upp af 

framleiðanda. Mikilvægt er að merkja mát sem hafa verið sótthreinsuð til þess að viðtakandi 

þess viti hverju hann er að taka við. 
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Persónulegt hreinlæti og umgengni við vinnu á 

tannsmíðaverkstæðum 

Þegar unnið er með gervitennur eða önnur tanngervi sem hafa verið í munni sjúklings þarf að 

viðhafa sömu hreinlætisreglur og gilda fyrir aðgerðastofur tannlækna. Það er að vera ekki með  

 

hringa eða annað skart á höndum, vera með neglur stuttklipptar, hendur skulu vera þvegnar 

með vatni og sápu áður en farið er að vinna með tanngervin og endurtaka það ef skipt er um 

verkefni.  

Það á ekki borða eða drekka á tannsmíðaverkstæðinu og hendur skulu ávalt þvegnar 

þegar tannsmíðaverkstæðið er yfirgefið. 

Öryggismál: tannsmíðaverkstæði ættu að hafa vinnureglur yfir það hvernig maður 

meðhöndlar ef starfsmaður fær sýru eða basa í augun, skaða á húð með ætandi efni eða öðru 

sem verið er að vinna með.  

Ef tannsmiður sker sig stingur eða fær rifu á húð þarf að sótthreinsa sárið (sjá nánar seinna) og 

verkfærið sem var verið að nota þarf einnig að sótthreinsa. 

 

Hreinlætisreglur fyrir vinnu með nýtt verkefni og verkefni sem 

hefur verið í munni sjúklings 

Það er misjafnt hvernig tanngervi sem hafa verið í munni einstaklings og nýtt mát sem hefur 

verið tekið á að meðhöndlast.  

Smíði á nýjum tanngervum: 

Þegar tekið er á móti nýju máti á það að fara í gegnum sótthreinsun áður en byrjað er á 

smíðinni.  

Þegar mátið hefur verið sótthreinsað eftir leiðbeiningum er lítil hætta á smiti og hægt er að 

vinna með það 

Þegar tanngerfið er tilbúið til afhendingar eða mátunnar skal það sótthreinsast áður en það fer 

frá tannsmíðaverkstæðinu og áður en það fer upp í sjúklinginn.  
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Áframhaldandi vinna við tanngerfi sem er í smíðum og hafa verið mátuð í munn 

sjúklings. 

Þegar unnið er áfram með tannsmíðaverkefni sem hefur verið mátað í munn sjúklings þarf að 

huga að því að sótthreinsa tanngervið áður en unnið er með það á tannsmíðaverkstæðinu. Þó 

svo að það hafi verið gert er ekki hægt að tala um að það sé laust við örverur og þarf að 

sótthreinsa það áður en það fer aftur í munn sjúklings.  

 

Sótthreinsiferlið er eingöngu yfirborðssótthreinsun 

Þegar tanngervi eru sótthreinsuð þarf að hafa í huga að eingöngu er um yfirborðssótthreinsun 

að ræða. Ef við tökum dæmi um þegar verið er að fóðra góm þá eru örverur undir því lagi sem 

mátið er tekið í. Það þarf að hafa í huga að þau tæki og verkfæri sem koma að slíku verkefni 

þarf að sótthreinsa eftir hverja notkun.  

Þegar gómar eru pússaðir og slípaðir til er möguleiki á því að örverur lifi í pimpsteininum og 

þeim hjólum sem verið er að nota. Því er nauðsynnilegt að viðhafa smitgát. Við pússninguna 

geta örverur þeyst út í loftið og borist í augu eða öndunarfæri okkar. Því ætti að nota 

hlífðargleraugu og maska þega verið er að nota þessar vélar.  

Vél þar sem pússaðir eru gómar sem hafa verið í munni sjúklings ættu að vera hreinsaðar einu 

sinni á dag og sama gildir um þau hjól sem notuð eru. Ef notaður er sótthreinsandi vökvi í 

pimpsteinninn minnkar það örverur í honum.  

Nauðsynlegt er að aðskilja vinnusvæði þar sem verið er að pússa tanngervi, þau sem hafa 

verið uppi í sjúklingi og það sem hefur aldrei farið í munn sjúklings.  

 

Hreinsun á tækjum og útbúnaði tannsmíðaverkstæða 

Gott er að hafa yfirsýn yfir það hvernig best er að umgangast tæki og útbúnað 

tannsmíðaverkstæða, hafa ákveðnar vinnureglur um umgengni og frágang hvers tækis.  

Handstykki 

 Þurrka af þeim daglega með sápuvatni og rökum klút 

 

Kassi til þess að fræsa í 
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 Hreinsa daglega, oftar ef með þarf 

Fræsarar, borar og tuskuhjól 

 Fræsarar og borar sem hafa komið að pússun 

t.d. á fóðrun á góm eða einhverju álíka skulu 

að minnsta kosti hreinsaðir einu sinni á dag 

með sápuvatni og hreinum klút. Ef mögulegt 

er að setja það í gegnum sótthreinsandi 

uppþvottavél eða í örbylgjuofn. 

 

Slípivélar / pússivélar 

 Þurrka af þeim einu sinni á dag að minnsta kosti með hreinum klút og sápuvatni. 

 Ef ekki er skipt um pimpstein daglega notið þá örverudrepandi vökva. Bakkarnir 

skolist undir rennandi vatni og þurrkaðir. 

Víbrator 

 Þurrka af minnst einu sinni á dag með sápuvatni og hreinum klút. 

Litaskalar, blýantur o.fl. 

 Hreinsa eftir hvern „sjúkling“ með sápuvatni og hreinum klút. 

Vinnuborð, stinkskápur, verkefnabox o.fl. 

 

 Hreinsist með sápuvatni og hreinum klút minnst einu sinni á dag. Verkefnabox 

hreinsuð eftir hvern sjúkling með yfirborðssótthreinsiefni. 

Tölvur 

 Skerm, lyklaborð og mús á að þurrka af með sápuvatni minnst einu sinni á dag. 

Skerminn þarf að fara yfir með þurrum klút eftir hreinsun. Hægt er að setja einnota 

plast yfir lyklaborð og mús sem kemur í staðinn fyrir afþurrkun með klút að hluta til.  

Verkfæri til modelingar 

 Hreinsa daglega með sápuvatni og hreinum klút 
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Ultrasóniskt tæki 

 Þegar verið er að nota Ultrasóniskt tæki skal nota sótthreinsiefni í vatnið og hreinsa 

hann daglega eða eftir því hversu mikið hann er notaður. Að lágmarki einu sinni í 

viku. 

 

Vinnusvæði þar sem kemisk efni eru notuð 

Við vinnu á tannsmíðaverkstæðum er ákveðin hætta þegar verið er að 

vinna með margvíslegar efnablöndur sem geta valdið skaða við 

snertingu og / eða innöndun. Verkstæðið þarf að vera þannig byggt 

upp að sem minnst hætta sé á heilsutjóni fyrir starfsmenn  

 

verkstæðisins. Nauðsyn er að vera með ryksugur við vinnuborð þar sem verið er að slípa. Best 

er ef útblásturinn fari út úr húsinu. Eitt aðalefni við gómasmíði er Methylmetacrylat. Ef verið 

er að vinna með akryl eða flúorsýru skal notast við stinkskáp þannig að það minnki hættuna á 

því að anda að sér uppgufunum frá efnum. Methylmetacrylat getur valdið augnsjúkdómum 

eins og ertingu og rauðri slímhimnu, ætingu í hornhimnu, sviða og ljósfælni.  

Það ber að hafa í huga að Methylmetacrylat er eitt aðalefnið í gómasmíði og því er það mikið 

notað á tannsmíðaverkstæðum við vinnu tannsmiða. Það er því mikilvægt að ryk og uppgufun 

af kemiskum efnum fari í þar til gert frásog.  

Mikilvægt er að nota hanska sem eru ætlaðir til þess að vinna við kemisk efni til þess að koma 

í veg fyrir skaða á húð. Leysiefni eru ertandi og ofnæmisvaldandi, þau geta valdið kláða, 

blöðrum eða sprungum á höndum.  

Við innöndun á þeim efnum sem notuð eru á tannsmíðaverkstæðum getur orðið skyndileg 

eitrun. Hún deyfir heilann, en veldur ekki varanlegu tjóni. Hverfur þegar farið er af 

vinnustaðnum eða í fríum. Skyndieitrun getur verið svimi, sljóleiki, flökurleiki, uppköst og 

stjórnleysi á útlimum, minnkandi einbeiting og gleymska. Þegar frá líður eru einkennin lengur 

að hverfa og getur orðið að krónískri eitrun. Einkenni eru þau sömu og við skyndi eitrun en 

eru viðvarandi.  
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Frágangur á rusli 

Af tannsmíðaverkstæðum falla til mismunandi tegundir af rusli: daglegt rusl, kemisk efni og 

klíniskt áhætturusl. Það þarf að flokka þetta rusl og farga því samkvæmt þeim reglum sem 

gilda varðandi förgun á efnum.  
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3. kafli 

 

Vinnureglur og áhættumat á tannsmíðaverkstæðum 

Hér er ætlun að fjalla um eftirfarandi: 

 Skipulagningu á vinnuumhverfi 

 Vinnureglur á tannsmíðaverkstæðum 

 Áhættumat 

 Öryggismerkingar sem tengjast tannsmíðaverkstæðum 

Vinnuumhverfi og hreinlæti haldast í hendur. Það er ekki hægt að velja sótthreinsiefni án þess 

að hafa þarfir vinnustaðarins í huga. 

Skipulag á vinnuumhverfi og stærð vinnustaðar. 

Skipulag vinnustaðarins fer mikið eftir þeim fjölda sem vinnur á staðnum. Eftir því sem hann 

er stærri eru meiri möguleikar á því að skipta honum upp í ákveðin svæði þar sem eingöngu 

eru unnin ákveðin verk.  

Gott vinnuumhverfi og heilsusamlegt ásamt vinnu okkar er grundvöllur að velferð okkar og 

velmegunar. Því ætti vinnuumhverfið að vera með þeim hætti að það hafi ekki slæm áhrif á 

heilsu starfsmanna vinnustaðarins. Það er því mikilvægt við skipulagningu vinnustaðarins að 

haft er í huga vinnuaðstaða og heilsusamlegt umhverfi fyrir starfsmennina. 

Þar sem flest tannsmíðaverkstæði á Íslandi eru ekki af þeirri stærðargráðu þarf að hafa í huga 

þegar verið er að skipta um verkefni að hreinsa umhverfið vel á milli verkefna.  

 

Vinnureglur og áhættumat á tannsmíðaverkstæðum. 

Allir vinnustaðir eiga að hafa skriflegar vinnureglur þar sem er áætlun um öryggi og 

heilbrigði á vinnustað sem byggir á áhættumati. Það er samkvæmt vinnuverndarlögum nr. 

46/1980.  

Þegar áhættumat er gert á vinnustað þarf að skoða eftirfarandi þætti: 

 Efni og notkun hættulegra efna á vinnustað 

 Félagslegir og andlegir vinnuverndarþættir (samskipti, upplýsingaflæði, tímaþröng, 

einelti o. s. frv.) 
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 Álag á hreyfi- og stoðkerfi 

 Umhverfisþættir (hávaði, lýsing og birtuskilyrði, hiti, kuldi, titringur, dragsúgur, 

smitleiðir o. fl.). 

 Vélar og tæki.  

Þegar áhættumat hefur verið gert er möguleiki að hafa yfirsýn yfir starfið sem er verið að 

vinna. Ennfremur er það til þess að koma í veg fyrir eða draga úr hættu á því að starfsmenn 

verði fyrir heilsufarslegu tjóni, óþægindum eða slysum við vinnu sína.  

 

Öryggismerkingar sem tengjast tannsmíðaverkstæðum. 

Mikið af þeim efnum sem notuð eru á tannsmíðaverkstæðum og tannlæknastofum eru skaðleg 

heilsu okkar. Efni sem hafa þessi áhrif þarf að merkja samkvæmt reglum og það þurfa að vera 

til reglur um notkun þeirra. Þau þurfa að vera merkt þannig að sá skaði sem þau geta valdið sé 

skýr eins og ætandi, eitrað eða eldfimt.  

Hér að neðan eru þær helstu merkingar sem notast á tannsmíðaverkstæðum og 

tannlæknastofum: 

 

ÆTANDI. Efni sem valda alvarlegum skaða við beina snertingu. Sem dæmi má 

nefna ýmis sterk hreinsiefni, uppþvottavélaefni og stíflueyðir, til dæmis 

vítissóda 

Hættulegt heilsu með krossmerkinu en einnig fyrir svokölluð CMR efni og efni 

sem valda skaða við endurtekna notkun og voru hauskúpumerkt (eitur og sterkt 

eitur). 

 

Loft undir þrýstingi. 

 

 

 Efni sem skaðleg eru umhverfinu.  
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EITUR OG STERKT EITUR. Þessi efni eru ekki leyfð í almennri sölu. Sérstakt 

leyfi þarf til að selja, kaupa og nota slík efni. Hér undir falla t.d. efni sem eru 

banvæn í litlum styrk 

 

Mjög eldfim efni 

 

 

Eldfim efni 

 

 

Sprengfim efni 

 

 

ERTANDI. Efni sem geta valdið ertingu, roða og sviða í húð, augum eða 

öndunarfærum, einkum við langvarandi eða endurtekna notkun. Mörg þvotta- 

og hreinsiefni eru í þessum flokki. 

 

Efni til sótthreinsunnar 

Hér er ætlunin að fjalla um þau efni sem eru ætluð til sótthreinsunar. Skoðuð verða efni frá 

innflytjendum sem sérhæfa sig í innflutningi á vörum fyrir tannlæknastofur og 

tannsmíðaverkstæði. Áherslan verður á efni sem viðkoma tannsmíðaverkstæðum. Við val á 

sótthreinsiefnum er gott að hafa í huga að velja viðurkennd efni sem valda sem minnstu 

heilsutjóni eins og ertingu í augum, ertingu á húð og ertingu á öndunarfærum.  

Sótthreinsiefni fyrir mát 

Þegar kemur að vali á efni fyrir sótthreinsun á mátum eru nokkrir þættir sem gott er að hafa í 

huga.  

 Efnið þarf að vera breiðvirkt og vinna á örverum eins og berklabakteríu, sveppum, 

HBV, HCV og HIV. 
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 Efnið ætti ekki að innihalda alderhýð sem getur haft alvarleg áhrif þegar það kemst í 

snertingu við blóð og prótein. 

 Efnið má ekki hafa áhrif á gæði máta eða stöðugleika þeirra. 

 Gott er ef að efnið er nothæft fyrir mismunandi mátefni eins og alginat, sílikon, 

polýeter gúmmíefni. 

Henry Schein Fides 

 Efni frá OCC Aseptoprint® er vökvi sem blandaður er samkvæmt leiðbeiningum. 

Breiðvirkur vökvi sem skilar sótthreinsivirkni á 2 mín. Hentar fyrir flest öll mátefni 

eins og alginat, polýether, polysulfat, A silicon og C- sílicon efni. Hefur ekki áhrif á 

stöðugleika efnanna.  

 https://www.oroclean.com/English/Disinfectants_Cleaners/Dental_Impression_Disinf

ection_and_Cleaning/Immersion_Disinfectants/ASEPTOPRINT_Liquid 

Kj. Kjartansson 

 Efni frá Prosept® Impression S sem er vökvi tilbúinn til notkunar. Honum er úðað á 

mát eða dýft í. Hentar fyrir mát úr polyether, polysulfide, alginat og A- og C- silicon 

efni. Breiðvirkt efni sem virkar á stuttum tíma.  

 http://www.prosept.com/English/Education/Disinfection_of_Impression_Materials 

Lúkas. D. Karlsson 

 Efni frá Alpro-medical er PrintoSept-ID sem er vökvi tilbúinn til notkunar fyrir öll 

mátefni sem eru úr alginat, pólýeter og samanbit. Breiðvirkt efni sem virkar að fullu á 

5 mín.  

 http://alpro-medical.com/85-1-PrintoSept-ID-.html 

Mánafoss / Tannhjól 

 Efni frá Dürr, MD 520 sem er vökvi tilbúinn til notkunar. Mælt er með að mátum sé 

dýft í vökvann og þau látin liggja þar í 5 mín. Hentar fyrir t.d.  alginat, sílikon og 

pólýeter gúmmi. Breiðvirkt efni virkar á 5 mínútum.  

 file:///C:/Users/Notandi/Downloads/PI_MD_520_EN_2012_04.pdf 

Framleiðendur gefa upp hversu lengi lausnin dugar og fer það líka eftir hversu oft er verið að 

nota efnin.  

https://www.oroclean.com/English/Disinfectants_Cleaners/Dental_Impression_Disinfection_and_Cleaning/Immersion_Disinfectants/ASEPTOPRINT_Liquid
https://www.oroclean.com/English/Disinfectants_Cleaners/Dental_Impression_Disinfection_and_Cleaning/Immersion_Disinfectants/ASEPTOPRINT_Liquid
http://www.prosept.com/English/Education/Disinfection_of_Impression_Materials
http://alpro-medical.com/85-1-PrintoSept-ID-.html
file:///C:/Users/Notandi/Downloads/PI_MD_520_EN_2012_04.pdf
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Sótthreinsiefni fyrir pimpstein 

Ekki fannst nema eitt fyrirtæki af þessum fjórum hér að ofan sem eru með 

efni til þess að blanda saman við Pimpstein til þess að sótthreinsa hann. Það 

er frá Lúkasi D. Karlssyni. Efni í vökvaformi sem blandast við pimpsteininn 

og samkvæmt framleiðandanum endist það í allt að þrjár vikur.  

 

Þá er áhrfaríkt að nota 2% Virkon sótthreinsilausn í pimpstein.  
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Ýtarefni 

Handþvottur, you tube myndband. https://www.youtube.com/watch?v=Uq-WfmgzRWo 

Handþvottur, you tube myndband https://www.youtube.com/watch?v=RcDx5SA8xF8 

 

Reglugerð um hollustuhætti http://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/umhverfis--

og-audlindaraduneyti/nr/4555 

 

Samræmdar reglur um hreinsun, sótthreinsun og dauðhreinsun áhalda 

http://nepal.vefurinn.is/Nepal_Skrar/Skra_0000721.PDF 

 

 Sótthreinsun á mátum, You tube myndbönd. 

https://www.youtube.com/watch?v=wHefmIuqUVM 

https://www.youtube.com/watch?v=QIhkey8RSGE 

 

Vinnueftirlitið, áhættumat http://www.vinnueftirlit.is/vinnuvernd/ahaettumat/ 

http://www.vinnueftirlit.is/vinnuvernd/ahaettumat/hjalpargogn-vid-ahaettumat/ 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Uq-WfmgzRWo
https://www.youtube.com/watch?v=RcDx5SA8xF8
http://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/umhverfis--og-audlindaraduneyti/nr/4555
http://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/umhverfis--og-audlindaraduneyti/nr/4555
http://nepal.vefurinn.is/Nepal_Skrar/Skra_0000721.PDF
https://www.youtube.com/watch?v=wHefmIuqUVM
https://www.youtube.com/watch?v=QIhkey8RSGE
http://www.vinnueftirlit.is/vinnuvernd/ahaettumat/
http://www.vinnueftirlit.is/vinnuvernd/ahaettumat/hjalpargogn-vid-ahaettumat/
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