Specialutgåva

Den mobila kliniken

’’Behovet av mobil tandvård är jättestort’’
säger Terje Persson, leg tandläkare på Folktandvården Seminariet i Uppsala. Läs mer på sid 2.

Besök vår hörna för uppsökande tandvård på Swedental, monter A20:20.

www.dentalservice.se

’’Behovet av mobil
tandvård är jättestort’’
I Sverige har vissa grupper rätt till nödvändig tandvård
och munhälsobedömning i hemmet. Det är de som har ett
mycket stort och långvarigt behov av hjälp med personlig
omvårdnad samt de som omfattas av LSS (Lagen om
stöd och service).
I området Uppsala – Knivsta – Enköping jobbar ett 25-tal personer
med sjukhustandvård på särskilda boenden och i hemmen.
En tandhygienist gör den förberedande munhälsobedömningen, en
tjänst som är gratis och upphandlad av region Uppsala. Sen är det
fria vårdvalet som gäller.
Det finns två fullt utrustade tillfälliga kliniker som flyttas mellan
äldreboenden med 6–7 veckors mellanrum. Valet av den mobila
uniten från UnicLine bidrar till att varje flytt kan genomföras smidigt.

Tandläkare Terje Persson och tandhygienist Camilla Kasbah behandlar
en patient på ett äldreboende i Uppsala. Foto: Magnus Laupa.

För känsliga patienter på särskilda boenden och i hemmen finns

Väl på plats kan man göra enklare lagningar, extraktion, protetik,

de mobila tandvårsteamen som kan utföra bedside-behandlingar.

tandstensborttagning och profylax. Mer avancerad behandling

Bedside-behandlingar

som t.ex rotfyllningar sker på klinikerna.
– Dentalone fungerar utmärkt för de enklare behandlingar som

Terje Persson, leg tandläkare på Folktandvården Seminariet i

vi utför. Vi har inte stött på några problem. En fördel är att ljuset

Uppsala har lång erfarenhet av mobil tandvård:

från instrumenten är så bra och ger ett perfekt arbetsljus, säger

– Många äldre med stort omvårdnadsbehov tappar kontakten med

Terje Persson.

tandvården, behovet av mobil tandvård är jättestort.

Behovet av mobil tandvård blir bara större med åren. Fördelarna

Flera gånger i veckan packar teamet utrustningen som bl.a består

är många, både för patienter och personal och innebär framför-

av Dentalone, mobil röntgen, protetikväska och instrumentboxar.

allt bättre munhälsa hos många äldre.

UnicLine Mobile
Från väskor till komplett unit på 15 min
Mobil unit för äldreboenden, skolor och fältkliniker. Med stol, arm,
instrumentbrygga, fotkontroll, OP-lampa, röntgen och drivenhet med motor,
kompressor och vatten. UnicLine Mobile har samma höga hygienstandard
och ergonomi som en stationär unit.
• Aluminiumarm med steglös justering.
• Brygga med två lågvarvsmotorer, kombinationspruta, scaler och LED-lampa.
• Tydlig, enkel display.
• Tre sugslangar.
• Stolen har tre programmerbara lägen och en lastposition.
• Ljuddämpad enhet med sugmotor (med amalgamseparering),
kompressor, utsug och vattenbehållare.
• Kan beställas med armstöd.

Transportväskorna på hjul har stötdämpad inredning för säker förflyttning.

MyRay RXDC eXTend
i mobil version på stativ
Likströmsröntgen med stabilt självbalanserande

Dentalone mobil utrustning
för bedside-behandlingar

armsystem i aluminium.
• 0,4 mm fokuspunkt .
• Variabel kV – 60, 65, 70 kV.

Lätt att packa upp och ned, enkel att förflytta. Dentalone är utrustad med

• Rektangulärt riktmedel som standard.

sug och kompressor, funktionsdisplay, kolfri motor med led-ljus, scaler

• Trådbunden exponeringskontroll – finns även 		

med led-ljus och kombinationsspruta med led-ljus samt inbyggd flaska för

Nomad Pro 2

med trådlös handkontroll.
• Finns även i modell för vägg eller unit.

vattenförsörjning.

Särskilt tillstånd från SSM för
handhållen röntgen krävs.

Handhållen mobil röntgen
Nomad Pro 2 ger skarpa bilder med hög upplösning och har en teknik
som eliminerar oskärpa från handrörelser.
• Lätt, väger endast dryga 2 kilo.
• Säkerheten är lika hög som med konventionell röntgen, både 		
strålnings- och hygienmässigt.
• Den är mycket lätt att använda, inställningarna ändras snabbt och
enkelt mellan exponeringarna.
• Nomad 2 Pro levereras med en ny förbättrad laddare – batteritiden
räcker till hundratals exponeringar.
• Stativ finns som tillval.

Mach LED 150
liten, lättanvänd OP-lampa
på stativ
• 10.000 lux • Mycket bra färgåtergivning.
• Flera facettlinser ger ett jämnt, skuggfritt sken
över hela arbetsområdet.
• Ljuskäglans diameter regleras med lampans 		
handtag.
• Ljusintensiteten regleras med touchkontrollen.

Viva-Mate G5
Stark portabel motor med led-ljus
Mikromotor med LED-ljus för orala standardingrepp och protesarbeten. Viva-Mate G5 har mycket jämn gång, även vid höga varvtal,
högt vridmoment, låg värmeutveckling samt låg ljud- och vibrationsnivå.
• Uppladdningsbar – batteritid 2 tim.
• Kan kopplas till fotkontroll (tillval).

Vi hjälper er med all dentalutrustning som
behövs för en fungerande tandläkarpraktik.
Vi har lång erfarenhet av service, reparation
och försäljning och vi ställer hårda krav på

Nerikes Dentalservice

Skåne – Kjell Gannby Dental

Jan Funke 070-735 20 29

Kjell Gannby 070-970 70 07

Östergötlands Dentalservice
Jan Funke 070-735 20 29

Gotlands Dentalservice
Niklas Holmbom 070-526 20 90

Skåne – Blömer Dental
Wolfgang Blömer 070-566 83 04

Norrland TS Dental
Niklas Nordström 0935-131 11

Upplands Dentalservice

driftsäkerhet, ergonomi, hygien och design

Göteborgs Dentalservice

på de produkter vi levererar. Vi fortbildar

Freddy Winberg 070-320 15 82

oss kontinuerligt, både på våra produkter

Joachim Johansson 0703-20 05 03

Dentalservice i Svealand

och inom teknisk service.

Anders Bertilsson 0761-40 24 21

Lars Lindell 016-13 14 00

Och vi har alltid personlig kontakt med våra
kunder.

Dentalservice Sydost

Anders Arneklint 070-768 20 36

David Svensson 021-12 56 00

Fredrik Nyman 070-731 08 41

Dentalservice i Stockholm

Kristian Sjöberg 076-805 78 99

Jonas Svärdgren 070-540 06 23

Gunnar Lövgren 070-230 42 27

Christian Lindahl 070-828 97 18

Handla förbrukning i vår webshop!
www.dentalservice.se

Storgatan 22, 753 31 Uppsala
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Svensk Dentalservice
– en kunnig leverantör
med personlig service

