Tandläkarpraktik

För dig som bedriver en tandläkarpraktik finns här viktig information om hur du kan värna om
avloppsvattnet och miljön.
•

Innan en ny lokal tas i bruk för tandvårdsverksamhet ska skriftlig anmälan göras till Miljö- och
hälsoskyddskontoret.

•

Amalgamavskiljare ska finnas installerad vid alla behandlingsstolarna och på den vask eller diskho
som används för rengöring av amalgam-kontaminerad utrustning. Avskiljaren ska:
- vara godkänd enligt tysk norm, dansk testmetod eller EU-standard ISO 11143.
- installeras och skötas i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- vara försedd med flödesbegränsare.
- tömmas/bytas enligt tillverkarens anvisningar, dock minst en gång per år. Innehållet 		
ska hanteras som farligt avfall.
- ha drift- och skötselinstruktioner som är välkända för de som arbetar med avskiljaren.
- rengöras med miljöanpassat desinfektionsmedel enligt tillverkarens anvisningar, för att 		
hindra att amalgamavskiljarens avskiljningsgrad försämras.
- funktionskontrolleras regelbundet (minst en gång per halvår, eftersom en full avskiljare 		
har sämre avskiljningsgrad).
- eventuell bufferttank ska inspekteras invändigt en gång om året. Tanken ska tömmas 		
och rengöras med ett intervall av tre till fem år om inga störningar förekommit. Innehållet
ska hanteras som kvicksilverförorenat farligt avfall.

•

Det gamla vattenlåset vid diskbänken ska hanteras som farligt avfall när installation av avskiljare
görs.

•

Vattenlås på tvättställ i mottagningen och på patienttoaletten ska tömmas regelbundet. Innehållet
ska hanteras som farligt avfall.

•

Avloppsrör på tandvårdsmottagningen ska vara märkta med varningsetikett för kvicksilver.
Varningsetikett placeras synliga för hantverkare på alla avloppsrör från tandläkarstol, tvättställ och
diskbänk som kan tänkas innehålla kvicksilver.

•

Klistra varningsetiketter på bufferttank, slangar och ledningar inne på kliniken och om ni kommer
åt även på avloppsledningar som finns i källaren.

•

Farliga kemiska produkter som kan bytas ut mot mindre farliga produkter ska ersättas med dessa
enligt produktvalsprincipen i 2 kap 4 § miljöbalken.

•

Kemiska produkter och farligt avfall ska lagras och hanteras så att det inte finns risk för spridning
till avloppet.

•

Förorenad utrustning som till exempel instrument, sugsil, slangar med mera ska rengöras vid vask
som är anslutet till amalgamavskiljare och måste vara helt rena från amalgam innan de diskas i
maskin.

•

När en tandvårdsverksamhet ska avvecklas eller underhållsarbete ska utföras (som till exempel
stambyte eller spolning av avloppsledningar) ska anmälan göras till Miljö- och hälsoskyddskontoret
minst sex veckor innan åtgärden vidtas eller avvecklingen sker. Det är viktigt att anlita ett företag
som har kunskap om sanering och rätt teknik för att spola kvicksilverkontaminerade avloppsrör
så att åtgärden inte orsakar utsläpp till mark och vatten. Vid en sanering ska spolvatten och slam
omhändertas som farligt avfall.
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