MEGASPACE

by skovsgaard

Understøtter ”high end practise performance”
”Pay back time” på nogle uger

DEN ULTIMATIVE WORKSTATION - LIGE SÅ VIGTIG SOM UNIT.
Producent:
Climo, Drejøvej, DK 9500 Hobro, Danmark

Tlf: 98 51 16 33

www.climo.dk,

Design and concept:
Herluf Skovsgaard, dentist, kursusgiver i arbejdsmetoder og ergonomi etc.
Forfatter til bogen ”DANCING HANDS—train brain and hand” ( Quintessense sept 2013)
Storegade 59, Assentoft DK 8960 Randers, Tlf 86 49 42 75
www.netergonomie.dk
dancinghands@mail.dk
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MEGASPACE HAR OPBVARINGSPLADS sv.t. 23
STANDARDKLINIKSKUFFER.
2,3 m2 opbevaringsplads i skufferne.

NEMMERE, BEDRE, MERE FLEXIBEL
NY STANDARD FOR ”BEST PRACTISE”.
Et ny måde at arbejde på med fremragende funktionalitet
på en ny måde.

MEGASPACE UNDERSTØTTER
”HIGH END” ASSISTANCE
”Alt ” er indenfor rækkevidde for klinikassistenten og også hvis der skal klargøres til en ikke planlagt behandling
behøver hun ikke at forlade sin position ved patienten.

MEGASPACE FLYTTER KLINIKASSISTENTENS
ARBEJDSOPGAVERE FRA FORBEREDELSE TIL
KONTINUERT ASSISTANCE.
MEGASPACE er en udfordring til dig som tandlæge og til
dig som klinikassistent for at forstå og lære at arbejde efter optimale metoder.
MEGASPACE indgår i trænings og uddannelseskonceptet
DANCING HANDS,

MEGASPACE by skovsgaard WORKSTATION
ER LIGE SÅ VIGTIG SOM UNIT OG PATIENTSTOL FOR KVALITET OG PERFORMANCE
FOR KLINIKASSISTENTEN OG TANDLÆGEN.
MEGASPACE ER NYESTE (OG 4.) GENERATION AF WORKSTATIONS udviklet Herluf Skovsgaard .

MEGASPACE :
Mål Bredde: 100 cm, dybde 76 cm.
Patientstol placeres med nakkestøtte i præcis position
25cm mod tandlægen og 25 cm foran hjørnet af bordpladen ved håndinstrumentbordet. (se side 13)
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Der kan evt tilføjes et modul for instrumentkassetter (vist

MEGASPACE— INTERACTIVE DESIGN.
The name MEGASPACE is registred by Mercedes, so therefore the ”full” name is ”MEGASPACE by skovsgaard.”

MEGASPACE workstation er resultatet af principper for ”best practise”
anvendt og på omkring 1000 kurser hvoraf ca 500 har været ”hands on”
arbejdskurser afholdt på tandlægeklinikker. Det har på klinikkurserne været
sjældent at se arbejdspladser for klinikassistent og tandlæge, der understøtter assistance på højt niveau. I de fleste tilfælde har der blot været opstillet en række klinikskabe.
MEGASPACE er en WORKSTATION , der har en gennemarbejdet funktionalitet, der understøtter ”best practise assistance” og løser spørgsmålet om
hvordan man organiserer materialer og instrumenter.
MEGASPACE er en ”all in one” løsning, hvor man ikke har behov for andre
moduler for arbejdet ved patientstolen. Hvis man anvender håndinstrumentkassetter kan man dog placere et skab for opbevaring af kassetter på
klinikassistentsiden af MEGASPACE.
”Tubs” anvendes ikke, da de med MEGASPACE er erstattet af ”klinikkens
vigtigste skuffe” samt store 30 x 45 cm trays der anvendes for materialer til
behandlinger hvor der anvendes mange materialer.

DANCING HANDS
Training brain and hands
DEDUCTIONS AND PRESCRIPTIONS OF:
WORKING METHODS
SKILLS
ASSISTANCE
TEAMWORK
PRECISION WORK
WORKPOSTURES
THE ”HARDWARE”
ORGANISATION
IN DENTAL PRACTISE
700 ILLUSTRATIONS
BY HERLUF SKOVSGAARD, DENTIST DDS
QUINTESSENZ SEPT. 2013

Der er masser af plads og rum på tandlægesiden.
Klinikassistenten kan nemt nå håndinstrumentbordet, arbejdsplade, skuffer
og når der er behov for det store materialetrays på øverste bordplade.
En integreret organisering af materialer og instrumenter resulterer i minimal forberedelsestid også for uventede behandlingsopgaver.
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En ny bog, ”DANCING HANDS” kommer i september 2013 fra forlaget QUINTESSENZ .
DANCING HANDS sætter en—
STANDARD FOR HVAD ENHVER TANDLÆGE OG KLINIKASSISTEN KAN LÆRE.

Klinikassistenten behøver ikke at
forlade patienten. Alle afstande og
er optimale så klinikassistenten kan
nå materialer uden at forlade patienten. Derfor har klinikasstenten
tid til at yde perfekt assistance.

HANDS ON TRÆNINGSKURSER I
MANUELLE ARBEJDSMETODER, ASSISTANCE OG
TEAMWORK.
Kursus kan afholdes på din klinik henv. For nærmere information.

MEGASPACE har også veldefinerede løsninger for DUO-SOLO og for
SOLO arbejdsformer.

Herluf Skovsgaard, tandlæge, Storegade 59, Assentoft, 8960 Randers
dancinghands@mail.dk
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KLINIKASSISTENTENS ARBEJDSPLADS.
UNIT, SÅ KLINIKASSISTENTERNE KAN TAGE UNITINSTRUMENTERNE.
1. UNITINSTRUMENTER over den liggende patient, så både tandlæge og klinikassistent
kan nå dem.
Trefunktionssprøjten på klinikassistentsiden
2. SUGEOPHÆNG tæt ved trefunktionssprøjten, så sug og trefunktionssprøjte kan tages
samtidig
3. UNIT PARKERES på klinikassistentsiden så klargøring af unit sker lige ved siden af instrumentkassetter eller trays.

MEGASPACE WORKSTATION, ER LIGE SÅ VIGTIG SOM UNIT.
4. HÅNDINSTRUMENTBORD mellem tandlæge og klinikassistent ud for øverste venstre
side af patientens hoved.
Her kan håndinstrumenterne nås både af klinikassistent og tandlæge med DUO og med
SOLO instrumenttransfer-metoderne.
5. STORT ARBEJDSBORD ved siden af håndinstrumentbordet så der er god plads til klargøring af materialer.
6. KLINIKKENS VIGTIGSTE SKUFFE. Skuffen kan åbnes under behandlingen. Her opbevares
alle de småmaterialer der bruges ofte. Indholdet tages med en pincet.
7. MATERIALEBAKKER.
Opbevaring og arbejdsposition for MATERIALEBAKKER. Materialer til behandlinger som
endodontisk behandling og krone/brobehandling opbevares på store 30 X 45 cm bakker i
underskabets skuffer. Når de anvendes, placeres de på arbejdspladen over klinikkens vigtigste skuffe.
8. COMPUTERARBEJDSPLADS.
Minitastaturet er ophængt så bordpladen kan anvendes til klargøring.

TANDLÆGENS ARBEJDSPLADS.
Tandlægen har meget rum og plads og kan arbejde i alle positioner.
kan tage håndinstrumenter med solo- transferteknik.
har arbejdsbord i to niveauer.
har tastatur og computerskærm, der drejes mod brugeren
kan nå de nærmeste 30—40 cm af alle skuffer også når de er
trukket helt ud.

MATERIALER TIL ALLE BEHANDLINGER (undtaget kirurgi) opbevares i MEGASPACE.
Klinikassistenten behøver ikke at forlade sin arbejdsplads.
Alt er indenfor rækkevidde i stedet for at være spredt ud over et større areal.
Underskuffer kan også anvendes til et antal håndinstrumentkassetter.

4

Klinikassistenten tager materialer i ”klinikkens vigtigste skuffe” med en
nedadrettet pincet

Klinikassistenten kan under behandlingen nå instrumenter i de yderste ca 10 cm
af underskufferne.

Tandlægen kan nå materialer mv i sin side af ”klinikkens vigtigste skuffe”.

Tandlægen kan nå instrumenter, materialer til lokalbedøvelse etc i de nærmeste
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ca 10 cm af underskufferne, også når de er trukket helt ud.

FORBEREDELSE TIL
ENDODONTISK BEHANDLING.
STOR 30 X 45 CM MATERIALETRAY MED ENDODONTI ER
TAGET FRA ENDO-UNDERSKUFFEN OG PLACERET PÅ ØVERSTE BORDPLADE.
Endo-instrumentcasette er placeret på håndinstrumentbordet.
Forberedelserne kan gennemføres meget hurtigt uden at klinikassistenten skal forlade arbejdspladsen. Alt er indenfor rækkevidde.

FORBEREDELSE TIL EN
KRONE/BRO BEHANDLING.
STOR 30 X 45 CM MATERIALETRAY FOR KRONE/
BROBEHANDLING ER TAGET FRAFAST PROTETIK UNDERSKUFFEN
OG PLACERET PÅ ØVERSTE BORDPLADE.
I denne skuffe findes desuden
aftryksskeer, aftryks”pistoler”
prov kroner etc.
Forberedelserne kan gennemføres meget hurtigt uden at klinikassistenten skal forlade arbejdspladsen. Alt er indenfor rækkevidde.

COMPUTERSSKÆRM, MUS OG ”KLAP
NED” TASTATUR FOR KLINIKASSISTENTEN.
COMPUTERSKÆRM MUS OG TASTATUR (LILLE VERSION) FOR TANDLÆGEN.
Tandlægens computerskærm drejes mod tandlægen
(ses ikke her)
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1/2 m2 arbejdsbord for klinikassistenten.
HÅNDINSTRUMENTBORD MED OPHÆNGT PÅ DOBBELTARTIKULERET ARM.
Klinikassistenten rækker håndinstrumenter frem til tandlægen med klassisk instrumenttransferteknik.
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30x45 cm MATERIALETRAY FOR ENDODONTISK BEHANDLING
til venstre. Når den er i brug placeres den på øverste bordplade. I skuffen er også andre materialer for endodonti.
Til højre serviettter mv for patientskift.
”KLINIKKENS VIGTIGSTE SKUFFE” Småtingskassetter med rum i forskellige størrelser til småmaterialer
der anvendes hyppigt. Indholdet tages med en pincet ”fra oven”

Håndinstrumenter opbevares i underskufferne sterilforpakket og lagt i instrumentkasettebunde —

—eller i en åben instrumentholder der ”regelmæssigt”
steriliseres. Håndinstrument-kassetter kan også opbevvares i en skuffe. Efter en behandling, hvor en kassette er
taget i brug erstattes den med en ny med samme indhold.

30 X 45 cm MATERIALETRAY FOR FAST PROTETIK. Når den tages i brug placeres den på øverste bordplade. Pistolerne placeres på nederste bordplade sammen med de valgte aftryks8
skeer.

MATERIALS OG INSTRUMENTER ORGANISERES I
MEGASPACE MED ET MATRIXSYSTEM.
Organiseringen er vigtig for at opnå det bedste udbytte ved at anvende MEGASPACE.
HVAD KLINIKASSISTENTEN KAN NÅ !
De materialer (og i underskufferne også instrumenter) som anvendes hyppigst placeres hvor de er hurtigst for klinikassistenten at tage UNDER EN BEHANDLING.
Dette er markeret med rød ASS 1 (for klinikassistentens 1. prioritet)
Mindre hyppigt anvendte materialer (og instrumenter) placeres i
det orange felt ASS 2.
Sjældent anvendte materialer (og instrumenter) placeres i det lysorange felt ASS 3
HVAD TANDLÆGEN KAN NÅ !
Tamdlægen kan nå en den nærmeste del af skufferne. Materialer (og instrumenter i
underskufferne) som tandlægen har brug for at tage placeres i dette rum
Den del af en skuffe som er nemmest at nå er markeret ved en ”tæt” ”crossed” felt
markeret D 1 (D for ”Dentist”)
Den del af en skuffe som er lidt længere væk men som kan nås er markeret med et
”åbent” ”crossed” felt og D 2
Det felt, der kan nås både af klinikasstent og tandlæge fremgår af matrix nedenfor til
højre.

ASS 3

D1

ASS 1
UNDERSKUFFE no 1 og 2 TANDLÆGEN
Tandlægen kan nå de venstre 10 cm af
skufferne men i fuldt 60 cm udtræk og afhængig af hvor meget skuffen er åbent.
Hvis tandlægen nogle gange arbejder alene
placeres materialer og instrumenter som
tandlægen selv ønsker at tage—her.

UNDERSKUFFE no 1 og 2 KLINIKASSISTENTEN
Under en behandling kan klinikassisten kun
åbne disse skuffer ca 10 for at tage et instrument i den yderste del af skuffen. Det venstre felt (rød ASS 1) er nemmest at nå.

F. eks. Underskuffe no 1 felt D1
Extra håndinstrumenter.
Underskuffe no 2 felt D1.
Alt relateret til lokalanalgesier.

F. eks. underskuffe 1.
Den yderste del af skuffen anvendes til instrumenter der ikke indgår i behandlingskassetterne. De instrumenter der hyppigst kan
være brug for placeres i felt rød ASS 1

ASS 2
D1 D2

”Klinikkens vigtigste skuffe”, hvad
tandlægen kan nå.

ASS 1
”Klinikkens vigtigste skuffe”, hvad klinikassistenten kan nå (farvet) kombineret med hvad
tandlægen kan nå (”crossed”)

Et eksempel: An example: Hvis der anvendes borstandere for hver behandling har
man lejlighedsvis brug for ekstra bor. En stor borstander med ekstrabor/
diamanterog refill bor/diamanter (til behandlingsborstanderne) kan placeres i det
fælles felt D 2 og ASS 2.
Hvis der ikke anvendes borstandere for hver behandling placeres den ”generelle
borstander” hvor både klinikassistent og tandlægen nemmest kan tage et bor/
diamant nemlig i det fælles felt D 1 og ASS1

ASS 2

LARGE
MATERIAL
TRAY

UNDERSKUFFE NO 3, ”ENDOSKUFFEN”
Hyppigt anvendte materialer er placeret
påFrequent used materials are placed 30
x 45 cm ”stor materialetray” som under
brug placeres på øverste arbejdsbordplade på MEGASPACE.
Hvis tandlægen arbejder alene—ex ved
nødbehandling— drejes den store materiale tray mod tandlægen som nu nemt
når indholdet.

F. eks. underskuffe 2.
(til venstre (felt D1) ”alt” til lokalanalgæsi.
Resten af den yderste del af skuffen anvendes til supplering af evt instrumenter der
mangler i instrumentkassetten
The orange part of drawer 1 and 2 is used
for materials and instruments not so often
used and light orange part when seldom
UNDERSKUFFE NO 4, FAST PROTETIKSKUFFE
Anvendes som underskuffe no 3 med 30 x 45
cm ”stor materaletray” med materialer til fast
protetik. I højre side opbevares aftryksskeer
UNDERSKUFFE NO 5, - til disposition
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ARBEJDSMETODER, ASSISTANCE OG ABEJDSSTATION
INTERAGERER MED- OG FORÅRSAGER HINANDEN.
En vigtig del af formålet med en optimal assistance er følgende;
Tandlægen skal kunne arbejde med uforstyrret koncentration uden at skulle se væk fra eller række væk fra patientens mund.
Dette medfører at:
TANDLÆGEN SKAL KUNNE HOLDE ØJNENE VED ARBEJDSOPGAVEN uden at skulle se væk, så længe det er nødventigt og behageligt.
TANDLÆGEN SKAL KUNNE HOLDE HÆNDERNE VED ARBEJDSOPGAVEN uden at skulle være nødt til at række væk
fra patientens mund.
Heraf følger:
Klinikassistenten skal række alle håndinstrumenter og hvis muligt også unitinstrumenterne såvel som materialer til
tandlægen hånd.

HANDINSTRUMENTBORDET.
For at kunne række materialer og instrumenter til tandlægen skal klinikassistenten have nem adgang til håndinstrumentbordet.
Hvis håndinstrumentbordet er placeret til højre for patienten kan klinikassistenten ikke nå instrumenterne.
Hvis håndinstrumentbordet er placere over patienten opstår der to problemer:
For det første: Hvis det medfører at unitinstrumenterne placeres på højre side af patienten kan klinikassistenten
ikke nå dem forberede dem og række dem til tandlægen (og det kan tandlægen heller ikke uden at vride sig til
højre når der arbejdes i kl 9-10 position)
For det andet: Når tandlægen arbejder med horisontal patient for at kunne arbejde i en god arbejdsstilling vil
håndinstrumentbordet blive placeret så højt over patientens bryst at det er svært for klinikassistenten at tage
Dem. (med mindre tandlægen er lille)
Hvis håndinstrumentbordet placeres ved unit på klinikassistentens side vil det forhindre at sugene placeres helt
fremme ved de centralt placerede unitinstrumenter, hvor de er nemme at tage for klinikassisten og ende i en position bagved klinikassistentens venstre arm.
KONKLUSIONEN FOR PLACERINGEN AF HÅNDINSTRUMENTBORDET ER DEN SAMME SOM DEN HAR VÆRET I OMKRING 50 ÅR og som stadig er korrekt
For at understøtte kvalItets assistance skal håndinstrumentbordet være placeret bagved-tilvenstre for patientens
hoved.
Derffor er håndinstrumentbordet integreret i MEGASPACE og ophængt på en bevægelig arm, som vist tidligere.
Nu skal såvel klinikassistent som tandlæge lære de arbejdsmetoder der anvendes. De er beskrevet i ”tegneserien”
på næste side.
Indlæringen sker ved repetition mange gange på samme måde som en musiker, dancer eller atlet træner
Klinikassistenten tager håndinstrumentet med venstre hånd der krydses over til håndinstrumentbordet (højre
hånd kan være optaget af det store sug). Håndinstrumentet rækkes derefter frem til tandlægen hånd foran patientens mund.
Hvis tandlægen har brug for selv at tage et håndinstrument tager tandlægen det selv med venstre hånd og rækker
det til højre hånd. (left to right hand transfer). Det kan gøres i en fin arbejdsstilling og på under 1 sekund. Se
”tegneserien”

.

ARBEJDSBORD I 2 NIVEAUER GIVER MEGEN PLADS TÆT VED PATIENTEN.
I alt næsten 1 m2 arbejdsbord med masser af plads til klinikassistent og tandlæge.

OPBEVARINGSPLADS
På mange klinikker bruger klinikassistenten meget til at tage materialer frem og klargøre dem til en given behandling. Ofte må hun rejse sig for at hente instrumenter og materialer til en uforudset behandling. Man kan i nogle
tilfælde beskrive det somen slags ”jogging program”

MEGASPACE RUMMER ”DET HELE” og klinikassistent kan blive ved patienten også ved uforberedte behandinger.st.

DET SAMLEDE OPBEVARINGSAREAL SVARER TIL CA 22 STANDARDKLINIKSKUFFER
KLINIKKENS VIGITIGSTE SKUFFE.
Opbevaringsarealert er 0,360 m2 hvilket svaret til 3 standardskuffer. (eller 2-3 tubs)
Med småtingsindsatsene bliver ”materialetætheden” meget stor. Der kan som det ses af foto tidligere opbevares
om mod 100 småmaterialer.
Dette kan includere ”alt til composite”
Materialer i skuffen tages med en ekstra pincet der ikke bruges i patientens mund. Skuffen lukke straks efter brug
Materialer og instrumenter organiseres i et matrixsystem beskrevet tidligere

STORE 30 X 45 CM MATERIALETRAYS.
De anvendes til opbevaring af materialer til behandinger hvor der anvendes mange materialer som endodonti og
fast protetik.
Materialetrayen erstatter ca 2 konventionelle tubs, og er meget nemmere at bruge, da den lave kant tillader materialerne at ses og tages ”fra siden”
Materialetrayen opbevares i den tilsvarende skuffe (”endoskuffen” eller ”fast protetikskuffen”)
Som forberedelse til en behandling tages materialetrayen i skuffen og placeres på øverste bordplade og nu er hele
indholdet ”klar til brug”

TANDLÆGENS ARBEJDSPLADS.
Tandlægen har sin arbejdsplads på venstre side af MEGASPACE. Her er der plads og rum og man føler sig ikke
klemt inde. På bordpladen er der plads til et computertastatur, bedst i lille version (ex fra Logitec) På den øverste
bordplade kan f. eks placeres modeller, der kan inspiceres i kort afstand for præcisionssyn, uden at tandlægen skal
bøje sig nedad.

UNDERSKUFFERNE ER MEGET STORE. De har fuldt udtræk på 60 cm og er 90 cm brede.
Hver skuffe har en opbevaringsflade med fuld åbning 0,560 m2 hvilket svarer til mere end 4 standardklinikskuffer
(med et åbningsareal på 0,130 m2)
Underskufferne leveres uden indsatse. Det foreslås at de øverste to skuffer indrettes med ”halvformat” aluminiomskasettebunde som klinikken selv køber ved et dentaldepot. (eller på www.nichrominox.com)minium.
Håndinstrumenterne kan opbevares i sterilposer. Hvis det foretrækkes at opbevare instrumenter ”åbent” placeres
de i in instrumentholder i en stor aluminiumskasettebund
Under en behandling er kun de yderste 10 cm tilgængelig for klinikassistenten.
Se ”matrixorganisationen” tidligere.
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GUIDE FOR INSTRUMENT GRIP AND INSTRUMENT TRANSFER.
TIMES
50 REPATED EXERCISES MADE 3-5
HERLUF SKOVSGAARD , DENTIST ,CONSULTANT AND LECTURER IN ERGONOMICS
THE METHODS CAN BEST BE LEARNED BY

ASSISTANT USE SUCTION AND SYRINGE
,- TO RETRACT SOFT TISSUE
, TO
CLEAN MOUTH, TO DRY CAVITY OR TO DRY MIRROR
, WHEN DENTIST IS
WORKING WITH MIRROR AND SPRAY, AT THE SAME TIME
.

4-HANDED INSTRUMENT TRANSFER:
ASSISTANT TAKES HANDINSTRUMENT WITH LEFT
HAND ON INSTRUMENT TRAY PLACED AS SHOWN

.

25 CM BETWEEN MICROMOTOR- CONTRADENTIST TAKES UNITINSTRUMENT ASSISTANT TAKES SUCTION TIP
ANGLE AND THE MOUTH OF THE PATIENT
.
WITH A FINGER, BEFORE HAND
WITH RIGHT HAND.
IS CLOSED.

NEW INSTRUMENT PARALLEL
WITH USED INSTRUMENT
.

SOLO- INSTRUMENT TRANSFER FROM TRAY -AND IS READY TO TRANSFER WITH NEW
DENTIST TAKES NEW INSTRUMENT WITH
INSTRUMENT PARALLEL TO USED ONE
LEFT HAND

LITTLE FINGER READY.

LITTLE FINGER TAKES USED
INSTRUMENT

UNIT TRAY FOR SOLO
- WORK
DENTIST TAKES INSTRUMENT
“FROM BELOW”.

-AND ASSISTANT PLACES NEW

USED INSTRUMENT IS PLACED
INSTRUMENT IN DENTISTS HANDI ON TRAY.
IN EXACTLY SAME POSITION
.
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USED INSTRUMENT IS TAKEN WITH USED INSTRUMENT IS TAKEN AND WHICH PLACES NEW INSTRUMENT THIS CAN ALSO BE DONE WITH A
LEFT HAND BETWEEN MIDDLE
LEFT HAND HAS BEGUN TO
IN RIGHT HAND, WITH KEPT
MIRROR IN “REST POSITION” AS
FINGER AND INDEX- FINGER
.
ROTATE A BIT
SUPPORT ON HEAD OF PATIENT
SHOWN.

0

0
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HUSK VENLIGST FØLGENDE, NÅR DU
KØBER EN MEGASPACE.
MEGASPACE er 76 cm dyb så døråbninger skal være mindst 80 cm.
Udmål MEGASPACE position i forhold til væg og patientstol meget præcist. Læs instrallationsplanen grundigt for at sikre korrekt position for
optimal funktion.
Målene i forhold til patientstolen skal tages med stoleryggen horisiontalt o placeret i den højde hvori du arbejder.
Det kan medføre at patientstolen skal flyttes.
(der kan også bygges et panel bag MEGASPACE, for at opnå de korrekte
dimensioner, se det 15 cm dybe blå panel bag MEGASPACE på de fleste
fotos.
Husk at bestille småtingsindsatse hos Climo til ”klinikkens vigtigste skuffe”. Bestil desuden mindst to 30 x 45 cm store materialetrays. Evt yderligere for ex provisoriske kroner.

SMÅTINGSINDSATSE MED INDDELINGER FOR ”KLINIKKENS VIGTIGSTE SKUFFE”
Mål 15 x 18 cm. De røde tal på fotoet viser antallet af små rum i hver indsats

Klinikken skal selv købe halv-kasettebunde til ruminddeling af de to
øverste underskuffer fra dentaldepot eller på www.nichrominox.com

Småtingsindsatsene ovenfor er følgende.

Evt købes helkasettebunde med instrumentindsatse .

2
2
1
4
7

stk
-

med
-

24 små rum
15
9
3
no
-

Specificer antal og type ved købet af en MEGASPACE
BEMÆRK. Småtingsindsatsene er thermosensible og kan ikke sterilseres og ikke desinficeres i thermodesinfectior. Manuel rengøring med varmt vand med detergent.
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MEGASPACE INSTALLATIONPLAN.
100 cm

50 cm

76 cm
100 cm

25 cm

175 cm minimum
285 cm minimum

350 cm minimum

Afstanden mellem den øverste del af patientstolens nakkestøtte med stoleryggen i vandret position (og i
din arbejdshøjde) VÆG A er kun 100 cm. Dette er det samme som– eller kortere end gennemsnit for
traditionelle arbejdspladser.
Mange tror at afstanden er meget længere, men sådan forholder det sig ikke.
Positionen af patientstolen i forhold til MEGASPACE, skal være præcist som markeret på tegningen.
Det sikrer at tandlægen kan arbejde i alle ”klokkepositioner” fra 9 , 10 , 11 to 12 og sikrer at tandlægen
får frirum om MEGASPACE.

25 cm
110 cm minimum

Position forhold til patientstol, unit og vægge.
Det er vores erfaring at du som køber må gennemlæse følgende grundigt, så du selv kan aktivt medvirke
til at sikre at udmålingen og opstillingen af MEGASPACE i forhold til vægge, patientstol og unit sker korrekt så du sikrer optimal funktion.
Med venlig hilsen, Herluf Skovsgaard.

VIGTIGT. Der må ikke placeres moduler, skuffelementer eller lignende på tandlægesiden af MEGASPACE der skal være mindst 80 cm frirum her.
På klinikassistentsidens sikrer den precise position at alt er indenfor bedste rækkevidde.
VIGTIGT. Bemærk at målene på positionen af patientstolen er udmålt fra øverste del af nakkestøtten med
stoleryggen i horisontal position OG STOLEN INDSTILLET I TANDLÆGENS ARBEJDSHØJDE.
Patientstole med sidelift bevæger sig verticalt op/ned, her er ingen problemer.
Men mange patientstole bevæger sig i retning af stolens fodende når de hæves til arbejdshøjde (med
horisontal stoleryg) , og jo højere arbejdshøjden jo længere er bevægelsen. Den horisontale bevægelse
kan være over 15 cm.
(enkelte stole som Technodent og Flex Integral bevæger dog i modsat retning)
KLINIKASSISTENTES SIDE, VÆG B
Fra patietntstolens midlinie til VÆG B bag klinikassistenten skal afstanden være mindst 175 cm. Derved vil
der være plads til at unitbroen parkeres på klinikassistantsiden samt plada til klinikassistentens stol når
behandlingen er afsluttet.
Hvis unitbroen ikke parkeres på klinikassistentsiden kan afstanden til væg B reduceres med 25 cm,
KLINIKASSISTENTENS VASKELEMENT
Dette element er 60 cm bred, se 3d design nr 3 næste side. Hvis dette vaskelement placeres til højre for
MEGASPACE, som vist skal afstande til væg B øges med 10 cm. Dette vaskelement er forsynet med en
”bowle” hvorved bordhøjden af vaskelement og MEGASPACE er den samme
Det vægmonterede modul rummer plads for handsker, servietter, sæbe, alcogeldispenser.
Alternativt kan et vaskelement for klinikassistenten placeres ved væg B som markeret på tegningen til
venstre. I dette tilfælde kan et- - OPBEVARINGSELEMENT FOR KASETTER ELLER TRAYS KAN PLACERES PÅ HØJRE SIDE AF MEGASPACE.
evt med et vægelement ovenover der anvendes til ”det der anvendes ved patientskift”
TANDLÆGENS VASKELEMENT.
Hvis der anvends alcogeldesinfektion af hænderne før der tages handsker på kan man evt overveje om
der behøves 2 vaskelementer i behandlingslokalet. Men så bør det fælles vaskelement nok placeres som
markeret på tegningen til venstre.
PLACERINGEN AF VINDUER ER FRI (undtagen hvor der evt er placeret et vægmodul)
DØR FOR TANDLÆGE OG PATIENT KAN PLACERES PÅ VÆG A, VÆG D OG VÆG C. Desuden kan der place13
res EKSTRA DØR TIL KLINIKASSISTENTEN på VÆG B

MEGASPACE 50 cm fra væggen til højre
Et eller to vaskelementer.
Bemærk 2 computerskærme anbefales

MEGASPACE med 50 cm modul med reoler for kassetter eller
tray + vægmonteret opbevaringsskab.,
Et eller to vaskelementer.
Bemærk 2 computerskærme anbefales

MEGASPACE med et 60 cm vaskmodul til højre, monteret
mod bowl og et vægmodul for handsker, servietter alcogeldispenser. .
Bemærk at afstanden til væggen til højre skal forøges med
10 cm i forhold til tegningen på forrige side..
Bemærk 2 computerskærme anbefales.
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APPARATER, DER ANVENDES AF KLINIKASSISTENTEN.

HVOR SKAL COMPUTEREN PLACERES.
Afhængig af størrelsen er der flere muligheder
Hvis computeren er en lille ”client”, som aldrig skal røres kan den placeres i MEGASPACE
sokkel

Kapselblander og lignende placeres på et modul på højre side af MEGASPACE,
POSITON E .
Små apparater incl ladeagreggater kan placeres på højre side af MEGASPACE

APPARATER DER ANVENDES AF TANDLÆGEN.
Der er lavet en installationskanal mellem sokkel og øverste bordplade..
Hvis computeren har et stort kabinet kan det placeres i et modul på højre side af MEGASPACE, (evt i ene side af et kasettemodul) eller i en skab på tandlægesiedn (mindst 80 cm fra
MEGASPACE.
Hvis computeren har et slankt kabinet kan det evt placeres på tandlægesiden af MEGASPACE.
Hvis computeren har et lavt fladt kabinet kan et evt placeres under computerskærmene.

HVOR PLACERES ”APPARATER” SOM KAPSELMIXER, ELEKTROKIRURGI, ”PROFY-ANLÆG” MV.

20cm vægmonteret hylde

A

MEGASPACE

B

Positionen er afhængig af hvor hyppigt apparatet anvendes
Hvis et electrosurgery apparat anvendes sjældent kan det opbevares i nederste underskuffe og placeres på øverste bordplade POSITION C , når det skal bruges
Ledningen til håndstykket hænger ned på tandlægesiden af MEGASPACE og håndstykket
placeres i instrumentkassetten, POSITION D.
Klinikassistenten rækker håndstykket from til tandlægen eller tandlægen tager det selv
med ”left to right hand transfer” metoden
If et apparat anvendes hyppigt kan de placeres bagerst til venstre på MEGASPACE bordpladen POSITION B og trækkes fremad, når det skal bruges.
Håndstykket placeres også her i håndinstrumentkassetten med slangen hængende ned
på tandlægesiden af MEGASPACE.
Andre apparater kan placeres på en 20 cm bred (ikke bredere) hylde monteret på væggen på tandlægsiden af MEGASPACE. POSITION A
Når det skal benyttes kan det flyttes frem til POSITION B.
Håndstykke og slanger som ovenfor.

50 cm module

E
C

RØNTGENAPPARATETS POSITION
Den ideelle position er på væggen på tandlægesiden af MEGASPACE.
Den horisontale bærearm for røntgenapparatet skal være mindst 80—90 cm lang, så
man er i stand til at foretage en optagelse af underkæbefortænder med patienten i
halvsiddende stilling Vægbeslagget monteres så den horisontale arm netop svinger ind
over de to computerskærme på øverste bordplade på MEGASPACE. Det vil i de fleste
tilfælde være ca 160 cm over gulvet.
Vægbeslaget kan placeres på væggen over POSITION A på skitsen til venstre.
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