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Tjenester

og opplæring

Jacobsen

Dental har et system for å gi kundene sine opplæring

Opplæringen

inkluderer

gjennomført

opplæring.

Forhandler
og CBCT.

ansiktsradiolog.
kjøper CBCT,

strålevern

hjelper

ganger

og kundene

Dental

vegger.

røntgenapparater.

Dette

de har kjøpt.

å finne

på

område» for rom med OPG

en fysiker

og en kjeve— og

som kundene
opplæring,

får når de
som kan brukes

prosedyrer.
av rom hvor

for å sjekke
blir gjort

Forhandler

eller «overvåket

med CBCT

prosjektering

målinger

i det apparatet

får dokumentasjon/opplæringsbevis

har også eksempelprosedyrer
i strålevern
og apparatspesifikk

skal lage egne

tilbyr

blir det gjort

eksisterende

kundene

Jacobsen
Dental
inkludert
prosedyre

som mal når kundene
Jacobsen

Authority

av kunder

tilbyr kundene skilt med «kontrollert»
Forhandler

Safety

røntgenapparat

med måleapparat

bør sjekke

skal installeres.

om det er tilstrekkelig

skjerming

som brukes

med for eksempel

til service

fysiker,

Noen

i allerede
av

om måleutstyret

som

brukes er egnet for formålet.
Jacobsen
også

Dental

opplyst

informerer

kundene

om at de må melde

om i et informasjonsbrev

som kundene

røntgenapparatet

til DSA. Dette

er

får ved installasjon.

Kvalitetssystem
Jacobsen
Dental er lSO-sertifisert
blant annet finnes flere prosedyrer

(ISO 9001) og har et egenutviklet
kvalitetssystem,
der det
og instrukser
i strålevern.
Prosedyrene
blir oppdatert

jevnlig.
Blant

prosedyrene

opplæring

er et dokument

i når apparatet

som beskriver

installeres

hva kunden

hos kunde.

skal informeres

Forhandler

har også

skal sjekkes på service og kvalitetskontroller

av røntgenapparater.

strålevern

for eget

ulike

anbefaler

DSA at disse rutinene

Kompetanse
Ansatte

personell

er nedfelt

og opplæring

i Jacobsen

i flere

fårjevnlig

opplæring

system

hvem

for å dokumentere

DSA opplevde
Veileder

i strålevern,

ca. annethvert

som har fått

at strålevernkoordinator

samarbeidsavtale

Dental

strålebruk

opplæring.

tilpasset

sine arbeidsoppgaver.

år. Jacobsen
intervjuer

Dental har også et

avdekket

at ansatte

røntgen,

påvirker

stråledosen,

seg grundig

fysiker,

inn i strålevernlovgivningen
Forhandler

noe DSA ser på som positivt.

kundene

sine service

OPG og cephalostat,

herunder

og kontroll

omfatter

av strålekildene

kontrollene

sjekk

de selger.

av parametere

og dose. Kontroll

parameterne
med tilhørende
toleransegrenser,
er i samsvar
Mal for servicerapport
inneholder
en rad «dosemåling
utført

med internasjonale
i henhold
til krav».

bør utvides slik at det tydeligere
stråledose kontrolleres.

CBCT

Dental

har også

servicetekniker
som skal utføres,
inkluderer

både

og

har også

måling av kV, eksponeringstid

Jacobsen

har

av røntgenapparatur

tilbyr

intraoral

har satt

i tannlegevirksomheter.

med medisinsk

og kontroller

Jacobsen

i

oversikt,

i strålevern.

14, som gjelder

Service

For å få en bedre

i strålevern

Dental

gitt opplæring

kompetanse

for hva som

Opplæringsrutinene

blir samlet i én prosedyre.

Blant annet har en fysiker
god

prosedyrer.

om og få

en instruks

samarbeider

med fysiker

om kvalitetskontroller

samarbeidsavtale

som utfører

kvalitetskontrollene,

kontroll

resultatene

av disse
anbefalinger.
Denne raden

kommer frem at også andre eksponeringsparametere

en uavhengig
tolker

For
som

og skriver

med samme
mens
rapport.

av eksponeringsparametere
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av CBCT. Tannklinikker
fysiker.
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Kontrollene
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