SUPRAGINGIVAL TANDRENSNING
I faget Supragingival tandrensning vil du få mulighed for at arbejde praktisk med tandrensning på levende modeller/ kunder.
Kurset vil bestå af kort oplæg og herefter vil du arbejde selvstændigt i klinikken
Du kommer til at arbejde med tandrensning over gingiva niveau samt afpudsning og vi lærer dig at bruge ultralyd
og scaeler (håndinstrumenter).
Instruktion til patienten er en vigtig del af tandklinikassistentens arbejde og derfor vil dette område også være et
stort fokus på kurset.
Formålet med undervisningen er, at du efter kurset kan du arbejde selvstændigt med tandrensning.
Faget afsluttes med en standpunktskarakter efter 7- trins-skalaen og kan tages på 2 forskellige niveauer.

August 2018

TECHCOLLEGE · Rørdalsvej 10 · 9000 Aalborg · Telefon 7250 5100 · techcollege.dk

Niveau: rutine
Tid: 1 uge
Placeres altid 2. uge efter trin 1
KOMPETENCEMÅL:
1. Eleven kender til årsagerne til eksterne misfarvninger og kan skelne mellem eksterne og interne misfarvninger
2. Eleven skal kunne identificere bløde og hårde belægninger
3.	Eleven skal kunne fjerne supragingivale bløde og hårde tandbelægninger samt supragingivale misfarvninger
ved hjælp af maskinelt apparatur og håndinstrumenter
4.	Eleven skal kunne anvende hensigtsmæssig fingerstøtte og anvende sin viden om ergonomi under tandrensning
5. Eleven skal kende til vedligeholdelse af håndinstrumenter til tandrensning
6. Eleven skal kunne skelne sund og inflammeret gingiva
7.	Eleven skal kunne anvende viden om årsagerne til gingivitis og parodontitis ved en individuel vejledning og
instruktion af patienterne
8. Eleven skal have kendskab til generelle sygdomme og medicins betydning i forbindelse med tandrensning
Niveau: avanceret
Tid: 1 uge
Placeres altid 2. uge efter trin 1
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KOMPETENCEMÅL:
1.	Eleven kan forklare årsagerne til eksterne misfarvninger og kan selvstændigt skelne mellem eksterne og interne
misfarvninger
2. Eleven skal selvstændigt kunne identificere bløde og hårde belægninger
3.	Eleven skal selvstændigt kunne fjerne supragingivale bløde og hårde tandbelægninger samt supragingivale
misfarvninger ved hjælp af maskinelt apparatur og håndinstrumenter
4.	Eleven skal selvstændigt kunne anvende hensigtsmæssig fingerstøtte og anvende sin viden om ergonomi under
tandrensning
5. Eleven skal have forståelse af vedligeholdelse af håndinstrumenter til tandrensning
6. Eleven skal selvstændigt kunne skelne sund og inflammeret gingiva
7.	Eleven skal selvstændigt kunne anvende viden om årsagerne til gingivitis og parodontitis ved en individuel vejledning og instruktion af patienterne
8.	Eleven skal kunne redegøre for generelle sygdomme og medtænke medicins betydning i forbindelse med
supragingival tandrensning

