
Protocol Dentago 
 
 

 

Programarea pacienților: 
 
=> Pacienții să nu se întâlnească între ei în sala de așteptare 
 
=> Să nu staționeze în sala de așteptare 
 
=> Intre pacienți să se asigure dezinfecția, aerisirea și pregătirea 
cabinetului pentru următorul pacient; 
 
=>Cel puțin 20 minute între pacienți 
 
=>Păstrarea distanței de 1,5-2 m 
 
=>Poate aștepta afară și va fi contactat telefonic în momentul în care 
trebuie să intre în cabinet  
 
=>In cazul în care pacientul așteaptă în sala de așteptare, timpul de 
așteptare nu va depăși 15 minute 
 
=>Anunțarea pacienților să nu vină însoțiți 
 EXCEPTII (copii, persoane cu nevoi speciale, pacienți foarte vârstnici); 
  
=>Informarea pacienților cu privire la noile reguli privind procedurile 
adoptate la nivelul cabinetului, prin telefon sau e-mail; 
 
=>Afișarea măsurilor și a procedurilor de protecție la intrarea în cabinetul 
stomatologic, inclusiv a măsurilor de distanțare socială pentru a fi siguri 
că toți pacienții care intră în cabinet le respectă;  
 

Amenajare clinica 
 

In sala de asteptare: 
 
=>dezinfectanți pe bază de alcool 60-95%  



=> scaunele vor fi distanțate (1,5-2 m) și vor fi din materiale ușor de 
dezinfectat 
 
=> tastaturile calculatoarelor, laptopurilor sau a altor echipamente 
electronice sau medicale vor fi acoperite cu protecții din plastic ce se vor 
schimba la finalul zilei dacă aparatele au fost utilizate 
 
 
La intrarea în cabinet: 
 
=>La intrarea în cabinetul stomatologic să existe un preș/covoraș 
îmbibat în dezinfectant pe bază de clor 
 
=>să existe dispenser cu substanță dezinfectantă/mijloc de dezinfectare 
(soluții dezinfectante, șervețele dezinfectante, gel) 
 
=> se folosesc recipiente/saci pentru depozitarea bunurilor personale ale 
pacientului (haine, telefon, genți, chei, etc cei galbeni prezenti in 
receptive si in cabinet) 
 
=>revizuirea și reorganizarea corespunzătoare a procedurilor de 
curățenie și dezinfecție a cabinetelor stomatologice, precum și a celor de 
eliminare a deșeurilor infecțioase 
 
=>identificarea suprafețelor ușor de dezinfectat, respectiv a suprafețelor 
care necesită adoptarea de precauții suplimentare pentru protecție; 
 
=>îndepărtarea revistelor, ziarelor, jucăriilor și a altor obiecte care pot fi 
atinse de către pacienți sau personalul medical și care sunt dificil de 
dezinfectat. 
 
=>asigurarea circuitului de lucru cu laboratoarele de tehnică dentară și 
adoptarea de măsuri comune pentru evitarea infecției încrucișate 
 
 
=>managementul corespunzător al resursei umane care asigură 
activitatea stomatologică: personal medical cu vârstă înaintată (peste 65 
ani), cu afecțiuni preexistente sau alte probleme/situații(gravidă) sunt 



percepute cu risc mai mare de a contacta COVID vor fi programati la 
inceput de zi 
 
=>controlul/verificarea aparaturii și a stocurilor de materiale 
consumabile, inclusiv a valabilității acestora saptamanal 
 
=>achiziția în cantități suficiente a consumabilelor, echipamentelor 
specifice de protecție, dezinfectant); se recomandă achiziția 
saptamanala a acestora și evitarea realizării de stocuri. 
 
 
 
 
 

Triajul 
 
 
Triaj epidemiologic telefonic centrat pe identificarea eventualelor semne 
clinice ale infecției cu SARS-CoV-2 : 
- tuse,  
- febră, 
- dureri în gât, 
- dificultăți de respirație 
- sunt in autoizolare/carantină, contacți ai acestora sau contacți ai 
persoanelor cu semne caracteristice infecției cu Sars-Cov-2 
 
!!!Pacienții confirmați cu COVID-19 vor fi direcționați în conformitate cu 
reglementările legale în vigoare :UPU 
 
!!!Pacienții suspecți vor fi temporizați câteva zile, pentru a se urmări 
evoluția bolii, iar dacă tratamentul de urgență este imperativ atunci vor fi 
direcționați în conformitate cu reglementările legale în vigoare 
 
!!!Pacienții fără suspiciune sau confirmare COVID-19 pot fi programați 
pentru tratament stomatologic 
 



!!!!Pacienților deosebit de vulnerabili în cazul cărora se recomandă 
programarea la începutul zilei de lucru pentru a se evita contactul cu alți 
pacienți sau pentru a se limita pe cât posibil acest contact 
 
 
 
 

PREGATIRE INAINTE DE TRATAMENT 
 

IN CABINET: 
1. Stergem cu dezinfectant toate suprafetele, unit blaturi, exterior 

mobile, manere usa 
2. Lasam lampa UV sa actionize-10 minute minim 
3. Lasam geamul sa se aeriseasca tot timpul zilei 
4. Pregatim tot ce este necesar pentru manopera ce urmeaza a fi 

efectuata dupa ce se termina timpul lampii 
 
SOSIREA PACIENTULUI 
1.  I se dau: boneta, masca daca nu are, manusi, botosi, 

               gel dezinfectant 
Se da cu gel, apoi isi va pune capelina masca botosii si manusile. 
2.   Pacientului/însoțitorului i se va măsura temperatura în zona frunții 
înainte de intrarea în cabinetul stomatologic (deși nu este o măsură 
infailibilă, aceasta este eficientă):  

=>dacă temperatura este sub 37,5 grade Celsius pacientul și, după 
caz, însoțitorul, poate intra în cabinet,iar dacă nu are mască i se 
înmânează una 
=>dacă temperatura este peste 37,5 grade Celsius, se reia 
măsurarea acesteia și dacă valoarea se menține, se va renunța la 
programare, se va temporiza tratamentul 
 

3. Vor lua loc in receptie zona 1, 2 sau 3 sau chiar in cabinetul 2 si vor 
complete declaratiile pe proprie raspundere si acord tratament ca sa 
pastram distantarea sociala 
 
4.Nu vor atinge mânerele ușilor, suprafețele meselor, scaunelor etc.; 
ușile vor fi deschise și apoi închise de către personalul medical 
 



5.Pacientul/însoțitorul va completa și va semna chestionarul pentru 
triajul epidemiologic chestionar de evaluare a stării generale  
 

5. Inainte și după terminarea tratamentului,pacienții/însoțitorii vor 
purta mască 

Precauții în timpul efectuării intervențiilor stomatologice 
 
A.Personalul medical pentru suspecții COVID-19 la care NU se 
vor iniția manevre generatoare de aerosoli: 
1-mască chirurgicală simplă SAU tip KN95/FFP2  
2-halat chirurgical cu mâneci lungi impermeabil nesteril 
3-botoși de protecție de unică folosință  
4-mănuși nesterile de unică folosință; 
5-capelină/ bonetă impermeabilă de unică folosință 
6-ochelari de protecție +/-vizieră (scut facial).b)personal medical 
care acordă îngrijiri pacienților suspecți 
 
B. COVID-19 la care se vor iniția manevre generatoare de aerosoli 
1.mască de protecție FFP2/KN95  
2.halat chirurgical cu mâneci lungi impermeabil nesteril 
3. botoși de protecție de unică folosință  
4.mănuși nesterile de unică folosință 
5.capelină/bonetă impermeabilă de unică folosință 
6.ochelari de protecție +/-vizieră (scut facial). 
7.Lampa Uv obligatoriu dupa fiecare pacient 
!!Recomandam a fi redirectionati catre sectile specializate  
 
C.Personal medical care examinează sau acordă îngrijiri 
pacienților confirmați cu COVID-19: 
VEZI PUNCTUL B 
!! În cazul în care personalul nu are la dispoziție echipamentele 
specifice pentru realizarea procedurilor stomatologice generatoare 
de aerosoli, conform recomandărilor Centrului National de 
Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, activitatea 
stomatologică nu se poate desfășura. 
 
TREBUIE SA AVEM: 
1. Apa si sapun -igiena mâinilor,  



2. Folosirea/utilizarea echipamentului individual de protecție, 
igiena respiratorie, instrumente și dispozitive sterile, curățarea și 
dezinfectarea suprafețelor 

!!! ->masca chirurgicală fiind de unică folosință, se schimbă 
după fiecare pacient 
    ->dacă se folosește mască N95, FFP2, FFP3 standard se 
schimba la maxim 4 ore 

3. Ochelarii de protecție sau viziera -se vor dezinfecta după fiecare 
pacient  
4. Ventilație automată sau ventilație naturală FEREASTRA LARG 
DESCHISA 
5. Pe perioada desfășurării intervențiilor stomatologice, ușile să fie 
închise  
6. Evitarea, pe cât posibil, a deschiderii sertarelor pentru a nu se 

contamina conținutul acestora-PREGATIM INAINTE SA VINA 

PACIENTUL SAU DUPA CONSULT 

7.Inaintea tratamentului, cât și la finalul acestuia, se recomandă 

efectuarea de clătiri bucale de minim 30 secunde cu soluții de 1% 

sau 1,5% peroxid de hidrogen ori cu soluții antiseptice de iod 

povidona 0,2%-10%(atenție la reacțiile alergice). 

8. Limitarea procedurilor și a echipamentelor generatoare de 

particule și aerosoli;dacă este absolut necesar a fi efectuate,se 

recomandă ca acestea săfie programate la sfârșitul zilei de lucru și 

efectuate sub protecția de măști N95, FFP2, FFP3  

9.Instrumentarului rotativ, se recomandă utilizarea sistemului de 

izolare cu digă, slefuire cu apa si aspiratie chirurgicala 

-utilizareape cât posibil a instrumentarului de mână 

-Se recomandă înlocuirea realizării de radiografii intraorale cu radiografii 

OPG 

 

La finalizarea intervențiilor somatologice: 

-Dezinfecția suprafețelor și a instrumentarului 

- Aerisire și ventilare a cabinetului stomatologic 



 

b) In vederea completării procedurilor de sterilizare a microaeroflorei se 

va utiliza dupa fiecare pacient: 

- se va realiza dezinfecția completă a echipamentelor stomatologice 

(unitul stomatologic, aparatul de radiologie, corpuri de mobilier, scaune, 

lampă fotopolimerizabilă cu substanțe biocide cu efect virucid conform 

instrucțiunilor producătorului 5 minute. Se pulverizeaza abudent solutie 

de dezifectare, se lasa sa actioneze 5 minute dupa ce am sters in 

prealabil scaunul cu aceeasi solutie. Suprafata pe care este lasata sa 

actioneze trebuie sa fie curata! 

-se va realiza dezinfecția inclusiv a mânerelor ușilor și a 

întrerupătoarelor !!! atentie scurtcircuit 

-piesele de mână vor fi curățate și dezinfectate după fiecare pacient  

-curățarea și dezinfectarea echipamentele de protecție reutilizabile-> 

ochelari de protecție, vizieră,   

C.!! Echipamentele/materialele de unică folosință vor fi depozitate în 

containere pentru deșeuri speciale și vor fi eliminate conform Ordinului 

ministrului sănătății nr. 1.226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind gestionarea deșeurilor 

-Spălarea mâinilor cu apă și săpun și dezinfectarea acestora cu soluție 

hidroalcoolică înainte de apune mănuși 

- Aerisirea/ventilația foarte bună a cabinetuluistomatologic(ușă/fereastră 

deschise pe tot parcursul zilei 

-Lampa UV minim 10 min dupa fiecare pacient 

-Lasat apoi 5minute pentru aerisire  

- Se invita pacientul sa intre 

-Cat timp medicul examineaza, Asistenta pregateste ce este necesar 

pentru manopera 

!!!Ideal sa stim dinainte ce manopera se efectueaza, ata pentru 

pregatirea materialelor necesare, dar si pentru a lasa timp sufficient intre 



pacienti pentru a evita aglomerarea in sala de asteptare si pentru a avea 

timp pentru aplicare protocolului de decontaminare dupa fiecare pacient. 

La inceput de program: 

-se deschid geamurile  

-se igienizeaza toate suprafetele cu Dezinfectant abundent 

-se igienizeaza scaunul inainte de a sosi primul pacient 

-se pune in priza aparatul de sterilizat aer pe baza de uv 

-se dezinfecteaza manerele usilor 

-se dezinfecteaza blatul din receptive si pixurile 

 

La final de program lasam scaunele in baie de dezinfectant 

Se sterg toate suprafetele cu dezinfectant 

Lampa uv se pune in fiecare cabinet 

Se inchid geamurile dupa aerisire 

 

 


