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bedövning

edan i det trivsamma vänt -
rummet på kliniken Tre
tand läkare möts patienterna
av en banderoll som

beskriver Wand. 

– Banderollen är jättebra för att kom-
municera att Wand finns. Patienterna
efterfrågar 'den där som ni gör reklam
för'. Andra som fått Wand tidigare vill
ha samma bedövning igen. Det är också
enkelt att pedagogiskt förklara hur den
fungerar för barn eller spruträdda pa-
tienter, berättar Ulrika Molund.

TILLSAMMANS MED SIN MAN Johan Molund
är hon två av fyra (!) tandläkare på
kliniken som startades av tre tandläkare
1983. Den ljusa och fräscha praktiken
ligger i Vällingby. Kliniken har använt
Wand i cirka tio år och när den nya

gene rationen Wand STA (Single Tooth
Anasthesia) kom investerade de i ytter -
ligare sex apparater. 

– Vi har nio apparater nu och tycker att
Wand är fantastisk. Vi har ett delegerat
arbetssätt så det är vanligtvis tand-
sköterskan som lägger bedövningen. Det

innebär att jag hinner göra annat under
tiden och min arbetsmiljö blir lite
lugnare, berättar Johan Molund.

TANDSKÖTERSKAN ULRIKA LINDBÄCK säger
att det var lite läskigt att lägga den
första bedövningen på egen hand.

– Det tog lite tid att lära mig att lägga
bedövningen. Den gamla Wanden var
svårare. Nu är det inga problem. Det är
kul att Wand verkligen används här och
inte står i ett hörn och dammar för att
ingen tar sig tid att lära sig använda
tekniken, berättar hon.

Den nya Wand STA guidar den som ska
lägga bedövningen via ett melodiskt
pip-ljud. Det blir tydligt när kanylen är
korrekt placerad i periodontalspalten,
bedövningen injiceras långsamt under

– en bedövning
för 2000-talet
– Även om vi har använt Wand
länge så uppfattas det ändå
som något nytt och modernt.
För nya patienter upplevs
det som något exklusivt,
säger Johan Molund.
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”Patienter som fått Wand

tidigare vill ha samma

bedövning igen.”

Tandläkare Ulrika Molund



lågt tryck och ett pip-ljud talar om att
bedövningen är klar.

Vilka fördelar ser ni med Wand STA?

– Patienterna slipper mandibularblock-
ering, den skapar mindre skräck,
kanylen är mindre och smidigare att an-
vända. Det är lätt att förbedöva tand-
köttet, säger Ulrika Molund.

Använder ni alltid Wand?

– Inte vid kirurgi, t ex implantatopera-
tioner. Det är nästan enda undantaget
förutom extraktioner. Och vid tand -
lossning undviker vi Wand, säger Ulrika
Mo lund.

Finns det några nackdelar?

– Patienter som är svårbedövade är även
svårbedövade med Wand. Det tar lite
längre tid än en mandibular, säger 
Ulrika Molund.

– Engångskanylerna kostar mycket pen-
gar. Tiden är både en för- och en nack-
del. Visst tar det tid för oss men
samtidigt hinner patienten slappna av
och bli lugnare, säger Johan Molund. 

Vad säger patienterna om Wand STA?

– Patienterna är jättenöjda. De blir ofta
överraskade över att den redan är klar.
'Vad det kändes bra', säger de. Och 'Vad är
det som piper?', berättar Ulrika Mo lund. 
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fakta:
Ulrika och Johan Molund:
träffades på tandläkarutbild-
ningen i Umeå för 17 år sedan
och har tre barn. Efter utbild-
ningen arbetade de bland
annat i Norge. Johan fick er -
bjudandet att börja på Tre
tand läkare när de jobbade i
Trondheim. De har idag fem
minuters restid till jobbet. 

Tre tandläkare & Implantat -
klinik: Grundades 1983 och är
en allmänpraktik som erbjuder
alla olika typer av tandvård;
förebyggande, kosmetisk och
reparativ. Hygienistbehandling
anser de vara en av de vikti-
gaste de kan erbjuda. Dess -
utom erbjuds patienterna
mätning av blodtryck och blod-
socker. Praktiken är handikapp -
anpassad.

Den moderna och ljusa 
praktiken har nio behandlingsrum. 
Receptionen är hjärtat i lokalen.

Wand STA hos Tre
tandläkare.
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UNDER INTERVJUN RUNT KAFFEBORDET
blir det avslutningsvis lite diskussion om
värderingar och olika företagskulturer.

– Här är det självklart att det inte ska
göra ont. På andra kliniker frågar tand -
läkaren ofta om patienten verkligen be-
höver bedövning. Men här utgår tand -
läkarna ifrån att patienten ska få

bedövning. Så det var bara att lära sig
Wand när jag började på Tre tand -
läkare, berättar Ulrika Lindbäck.

– I princip ska ingenting göra ont hos
tandläkaren. Vi tycker att det är viktigt
att erbjuda smärtfri tandvård. Våra
tandhygienister använder också Wand,
avslutar Johan Molund.  !

Här ger tandläkare Ulrika Molund
patienten bedövning med Wand.
Teamet arbetar delegerat så det
är oftast tandsköterskan som 
lägger anestesin.

”Visst tar det tid för
oss men samtidigt
hinner patienten
slappna av och bli
lugnare ", berättar
Johan Molund.

”

Läs mer om Wand och se 
instruktionsfilmer på

shop.unident.se


