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- og tager særlige hygiejnemæssige  
hensyn til dig som patient.

Vi har åbent

Mandag d. 20. april kl. 8 genåbner vi her på Lystrup Tandklinik, og vi glæder os til igen at tage imod alle vores patienter. 

Hvis du allerede har en tid hos os, skal du bare møde op - nøjagtig som før. Dog må du ikke komme, hvis du har influenza-

agtige symptomer og i så fald skal du ringe til os på forhånd og melde afbud på 8622 1390. 

Måske er du usikker på, om det i forhold til corona nu også er sikkert at møde op hos tandlægen. Her kan vi berolige dig 

med, at vi som netop tandlæger i forvejen er eksperter i hygiejne og i denne situation tager alle tænkelige hygiejnemæssige 

 hensyn til vores patienter. Personalet er iført både medicinsk mundbind, værn for øjne, handsker og engangsdragter - jvnf. 

Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 

Vi vil have færre patienter, således at der kan sørges for behørig afstand i venteværelse - og at der er ekstra tid til at 

 descinficere klinikkerne efter myndighedernes regler og retningslinjer. Alle patienter skal selvfølgelig også afspritte hænder 

ved ankomst til klinikken. 

Er du særlig sårbar i forhold til corona, kan du alligevel sagtens komme til tandlæge - så vil vi rigtig gerne have, at du  

ringer til os på forhånd, så vi kan tage ekstra hensyn til dig - ring på 8622 1390. Ellers kan du sende os en mail på  

info@lystruptandklinik.dk. 

Har du i det hele taget spørgsmål om dit næste besøg hos os - så ring og spørg. Vi vil gerne benytte lejligheden til at sætte 

 fokus på vigtigheden af at passe sine tænder med regelmæssige tand lægebesøg som tidligere, og vi glæder os til at se dig igen.

Med venlig hilsen

Tandlægerne

Lasse Hansen, Annette Maarup og Inge Schrøder


