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Eija Similä, 

 Leikkaussairaanhoitaja, hygieniavastaava 

Keskusleikkausosasto 

Oulun yliopistollinen sairaala 



Aseptiikka 

                                  

Tarkoittaa kaikkia toimenpiteitä tai toimintatapoja, joilla pyritään ehkäisemään ja 

estämään infektioiden syntyä. Aseptiikan avulla estetään mikrobien pääsy potilaaseen, 

hoitovälineistöön, hoitavaan henkilökuntaan sekä hoitoympäristöön 

 

Aseptinen omatunto liittyy aseptiseen työtapaan;  eettinen arvo, joka on hyvän hoidon 

laadun mittari 

 

 

 

 



Milloin vaaditan aseptiikkaa potilaan hoidossa ? 

                               Aina 

  
• Se on kaiken ammatillisen toiminnan lähtökohta, sisäistetty 

toimintatapa. Kun aseptinen omatunto toimii, ei olla riippuvaisia toisten 

valvonnasta ja kestetään toisen huomautus tarvittaessa 

 

• Aseptinen työjärjestys on suunnitelmallisesti etenevää toimintaa, jossa 

tehdään ensin puhtain ja viimeisenä likaisin työ  

 

• Se on hoidon suunnittelua etukäteen, välineiden keräämistä ja hoidon 

järjestelmällistä toteuttamista. Aseptisten menetelmien sisäistäminen, 

hallinta ja omatunto takaavat potilaalle aseptisesti laadukkaan hoidon 



Aseptiikan yksi kulmakivi on 

tavanomainen käsidesinfektio 



Toimenpiteen mukainen välineiden 

puhtausvaatimus 

Luokka Käyttötapa Puhtaustarve 

Luokka A Välineellä läpäistään iho tai 
limakalvo 

Sterilointi 

Luokka B Väline kosketuksessa 
ehjään limakalvoon ei 
läpäistä sitä 

Desinfektio (sterilointi 
katetrointi)  

Luokka C Väline kosketuksessa 
terveeseen ihoon 

Puhdistus (desinfiointi) 

Luokka D Väline ei kosketuksessa 
suoraan potilaan kanssa 

Puhdistus 



Pientoimenpide 

• Invasiivinen pientoimenpide >  ihon rikkova, elimistön sisälle 

kajoava toimenpide 

• Mm. verisuonen kanylointi, haavan suturaatio, nivelpunktio, 

seroomapunktio, luomen poisto jne.   

 



Pientoimenpiteen valmistelu 

• Tiedettävä mitä tehdään, kerää välineet sen mukaisesti 

• Varaa riittävänkokoinen liikuteltava apupöytä 

       Mikäli pöytä on ollut tavanomaisessa käytössä sitä ei tarvitse  

       puhdistaa ennen steriilinpöydän valmistamista. 

• Jos puhdistukselle on tarve siihen käy 

yleispuhdistusaineliuoksella nihkeäksi kostutettu 

siivouspyyhe,  tai tehdasvalmis yleispuhdistuspyyhe 

• Ei tarvetta desinfektiolle 



 

 

• Molemmilla kirurginen suu-nenäsuojain ja tarvittaessa hiussuojain 

• Pöytää valmistelevalla henkilöllä steriilit leikkauskäsineet avustajalla desinfioidut 

kädet 

• Avustaja desinfioi kädet ja… 

• Tarkistaa ennen pakkauksen avaamista, että pakkaus on ehjä, pakkauksen viimeinen 

käyttöpäivä ei ole ohitettu, pakkauksessa ei ole värimuutoksia  



• Avattavien saumausten on tunnuttava käteen tiiviiltä 

• Avaa pakkauksen saumat ensin  yläkulmauksista, avaa yläsauma ja käännä liepeet  

varoen, siten ettei steriilituote kosketa pakkauksen ulkoreunoja 

• Steriilejä tarvikkeita käsitellään steriilit käsineet kädessä ja nostetaan tuote pöydälle 

• Mikäli jokin tuote tai käsineet kontaminoituvat on se heti poistettava. Tarvittaessa 

koko pöydän valmistelu aloitetaan alusta  



Steriilin suojaliinan levitys pöydälle 



 

 

 

• Pöydän yli ei työskennellä 

• Pöydän päälle ojennetaan kädet vain niin pitkälle kuin käsineiden varret  

     riittävät suojaamaan ihon 

• Varo kontaminoimasta omilla työvaatteilla pöydän laitaa 

• Steriilille pöydälle ei nakella mitään 

 



Steriilit leikkauskäsineet 

• nk. leikkauskäsineitä käytetään korkeaa aseptiikkaa vaativissa tilanteissa, kuten 

leikkauksissa ja pienissä toimenpiteissä, kuten haavan ompelussa sekä esim. 

tuoreen (alle 24h) leikkaushaavan käsittelyssä, virtsarakon katetroinnissa ilman 

instrumenttia, seroomapunktioissa, nivelpunktioissa  

 

• Työntekijän suojaamiseen ei tarvita steriilejä suojakäsineitä 

• Steriilien leikkauskäsineiden tarkoituksena on suojata potilasta infektioilta  

• Desinfioi kädet aina ennen ja jälkeen suojakäsineiden käytön 

• Käsineet on osattava pukea oikein 



          Steriilien leikkauskäsineiden pukeminen 



Kirurgisen suu-nenäsuojaimen käyttö 

• Mm. polvipunktio, liqvor näytteenotto, haavan suturaatio ?  

• Ei tarvetta pientoimenpiteissä,  mutta 

                   puhuessa suusta lentää partikkeleita, jos puhut käytä suojainta 

                   omaksi suojaksi  

• Osattava pukea oikein 

• Nauhat solmitaan kiinni pään taakse, ei katkota 

• Suojattava myös nenä 

• On toimenpide kohtainen, ei roikoteta kaulalla 

• saatavana myös visiiriimallinen, tai voi käyttää  

     erillistä silmäsuojainta  

 

• Hiussuojain? 

• Suojatakki/- esiliina, jos vaara eriteroiskeista 



Steriiliyttä vaativa toimenpide 

• Periaatteena kun puet steriilit ”leikkauskäsineet” niin silloin  

              Kaikki käytettävät välineet on oltava steriilejä 

 

• Jos et ole varma onko tuote steriili niin silloin se ei ole steriili 

                                 ”luulo ei ole tiedon väärti” 

 

• Steriilit pakkaukset avataan siten että tuote säilyy steriilinä 

• Varmista viimeinen käyttöpäivä, se löytyy aina steriilin tuotteen pakkauksesta 

• Varmista, että pakkaus on ehjä ja siinä ei ole värimuutoksia 

  

Kertakäyttöinen tuote on kertakäyttöinen, mikäli pakkauksessa on jotain mitä et nyt 

tarvitse et voi prosessoida sitä uudelleen ; säädetty lailla, laki terveydenhuollon 

laitteista ja tarvikkeista 

 



Toimenpidealueen desinfektio 

• Varaa välineet, kertakäyttöiset tehdaspuhtaat suojakäsineet ja pesusykerö  

pakkaus ( voit myös käyttää kertakäyttöistä kaarimaljaa ja 

sideharsotaitoksia) 

• Kaada A12t desinfektioaine sykeröiden päälle 

• Desinfioi kädet, pue  tehdaspuhtaat suojakäsineet 

• Ota pari sykeröä, purista liika neste pakkauksen suojapussin päälle, 

desinfioi napakoin ottein yhdensuuntaisin vedoin edeten puhtaasta 

likaisempaan, itsestä poispäin. Vähintään kaksi kertaa. Pienennä aluetta 

toisella kerralla.  



Desinfioi riittävän laaja-alue ennen 

toimenpidettä 



Kiitos 

Eija Similä 


