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Tavanomaiset varotoimet ovat 

myös haavanhoidon perustana 

• Tarkoitus katkaista tartuntatie ja estää 

mikrobien siirtyminen 

• Noudatetaan kaikkien potilaiden hoidossa 

• Suojaavat potilasta ja työntekijää 

• Perustana muille varotoimille (pisara, 

kosketus ja ilma) 



Aseptiikka haavanhoidossa 

   



Ennen haavanhoitoa 

• Hyvä suunnittelu 

– Varaa riittävästi aikaa haavahoidon toteutukseen 

– Aseptinen työjärjestys (puhtaasta likaiseen) 

 

• Desinfioi kädet ja kerää tarvittavat hoitovälineet 
ja sidostarpeet  (tarkista pakkausten kunto ja 
päiväykset) 

– Esim. erilliselle pöydälle tai tarjottimella (tulee olla 
haavanhoitoja tehdessä aina käden ulottuvilla) 

– Haavahoidossa käytetään ainoastaan steriilejä 
instrumentteja  

 



Haavanhoitoympäristö 

• Erillinen haavanhoitohuone tai 
potilashuone 

– Puhdas, rauhallinen ja hyvä valaistus 

– Ei mielellään haavanhoitoja suihkuhuoneessa 
(kosteus) 

– Haavan hoitoalusta suojataan esim. 
kroonikkovaipalla 

– Varataan tilaan jäteastia ja riskijäteastia (jos 
käytetään teräviä, viiltäviä tarvikkeita)  
• Likaiset haavasidokset laitetaan suoraan roskiin 

 

 

 



Haavanhoidossa käytettävät 

suojaimet 

• Suojakäsineet 
– suojakäsineet vähentävät potilaaseen siirtyvää 

mikrobikuormaa 

– suojakäsineet vähentävät työntekijän käsiin 
siirtyvää mikrobikuormaa  

• Kertakäyttöinen suojatakki/suojaesiliina 
(tarvittaessa pitkähihainen) 
–  suojaa työasua likaantumiselta 

• Kirurginen suu-nenäsuojus + silmäsuojus tai 
visiirimaski 
– suojaa sekä potilaan haavaa että työntekijää 

pisarateitse leviäviltä mikrobeilta  

 

 
 

 



  

Suojainten käyttöä ohjaavat 

• Tavanomaiset varotoimiohje  

– Jos vaara veri- ja eriteroiskeista    

• Varotoimiohjeet ja kuvalliset 

suojautumisohjeet 

 



Suojakäsineet 

• Haavanhoidossa käytetään aina 

suojakäsineitä 

• Suojakäsineet valitaan käyttötarkoituksen 

mukaan 

– Steriilit suojakäsineet (Alle 24 tuntia vanhat 

leikkaushaavat) 

– Tehdaspuhtaat suojakäsineet (yli 24 tuntia 

vanhat leikkaushaavat) 



Suojakäsineet 

• Suojakäsineet 

– Puetaan juuri ennen haavanhoitoa 

– Vaihdetaan haavasiteiden poiston jälkeen 

• Uudet haavasiteet laitetaan puhtailla 

suojakäsineillä 

– Kesken haavanhoidon suojakäsineillä ei 

kosketella muuhun hoitoympäristöön 

– Likaisilla suojakäsineillä ei kosketella 

hoitoympäristöä 

 



Jos näillä suojakäsineillä haet puuttuvia 

hoitotarvikkeita, siirrät samalla mikrobit 

koskemiisi kohtiin 
Runsas Proteus 
mirabilis -kasvu 

 

 

 

Runsas 
Pseudomonas 
aeruginosa  -kasvu 

Näyte suojakäsineistä haavahoidon yhteydessä 



Haavanhoidon jälkeen 
• Laita suojaimet roskiin ja desinfioi kädet 

 

• Monikäyttöiset hoitovälineet: 
– Laitetaan takaisin omaan pakkaukseen tai kaarimaljalle 

– Esikäsittely mahdollisuuksien mukaan huuhtelu- ja 
desinfektiokoneessa ja lähetetään sitten välinehuoltoon 

 

• Kertakäyttöiset välineet: 
– Terävät instrumentit laitetaan suoraan riskijäteastiaan 

– Kertakäyttöiset instrumentit hävitetään jätteiden käsittely 
ohjeistuksen mukaisesti 

 

• Siisti ympäristö 
– Haavaeritteet puhdistetaan pinnoilta  kloorilla 1000ppm. Erite 

imeytetään ensin paperipyyhkeeseen. 

 



Haavan paranemisen seuranta ja 

kirjaaminen 

Haavan ulkonäkö, haavanhoito-ohjeistus ja 
toteutus kirjataan potilaan 
hoitosuunnitelmaan 

 

 

 

Haavan kliinisen tilanteen, toteutetun hoidon 
ja jatkohoitosuunnitelman dokumentointi on 
tärkeä osa hoidon kokonaisuutta 



Haavainfektioiden seuranta 

Jos todetaan leikkaushaavassa infektio, 
tehdään siitä infektioilmoitus  

 

 

 

Infektioiden tunnistaminen hoitoon 
liittyväksi ja ilmoittaminen 
seurantajärjestelmään on tärkeä osa 
hoidon laadunvarmistuskäytäntöä 



Yhteenvetoa aiheesta 

• Suunnittele haavanhoito etukäteen 

• Kerää tarvittavat välineet käden ulottuville 
esim. erilliselle pöydälle tai tarjottimelle 

• Käytä haavahoidossa aina suojakäsineitä ja 
muita suojaimia, jos vaara roiskeista (älä 
aliarvioi suojamien hyötyä ja tarpeellisuutta) 

• Vaihda suojakäsineet ja desinfioi kätesi 
siirtyessäsi työvaiheesta toiseen 

• Käytä haavanhoidossa steriilejä 
instrumentteja 

• Aseptiikalla on väliä! 


