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Sisältö

• Hoidossa käytettävät välineet ja hoitoympäristö 

infektioriskinä

• Välineiden ja pintojen puhdistus ja  puhdistusaineet 

• Kemiallinen desinfektio ja desinfektioaineet



Hoito-, tutkimus ja apuvälineistä sekä hoitoympäristöstä 

aiheutuva infektioriski ja sen vähentäminen

• Voivat toimia mikrobien reservuaarina tai suoraan infektion 
aiheuttajana

• Käsihygienia tärkein tekijä hoitoon liittyvien infektioiden torjunnassa
– Henkilökunta, potilaat ja vierailijat

• Hoito-, tutkimus ja apuvälineet sekä hoitoympäristö ovat infektioriski, 
jos käsihygienian lisäksi oikeat toimintatavat ja välineiden huolto sekä 
siivous eivät toteudu

• Hoito-, tutkimus- ja apuvälineiden huolto -ohje



Potilaan riski saada infektio hoitovälineistä, 

laitteista tai hoitoympäristöstä

Riski Infektion mahdollinen alkuperä

Hoitovälineet/laitteisto/hoitoympäristö
Tarvittava toimenpide

Ei kriittinen riski

Kohtalainen riski

Merkittävä riski

Lattiat ja seinät. Potilaan lähellä olevat

esineet, joilla tuskin on merkittävää

määrää mikrobeja. Välineet, jotka

kosketuksissa potilaan terveen ihon 

kanssa.

Puhdistus ja kuivaus

Välineet, jotka kosketuksissa potilaan

limakalvojen kanssa. Välineet, joita on

käytetty infektoituneen/kolonisoituneen

potilaan hoidossa. 

Desinfektio

Väline, joka on kosketuksissa potilaan

vahingoittuneen ihon tai limakalvon 

kanssa. Välineet, joilla läpäistään 

potilaan iho tai limakalvo.

Sterilointi

Mukaellen Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta –kirjan (2018) lukua: Puhdistuksen,

desinfektion ja steriloinnin tavoitteet ja tarve.  



Puhdistusmenetelmät ja -aineet

• Puhdistus poistaa likaa ja pölyä ja sen mukana suurin osa mikrobeista
– Väline/pinta on sen jälkeen käyttötarkoitukseen riittävän puhdas

– Mahdollisimman pian käytön/likaantumisen jälkeen

– Tärkeä esikäsittelyvaihe välineille ennen desinfektiota ja sterilointia

• Puhtaat välineet, mikrokuitupyyhe, neutraali tai heikosti emäksinen 
puhdistusaine

• Mekaaninen puhdistus (esim. harjaus, pyyhkiminen, koneellinen pesu)

• Kemiallinen puhdistus (likaa irrottava puhdistusaine) Kiilto Plusclean®, Kiilto 
Superquick Spurt®, Apowipe -pintapesuliina®

– Tensidit, pesuemäkset, muut tehoaineet,vesi

– oikea annostelu
• Puhdistusainejäämät voivat olla mukana biofilmin muodostumisessa, jolloin esimerkiksi 

desinfektioaineiden ja mekaanisen puhdistuksen vaikutus voi estyä

– Eivät desinfioi, parhaimmillaan voivat estää mikrobien kasvua ja lisääntymistä



Kemiallinen desinfektio

• Desinfektioaine tappaa tautia aiheuttavat mikrobit tai vähentää niiden 

taudinaiheuttamiskykyä olemattomaksi

• Suurina pitoisuuksina ne voivat vaikuttaa haitallisesti myös ihmisen 

solukkoihin eli ovat biosideja (biosidilainsäädännön piirissä)

• Desinfektioaineen kyky tuhota mikrobeja vaihtelee riippuen mikrobista, 

lämpötilasta, kyseisen aineen pitoisuudesta, vaikutusajasta, kyvystä 

tunkeutua orgaanisen lian läpi ja kyvystä kestää orgaanista likaa

• Desinfektioaineen valintaan vaikuttaa lisäksi desinfioitavan pinnan 

materiaali, desinfektiotehon säilyminen varastoinnissa ja käyttöliuoksena, 

allergisoivat ja muut haitat, turvallisuus, hinta ja ekologisuus



Noudata valmistajan ohjeistusta

• Tuote-esite ja käyttöturvallisuustiedote sisältävät tietoa

– Asianmukaisesta käytöstä ja käsittelystä

– Suojainten käytöstä

– Turvamerkinnöistä

– Tuotteen säilytyksestä ja hävityksestä

– Toimimisesta tapaturmatilanteessa 

• Käytössä olevista desinfektioaineista aiheutuu varsin vähän haittoja, 

jos niitä käyttää ohjeistuksen mukaisesti



Desinfektioaineryhmät

• Alkoholit (etanoli, propanolit)

• Halogeenit (Kloori)

• Peroksygeenit (vetyperoksidi)

• Kvaternaariset ammoniumyhdisteet eli kvatit

• Peretikkahappo

• (Aldehydit esim. glutaarialdehydi)



Alkoholit (etanoli ja propanolit) (esim. A12t®, Alkoholi-12®)

• Denaturoivat valkuaisaineita ja liuottavat lipidejä
– Sopiva vesipitoisuus liuoksessa tehostaa denaturoitumista (optimaali 60-90 paino-%)

• Sopii yksin vain puhtaan pinnan desinfektioon, tunkeutuu huonosti lian läpi

• Ns. pesevät alkoholit (esim. Easydes®, Desiol®, Prowipes Desinfektiopyyhe-etanoli pesevä®)

sisältävät yleensä tensidejä ja/tai kvatteja, jolloin alkoholi vaikuttaa 
orgaanisen materiaalin läpi tuhoten mikrobeja

• Tappavat vegetatiivisia bakteereja ja sieniä, eivät itiöllisiä bakteereita

• Etanoli tappaa useimmat virukset, isopropanoli lipidipitoiset virukset

• Etanoli kuivuu nopeasti, vaikutusaika on alkoholin kuivumisaika, ei 
allergeeni, ei aiheuta mikrobiresistenssiä, ei jäämiä pinnoille 

• propanolit kuivuvat hitaammin, tuoksuvat voimakkaammin, mutta 
laboratoriotesteissä tehokkaampia (käyttö 50-60 paino-%)



Kloori (kloramiini T, hypokloriitti)

• kuuluu halogeeneihin kuten jodoforit ja klooriheksidiini

• Hyötyjä:
– Vapautuva kloori on tehokas ja nopeavaikutteinen desinfektioaine. Se 

tuhoaa nopeasti ja laajasti mikrobeja, myös itiöitä.

– Tehokas eritetahradesinfektioon (2-vaiheinen: 1000 ppm)

– Voi käyttää myös ruuanvalmistuksessa käytettävien pintojen desinfektioon

– Yleensä edullisia tuotteita

• Haittoja:
– Aiheuttaa korroosiota, hengitysteiden altistumista

– Orgaaninen aines inaktivoi helposti

– Hapot ja lämpötilan nousu vapauttavat klooria kaasumuodossa, joka on 
myrkyllistä
• Ei saa käyttää korkeissa lämpötiloissa



• Hypokloriitti käytetään ympäristön desinfektioon, mm. 

ruuanvalmistukseen liittyvien tilojen desinfektioon (200 ppm)

• Kloramiini T (esim. Sactiv kloramiini®, Klorilli®) säilyy kauemmin 

aktiivisena, vähemmän korrosoiva, ei valkaise pintoja ja tuoksu on 

miedompi kuin hypokloriitin, käytetään desinfektiota vaativissa 

terveydenhuollon kohteissa esim. pintojen desinfektiossa, 

eritetahradesinfektiossa

• Kloorin käyttö vähenemässä/loppumassa lääkinnällisiksi laitteiksi 

luokiteltujen välineiden desinfektiossa



Peroksygeenit (vetyperoksidi, -höyry,-kuivasumu)

• Hapettavia desinfektioaineita

• Sopivat herkille pintamateriaaleille

• Kyky tuhota bakteeri-itiöitä

• Eivät menetä tehoaan orgaanisen lian vaikutuksesta

• Hajoamistuotteet eivät ympäristölle haitallisia



Vetyperoksidi (esim. Oxivir plus®, Oxy+®)

• Luonnon oma desinfektio- ja säilytysaine

• Hajoaa sitä hajottavien entsyymien vaikutuksesta vedeksi ja hapeksi

• Hyvä bakterisidinen, virusidinen, sporisidinen ja fungisidinen teho

• Ei jätä jäämiä pinnoille, joten ei tarvitse pestä/neutralisoida pinnoilta

• Toksisuus pientä, mutta konsentroidut liuokset ärsyttävät limakalvoja, ihoa 

ja erityisesti silmiä, höyryt ärsyttävät hengitysteitä

• Laajakirjoinen, materiaalimyötäisyys, nopea teho, ekologinen moniin 

muihin desinfektioaineisiin verrattuna

• Hankintahinnaltaan perinteisiä desinfektioaineita korkeampi

• Höyryä ja kuivasumua on käytetty potilashuoneiden loppusiivouksessa varsinaisen 

siivouksen jälkeen (esim. Nocospray® Nocolyce®)



Peretikkahappo

• Tehokas ja nopea desinfektioaine lähes kaikkiin mikrobeihin, myös itiöihin ja 
mykobakteereihin

• Hapettavien aineiden tapaan denaturoi valkuaisaineita, hajottaa soluseinää

• Tehoaa myös orgaanisen aineen läsnä ollessa, mutta poistaa biofilmiä 
huonommin kuin vetyperoksidi

• Ei jäämiä ja hajoamistuotteet myrkyttömiä, joten jälkihuuhtelua ei tarvita, 
käytetään desinfektioaineena myös elintarviketeollisuudessa ja maataloudessa

• Voi aiheuttaa korroosiota kuparille, messingille ja teräkselle, lisäaineilla 
voidaan vähentää

• Pistävän hajuinen, epästabiili laimeana, mutta jo 1-5 %:na ärsyttäviä, yli 
5%:na syövyttäviä

• Toistaiseksi aika kallis



Kvaternaariset ammoniumyhdisteet eli kvatit

(esim. ApoWIPE Triamin Disinfection®)

• Synteettisiä johdannaisia ammoniumkloridista

• Luokitellaan ns. matalan desinfektion täyttäviksi

• Uuden polven kvatit toimivat paremmin(didekyyli-dimetyyli-

ammoniumkloridi, esim. ApoWIPE Disinfection -pesevä 

pintadesinfektioliina®)

• Teho riippuvainen aineen koostumuksesta

• Kohtalainen antibakteerinen vaikutus

• Bakterisidinen, fungisidinen, lipofiilisiin viruksiin teho hyvä

• Mykobakteriostaattisia, sporostaattisia eli estävät lisääntymistä, eivät tapa



• Huonoja puolia:

– Inaktivoituvat herkästi orgaanisen materiaalin sekä kovan veden vaikutuksesta

– Tehoavat huonosti mykobakteereihin ja hydrofiilisiin viruksiin

– Kantaliuokset voivat kontaminoitua

– Kertyvät ja kerrostuvat pinnoille, joten pestävä ja huuhdeltava välillä pois

• Hyviä puolia:

– Materiaalimyötäisyys, hammashuolto käyttää sen vuoksi

– Hajuttomia, syövyttämättömiä

– Melko matalatoksisia käyttöliuoksissa



Yhteenveto

• Muista hyvä käsihygienia ja oikeat työskentelytavat 

• Huolla hoito-, tutkimus- ja apuvälineet säännöllisesti  

• Perehdy työpaikallasi oleviin puhdistus – ja desinfektioaineisiin 

ja niiden käyttökohteisiin

• Noudata valmistajan käyttöohjeita

• Käytä desinfektioaineita vain silloin, kun sille on perusteet


