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JBI (Joanna Briggs Institute)
Suun hoitosuosituksia

• Suuhygienia 2016 (JBI Recommended Practice)
• Dementia: suuhygienian hoito 2018
• Suuhygienian hoito: akuuttihoitoon 2017
• Aivohalvauspotilaan suunhoito 2018
• Ventilaattoripneumonian ehkäisy: suuhygienia

2018
• https://intra.oysnet.ppshp.fi/Tutkimusjaopetu

s/Sivut/Julkaisut.aspx
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Yleiset suositukset
• Hoitohenkilökunnalle suositellaan käytännön harjoitteluun

perustuvaa koulutusta suun terveydestä ja suun hoidosta
• Suun terveyden arviointi ja raportointi tulee tehdä yhdessä

muun hoidon arvioinnin kanssa
• Riskiryhmät:

– Yli 65 vuotiaat
– Erityisryhmät (fyysiset ja henkiset rajoitteet, alkoholin tai

huumeiden väärinkäyttäjät)
– Kroonisesti sairaat (DM, sydän- ja verisuonis. jne)
– Pakolaiset
– Nielemisvaikeuksista kärsivät
– Aivohalvauspotilaat
– suusyöpäpotilaat



Suun hoito

• Suun infektiot heikentävät potilaan toiminnallisuutta ja
elämän laatua

• Suuhygienian yhtenä tavoitteena hoitoon liittyvän
pneumonian ehkäiseminen

• Hoitohenkilökunnan osuus suuhygienian hoidossa
merkittävä: suuinfektioiden ehkäisy, ruokavalion
ylläpito ja pahanhajuisen hengityksen vähentäminen

• Varhainen suuongelmien toteaminen
• Hoitohenkilökunnan toteuttaman suunhoidon esteitä:

kiire, suunhoitopakkauksien puute, hammasharjojen –
ja tahnan puute, koulutuksen puute



Suun hoito
• Suunhoidossa ollaan tekemisissä limakalvojen ja myös eritteiden kanssa
• Suun limakalvoja kosketellaan puhtailla suojakäsineillä joiden pukemista

on edeltänyt käsien desinfektio
• Hampaiden harjaaminen kaksi kertaa vuorokaudessa tai jokaisen aterian

jälkeen
– Pehmeä pieni hammasharja, johon herneen kokoinen annos hammastahnaa
– Sähköhammasharja tehokkaampi kuin tavallinen
– Hammaslangan käyttö tehokas vähentämään plakin kertymistä ja

ientulehdusten muodostumista
– Suun kostutuksesta tulee huolehtia (ei alkoholia sisältäviä kostutusaineita)

• Trakeostomoidun potilaan alahengitysteiden imeminen -ohje
– Hammastahnaa (joka sis. Natriumlauryylisulfaatti eli SDS) ja kloorheksidiinia ei

samanaikaisesti (2 t väliä)
– Kloorheksidiinia sisältävät geelit tai suuvedet suositeltavia aikuisille kriittisesti

sairaille potilaille vähentämään ventilaattoripneumonian syntyä
– Kloorheksidiinin käyttöä päivittäisessä suunhoidossa suositellaan myös

aivohalvauspotilaille



• Jos työ keskeytyy, eritteiset suojakäsineet
riisutaan, desinfioidaan kädet



Suunhoitovälineet

• Henkilökohtaisia (hammastahna)
• Hammashoitovälineiden säilytyspaikka ei ole

lavuaarin reunalla tai paikassa, jossa ovat
alttiina roiskeille



Miten huomioit itse potilaasi suun
terveyden?

• https://www.youtube.com/watch?v=2uiA0gk
w84c
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