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Mitä teen käytetyille välineille? 

 Luettelo osastolla olevista hoito-, tutkimus- ja 

apuvälineistä 

  kuka, millä, miten ja kuinka usein huolletaan? 

  säännöllisyys 

 pitkät hoitojaksot 

 Perehdytys 
 

 Eristystilanteissa noudatetaan 

 infektioiden torjuntayksikön 

 erillisiä ohjeita 



Välineiden kanssa huomioitavaa 

• Jo hankintavaiheessa huomio välineiden 
hygienia- ja turvallisuusvaatimuksiin 

• Selvitetään tuotteen myyjältä/ valmistajalta 
miten tuote puhdistetaan 

• Huolto-ohjeet kannattaa pyytää jo ennen 
tavaran tilaamista 

• Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 
629/2010 

• Varotoimi- ja eristystilanteissa toimitaan 
erillisen ohjeistuksen mukaan 

 



Oikeat työskentelytavat 

• likaisten/eritteisten/huollettavien välineiden 

käsittely  

–  suojakäsineet 

–  käsien desinfektio aina 
 

• puhtaiden välineiden käsittely desinfioiduin 

käsin 

 



Välineet säilytetään puhtaina –  

EI NÄIN 



• Rosoiset ja rikkoutuneet pinnat / 

pintamateriaalit puhdistuvat huonosti  

   -> korjaus / uusiminen 

 



• Hoitovälineet voivat toimia mikrobien 

reservuaarina tai suoraan infektion 

aiheuttajana 

 



Mikrobien säilyminen kuivilla pinnoilla 

Mikrobi Säilymisaika 

Acinetobacter spp. 3 vrk->5 kk 

Enterococcus spp., mukaan 
lukien VRE 

5 vrk->4 kk 

Escherichia coli 2 t->16 kk 

Klebsiella spp. 2 t->30 kk 

Staphylococcus aureus, 
mukaan lukien MRSA 

7 vrk->7 kk 

Norovirus 8 t ->7 vrk 

Clostridium difficile (itiöt) 5 kk 

Lähde: Siani H, Maillard J-Y (2015) Best practice in healthcare environment 

 decontamination. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 34:1-11  



 
 

STERILOINTI 

VÄLINEILLE, 

JOILLA 

LÄPÄISTÄÄN 

POTILAAN IHO TAI 

LIMAKALVOT 

DESINFEKTIO 

VÄLINEILLE, JOTKA KOSKEVAT POTILAAN 

LIMAKALVOJA TAI RIKKOUTUNUTTA IHOA 

PUHDISTUS 

VÄLINEET, JOTKA KOSKETTAVAT/JOILLA 

KOSKETAAN POTILAAN EHYTTÄ IHOA 
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Huuhtelu- ja desinfektiokone 

 



DEKO 190 

punainen valo palaa,  
jos edellinen ohjelma ei 
 ole sisältänyt desinfektiota 

DEKO190LC 



Puhdistus 

• Poistaa likaa ja vähentää mikrobeja 

• Tärkeä esikäsittelyvaihe myös ennen desinfektiota 
ja sterilointia 

 

1. Huuhtelu- ja desinfektiokone 
– Puhdistusohjelma, lämpö 50-60 astetta 

 

2. Mekaaninen puhdistus vedellä + 
yleispuhdistusaineella + pyyhkimällä/ harjaamalla 
+ kuivaus, käyttövalmis pintapesuliina 
 

 



Puhdistus 

• EKG-ottolaitteen piuhat 

• Infuusio- ja ruiskupumput 

• Infuusiotelineet 

• Lelut 

• Liikkumisen apuvälineet 
esim. eva-telineet 

• Lääkkeenjakotarjotin, 
kärry 

• Kantopussit esim. 
lääkepumpuille, 
monitoreille 

 

 

• Kuumemittari 

• Mobiililaitteet 

• Pulssioksimetri 

• Valvontamonitori 

• Verenpainemittari 

• Verensokerimittari 

 



Desinfektio 

 Väline, joka kosketuksessa potilaan limakalvojen 
kanssa tai eritteiset välineet – kohtalainen riski 

 Tappaa ja poistaa tehokkaasti  mikrobeja tai 
vähentää niiden taudinaiheuttamiskyvyn 
olemattomaksi 
 Ei tuhoa kaikkien bakteerien itiöitä 

 Lämpödesinfektio 91°C/1 min huuhtelu- ja 
desinfektiokoneessa 
 Huuhtelee, pesee ja desinfioi  

 Desinfioi samalla myös itsensä 

 



Desinfektio  

 Kemiallinen desinfektio 
 Väline ei kestä kuumuutta/ vettä/ ei sovi koneeseen 

 Esim. pyyhkiminen 80 % denaturoidulla alkoholilla 
(esim. A12t 80%) 

 

Huomioi aina käyttöturvallisuustiedote 



Desinfektio 

• Hygienian apuvälineet: 

– Kuikat, alusastiat ja 

portatiivit 

• Dekon tyhjennyshuuhtelu 

+ desinfektio –ohjelma 

• Heti käytön jälkeen 

• Kynsisakset ja –leikkurit 

• Instrumentit 

• Stetoskooppi 

• Monikäyttöinen 

näytteenottoholkki 



• http://www.frankemedical.fi/userfiles/file/hu

uhteluhuoneet/DEKO190/Kaytonopastusvideot/

DEKO_Kaytonopastusvideot.pdf 

• https://www.youtube.com/watch?v=Z3whm5c_

034 
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Välineiden asettelu 

dekoon 

•väline pesuun / koneeseen 

mahdollisimman pian käytön 

jälkeen 

•asettele välineet niin, että 

vesisuihkut osuvat pinnoille 



Sterilointi 

• Välineellä läpäistään iho tai limakalvo – 
merkittävä riski 

• Tuhoaa mikrobit – ei elinkykyisiä mikrobeja, 
jotka voisivat lisääntyä tai aiheuttaa tautia 

• Instrumentit 
– Esikäsittely osastolla heti käytön jälkeen 

– Erite ei saa kuivua välineeseen 
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Kertakäyttöiset tuotteet 

• On suunniteltu 

käytettäväksi vain kerran 

ja hävitettävä käytön 

jälkeen 

 

 



• Jos kertakäyttötuotetta päätetään käyttää 
useamman kerran, sen käyttötarkoitusta 
muutetaan. Tällöin terveydenhuollon 
ammattimainen käyttäjä vastaa tuotteesta ja sen 
käytön seuraamuksista, jos kertakäyttötuotteen 
uudelleenkäyttö aiheuttaa potilaalle vahinkoa. 



Eritetahradesinfektio –jokaisen tehtävä 

 Pue suojakäsineet 

 Imeytä erite paperiin 

 Laita paperi roskiin 

 Kaada tahrakohdan päälle 

klooriliuosta (1000ppm. Pieniin 

eritetahroihin pesevää pinta-

desinfektioainetta (esim. 

Desiol). 

 Kuivaa paperiin 

 Laita paperi ja käsineet roskiin 

 Lopuksi desinfioi kädet 

 



Muistettavaa 

• Välineet puhdistettava säännöllisesti 

• Huomioikaa puhdistus jo tuotteen 
hankintavaiheessa 

• Rikkinäiset pinnat eivät puhdistu kunnolla 

• Hoitovälineet ovat infektioriski, mikäli 
käsihygienia, oikeat toimintatavat ja 
hoitovälineiden huolto eivät toteudu 


