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Tavanomaiset varotoimetTavanomaiset varotoimet

 Hoitoon liittyvällä infektiolla tarkoitetaan terveydenhuollon yksikössä hoidon aikana 
syntynyttä tai hoidon aikana alkunsa saanutta infektiota. 

 Tutkimusten mukaan noin 20 prosenttia näistä infektioista on ehkäistävissä hoitotyön 
menetelmin, joita kutsutaan tavanomaisiksi varotoimiksi.

 Tavanomaisia varotoimia ovat oikea käsihygienia, oikeat työskentelytavat, suojainten 
käyttö sekä pisto- ja viiltovahinkojen välttäminen.
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Oikea käsihygieniaOikea käsihygienia

 Oikean käsihygienian avulla pyritään välttämään mikrobien siirtyminen käsien välityksellä 
ihmisestä toiseen tai ihmisen kehon eri alueilta kehon toisille alueille. Oikean käsihygienian 
toteutuminen toimii aseptisen toiminnan perustana.

 Käsien saippuavesipesua käytetään wc käynnin jälkeen, näkyvän lian poistamiseksi 
clostridium difficile sekä norovirusinfektioiden yhteydessä, tai jos on koskettu kehon 
nesteisiin ilman suojakäsineitä.

 Kädet voi huuhdella pelkällä vedellä, jos ne on jääneet käsihuuhteen käytöstä tahmeiksi.

 Käsien pesun jälkeen kädet kuivataan huolellisesti, koska märällä iholla 
alkoholipitoisenkäsihuuhteen teho saattaa laimentua.
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 Käsiä desinfioidaan, jotta voitaisiin poistaa potilaan tai ympäristön koskettamisessa käsiin 
joutuneet mikrobit. Alkoholihuuhde tuhoaa useimpia viruksia sekä bakteereita.

 Käsien desinfioinnin teho on suhteessa siihen, kuinka pitkään käsihuuhdetta hierotaan 
käsiin.
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Käsien pesuKäsien pesu

 Kädet huuhdellaan juoksevan veden alla.

 Annostellaan noin 3-5ml nestesaippuaa.

 Molemmat kädet pestään huolellisesti, muistaen erityisesti pestä kämmenet, sormet, 
sormien välit, peukalot ja ranteet.

 Käsien huolellinen pesu kestää noin 30 sekuntia.

 Kädet kuivataan kertakäyttö pyyhkeellä, jonka jälkeen juoksevan veden voi sulkea 
käyttäen apuna kertakäyttö pyyhettä tai kyynärpäätekniikkaa.
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Käsien desinfiointiKäsien desinfiointi

 Huolellisesti kuivatuille käsille annostellaan noin 3ml käsihuuhdetta.

 Käsihuuhde hierotaan kämmenille, sormien päihin ja väleihin, kynsien alusille ja peukaloille 
sillä tavoin, että kaikkialle menee runsaasti käsihuuhdetta.

 Käsihuuhde annostellaan mahdollisimman aseptisesti, eli käytetään kyynärpäätekniikkaa, 
jos se on mahdollista.

 Sormenpäät upotetaan kämmenpohjalle annosteltuun käsihuuhteeseen, ja sama 
toistetaan myös toiselle kädelle.

 Käsihuuhde levitetään kauttaaltaan käsien alueelle.
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 Kämmeniä hierotaan vastatusten ja peukalot hierotaan erikseen.

 Hierotaan kämmenselän puolelta käsihuuhdetta sormien väleihin.

 Lopuksi sormenpäät taivutetaan vielä yhteen ja hierotaan.

 Tätä tekniikkaa toistetaan noin 30 sekunnin ajan, kunnes kädet ovat kuivan tuntuiset.
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Missä tilanteissa kädet desinfioidaan?Missä tilanteissa kädet desinfioidaan?

 Terveydenhuollon yksikköön tai eristyshuoneeseen tullessa, sekä lähdettäessä.

 Käsien saippuavesipesun jälkeen.

 Ennen ja jälkeen potilaskontaktin.

 Ennen ja jälkeen hoitotoimenpiteiden.

 Siirtyessä hoitotoimenpiteen aikana ns. likaisemmalta alueelta puhtaammalle alueelle. 
(poikkeuksellinen työjärjestys)

 Ennen ja jälkeen suojainten käyttämistä.

 Ennen ja jälkeen infektioportin koskettamista.

 Terveydenhuollon yksikköön tai eristyshuoneeseen tullessa, sekä lähdettäessä.
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 Ennen ja jälkeen suojainten käyttämistä.

 Ennen ja jälkeen infektioportin koskettamista.



Suojainten käyttöSuojainten käyttö

 Suojainten käytöllä voidaan suojata sekä hoitotyöntekijää että potilasta hoitoympäristön 
roiskeilta ja eritteiltä. Oikealla suojainten käytöllä lisätään työ- ja potilasturvallisuuden 
toteutumista.

 Infektioiden torjunnan näkökulmasta suojaimia käytetään, kun on riski veri- ja 
eriteroiskeista.

 Tavallisimmin käytössä olevia suojaimia ovat suojakäsineet, suun, nenän ja silmien 
suojaimet, suojatakki, suojaesiliina sekä hiussuojus.
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suojaimet, suojatakki, suojaesiliina sekä hiussuojus.



 Suojakäsineitä käytetään, jos ollaan tekemisissä haavahoidon tai eritteiden kanssa, 
koskettaessa ihoalueita, infektioportteja tai limakalvoja, verinäytteenoton yhteydessä, 
kontaminoituneiden välineiden tai pintojen käsittelyn yhteydessä.

 Suun, nenän ja silmien suojaimia sekä suojatakkia ja suojaesiliinaa käytetään, kun potilasta 
ja hoitohenkilökuntaa suojataan veri sekä eriteroiskeilta.

 Hiussuojusta käytetään, kun halutaan estää hiusten ja hilsepartikkelien tippuminen alueille, 
jotka halutaan pitää aseptisena.
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Oikeat työskentelytavatOikeat työskentelytavat

 Oikeilla työskentelytavoilla tarkoitetaan aseptista työjärjestystä, potilaan sijoittelua, 
eritetahrapoistoa sekä hoitovälineiden huoltoa.

 Aseptisella työjärjestyksellä tarkoitetaan sitä, että työjärjestyksessä edetään puhtaasta 
työstä  likaisempaan työhön.

 Aseptista työjärjestystä noudatetaan käytännön hoitotyössä, mutta myös esimerkiksi 
siivouksessa ja kiertoja tehdessä. Esim. haavanhoito tehdään ensiksi, jonka jälkeen 
potilashuone siivotaan.

 Jos aseptisesta työjärjestyksestä joudutaan poikkeamaan, suojainten käytön merkitys 
korostuu.
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 Potilaan sijoittelua suunnitellaan infektioiden torjunnan näkökulmasta, esim. potilaat 
sijoitetaan yhden ai kahden hengen huoneisiin, joissa on oma wc ja suihku.

 Infektiopotilas sijoitetaan eristykseen tai kaksi samaa infektiota sairastavaa potilasta 
voidaan sijoittaa samaan huoneeseen.

 Potilaiden hoitoa ylipaikoilla tulisi välttää.

 Eritetahrat tulisi poistaa välittömästi, kun ne havaitaan.

 Eritetahrapoistoa varten desinfektioaineen ja välineet tulisi olla valmiina, esim. 
eritetahrakorissa.

 Hoitovälineet tulisi huoltaa siten, että turvataan hoitoympäristön puhtaus ja turvallisuus, 
esim. hoitaja joka vie hoitovälineitä huuhteluhuoneen dekoon, laittaa välineet dekoon
välittömästi eikä jätä niitä huuhteluhuoneen tasolle.
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Pisto- ja viiltovahinkojen välttäminenPisto- ja viiltovahinkojen välttäminen

 Neula irroitetaan neulapurkin kantta vasten, neulaa ei saa hylsyttää. Neulat sekä muut 
terävät hoitovälineet tulisi laittaa neulankeräysastiaan.

 Käsittele neuloja aina katsekontaktissa.

 Muista suojakäsineiden käyttö, kun on vaara veriroiskeista.

 Veritapaturman sattuessa noudatetaan oman organisaation toimintaohjeita.
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terävät hoitovälineet tulisi laittaa neulankeräysastiaan.
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