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SUOJAINTEN KÄYTTÖ KOTIHOIDOSSA KORONA
COVID-19 PANDEMIAN AIKANA
Pirkanmaalla toimitaan THL:n ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ohjeiden
mukaisesti. Hengitystievirukset tarttuvat kosketuksen kautta (käsihygienia) ja
hengitysteistä yskimällä ja aivastamalla tulevien pisaroiden välityksellä noin 1
- 2 metrin päähän. Aerosolia aiheuttavissa toimenpiteissä esim. liman
imeminen hengitysteistä, elvytys tai intubaatio, voi tapahtua tartunta myös
ilmasta, jolloin käytetään FFP2/FFP3hengityksensuojainta. Kotihoidossa on
näitä toimenpiteitä harvoin.
Kaikilla asiakaskäynneillä noudata tavanomaisia varotoimia ja opeta
asiakkaalle hyvä yskimishygienia ja käsihygienia.
Ohjeet eri kielillä löytyy netistä:
https://aineistopankki.thl.fi/l/28Kmmw89m2Hn



SUOJAINTEN KÄYTTÖ KOTIHOIDOSSA
KORONA COVID-19 PANDEMIAN AIKANA…
Tavanomaisten varotoimien lisäksi

Asiakkailla, joilla ei ole hengitystieoireita, mutta ovat yli 70-vuotias tai kuuluu riskiryhmään

Lähihoidossa käytä asiakkaiden suojaksi kertakäyttöistä kevytmaskia tai työnantajan tarjoamaa kankaista
kasvosuojusta, jonka laitat pyykkiin asiakaskäynnin jälkeen tai monikäyttöistä, koko kasvot peittävää
visiiriä, jonka desinfioit riisumisen jälkeen esim. Apowipe-desinfektiopyyhkeellä.

Vaikeasti immuunivajeinen syöpä- tai elinsiirtoasiakas

•Lähihoidossa kirurginen (tyypin II) suu-nenäsuojus

Oireeton karanteenipäätöksellä karanteeniin määrätty asiakas

Lähihoidossa kirurginen (tyypin II) suu-nenäsuojus

Lähihoidossa suojalasit, silmäsuojain tai visiiri

Lähihoidossa suojakäsineet ja suojatakki, mikäli asiakkaan hoito näitä vaatii



SUOJAINTEN KÄYTTÖ KOTIHOIDOSSA
KORONA COVID-19 PANDEMIAN AIKANA…

Hengitystieoireinen asiakas (myös todettu tai epäily COVID-19 infektio)
Kosketus – ja pisaravarotoimien mukaisesti alle kahden metrin lähietäisyydellä työskennellessä tai kun

kosketaan kontaminoituneita pintoja.

ØKertakäyttöiset suojakäsineet
ØKertakäyttöinen pitkähihainen suojaesiliina/suojatakki. Ellei pitkähihaista suojavaatetta ole saatavilla,
käytä hihatonta esiliinaa ja desinfioi käsivarret käsihuuhteella työasun hihaan asti suojaimia
riisuessasi.
ØKertakäyttöinen kirurginen suu-nenäsuojus. Ellei kirurgista suu-nenäsuojusta ole saatavilla, voidaan
sen sijaan käyttää koko kasvot peittävää pitkää visiiriä.
ØMonikäyttöiset suojalasit/visiiri. Desinfioi suojalasit/visiiri käytön jälkeen (esim. Apowipe- tai
Triamin-desinfektiopyyhkeellä, Oxivir Plus 3.5% tai Eeasydes tai Erisan Oxy+ 2% käyttölaimenoksella ja
kertakäyttöpyyhkeellä) ja säilytä puhtaassa muovipussissa kotikäyntilaukussasi.
ØKertakäyttöinen suojapäähine tai hiussuojus, mikäli on huomattava eriteroiskeiden vaara.



SUOJAINTEN PUKEMIS- JA RIISUMISOHJEET

Taysin infektioyksikön ohjeet:

https://www.tays.fi/fi-FI/Ohjeet/Infektioiden_torjunta/Koronavirus_COVID19

Kotihoidon oma video:

https://youtu.be/E9Z13T9qwko

Tässä tarkemmin myös miten suu-nenäsuojus laitetaan.



Hygieniakäytännöt kaikkien asiakkaiden
kotikäynnillä ja hoitotoimissa
TAVANOMAISET VAROTOIMET

- Infektioiden torjunnan perustaso, jolla katkaistaan tartuntatiet mikrobeilta kotihoidon

tavanomaisissa hoito- ja auttamistilanteissa.

- Kaikki asiakaskontaktit. Myös ESBL -kantajat, tunnetut veriviruksen kantajat (hepatiitit B ja

C sekä HIV) ja silloin, kun käsitellään verta tai muita eritteitä (oksennus, virtsa, uloste, ihohilse,
hiki).

- Verivarotoimet sisältyvät tavanomaisiin varotoimiin. (Verivarotoimista luovuttu 17.9.2013).

- Sisältää käsihygienian, suojainten käytön, suojautumisen vereltä ja muilta eritteiltä, pisto-,
viilto- ym. veritapaturmien ennalta ehkäisyn sekä hoitovälineiden puhdistuksen ja desinfektion.



Käsihygienia

- Asiakastyössä ei saa olla käsi- tai rannekoruja, aktiivirannekkeita, sormuksia, rakenne- tai
geelikynsiä, pitkiä kynsiä tai kynsilakkaa käsihygienian onnistumisen varmistamiseksi. Samasta
syystä työasun hihat pitää olla lyhyet tai käärittynä kyynärvarteen. Huolehdi käsien ihon hyvästä
kunnosta.

Käsien pesu nestesaippualla tai pesupyyhkeellä

- työhön tullessa ja aina, kun kädet ovat likaiset

- kun asiakkaalla on ripuli- ja/tai oksennustauti, kädet pestään vedellä ja nestesaippualla ja kädet

kuivataan talouspaperiin (ei asiakkaan käsipyyhkeeseen) tai puhdistetaan pesupyyhkeellä

suojakäsineiden riisumisen jälkeen ennen desinfektiota



Käsien desinfektio käsihuuhteella
Käsien desinfektio käsihuuhteella
- asiakkaan kotiin mennessä ja pois lähtiessä

- ennen puhtaita tehtäviä: lääkkeiden käsittelyä ja jakoa, elintarvikkeiden käsittelyä
- ennen ja jälkeen haavojen hoitoa, vaippojen, virtsakatetrien, dreenien jne. käsittelyä
- ennen suojakäsineiden ja muiden suojaimien pukemista ja niiden riisumisen jälkeen

Käsihuuhdetta otetaan riittävästi, vähintään 2-3 painallusta (3-5 ml) eli niin paljon, kun "käsikupissasi"
pysyy. Täten käsihuuhdetta riittää joka puolelle käsiä ja saat kaikki käsiin tulleet mikrobit pois käsien
iholta.
Käsihuuhde levitetään hieromalla kauttaaltaan käsiin: sormenpäihin, peukaloihin, sormiväliin, käsien
ulkosyrjiin, kämmeneen huomioiden elämänviivat ja ranteisiin. Hierotaan, kunnes kädet ovat kuivat.
Käsihuuhdetta ei kuivata käsistä pois.
Tehokkaaseen käsihuuhteen laittamiseen menee aikaa on noin 30 sekuntia.



Suojainten käyttö

- Työturvallisuuslain mukaan työnantajan velvollisuutena on osoittaa työntekijän käyttöön
asianmukaiset suojaimet. Työntekijällä on vastuu ja velvollisuus käyttää osoitettuja suojaimia
oikein annettujen ohjeiden mukaisesti.

- Kädet desinfioidaan aina ennen suojaimen pukemista ja suojaimen riisumisen jälkeen.

- Suojaimet ovat useimmiten kertakäyttöisiä eli käytetään kerran ja laitetaan jätteisiin.



Suojakäsineiden käyttö

- kun käsitellään haavoja, rikkonaista ihoa, limakalvoja, verta, virtsaa, ulostetta ym. eritteitä,

likapyykkejä

- haavojen hoito, vaippojen vaihto, virtsakatetrin pussin tai dreenin käsittely

- desinfektioaineiden tai – pyyhkeiden käsittely

- aina, kun olet fyysisessä kosketuksessa kosketusvarotoimin hoidettavaan asiakkaaseen ja hänen

lähiympäristöönsä

- suojakäsineitä vaihdetaan likaisesta työvaiheesta puhtaaseen siirryttäessä (esim. haavan
hoidossa likaisten sidosten poistamisen jälkeen ja haavan hoidon välissä) ja käsineiden
rikkouduttua

- suojakäsineet riisutaan heti, kun käyttötarve on päättynyt ja lopuksi desinfioidaan kädet



Muiden suojainten käyttö

- Kertakäyttöinen muoviesiliina, kun on työasun eritteillä tahriintumisen vaara. Kertakäyttöinen hihallinen
muoviesiliina paljon autettavan asiakkaan pesuissa ja lähihoitotilanteissa sekä syyhy- ym. loisten häätöhoidoissa
ja kosketusvarotoimin sekä pisaravarotoimin hoidettavien asiakkaiden kanssa.

- Kertakäyttöinen suu-nenäsuojus, kun on vaara veri- ym. eriteroiskeista sekä haavojen hoidossa ja hoidettaessa
yskivää/pärskivää asiakasta. Aina pisaravarotoimin hoidettaessa. Virusripuli ja –oksennus eritteitä siivottaessa.

- Kertakäyttöinen = käytetään kerran ja laitetaan välittömästi jätteisiin.

- Suojaimet riisutaan välittömästi käyttötarpeen päätyttyä ja desinfioidaan kädet.

- Kertakäyttöiset saapassuojat suihkutuksissa. Mikäli käytetään saappaita, ne puhdistetaan jokaisen käytön
jälkeen. Suihkutuksen jälkeen saappaat huuhdellaan kuumalla vedellä ja nostetaan pesuhuoneessa kuivumaan.
Kun asiakas on hoidettu ja saappaat sinä aikana kuivahtaneet, pyyhitään saappaat Apowipe –desinfektiopyyhkeillä
tmv. ja kuljetetaan puhtaina tai jätetään asiakkaan luokse. Yhteiskäytössä olevien saappaiden tulee olla puhtaat ja
päästä kuivumaan tiimitilassa. Saappaissa käytetään kertakäyttöistä jätepussia työntekijän jalkojen suojana.
Toiminta pyritään järjestämään iltapäivän viimeiseksi käynniksi, jonka jälkeen saappaat tuodaan tiimitilaan
takaisin ja viimeistään siellä desinfioidaan.



Veritapaturmien ehkäisy

- Veritapaturmiksi katsotaan vain sellaiset verelle altistumiset, joissa veri voi aiheuttaa tartunnan
työntekijälle eli verisen neulan tai muun verisen esineen viilto tai pisto, veren joutuminen suun
limakalvoille tai silmän sidekalvolle sekä veren joutumien haavaiselle tai ihottumaiselle iholle.
Terveelle iholle joutunut veri ei aiheuta tartunnan vaaraa.
- Paikallishoito tehdään aina välittömästi. Limakalvoroiskeet huuhdellaan runsaalla juoksevalla
vedellä. Haavaa ei saa puristaa. Myös pisto- tai viiltoalueet puhdistetaan runsaalla juoksevalla vedellä
ja heti sen jälkeen 80-prosenttisella alkoholilla (A12T Dilutus 80 %). Hauteena voidaan käyttää A12T-
hauteen sijasta myös Ethanol 80%  ApoWipe desinfektiopyyhettä. Alkoholihaude jätetään iholle
kahdeksi minuutiksi.

- Veritapaturmasta tulee tehdä aina ilmoitus esimiehelle työntekijän oman oikeusturvan takaamiseksi.
Veritapaturman sattuessa on Työturva Monitorissa tehtävä vaaratilanneilmoitus ilman viivettä.
Tampereen kaupungin työntekijät tekevät veritapaturmasta ilmoituksen Työturva-monitorin kautta.
Muut omaan työterveyshuoltoon.
- Työtapaturmatilanteissa verelle altistuneen työntekijän tulee vuorokauden sisällä hakeutua tai
esimiehen tulee ohjata hänet ottamaan yhteyttä työterveyshuoltoon mahdollisen tartuntatautiriskin
ja rokotustarpeen selvittelyä varten.



Veritapaturmien ehkäisy

- Injektioneuloja, kyrettiveitsiä ja muita teräviä välineitä käsitellään aina huolellisesti.

- Neuloja ei saa laittaa takaisin suojukseen, vaan ne laitetaan suoraan särmäjäteastiaan.

- Särmäjäteastian pitää olla työtilassa käden ulottuvilla.

- Särmäjäteastiaan laitetaan injektioneulat, turvaneulat, kyrettiveitset, katkaistut ampullat ym.

välineet, joissa pistävä terä tmv. on näkyvissä – heti suoraan kädestä käytön jälkeen

- Särmäjäteastia täytetään niin, että se saadaan suljettua oikein ennen pois kuljetusta.

Tutustu veritapaturma-ohjeeseen www.pshp.fi / ohjeet / infektioiden torjunta / henkilökunnan
infektioiden torjunta/veritapaturmat tai Taskun hygieniaohjeistot/oikopolut/veritapaturmaohje,
jotta osaat toimia veritapaturman yllättäessä.



Hoito- ja tutkimusvälineet sekä
jätteiden lajittelu ja käsittely

- Käytetään kertakäyttöisiä instrumentteja. Mikäli käytetään monikäyttöisiä, ne toimitetaan
jokaisen käytön jälkeen esidesinfioituna välinehuoltoon steriloitavaksi.

- Hoito- ja tutkimusvälineet: käytön jälkeen desinfektio.

- Verenpainemittari ja mansetti, stetoskooppi yms. välineet desinfioidaan pyyhkimällä
pesevällä alkoholilla (Easydes), desinfektiopyyhkeellä (ApoWipe) tai A 12t 80% etanolilla
ennen käyttöä seuraavalla asiakkaalla. (Etanoli käy vain puhtaille ja kuiville pinnoille.)

- Särmäjäte: Injektioneulat, kyrettiveitset ym. pistävät, terävät välineet laitetaan käytön
jälkeen suoraan särmäjäteastiaan.

- Kertakäyttöiset metalliset instrumentit laitetaan käytön jälkeen suoraan särmäjäteastiaan.

- Muu jäte: Kertakäyttöiset hoitovälineet ja -tarvikkeet sekä käytetyt suojaimet laitetaan
jätepussiin käytön jälkeen. Myös kengänsuojukset. Jätepussi viedään jäteastiaan.



Muuta muistettavaa kotikäynnillä

- Suojaimet kerätään muovipusseihin puhtain, desinfioiduin käsin. Suojaimet otetaan aina pussista desinfioiduin
käsin. Nämä muovipussit tulee vaihtaa joka päivä eli suojaimet kerätään aina joka kerta uuteen puhtaaseen
muovipussiin. Edellisen päivän jämiä ei siirretä uuteen puhtaaseen pussiin. Jokaiselle asiakkaalle tulee olla puhtaat
suojaimet, joita ei ole kontaminoitu edellisillä asiakaskäynneillä.

- Kotona käsien pesuun käytetään pesupyyhepakkauksen pyyhettä. Mahatautiasiakkaiden luona kädet pitää aina
ensin puhdistaa ja kuiviin käsiin vasta laitetaan käsihuuhdetta huolella hieroen.

- Hoitolaukussa/repussa kannattaa olla muovisuojia, joita voi käyttää repun alla asiakkaan luona.

- Yksittäispakattuja kertakäyttöisiä pitkähihaisia suojaesiliinoja kannattaa olla repussa mukana, myös suu-
nenäsuojuksia muovipussissa. Jos asiakas on oksentanut tai siivoat ripulieritettä, kannattaa laittaa muiden
suojaimien lisäksi suu -nenäsuojus.

- Monikäyttöiset välineet esim. verenpainemittari desinfioidaan Apowipe-desinfektiopyyhkeillä tmv.
desinfektioaineella asiakkaiden välillä.

- Jätteet viedään päivittäin pois asiakkaan luota jäteastiaan, koskee myös kengänsuojuksia.

- Mahatautiasiakkaat ja MRSA-kantajat hoidetaan aina kosketusvarotoimia noudattaen. Flunssaiset pisaravarotoimia
noudattaen.



Pintadesinfektioaineiden käytöstä

-Käytä aina suojakäsineitä käsitellessäsi pinnoille tarkoitettuja desinfektioaineita.

-Pyyhi pinnat huolellisesti ja järjestelmällisesti siten, että pinta kostuu desinfektioaineesta.

- Annostele desinfektioaine pullosta kaatamalla siivouspyyhkeeseen, ei suoraan pinnalle tai käytä
valmiita desinfektiopyyhkeitä.

- Desinfektiopyyhepakkaus on avattava desinfioiduin käsin.

-Desinfektiopyyhkeitä otetaan puhtain suojakäsinein.

- Pakkaus on huolellisesti suljettava.

-Käytettyjä pyyhkeitä ei saa heittää WC-pyttyyn, vaan suoraan jätteisiin.



Ihon desinfektio ennen toimenpidettä

- A12t Dilutus 80% 100ml pullo tai yksittäispakatut ihon desinfektiopyyhkeet etanoli 80%.

- Hoitoyksiköissä ja päivä- ja palvelukeskuksissa iho desinfioidaan aina ennen ihon lävistävää toimenpidettä
(iho kontaminoitunut mikrobeista).

- Asiakkaan omassa kotona kotikäynnillä ihoa ei tarvitse desinfioida, paitsi suoniverinäytettä otettaessa ja
niveleen pistettäessä (omat tutut kotimikrobit).

- Rokotettaessa ihoa ei desinfioida, jottei rokoteainesta tuhoudu.

- Ihon pitää olla puhdas ja kuiva pistettäessä. Tarvittaessa ihon puhdistus esim. pesupyyhkeellä.

- Kun iho desinfioidaan, ihon tulee antaa kuivua ennen pistämistä. Iho on desinfioitunut vasta, kun alkoholi
on haihtunut iholta ja iho on kuiva.

- Ennen pistotapahtumaa kädet desinfioidaan käsihuuhteella.

-Käytetyt injektioneulat, myös turvaneulat, laitetaan suoraan särmäjäteastiaan.



Virtsarakon katetroinnista

- Katetrointi tehdään aina steriilinä toimenpiteenä. Myös kotona katetroitaessa. Katetroijan
tulee olla koulutettu katetrointiin. Ammattimaisesti katetroitaessa steriili katetrointisetti ja
pesunesteenä käytetään keittosuolaliuosta (NaCl 0.9%) tai steriiliä Aqua.

- Katetrointi suoritetaan rauhallisessa paikassa ja kerrotaan katetroitavalle, mitä tehdään.
Valmistele huolella katetrointipaikka.

- Valitaan mahdollisimman pieni katetri ja miehelle esim. suurentuneen eturauhasen vuoksi
käyräkärkinen Tiemann.  Silikonikatetri, jos katetrihoito kestää yli 3 vrk.

- Suljetun systeemin ylläpito; yhdistä katetri ja virtsankeräyspussi

- Virtsankeräyspussin vaihtoa määräajoin ei suositella. Katetrin tukkeutuessa verivirtsaisuuden
tai kivisakan vuoksi, katetri ja keräyspussi vaihdetaan. Virtsankeräyspussi vaihdetaan aina
katetrin vaihdon yhteydessä.

- Kirjataan hoitokertomukseen katetroinnin syy, katetrin laittopäivä, katetrointitapaan
vaikuttavat seikat ja hoidon arvioitu kesto. Kirjataan myös katetrin poistopäivä.

àKatetri poistetaan heti, kun se on mahdollista!



Cystofixin hoito

Cystofixin hoidossa pätevät samat hyvän hoitohygienian periaatteet kuin kestokatetrin hoidossa.

- Käsien desinfektio ja tehdaspuhtaat suojakäsineet cystofixin tyveä, katetria ja virtsankeräyspussia
käsiteltäessä.

- Virtsankeräyspussin sijoittaminen niin, että virtsan takaisinvirtaus rakkoon estetään.

- Suljetun systeemin katetrin ja virtsankeräyspussin välillä tulee säilyä. Käytetään pohjasta tyhjennettävää
virtsankeräyspussia.

- Virtsankeräyspussin vaihtoa määräajoin ei suositella. Katetrin tukkeutuessa verivirtsaisuuden tai kivisakan
vuoksi, katetri ja keräyspussi vaihdetaan. Virtsankeräyspussi vaihdetaan aina katetrin vaihdon yhteydessä.

- Cystofixin tyvi puhdistetaan päivittäin, esim. pesujen yhteydessä ja suojataan kuivalla taitoksella. Mikäli
pistopaikka on infektoitunut, puhdistetaan iho keittosuolaliuokseen (NaCl 0,9%) kostutetulla taitoksella ja
suojataan puhtaalla, kuivalla taitoksella. Puhdista myös letku pyyhkien tyvestä poispäin.

- Opastetaan asiakasta käsihygieniassa ja välttämään katetrin koskettelua.
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Cystofixin huuhtelu

- Huuhtelu on tarpeen suorittaa, jos katetri on esim. verihyytymien, sakan vuoksi tukossa ja virtsaa ei erity
kunnolla keräyspussiin.

- Huuhtelu tehdään vain tarvittaessa. Siihen on oltava hoitavan lääkärin lupa.

- Huuhtelu suoritetaan aseptisesti, jottei aiheuteta asiakkaalle infektiota.

- Huuhtelunesteenä käytetään NaCl 0.9% -liuosta. On olemassa myös hoitavia/puhdistavia liuoksia,
esim. Uro-Tainer, jota saa tilata apteekista. Uro-Tainer on miedosti hypotoninen huuhteluneste, johon on
lisätty magnesiumia. Se on kehitetty estämään fosfaatien kristallisoitumista.

- Suositeltu huuhteluväli on 2-3 kertaa viikossa, ellei lääkäri toisin määrää.

- Uro-Tainer huuhtelunestettä pidetään virtsarakossa viisi minuuttia, kts. tarkemmat ohjeet
pakkausselosteesta.
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Valmistelu ja välineet: steriilit peanit, steriili virtsankeräyspussi, 100 ml steriili
ruisku, A12t 80% desinfektioaine, taitoksia, keittosuolaliuos ja steriili astia,
kaarimalja, vuodesuoja, käsihuuhde ja tehdaspuhtaat suojakäsineet.

Laita vuodesuoja.

Desinfioi kädet.

Kaada keittosuola steriiliin astiaan. Vedä 100 ml
Nacl valmiiksi ruiskuun.

Laita tehdaspuhtaat suojakäsineet.

Sulje katetri peaneilla.

Avaa katetrin liitoskohta ja desinfioi A12T 80%:lla
katetrin liitoskohta ennen keittosuolan laittamista,
myös katetrin ulkopuolelta.

Yhdistä ruisku katetriin, irroita peanit.

Työnnä ruiskulla keittosuolaa sisään (ei väkisin,
varovasti), vedä ruiskulla pois. Tyhjennä
kaarimaljaan. Toista tarvittaessa.

Yhdistä katetriin steriili virtsankeräyspussi
kontaminoimatta liitoskohtaa, poista peanit .

Riisu suojakäsineet, desinfioi kädet.

Huuhtelu kannattaa tehdä alkuun varovasti
pienellä nestemärällä. Jos neste ei mene kunnolla
rakkoon, katetri on tukossa ja se kannattaa vaihtaa
uuteen.

Mittaa, paljonko kaarimaljaan ja virtsapussiin tuli
nestettä. Ulos tulevaa nestettä pitäisi tulla sama
määrä kuin sinne on annosteltukin.
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Vain infektio-oireisilta tutkitaan virtsanäyte!

- Jos liuskatesti on negatiivinenà ei ole virtsatieinfektiota. Jos se on positiivinen, voi olla bakteeriuria ja
lähetettävä virtsanäyte labraan ja aloitettava mikrobilääke lääkärin määräyksen mukaisesti. (Risto Vuento)

- Näyte oikein otettuna, säilytettynä ja kuljetettuna laboratorioon.

- Cystofixistä näyte: suljetaan puoleksi tunniksi ja näyte otetaan steriilisti.

àKun bakteeriviljely vastaus tulee, tarkistetaan tilanne; Oliko positiivinen, meneekö oikea lääke
herkkyysmäärityksen mukaisesti. Jos oli negatiivinen, tarkista lääkkeen jatko-ohje lääkäriltä. Mikäli
vastaus sekaflooraa, otetaan uusi näyte entistä huolellisemmin, ettei näyte kontaminoidu.

àKontrollivirtsanäyte otetaan vain, jos oireet eivät parane sekä raskauden aikana ja  pyelonefriitin jälkeen
(ei muulloin) virtsatieinfektio-oireiden loppumisen jälkeen.
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Virtsanäytteen otto katetrista

- Katetri poistettava tai vaihdettava ennen näytteenottoa tai hoitoa (saadaan selville virtsassa
kasvava bakteeri eikä viljellä katetrin sisäpinnan biofilmin mikrobikasvua, lisäksi paraneminen
nopeutuu). Katetrin vaihdon yhteydessä näyte voidaan valuttaa uudesta katetrista suoraan
näyteastiaan ennen katetripussin kytkemistä.

- Mikäli katetria ei voida jostain syystä vaihtaa, kestokatetrista bakteeriviljelyyn virtsanäytettä
otettaessa toimitaan Fimlabin ohjeiden mukaisesti;

- Katetri suljetaan vahvistetun liitoskohdan alapuolelta pihdeillä 3-4 tunniksi, mikäli katetroidun
tila sen sallii. Katetrin keräyspussin vahvistetusta liitoskohdasta (erillinen merkitty kohta) pinta
desinfioidaan punktioita varten. Virtsanäyte otetaan katetrista punktoimalla 20 ml:n ruiskulla ja
neulalla. Ei avata liitoskohtaa ja valuteta virtsaa katetrista.



Virtsanäytteen otto katetrista

- Imetään ruiskuun noin 20 ml virtsaa, joka sekoitetaan ruiskussa ja jaetaan
steriilisti mikrobiologian putkeen  (4 ml, vihertävä korkki) ja kemian putkiin:
solut ja/tai diffi (aikuiset 10 ml vihertävä korkki) ja seulonta (11 ml vaalean
ruskea korkki).

- Kirjoitetaan kemian putken viivakooditarraan, todellinen näytteenottoaika,
aika edellisestä virtsaamisesta = katetrin sulkuaika ja oikea näytteenottotapa
(KK = kestokatetri, RK = rakkopistokatetri).



MRSA (Metisilliinille resistentti Staphylococcus
aureus - bakteeri)
- Stafylococcus aureus on tavallinen bakteeri, jota on usein nenä limakalvolla ja nielussa.
Sellaista stafylokokkia, joka on vastustuskykyinen tavallisille antibiooteille, kutsutaan MRSA:ksi.

- MRSA-kantajaksi kutsutaan henkilöä, jolla on todettu MRSA-bakteeri elimistössään. MRSA-
kantajuus ei ole sairaus, vaan pieni poikkeavuus elimistön bakteerikasvustossa. Oireetonta
MRSA-kantajuutta ei hoideta antibiooteilla.

- MRSA-infektio on MRSA:n aiheuttama tulehdus. MRSA-infektio hoidetaan antibiooteilla. MRSA
voi aiheuttaa samanlaisia infektioita kuin tavallinen stafylokokkikin mm. kynsivallintulehdus,
haavatulehdus ja yleisinfektiot. Suurin osa MRSA-kantajista ei koskaan sairastu MRSA-infektioon.

- MRSA leviää henkilöstä toiseen käsien tai hoitotarvikkeiden välityksellä kosketuksen kautta.
Ilman kautta bakteeri ei leviä. Terveiden riski saada MRSA-tartunta on pieni.



MRSA (Metisilliinille resistentti Staphylococcus
aureus - bakteeri) – kosketusvarotoimet aina!

- Käsien desinfektio asiakkaan luo mennessä, suojaimien riisumisen jälkeen, eri
työvaiheiden välissä, aseptisen työjärjestyksen mukaisesti samassakin työvaiheessa ja
asiakkaan luota poistuttaessa.

Suojautuminen: Suojaimet säilytetään asiakkaan kotona, niille sovitussa paikassa tai
kuljetetaan puhtaasti hoitorepussa niin, että ne ovat puhtaat käyttöön otettaessa.

Kertakäyttöiset tehdaspuhtaat suojakäsineet aina, kun ollaan kosketuksissa asiakkaaseen
tai hänen lähiympäristöönsä.

Kirurginen suu-nenäsuojus laajojen, erittävien haavojen hoidossa ja yskivän tai pärskivän
asiakkaan lähihoidossa (alle 1 metrin läheisyys) sekä esim. ihohilseen pöllytessä.

Kertakäyttöinen, pitkähihainen muoviesiliina työasun suojana MRSA kantajan
lähihoitotilanteissa, iho, vuodevaate ja likapyykki kosketuksessa.

Käytön jälkeen suojaimet riisutaan hoitojätteiden kanssa samaan jätepussiin, desinfioidaan
kädet ja suljetaan jätepussi. Jätepussi viedään jäteastiaan.



Milloin kotihoidossa otetaan MRSA seulontanäytteitä?
-MRSA -näytteet otetaan asiakkuuden alkaessa, ellei hän ole jo tunnettu MRSA:n kantaja. LAH-jaksolle
menevistä asiakkaista MRSA-näytteet ottaa osasto ensimmäisen LAH- jakson alkaessa.

-Mikäli asiakkaan riskitiedoissa lukee, että hän on altistunut MRSA:lle ja pyydetään ottamaan MRSA-
näytteet, ne otetaan seuraavan kotikäynnin yhteydessä. Kun näytteet on otettu, altistusriskitieto
merkitään päättyneeksi. Altistunut hoidetaan tavanomaisten varotoimien mukaisesti. Mikäli hän asuu
samassa taloudessa MRSA-kantajan kanssa, hänet hoidetaan kosketusvarotoimin, kunnes
näytevastaukset ovat tulleet. Tämän jälkeen tulosten mukaisesti.

-Tiedossa olevalta MRSA-kantajalta antibioottia aloitettaessa, mikäli lääkäri niin määrää.

-Viljelynäyte (4358-MRSA) otetaan nenästä, nielusta ja mahdollisista infektioporteista (esim.
kirurginen ja krooninen haava, dreenin-, PEG-letkun- tai cystofixin juuri, ihottuma- tai ihorikkoalue,
virtsakatetripotilaan virtsa.

- Jos edellä mainitussa infektioportissa kliinisesti epäillään infektiota, otetaan MRSA-näytteen lisäksi
tavallinen bakteeriviljely. Tällöin otetaan ensin MRSA-näyte puhdistamattomasta haavasta. Sen
jälkeen haava puhdistetaan ja otetaan tavallinen bakteeriviljely. Kaikista näytteistä tehdään oma
lähete.



MRSA näytteiden otto-ohje

Tutkimuspyyntö: 4358-MRSAVi.

Välineet: Näytteenottopakkaus, sisältää viljelyputken ja yhden nukkatikun. Lisäksi
yksittäispakattuja nukkatikkuja jokaista näytteen ottokohtaa varten sekä asiakkaan nimitarrat.

Kaikista näytekohdista laitetaan näytteet samaan rikastavaan näyteputkeen jokainen omalla
nukkatikulla. Nukkatikkua ei kostuteta ennen näytteenottoa.

MRSA – näyte nenästä: pyöräytä näyte nukkatikulla molemmista sieraimista (1 tikku). Irrota näyte
nukkatikusta pyöräyttämällä rivakasti tikkua näyteputken nesteessä. Purista neste tikusta putken
reunaa vasten. Laita nukkatikku jätteisiin.

Ota samaan näyteputkeen MRSA – näyte nielusta: pyyhkäise nukkatikulla molempien nielurisojen
pintaa ja takanielua (1 tikku). Irrota näyte nukkatikusta näyteputken nesteeseen. Purista neste
tikusta putken reunaa vasten. Laita tikku jätteisiin.



MRSA-näytteenotto….

Mikäli asiakkaalla on ihorikkoja, haavoja, hautumia tai muita infektiokohtia, ota niistä
kaikista näyte eri nukkatikulla ja irrota näyte rivakasti pyöräyttämällä samaan näyteputkeen.
Sulje korkki huolellisesti ja kiinnitä asiakkaan nimitarra. Lähetteeseen anatomiaksi
nenä&nielu 315 tai jos useampia näytteenotto kohtia, niin 319. MRSA – näyte otetaan
puhdistamattomasta haavasta (1 tikku/haava). Asiakkaan sen päivän hoitokertomukseen
kirjataan tarkalleen kaikki kohdat, mistä MRSA-näytteet on otettu.

Rikastavan viljelyputkeen otettuja näytteitä ei saa laittaa jääkaappiin. Mikäli näytteiden
lähetys laboratorioon viivästyy, säilytä putket huoneenlämmössä.

MRSA – näyte katetrivirtsasta 9953 U-MRSA-Vi: virtsanäyte otetaan, jos asiakkaalla on
kestokatetri, cystofix tai virtsa-avanne.

Virtsanäyte otetaan laskemalla virtsaa virtsapussista puhtaaseen näyteastiaan.

Näytteiden säilytys ja kuljetus: Lähetä näytteet laboratorioon virka-aikana viivytyksettä.

Viikonlopun aikana otetut virtsanäytteet säilyvät jääkaappilämpötilassa (+4 astetta).

Virtsanäyte otetaan erikseen, virtsanäyteputkeen, joka ei sisällä säilöntäainetta.



Tavallinen bakteeriviljely 3492 Pu-BaktVi2

Ihon ja limakalvojen haavaumien, ihottumien, palovammojen jne. infektioepäily. Otetaan aina ennen antibioottihoidon
aloitusta märkäeritteestä. MRSA- näyte ensin, puhdistus ja tavallinen bakteeriviljely.

Tarvitaan

-suojakäsineet ja tarvittaessa suu-nenäsuojus, käsihuuhdetta

-fysiologista keittosuolaliuosta ja /tai steriili taitos

-Näytteenottotikku

-bakteeriviljelykuljetusputki ja nimitarra

Näytteenotto
Kädet desinfioidaan ja puetaan suu-nenäsuojus ja suojakäsineet. Märkäinen alue puhdistetaan fysiologisella
keittosuolalla ja/tai steriilillä taitoksella. Tämän jälkeen näyte otetaan näytteenottotikulla infektiopesäkkeen pohjalta
kuljetusputkeen. Poistetaan suojakäsineet ja desinfioidaan kädet. Poistetaan suu-nenäsuojus ja desinfioidaan kädet.

Näyte säilytetään kylmässä +4 asteessa. Mikäli näyte on ollut pitkään huoneenlämmössä, voi tulla normaalimikrobiston
ylikasvu ja näyte ei ole siten luotettava. Kuljetetaan mahdollisimman nopeasti +4 asteeseen säilytykseen tai toimitetaan
laboratorioon.



MRSA (Metisilliinille resistentti Staphylococcus
aureus - bakteeri)
Asiakkaalla on MRSA, miten opastan häntä?

- MRSA ei vaikuta elämään kotona, työpaikalla, harrastuksissa ja ihmissuhteissa. Voi tavata
ystäviä ja sukulaisia entiseen tapaan. Jos on avoimia tai märkäisiä haavoja, uimahalleihin tai
yleisiin saunoihin ei pidä mennä. Niin kuin tavallisestikin, kädet pestään WC:ssä käynnin jälkeen
ja ennen elintarvikkeiden käsittelyä. Siivouksessa käytetään tavallisia, kaupoista saatavia
puhdistusaineita.

- Kerro MRSA-kantajuudesta Sinua hoitavalle terveydenhuollon ammattilaiselle esim. lääkärille,
hammaslääkärille. Tämä on tärkeää oikean antibioottihoidon suunnittelemiseksi. Kantajuudesta
ei tarvitse kertoa työpaikalla, harrastuksissa, koulussa, päiväkodissa tai muuaallakaan
terveydenhuollon yksiköiden ulkopuolella.

- Tulosta ohje MRSA-kantajalle, mikäli hän ei ole saanut vielä ohjausta aiemmin:

Ohje MRSA-kantajalle (www.pshp.fi / ohjeet / infektioiden torjunta / Mikrobikohtaiset ohjeet/
Moniresistentit bakteerit/ MRSA / Potilasohjeet



ESBL - kantajuus

- ESBL = Extended Spectrum BetaLactamases tarkoittaa gram-negatiivisten sauvabakteerien
tuottamia entsyymejä, jotka kykenevät hajottamaan lähes kaikkia beetalaktaamiantibiootteja. ESBL

tuottavat bakteerikannat ovat usein vastustuskykyisiä myös muille antibiooteille. Tavallisimmin ESBL
tuottavia bakteereja ovat Escherichia coli tai Klebsiella pneumoniae – lajit. Nämä bakteerilajit elävät
runsaina ihmisen suolistossa ja ovat tavallisia mm. virtsatieinfektioiden aiheuttajina.

- ESBL - kantajat hoidetaan kotihoidossa tavanomaisten varotoimien mukaisesti. ESBL e. colikantajuus
näkyy asiakkaan laboratoriotiedoista. Sitä ei enää kirjata riskitietoihin.

- ESBL – klebsiella kantajuus näkyy asiakkaan riskitiedoissa. ESBL Klebsiella - kantajan sairaalahoidossa
noudatetaan kosketusvarotoimia ja riskitietomerkintä Pegasoksessa on pysyvä.
- ESBL- kantajalta otetaan aina virtsan bakteeriviljelynäyte virtsatieinfektiota epäiltäessä. Mikäli
asiakkaalle on aloitettu antibiootti infektion hoitoon, pyydetään lääkäriä tarkistamaan
mikrobilääkkeen teho herkkyysmäärityksestä.



Ripuloivat asiakkaat ja hygienia

- Ripulit leviävät helposti kosketuksen kautta (Norovirus ja Clostridium difficile bakteeri) ja/ tai pisaratartuntana pinnoilta
(Norovirus oksennukset).

Käsihygienia

- Käsien desinfektio asiakkaan luo mennessä ja kodista pois lähtiessä.

- Käsien pesu nestesaippualla ja kädet kuivataan talouspaperiin (ei asiakkaan käsipyyhkeeseen) tai pesupyyhkeillä
suojakäsineiden ja muiden suojaimien riisumisen jälkeen, ennen käsien desinfektiota.

Suojautuminen

- Ripuliasiakkaita hoidettaessa suojaudutaan käyttämällä suojakäsineitä ja hihallista muoviesiliinaa sekä suu-
nenäsuojusta.

- Ripuli- ja oksennuseritteet poistetaan kodin tavallisilla siivousaineilla ja paperipyyhkeellä tai kertakäyttöisellä
siivouspyyhkeellä.

- Ripuloinnin keston ajan asiakkaan kotona olisi hyvä pyyhkiä keskeiset kosketuskohdat desinfektioaineella esim.
Apowipe-desinfektiopyyhkeillä (esim. hoitotarvikkeiden laskupaikka, hoitotarvikelaukkupaikka, valokatkaisija,
sängynlaita, liikkumisen apuväline, ovenkahva, WC – nuppi ja tukikahvat) päivittäin. WC – pesutilan puhtaus on
suositeltavaa tarkistaa päivittäin.



Noro-virus – akuutti mahatauti

- Norovirus on äkillisesti alkava suolistoinfektio jonka oireina ovat kouristavat vatsakivut,
pahoinvointi tai oksentelu ja ripuli. Osalla on myös yleisiä särkyjä ja kuumetta. Taudin itämisaika
on 12–48 tuntia ja oireiden kesto on yleensä 12–72 tuntia.

- Norovirusinfektio tarttuu erittäin herkästi henkilöstä toiseen. Syynä tähän on sairastuneen
erittämä runsas virusmäärä ja tartuntaan tarvittavan virusannoksen pienuus. Tärkein
tartuntatapa on kosketustartunta. Myös elintarvikkeiden tai juomaveden välityksellä saatu
tartunta on mahdollinen. Norovirusinfektio ei tuota pysyvää immuniteettia.

- Sekä uloste että oksennus välittävät tartuntoja. Tartunnan voi saada myös viruksella
saastuneiden kosketuspintojen kautta. Norovirukset voivat säilyä tartuttavina pinnoilla useita
vuorokausia, ellei pintoja siivota huolellisesti.

- Noro-virus aiheuttaa myös epidemioita. Mikäli 2-3 asiakkaallasi tai työtoverillasi on
samankaltaisia mahataudin oireita, ota yhteys hygieniahoitajaan.

- Kotikäynnillä tarkat kosketusvarotoimet.



Clostridium difficile eli antibioottiripuli

- Virusripulin ja antibioottiripulin erottaa useimmiten siitä, että antibioottista ripulin saaneet eivät
oksenna. Lisäksi he ovat saaneet antibioottihoitoa viimeisen 3 kk:n aikana tai ovat olleet
hoitoyksikössä hoitojaksolla. Voi kyllä kehittyä myös ilman antibioottihoitoa ja hoitojaksoja.

- Clostridium difficile (CD) on itiöitä muodostava bakteeri, joka aiheuttaa ripulia ja paksunsuolen
tulehdusta ja tarttuu kosketustartuntana. Taudin itämisaika on yhdestä vuorokaudesta kuuteen
viikkoon.

- Jos asiakkaalla epäillään CD-infektiota, hänestä tutkitaan ulosteen Clostridium difficile –Nho (Fimlab
6141 F-CldTNhO). Vastaus näytteestä saadaan viimeistään seuraavana arkipäivänä. Oireettomilta tai
parantuneilta ei ulostenäytteitä tutkita tai kontrolloida.

- Kotikäynnillä tarkat kosketusvarotoimet jo epäiltäessäkin antibioottiripulia ja muutoinkin kaikkien
ripuloivien kanssa.

- CD:tä sairastaville on Clostridium difficile-potilaan kotihoito-ohje, jonka avulla asiakkaalle
opastetaan kotona toiminen ja siivous. Ohje löytyy Taskusta hygieniaohjeistosta ripulit-kohdasta ja jos
et pääse Taskuun, pyydä se Tampereen kaupungin hygieniahoitajalta.



Clostridium difficile:ä sairastavalle suositellaan noudatettavaksi
kotona seuraavia ohjeita ripulioireiden ajan:

- Käsien säännöllinen pesu ja huolellinen hygienia.
- Kädet pestään huolellisesti vedellä ja nestemäisellä käsienpesuaineella aina WC:ssä
käynnin jälkeen
- ennen elintarvikkeiden käsittelyä ja ennen ruokailua
- ennen puhtaan pyykin käsittelyä sekä likapyykin käsittelyn jälkeen
- vaippojen käsittelyn jälkeen
- siivouksen jälkeen
- Kädet kuivataan huolella talouspaperiin tai päivittäin vaihdettavaan henkilökohtaiseen
käsipyyhkeeseen.
- Sairastuneen hygieniatarvikkeet (hammasharja ja -muki, hiusharja, kampa,
käsienpesuaine, ihonhoitotuotteet yms.) ovat henkilökohtaisia ja suositellaan vaihdettavaksi
uusiin ripulin loppumisen jälkeen.



Clostridium difficile:ä sairastavalle suositellaan noudatettavaksi kotona
seuraavia ohjeita ripulioireiden ajan:

- Ripulitaudin aikana vaatteissa, vuodevaatteissa ja kodin kosketuspinnoilla on
runsaasti bakteereja.

- Yöpuku ja alusvaatteet tulee vaihtaa päivittäin.

- Lakanat ja tyynyliinat tulee vaihtaa heti likaannuttua ja vähintään kaksi kertaa
viikossa

- Pyykki laitetaan suoraan pesukoneeseen ja pestään väljässä vedessä 60
asteessa pyykinpesuaineella.

- Pese kaikki tekstiilit (mm. patjansuojus, verhot, peitot, tyynyt), joita kosketellaan
käsin, viimeistään ripulin loputtua.



Clostridium difficile:ä sairastavalle suositellaan noudatettavaksi
kotona seuraavia ohjeita ripulioireiden ajan:

- Ripulitaudin aikana on tärkeätä, että kodin pinnat pidetään puhtaina.

- Siivouksella vähennetään kosketuspintojen bakteerimääriä, jolloin tartuttavuus vähenee.

- Siivous on tärkeää myös taudin uusimisen ehkäisemiseksi.

- WC-tila tulee puhdistaa päivittäin ja kodin yleissiivous tehdä viikoittain.

- Normaalioloissa kotona ei käytetä desinfektioaineita, mutta Clostridium Difficile-infektion
yhteydessä siivousta kannattaa tehostaa.

- Siivotessa ja desinfektioaineita käytettäessä käytetään aina suojakäsineitä.

- Kodin siivouksesta on tarkempi ohje Clostridium difficile – potilaan kotihoito-ohjeessa.



Kotikäynnit asunnoissa, joissa on todettu luteita

- Lutikka (Lude, seinälude, bed bug) on aikuisena 3.5 -5.5 mm pitkä. Lutikka on lentokyvytön.
Lutikat liikkuvat etenkin noin tuntia ennen auringonnousua. Lutikka piileskelee päivisin
pääasiassa vuoteessa ja sängyn lähistöllä, ja käy yöllä imemässä veriaterian. Lutikka ei jää
aterioinnin jälkeen ihmiseen vaan kätkeytyy päiväksi suojapaikkoihin, kuten vuoteen rakenteisiin
ja vuodevaatteisiin, vuoteen lähellä oleviin kalusteisiin ja seinän rakoisiin. Lutikka voi
liikkuessaan mennä tavaroihin, joita on jätetty lutikoiden liikkumispaikoille. Lutikan ulostetahrat
ovat mustia pisteitä lutikan suojapaikkojen läheisyydessä tai vuodevaatteissa.



Kotikäynnit asunnoissa, joissa on todettu luteita

- Henkilökunnan ulkovaatteet jätetään joko tiimitilaan tai pakataan tiiviisti suljettuun ehjään muovipussiin käynnin
ajaksi.

- Reppu/laukku jätetään tiimitilaan. Mikäli se ei onnistu, reppua/laukkua pidetään koko ajan selässä/olalla tai se
suljetaan muovipussiin käynnin ajaksi eikä laiteta lattialle.

- Asunnossa käytetään kengänsuojuksia, jotka puetaan ennen asuntoon menoa ja riisutaan juuri asunnosta
lähtiessä jätepussiin. Suljettu jätepussi viedään jäteastiaan.

- Noudatetaan hyvää käsihygieniaa.

- Lähihoidossa sekä likapyykin ja vuodevaatteiden käsittelyssä sekä siivouksessa käytetään suojakäsineitä ja
pitkähihaista suojatakkia/esiliinaa.

- Varotaan istumasta pehmustetuille tuoleille, sohvalle tai vuoteeseen yms.

- Tutkimus- ja hoitovälineet suljetaan muovipussiin käytön jälkeen ja puhdistetaan tiimitilassa, ellei voida käyttää
kertakäyttöisiä välineitä. Puhdistuksessa käytetään välineille tarkoitettua tavanomaista puhdistusainetta ja sen
jälkeen desinfektioainetta.

- Asunnosta ei saa tuoda pois mitään asiakkaan tavaroita tai papereita.



Kotikäynnit asunnoissa, joissa on todettu luteita

- Jos asiakkaan pyykkiä pestään, se laitetaan suoraan pesukoneeseen ja pestään välittömästi 60
asteessa sekä kuivataan kuivausrummussa tai siten, ettei kuivuessaan ole kosketuksessa lattiaan tai
kalusteisiin.

- Jos asiakas lähetetään hoitoon kodin ulkopuolelle, hänet pestään ja hänelle vaihdetaan puhtaat
vaatteet (uudet tai asunnossa olleet juuri pestyt vaatteet). Vaatehuolto tehdään hoitosopimuksen
mukaisesti; joko hänen omat vaatteensa suljetaan pesulaa varten itsestään sulavaan pyykkipussiin
(pesulalle kerrotaan luteista) tai pestään pesukoneessa välittömästi 60 asteessa. Mikäli pyykkiä
pestään jossain muualla (esim. omainen pesee), pyykki suljetaan muovipussiin ja tyhjennetään
suoraan pesukoneeseen ja pestään 60 asteessa. Kengät ja 60 astetta kestämättömät tekstiilit suljetaan
tiiviisti muovipussiin ja saunotetaan 80 asteessa kaksi tuntia tai pakastetaan vähintään - 15 asteessa
kaksi vuorokautta. Asiakas ei saa ottaa kotoaan mitään vaatteita tms. tavaraa. Jatkohoitopaikkaa
tiedotetaan lutikka-asiasta.

- Tuholaistorjujan antamia ohjeita noudatetaan tarkasti.

- Hygieniahoitajaan otetaan yhteyttä, mikäli tarvitaan tapauskohtaisia ohjeita.



Syyhy

- Syyhypunkki tarttuu kosketustartuntana paljaalta ihoalueelta toiselle tai tartunnan saaneen
vaatteiden ja vuodevaatteiden välityksellä. Tartuntaan tarvitaan selkeä ihoaltistus (kädestä
taluttaminen, halaaminen, lasten lähileikit, hoitotoimenpiteet, samoissa vuodevaatteissa
nukkuminen). Tavallinen syyhy ei tartu kätellessä.

- Syyhypunkki säilyy hengissä ihon ulkopuolella yhdestä kahteen vuorokautta. Syyhypunkki ei levitä
mukanaan mitään muuta infektiota henkilöstä toiseen. Syyhy on ainoastaan ihmisen loinen;
lemmikkieläimet eivät syyhyä levitä.

- Syyhyn pääoire on kutina ja ihottuma. Kutina on häiritsevää etenkin öisin. Kutina johtuu punkin ja
sen eritteiden ihoärsytyksestä sekä elimistön immuunireaktiosta. Tyypillisesti oireisia ihoalueita ovat
sormien välit, ranteet, niska, rinta, lapaluiden alue, pakarat, nivuset ja genitaalien seutu. Miehillä
saattaa esiintyä peniksen varressa papuloita, jotka voivat olla joskus kookkaitakin. Lapsilla
iholöydöksiä on tavallisimmin kämmenissä ja jalkapohjissa, mutta voi olla levinnyt koko ihoalueelle.
Tyypillisiä iholöydöksiä ovat pienet vesirakkulat, näppylät sekä raapimajäljet. Syyhypunkin kaivamat
kapeat käytävät viittaavat vahvasti syyhyyn, mutta niitä ei läheskään kaikilla ole nähtävissä.



Syyhy
- Syyhyn diagnoosi ja hoidon aloituspäätös perustuu tyypillisiin esitietoihin (äkillinen alku,
lähipiirin vastaava oire) ja taudinkuvaan (öisin voimistuva kutina, syyhykäytävät). Syyhypunkin
mutkittelevat käytävät löytyvät parhaiten ranteista ja nilkoista, lapsilla kämmenistä sekä
jalkapohjista. Käytävän päässä näkyy tummana pisteenä itse punkki. Usein taudinkuva ei
kuitenkaan ole tyypillinen ja diagnoosi voi viivästyä. Varma syyhydiagnoosi perustuu ihosta
löytyneen syyhypunkin tunnistamiseen mikroskoopilla. Mikrobiologian laboratorion tutkimus on
1912 Sk-Para-O, Parasiitit iholta. Kyseisen testin herkkyys ei ole hyvä, joten negatiivinen tulos ei
poissulje syyhyä.

- Syyhy hoidetaan hoitavan lääkärin ohjeiden mukaisesti.

- Syyhyyn sairastunut hoidetaan kosketusvarotoimin.

- Tarkemmat ohjeet www.pshp.fi / ohjeet / mikrobikohtaiset ohjeet/                 infe

ihmisen loiset/syyhypunkki.  Sieltä löytyy myös potilasohje.



Hygieniahoitajien yhteystiedot

Ota tarvittaessa yhteyttä, jos epäselvää hygienia-asioissa.

Tampereen kaupungin hygieniahoitajat puh. 0400 159 663 tai 040 806 3013 tai 040 800 4070.

Taysin hygieniahoitajat puh: 050 4083215 tai 050 4399835 tai 050 4100210 tai
03 311611/hygieniahoitaja.

Lisätietoja
Tampereen kaupunki: sisäiset sivut: Tasku / hygieniaohjeistus

Tays: www.pshp.fi/ ohjeet /infektioiden torjunta


