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1. Johdanto 

 

Ohje pohjautuu Oulun kaupungin ohjeeseen Solunsalpaajien käsittely työyksikössä sekä PSHP:n 

julkaisuun 2/2016 Käsikirja syöpälääkehoitoa saavan potilaan ohjaukseen – opas sairaanhoitajille 

tarkistuslistan käytön tueksi. 

 

Kotihoidon yksiköissä työskennellään asiakkaiden kotiympäristössä, joissa ei ole mahdollisuutta / 

tarvetta samanlaisiin toimiin kuin terveydenhuollon yksiköissä. Ohjeessa solunsalpaajahoitoa 

saavasta henkilöstä käytetään termiä asiakas. 

 

Ohjeen tarkoitus on ohjeistaa sekä solunsalpaajien että solunsalpaajahoitoa saavan asiakkaan 

eritteiden turvalliseen käsittelyyn. Hoitoa toteuttavasta yksiköstä annetaan myös asiakkaalle 

itselleen erilaisia oppaita, joista saa käytännön ohjeita sytostaattihoitoon liittyvien asioiden 

huomioimiseen. Myös kotihoidosta voidaan olla yhteydessä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin 

syövänhoidon vastuualueen yksikköön missä asiakas on hoidettavana. 

 

Solunsalpaajat ovat korkean riskin lääkkeitä ja niitä käytetään mm. reuman, psoriasiksen ja 

syöpäsairauksien hoidossa. Kotihoidon yksikön sairaanhoitaja vastaa siitä, että tieto asiakkaan 

solunsalpaajahoidosta on asiakasta hoitavalla henkilöstöllä. Asiakasta kotioloissa hoitavien, 

läheisten, kotisairaanhoidon tai kotisairaalan henkilökunnan, on oltava tietoisia kotona 

toteutettavan solunsalpaajahoidon turvallisista työskentelytavoista ja altistumiseen liittyvistä 

terveysriskeistä sekä niiden ennaltaehkäisystä. Jokainen työntekijä, joka on tekemisissä 

solunsalpaajien kanssa, on oikeutettu saamaan suullista ja kirjallista perehdytystä sekä koulutusta 

turvallisista työskentelytavoista ja työnantaja on niitä velvoitettu järjestämään. Vasta-aiheiksi 

solunsalpaajien käsittelyyn katsotaan raskaus, imetys, työntekijän nuoruus eli alle 18– vuoden ikä, 
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säteilytyö sekä pahanlaatuiset kasvaimet ja meneillään olevat syöpälääkehoidot työntekijällä 

itsellään.  

 

 

 

 

 

2. Merkitseminen asiakkaan tietoihin 

 

2.1 Merkitseminen Pegasoksen riskitietoihin 

 

Sairaanhoitaja / terveydenhoitaja, joka Tampereen kaupungin kotihoidossa vastaa asiakkaan 

lääkehoidosta merkitsee Pegasoksen riskitietoihin, kun asiakkaalle aloitetaan 

solunsalpaajalääkitys tai kun hän saa tiedon asiakkaalle muualla annetusta 

solunsalpaajalääkityksestä. Asiakkaan solunsalpaajahoito ja varoaika merkitään riskitietoihin 

kohtaan ”Erityishuomiointia vaativa lääkitys”. 

 

2.2 Merkitseminen kotihoidossa Hilkkaan 

 

Kotihoidossa alueen työnjärjestelijä merkitsee asiakkaan taustatietoihin Hilkka 

toiminnanohjausjärjestelmässä solunsalpaaja. Jos työntekijä ei voi hoitaa asiakasta tästä johtuen, 

esimies merkitsee työntekijän rajoitteisiin Hilkassa solunsalpaajan. 

 

2.3 Merkitseminen asiakkaan hoitosuunnitelmalle 

 

Asiakkaan hoidosta vastaavan sairaanhoitajan vastuulla on merkitä asiakkaan 

hoitosuunnitelmalle solunsalpaajahoito sekä varoaika ja muut hoidossa huomioitavat asiat. 
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3. Altistumisriski ja varoajat 

 

Henkilökunnan solunsalpaajalle altistuminen tarkoittaa sitä, että solunsalpaajaa pääsee 

elimistöön suunnittelemattomasti ihon, limakalvojen, hengitysteiden tai ruoansulatuskanavan 

kautta. Altistumisriski on suurin annosten valmistuksessa ja annostelussa. Altistumisriskin voivat 

aiheuttaa myös lääkejätteiden puutteellinen käsittely, roiskeiden huolimaton puhdistaminen tai 

solunsalpaajaa saaneiden asiakkaiden eritteiden käsittely. 

 

Asiakastyössä on noudatettava sytostaattia saaneen potilaan eritteiden suhteen varoaikaa, joka 

vaihtelee eri solunsalpaajilla muutamasta tunnista useisiin vuorokausiin. Varoaikana 

asiakastyössä on käytettävä suu-nenäsuojaa ja solunsalpaajaa kestäviä erityisvahvoja 

nitriilikäsineitä, joita Tampereella voi tilata Tuomi Logistiikan asiakaspalvelun kautta, sekä tarpeen 

mukaan muuta suojavaatetusta. Varoaikana eritteitä sisältävät vaatteet ja liinavaatteet pestään 

mahdollisimman pikaisesti normaalisti muun pyykin mukana. Henkilökunnan tulee huolehtia 

käsihygieniasta. Kädet pestään vedellä ja saippualla ja lopuksi desinfioidaan käsihuuhteella. 

Solunsalpaajahoitoa saanutta potilasta ei tarvitse hoitaa eristyksessä. (Solunsalpaajien turvallinen 

käsittely, Työterveyslaitos) 

 

 

3.1. Solunsalpaajien terveysriskit hoitohenkilökunnalle 

 

Solunsalpaajille altistumiseen liittyy terveysriskejä, joten kaikissa käsittelyn vaiheissa tulee välttää 

altistumista. Raskaana olevien, imettävien tai alaikäisten ei pidä altistua sytostaateille. Tämä on 

huomioitava jo työntekijän / opiskelijan perehdytysvaiheessa. Kaikkien solunsalpaajien 

käsittelyyn osallistuvien henkilöiden tulee käyttää asianmukaisia suojavarusteita ja tuntea 

solunsalpaajien riskit. Oikein käsiteltynä solunsalpaajat eivät aiheuta vaaraa työntekijöille. 
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Työturvallisuuslain (738/2002) mukaan työnantajan on arvioitava mahdollinen työssä tai työ-

oloissa raskaana olevalle työntekijälle tai sikiölle aiheutuva vaara. Raskaana olevat eivät käsittele 

solunsalpaajia. Raskaana oleva hoitaja voi osallistua normaaliin solunsalpaajahoitoa saavan 

asiakkaan päivittäiseen hoitotyöhön edellyttäen, että raskaana oleva ei joudu varoaikana 

kontaktiin potilaiden eritteiden, likaantuneiden vaatteiden ja vuodevaatteiden kanssa.  

Varoaika riippuu solunsalpaajasta, mutta se on aina vähintään kaksi vuorokautta, ellei sitä ole 

muutoin määritelty. Jos asiakas käy TAYS:ssa saamassa solunsalpaajahoitoa, henkilökunnan pitää 

aina selvittää, mitä lääkeainetta potilas on saanut sekä kyseisen lääkeaineen erittymisen varoaika. 

 

4. Solunsalpaajien käsittely 

 

Parenteraalisia solunsalpaajia voidaan annostella suonensisäisesti, ihonalais- tai lihasinjektiona 

tai intravesikaalisesti (rakon sisäisesti). Yleisemmin kotihoidossa ja asumispalveluissa 

solunsalpaajia annetaan suun kautta. Asiakkaiden solunsalpaajia sisältävät lääkeinfuusiot 

annetaan PSHP:n syövänhoidon vastuualueen yksiköissä. Tällöin tulee kotihoidon tai 

asumispalvelun yksikön selvittää, mitä hoitoa asiakas saa ja mikä on kyseisen lääkkeen erittymisen 

varoaika. 

 

Syöpälääkehoitoa toteutettaessa on tärkeä työskennellä sekä potilasta että henkilökuntaa 

suojaavia työtapoja noudattaen unohtamatta itse lääkkeen sekä ympäristön suojaamista. 

Solunsalpaajien eli sytostaattien käsittelyssä tulee huolehtia asiakas- ja työturvallisuudesta. 

Solunsalpaajat ovat korkean riskin lääkkeitä ja niiden käsittelyssä korostuvat tarkkuus ja 

huolellisuus. Pienikin virhe käsittelyssä voi johtaa vakaviin seurauksiin. 

 

4.1. Trexan - injektio 

 

Trexania annetaan pistoksena ainoastaan kerran viikossa. Lääkelistalla tulee olla näkyvissä 

viikonpäivä, milloin injektio annetaan. Trexan voidaan antaa pistoksena lihakseen tai ihon alle. 

Lääkkeen väärä annostelu voi aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia. 
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(https://laakeinfo.fi/Medicine.aspx?m=2226&d=3733043&i=ORION+PHARMA_TREXAN_TREXAN

+injektioneste%2C+liuos+25+mg%2Fml ) 

 

 

 

4.2. Suun kautta annosteltavat solunsalpaajat 

 

 Suun kautta annettavien solunsalpaajien käsittely voi myös johtaa solunsalpaaja-altistumiseen. 

Käsittely ei vaadi samanlaista aseptiikkaa kuin parenteraaliset solunsalpaajat, mutta käsittelyssä 

tulee huolehtia työturvallisuudesta ja noudattaa asiakasturvallisuuden kannalta riittävää 

hygieniaa. Sytostaattipakkaukset tulee säilyttää asiakkaan kotona niin, että jokainen lääkkeen 

käsittelijä ottaa huomioon lääkkeiden käsittelyvaatimukset ja käsittelee niitä oikealla tavalla.  

Suun kautta annettavia solunsalpaajia käsiteltäessä tulee käyttää solunsalpaajaa kestäviä 

erityisvahvoja nitriilikäsineitä sekä sytostaateille erikseen varattuja lusikkaa/pinsettejä. Välineet 

tulee pestä jokaisen käyttökerran jälkeen. 

 

Päällystämättömiä solunsalpaajatabletteja käsiteltäessä vältetään tablettipölyn hengittämistä ja 

pääsyä pinnoille. Syöpälääkkeitä tabletteina kotona ottavien potilaiden kohdalla on hyvä 

varmistua esimerkiksi dosetin käytön tarpeellisuudesta lääkehoidon turvallisen ja oikea-aikaisen 

toteutumisen takaamiseksi. Mikäli tabletit ovat yksittäispakattuja ja asiakas tarvitsee apua, ne 

poistetaan nitriilikäsineitä käyttäen pakkauksestaan vasta lääkettä asiakkaalle annettaessa. 

Metotreksaatti otetaan kerran viikossa yhtenä annoksena runsaan nestemäärän kera 

(https://www.reumaliitto.fi/fi/reuma-aapinen/reumalaakkeet/metotreksaatti ).  

 

 

4.3. Solunsalpaajan liuottaminen 

 

Nielemisvaikeuksissa voidaan harkita solunsalpaajan liuottamista tai liettämistä pieneen 

nestemäärään. Liuottaminen tai liettäminen tehdään vasta juuri ennen lääkkeenantoa. Tämä ei 

https://laakeinfo.fi/Medicine.aspx?m=2226&d=3733043&i=ORION+PHARMA_TREXAN_TREXAN+injektioneste%2C+liuos+25+mg%2Fml
https://laakeinfo.fi/Medicine.aspx?m=2226&d=3733043&i=ORION+PHARMA_TREXAN_TREXAN+injektioneste%2C+liuos+25+mg%2Fml
https://www.reumaliitto.fi/fi/reuma-aapinen/reumalaakkeet/metotreksaatti
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kuitenkaan sovellu kaikille suun kautta annosteltaville valmisteille. Varmista lääkevalmisteen 

soveltuvuus aina ennen liuottamista tai liettämistä. 

 

Liuottamisen toteutus: Oraaliruiskun mäntä otetaan pois, kapseli tai päällystämätön tabletti 

laitetaan oraaliruiskuun ja mäntä sijoitetaan takaisin paikoilleen. Ruiskuun lisätään nestettä (esim. 

vettä), johon solunsalpaaja joko liukenee tai liettyy. Lääke annetaan suoraan ruiskusta asiakkaan 

suuhun tai ravintoletkuun. Huolehditaan, että asiakas saa koko lääkeannoksen ja tämä 

varmistetaan huuhtelemalla ruisku lääkkeenannon yhteydessä, jolloin asiakas saa hänelle 

määrätyn lääkityksen eikä lääkettä jää ruiskuun.  

 

 

 

 

5.  Eritteiden käsittely 

 

Asiakastyössä on huomattava, että solunsalpaajaa saaneen potilaan eritteet (virtsa, ulosteet, 

sylki, hiki, veri ja oksennukset) saattavat sisältää huomattavia määriä joko täysin muuttumatonta 

solunsalpaajaa tai solunsalpaajan aktiivisia metaboliitteja. Erittymisaika vaihtelee eri 

solunsalpaajilla muutamasta tunnista jopa useisiin vuorokausiin.  Lääkeaineilla on eripituisia 

poistumisaikoja elimistöstä, minkä ajan suojautumisvarotoimia on noudatettava. Mikäli tietoa 

erittymisestä ei ole, suositellaan suojautumista vähintään 48 tuntia hoidon päättymisen jälkeen. 

 

Hyvästä hygieniasta huolehtiminen, riittävä käsienpesu, vessanpöntön riittävä huuhteleminen, 

oksennuksen ja muiden eriteroiskeiden ympäristöön levittämisen välttäminen varoajan puitteissa 

on hyvä perusohje asiakkaalle. Eritteiden käsittely tulee ohjeistaa kaikille potilaan hoitoon 

osallistuville, myös perheenjäsenille.  

 

Asiakkaan käyttämästä virtsapullosta ja alusastiasta eritteet kaadetaan WC -altaaseen. Eritteitä 

sisältävät astiat/välineet pestään asiakkaan kotona kuumalla vedellä ja pesuaineella ja 

huuhteluvesi kaadetaan WC -altaaseen. Asiakkaan käyttämät vaipat pakataan kahteen 
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roskapussiin, pussit suljetaan tiiviisti turhaa ilmatilaa poistamatta ja laitetaan jätesäkkiin 

normaalin sekajätteen joukkoon. Hoitaja käyttää eritteiden käsittelyssä suu-nenäsuojainta, 

solunsalpaajaa kestäviä erityisvahvoja nitriilikäsineitä, muovitettua suojatakkia ja tilanteen 

mukaan myös muita suojaimia (silmäsuoja). Käsineet puetaan suojatakin mansettien päälle. 

 

Kertakäyttöiset välineet ovat suositeltavia. Jos joudutaan käyttämään uudelleen käytettäviä 

välineitä, ne tulee puhdistaa kaksi kertaa ennen seuraavaa käyttöä. Elimistöstä kerättävät nesteet 

(esim. virtsankeräyspussi) hävitetään koskemattomana keräyspakkauksessaan.  

 

Virtsa ja uloste voidaan hävittää normaalisti wc-altaaseen. Miesten tulee virtsata istuen, koska se 

vähentää roiskeita ja aerosolimuodostusta. WC-allas huuhdellaan kaksi kertaa kansi alhaalla 

aerosolihiukkasten ympäristön hengitysilmaan leviämisen ja pisaroiden roiskumisen estämiseksi.  

 

Siivottaessa eritteitä ja puhdistettaessa WC- ja peseytymistiloja käytetään suojauksena 

solunsalpaajaa kestäviä erityisvahvoja nitriilikäsineitä, suu-nenäsuojainta ja roiskesuojattua 

suojatakkia sekä tarvittaessa myös suojalaseja. Mikäli solunsalpaajan erittymisestä ei ole tietoa, 

suositellaan suojautumista ainakin seuraavat 48 tuntia hoidon päättymisestä. Suun kautta 

annosteltuja solunsalpaajia saaneen potilaan oksennus voi sisältää korkeitakin pitoisuuksia 

solunsalpaajaa vielä pari tuntia lääkkeen nauttimisen jälkeen.   

 

 

6. Pyykin käsittely 

 

Osa solunsalpaajista voi erittyä hien mukana, jolloin kontaminaatio ei näy. Käsiteltäessä 

solunsalpaajalle altistuneita vaatteita ja vuodevaatteita on käytettävä suu-nenäsuojainta, 

kertakäyttöistä muovitettua suojatakkia ja erityisvahvoja nitriilikäsineitä. Käsineet puetaan 

suojatakin mansettien päälle. 
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Kotihoidossa pyykit pestään asiakkaan koneella tai jos hänellä ei sitä ole niin taloyhtiön 

pesutuvassa. Hygieniahoitaja suosittelee käyttämään itsestään sulavaa pyykkipussia 

yhteiskäyttöpyykkikonetta käytettäessä. 

 

 

7.  Solunsalpaajajätteiden käsittely 

 

Solunsalpaajajätettä ovat kaikki materiaalit, jotka ovat olleet kosketuksissa solunsalpaajaan 

laimentamisen, annostelun ja tilojen siivouksen aikana. Solunsalpaajajätteestä ei saa aiheutua 

vaaraa ympäristölle eikä jätteitä käsittelevälle henkilökunnalle. Solunsalpaajien käsittelyn 

yhteydessä voi syntyä lääkejätettä, solunsalpaajilla kontaminoitunutta jätettä, sekajätettä ja 

viiltävää/pistävää jätettä. 

 

Lääkejätettä ovat vanhentuneet solunsalpaajat ja käyttämättä jääneet potilaskohtaiset annokset. 

Tällaiset jätteet tulee palauttaa apteekkiin erillään muista lääkejätteistä selkeästi merkittyinä. 

Solunsalpaajilla kontaminoituneeksi jätteeksi luokitellaan kaikki solunsalpaajien kanssa 

tekemisissä olleet materiaalit. Kontaminoitunut materiaali pakataan tiiviiseen muovipussiin ja 

huolehditaan, etteivät ulkopuoliset altistu solunsalpaajille sekä hävitetään normaalisti 

sekajätteen mukana. 

 

 

8.  Toimenpiteet vahinkotilanteessa 

 

Mikäli solunsalpaajaa on roiskunut ympäristöön, tulee kontaminoitunut alue siivota välittömästi. 

Asiakas, henkilökunta ja ympäristö suojataan tarpeettomalta altistukselta. Lasinsirut kerätään 

esimerkiksi lusikkaa tai muovista lastaa ja pussia apuna käyttäen, jotta käsineet eivät rikkoudu. 

Neste imeytetään pyyheliinoihin tai selluloosavanuun. Kuiva-aine kääritään kosteaan liinaan, jotta 

vältetään sen pölyäminen. Kontaminoitunut alue pyyhitään mahdollisimman puhtaaksi. Alue 

puhdistetaan huolellisesti vedellä ja normaalilla puhdistusaineella. Alue siivotaan vähintään 

kolme kertaa aina uutta puhdistusliinaa käyttäen siten, että pyyhkiminen aloitetaan 
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vahinkoalueen reunoilta ja edetään kohti keskustaa. Siivoukseen osallistuneet pesevät kätensä 

huolellisesti vedellä ja saippualla. 

 

 

8.1. Henkilön päälle kaatunut tai roiskunut solunsalpaaja 

 

Vahingon sattuessa on riisuttava välittömästi saastuneet vaatteet. Kontaminoitunut ihoalue 

huuhdellaan heti runsaalla vedellä noin viiden minuutin ajan ja pestään vedellä ja saippualla. 

Käsidesinfektioainetta ei laiteta. Jos solunsalpaajaa on roiskunut silmiin, silmät huuhdellaan 

huolellisesti runsaalla juoksevalla vedellä tai silmänhuuhteluliuoksella ja otetaan yhteyttä 

silmälääkäriin. Vahingoista täytetään työturvamonitori-ilmoitus ja Haipro-ilmoitus sekä 

informoidaan työterveyshuoltoa. 


