TEKSTI: RIITTA TEERIAHO VALOKUVAT: PUHTAUSALAN ARKISTO

TORJU TARTUNNAT PINNOILTA
Pinnoilla elää silmälle näkymättömiä pieneliöitä. Niitä elää myös ihmisen iholla, haitattomina tai
hyödyllisinä. Osa pieneliöistä on kuitenkin taudinaiheuttajia tai loisia, jotka tarttuvat ihmiseen kosketuksen välityksellä toisista ihmisista ja pinnoilta.
Seuraavilla sivuilla on taulukko, jossa ovat mukana yleisimmät pinnoilta tarttuvat mikrobit ja loiset.
Taulukosta selviää myös, millaisen infektion ne aiheuttavat ja miten pinnat puhdistetaan ja desinfioidaan
tartuntojen torjumiseksi. Ohjeet ovat suuntaa-antavia. Työssä tulee aina noudattaa työpaikalla annettuja
ohjeita.

Infektion tartuntatiet
Infektiot leviävät kosketustartuntana käsien
välityksellä. Tartunnat voivat levitä myös hengitysteitse pisara- ja ilmatartuntana. Suuret pisarat
saattavat joutua limakalvoille lähitilanteissa.
Hengitysteitse

Ilmateitse
Kosketusteitse

Ilmatartunnassa mikrobit kulkevat ilmavirtojen
mukana kauas ja kauan leijailevien mikropartikkelien välityksellä (pöly, ihohilse).

Suun kautta ulosteen
välityksellä

Poista biofilmi
Biofilmi on mikrobien ympärilleen erittämä
suojakerros, joka vaikeuttaa niiden poistamista
pinnoilta. Biofilmin poistamiseen tarvitaan aina
puhdistusaineen lisäksi mekaanista hankausta;

siivouskoneella biofilmin poistaminen lattiasta on
tehokasta. Biofilmi voi näkyä harmaana kalvona
myös kuivalla pinnalla. Biofilmi on poistettava
säännöllisesti.

Katkaise tartuntatiet hyvällä käsihygienialla!
Noudata käsien pesu- ja desinfiointiohjeita. Käsien huolellinen pesu ja desinfiointi
on tehokkain tapa estää erilaisten tautien leviämistä.
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Infektio, tartunta

Elinikä pinnalla

Hengitystieinfektio

Noin 24 tuntia

Vatsatauti

Jopa viikkoja

Kuume, vesiripuli, oksentelu

Jopa viikkoja

Virtsatieinfektiot, suolistoinfektiot

2 h – 16 kk

Korvatulehdukset, virtsatieinfektiot, silmätulehdukset ja
haavainfektiot

4 vko - 7 kk

medicalnewstoday.
com

Ihoinfektiot, syvät infektiot elimistössä (luu, keuhkot,
maksa, verenmyrkytys)

2 h - 16 kk

medicalnewstoday.
com

Yleisimmin aiheuttaa virtsatieinfektion.

Kuivilla pinnoilla tunteja

en.wikipedia.org/

PINTOJEN PUHDISTUS JA DESINFIOINTI

Aiheuttaa infektioita vain potilaille, joiden vastustuskyky Viikoista kuukausiin
on alentunut. Virtsatietulehdus.

tieku.fi

Influenssavirus

E. coli

ESBL*

Enterokokit
VRE*
C. difficile*

Täit, syyhypunkki

bioquell.asia
en.wikipedia.org/

S. aureus
MRSA*

bionews-tx.com

P. aeruginosa
CPE-bakteerit*

Turun yliopisto

Rotavirus

flipper.diff.org

dkfz.de

Norovirus

terve.fi

Kihomadot

Ns. antibioottiripuli, varsinkin vanhuksilla ja lapsilla.
Kosketustartunta ulosteesta. Tekstiilit siirtävät bakteeria
ihmisestä toiseen.

Elävä bakteeri 24 h, itiöt
jopa vuosia

Ihmisen loisia. Aiheuttavat kutinaa, mahdollisesti ihoinfektion ihoa raavittaessa.

1-2 vrk

Munat leviävät kädestä käteen, myös ovenkahvojen
tai vuodevaatteiden välityksellä. Säilyvät tartuttavina
huonepölyssä.

Useita päiviä. Uudelleentartutus helposti.

*) Hoitoon liittyvä infektio on tartunta, “sairaalainfektio”, jonka potilas saa hoitotoimenpiteen yhteydessä ja/tai ollessaan hoitolaitoksessa. Näitä infektioita
on usein vaikea hoitaa, sillä niitä aiheuttavat mikro-organismit ovat resistenttejä antibiooteille.
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Puhdistusohje
Yleispuhdistusaine pinnoille, pesevä alkoholi ** desinfiointiin.

1000 ppm kloori/3 % vetyperoksidi. Myös vetyperoksidihöyrytystä voidaan käyttää loppusiivouksessa, koska se desinfioi helposti myös huokoiset pinnat (tekstiilit ym.) Ei imurointia.

1000 ppm kloori/ 3 % vetyperoksidi. Myös vetyperoksidihöyrytystä voidaan käyttää loppusiivouksessa, koska se desinfioi helposti myös huokoiset pinnat (tekstiilit ym.)

(Heikosti emäksinen) yleispuhdistusaine ja mikrokuitu ylläpitosiivoukseen, pesevä alkoholi. Märkätiloissa hyvä mekaaninen
puhdistus. Suihkunpäiden ja käyttölaimennospullojen pesu desinfioivassa huuhtelulaittteessa. Puhdistus- ja desinfiointiaineiden vaikutusaika on pyyhintäaika (edellyttäen että käytössä nihkeä/kostea mikrokuitu).***
(Heikosti emäksinen) yleispuhdistusaine ja mikrokuitu päivittäiseen siivoukseen, pesevä alkoholi. Kosteissa tiloissa 1000
ppm kloori/ 3 % vetyperoksidi. Suihkupäiden ja käyttölaimennosastioiden pesu desinfioivassa huuhtelukoneessa 1 x viikossa.
Puhdistus- ja desinfiointiaineiden vaikutusaika on pyyhintäaika (edellyttäen että käytössä nihkeä/kostea mikrokuitu). Jätteille
kaksoispussitus.
Yleispuhdistusaine ja mikrokuitu päivittäiseen siivoukseen, pesevä alkoholi desinfiointiin. Puhdistus- ja desinfiointiaineiden
vaikutusaika on pyyhintäaika (edellyttäen että käytössä nihkeä/kostea mikrokuitu)

Siivouskäytännöt kuin E.colilla.

Heikosti emäksinen yleispuhdistusaine ja mikrokuitu päivittäiseen siivoukseen. Epidemiatilanteessa 3 % vetyperoksidi tai 1000
ppm kloori.

Klostiridipotilaan huone siivotaan aina desinfektioaineella 1000 ppm kloori/ 3% vetyperoksidi. Pintapyyhintään ei alkoholia.
Kertakäyttöpyyhkeet siivouksessa. Jätteiden kaksoipussitus.

Päätäi: hiusten kanssa kosketuksissa ollut materiaali (päähineet, kammat, harjat, pannat, hiusten kuivaukseen käytetyt
pyyhkeet) puhdistetaan tai ne poistetaan käytöstä 2 vuorokauden ajaksi. Syyhyn lääkehoidon jälkeen vaihdetaan puhtaat
vuodevaatteet, patja imuroidaan ja peitto ja tyynyt tuuletetaan tai imuroidaan. Vaatteet ja vuodevaatteet pestään 60 asteen
pesuohjelmassa, viedään ulos tuulettumaan tai suljetaan muovisäkkiin 3 vuorokauden ajaksi tai pakastetaan 1 vuorokauden
ajaksi.
Lääkkeen ottamisen jälkeisenä päivänä vaihdetaan vuode- ja muut vaatteet. Imurointi ja pintojen sekä WC:n ovenkahvojen ja
hanojen huolellinen pyyhkiminen. Lasten pehmolelut on hyvä pestä ja patjat, peitot ja tyynyt imuroida.
**) Pesevä alkoholi on noin 70% etanoli, johon on lisätty joko tensidiä tai kvattia irrottamaan likaa pinnoilta ja laitteista, jotka eivät kestä vettä.
***) Tutkimus: William Rutala, lehdessä Infection Control and Hospital Epidemiology ICHE vuodelta 2012
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Eritetahradesinfektio

oitkefnisedarhatetirE

nenanneP iniS :avuK

Kuva: Sini Pennanen

Eritetahradesinfektiossa voidaan käyttää klooria yleensä1000 ppm:n vahvuisena tai 3 % vetyperok-korepytev % 3 iat anesiuvhav n:mpp 0001äsneely airoolk äättyäk naadiov assoitkefnisedarhatetirE
sidia. Kaikkia veritahroja käsitellään kuin ne olisivat tartunnanlähteitä. Veren
nereV .ätiethälnannutrat tavisilo en niuk näälletisäk ajorhatirev aikkiaK .aidis
kautta leviävät muun muassa Hi-virus sekä hepatiitit B ja C.
.C aj B titiitapeh äkes suriv-iH assaum nuum täväivel attuak
Tee näin:
:niän eeT
1. Käytä kertakäyttöisiä suojakäsineitä. 2. Imeytä tahra kertakäyttöiseen pyyh-hyyp neesiöttyäkatrek arhat ätyemI .2 .ätienisäkajous äisiöttyäkatrek ätyäK .1
keeseen ja laita se heti roskapussiin. 3. Ota desinfiointiainepullo puhtaa-aathup ollupeniaitniofinised atO .3 .niissupaksor iteh es atial aj neeseek
seen käteen ja annostele tahrakohtaan. Pyyhi kertakäyttöisellä pyyhkeellä.
.älleekhyyp ällesiöttyäkatrek ihyyP .naathokarhat eletsonna aj neetäk nees
4. Laita kertakäyttöpyyhe suoraan roskapussiin. 5. Riisu käsineet rauhallisesti
itsesillahuar teenisäk usiiR .5 .niissupaksor naarous ehyypöttyäkatrek atiaL .4
ja laita ne suoraan roskapussiin. 6. Pese ja desinfioi kätesi.
.isetäk iofinised aj eseP .6 .niissupaksor naarous en atial aj
Siivoojan suojautuminen

n e n i m u t u a j o u s n a j o ov i i S
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