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Lääkelaitoksen julkaisema Hammaslaboratorion hygienia -ohjeistus opastaa
perushygieniaan, joka suojaa työntekijöitä ja potilaita infektiotartunnoilta.

Lääkkeitä kestävämpien mikrobikantojen ilmestyminen ja yhä vanhemmat ja
huonokuntoisemmat potilaat lisäävät myös hammaslaboratorion välityksellä

leviävien infektioiden riskiä. Vaikka HIV ja hepatiitti-B ovat vielä suurien kaupunkien
ongelmia, tartunnat lisääntyvät.  Myös hoitohenkilöstö on vaaravyöhykkeellä.

– Ei ole kuitenkaan aihetta paniikkiin, ylilääkäri Eeva W Eeva W Eeva W Eeva W Eeva Widströmidströmidströmidströmidström Stakesista toteaa. –
Jos perushygienia vain toimii, veritartunta ei ole niin suuri

riski hoitotyössä, kuin aiemmin on luultu.
Ohjeistuksessa toimenpiteet on selvitetty tarkkaan, mutta
meneekö teknikolle sormi suuhun niitä toteuttaessaan.
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Hygienian pioneerityötä
Idea ohjeistuksesta syntyi, kun Lääke-
laitoksen tekemien tarkastusten yhte-
ydessä huomattiin puutteita hammas-
laboratorioiden hygieniassa.

– Osa laboratorioista oli aika suttui-
sia, ja muun muassa työntekijät saat-
toivat lounastaa työpöytiensä äärellä,
kuvaa Widström.

Niin kuin uudet asiat usein, on hy-
gieniaohjeistuskin herättänyt keskuste-
lua.

– Joissakin laboratorioissa on ihme-
telty, ovatko kaikki toimenpiteet tar-
peellisia. Toisaalta on myös tajuttu, että
hammaslaboratorioita koskevat tietyt
laatuvaatimukset, joihin hygieniakin
kuuluu, Widström kertoo.

Hygieniaohjeistus ei ole pakote, vaan
ohjausta, jota sovelletaan terveysalalla
yleisestikin.

– Ohjeiden laiminlyömisestä ei nyt
toki rangaista, mutta jos tartuntatapa-
uksessa mennään oikeuteen, ohjeiden
noudattamatta jättämiseen voidaan ve-
dota, Eeva Widström korostaa.

Ylitarkastaja Robin Linden Lääkelai-
toksesta kertoo, että hygieniakäytännöt
arvioidaan tarkastusten yhteydessä.
Ohjeistus on luonteeltaan lähinnä pai-
nottava suositus: laiminlyönneistä voi
saada huomautuksen ja pyynnön saat-
taa asia kuntoon.

– Tässä asiassa vedotaan laboratori-
oiden omistajien vastuuntuntoon, Lin-
den tähdentää.

Ihan puhdas laboratorio
Hygieniaohjeistuksen noudattaminen
suojaa pahimmiltakin virustartunnoilta.

– Uusi käytäntö hammaslääkärin hy-
gieniaohjeissa on, että perushygienian
taso vastaanotolla turvaisi työntekijät ja
potilaat infektioilta aina. Tällaiseen ta-
soon olisi hyvä päästä myös laborato-
rioissa, Eeva Widström toteaa.

Sekä hammaslääkärien että laborato-
rioiden ohjeistus suosittelee hammas-
teknisten töiden desinfiointia jo vas-
taanotolla ennen laboratorioon lähet-
tämistä. Tämä palvelisi puhtaan labo-
ratorion ajatusta. ”Puhdas laboratorio”
tekee sopimuksen hammashoitoyksik-
köjen kanssa siitä, että kaikki labora-
torioon tulevat työt - myös keskeneräi-
set - on desinfioitu. Työpussissa olisi
hyvä olla esimerkiksi tarra, johon on
merkitty desinfiointiaika ja suorittajan

nimi. Puhtaassa laboratoriossa myös
työskentelytilan hygieniasta ja lähtevi-
en töiden desinfioinnista huolehditaan
ohjeistuksen mukaan.

”Puhtaan laboratorion” toteuttaminen
vaatii hammaslääkärin ja teknikon ta-
paamista ja hygieniakäytännöistä sopi-
mista, jottei päällekkäistyötä tehtäisi.

– Teknikot voisivat rohkeamminkin
ottaa asiat esille ja pitää yllä hyvää kon-
taktia asiakkaisiin. Hygienia on yhteis-
työasia, ja puhdas laboratorio -ajatuk-
sen luulisi tekevän vaikutuksen myös
asiakkaisiin, Widström kannustaa.

Kolmen alueen laboratorio
Jos ”puhdas laboratorio” ei käytännössä
toteudu, ohjeistus suosittelee laborato-
rion jakamista alueisiin: saapuvien töi-

den alue, tuotantoalue ja lähtevien töi-
den alue. Ideana on, että mikrobit py-
säytettäisiin jo saapuvien töiden alueel-
le, jossa töitä käsiteltäisiin aivan kuin
ne olisivat tartuntavaarallisia. Mitään
työtä ei siirretä alueelta pois ilman de-
sinfiointia, ei myöskään kuljetuslaati-
koita. Jo desinfioidut työt eivät saisi olla
kosketuksissa saapuvien alueen desin-
fioimattomien töiden kanssa.

Erikoishammasteknikon vastaanotol-
la noudatetaan hammaslääkärin hygie-
nia -ohjeistusta. Välineet täytyy EHT-
vastaanotolla steriloida autoklaavissa tai
uunissa. Tavallisen laboratorion perus-
hygieniaan riittää puhdistus ja kemial-
linen desinfiointi.

– Desinfioiva astianpesukone voisi
olla kätevä ratkaisu hammaslaborato-
rioillekin, miettii Eeva Widström.
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Saapuvien töiden alue
Saapuvien töiden alueella suojaudutaan
paitsi mikrobeja myös kemikaaleja vas-
taan. Varusteeksi käyvät suojatakki ja
-käsineet. Tutkimushanskojen alle voi
laittaa myös kemikaalisuojahanskat.
Tutkimuskäsineet tulisi vaihtaa siirryt-
täessä työstä toiseen. Pöytien pinnat voi
suojata vaihdettavalla muovilla, joka on
työkohtainen tai pyyhkiä desinfiointi-
liuoksella jokaisen käyttökerran jäl-
keen.

Saapuvien töiden alueella työstä puh-
distetaan sylki ja veri veden alla huuh-
toen. Seuraavaksi poistetaan roskat tai
esimerkiksi hammaskivi mekaanisesti.
Puhdistuksen jälkeen työ upotetaan
materiaalille sopivaan desinfiointiainee-
seen käyttöohjeissa määrätyksi ajaksi ja
vielä huuhdellaan huolellisesti. Työn
desinfioinnin voi kirjata vaikkapa tar-
raan, joka kulkee työn mukana tuotan-
toalueelle.

Kaikille materiaaleille sopivaa desin-
fiointiainetta on vaikeaa löytää. Jäljen-
nösaineille suositellaan valmistetta, jos-
sa vaikutus saavutetaan mahdollisim-
man lyhyessä ajassa, joka on laajate-
hoinen ja käyttäjälle turvallinen, esimer-
kiksi natriumhypokloriitti. Hypokloriitti
sopii myös akryylille – vaikka saattaa
sitä vaalentaa – ja vahakaavioille sekä
purentaindekseille. Myös kipsimallin
voi desinfioida hypokloriittisuihkeella.
Vesihuuhtelun jälkeen kipsimalli asete-
taan takaviiste pöytää vasten pystyasen-
toon, jotta vesi valuisi helpommin pois.
Desinfioitu kipsimalli täytyy kuivattaa
ennen vastaanotolle lähettämistä.

Kiiltopolttamatonta posliinia ei saa
desinfioida, mutta muuten metallike-
raamisille töille sopii glutaarialdehydi-
liuos. Glutaarialdehydiliuos on limakal-
voja ärsyttävä ja aiheuttaa yliherkkyys-
reaktioita. Sitä ei saa käyttää sumuttee-
na eikä pintojen puhdistukseen. Glu-
taarialdehydiliuosta  tulee säilyttää kan-
nellisessa astiassa.

Tuotantoalue
Tuotantoalueella suojatakki, suojalasit
ja hengityssuoja ovat apuna roiskeilta
ja pölyä vastaan.

Tuotantoalueen työvälinehankinnas-
sa ja materiaalivalinnoissa kannattaa
huomioida puhdistettavuus ja desinfi-
ointikäsittelyn kestävyys. Käytettävät
työvälineet ja instrumentit on puhdis-
tettava ja desinfioitava siirryttäessä työs-
tä toiseen, varsinkin jos työstetään huo-

koista materiaalia, joka on ollut koske-
tuksissa syljen tai veren kanssa. Instru-
mentit ja pöytäpinnat voi pyyhkiä pe-
suaineella tai etanolilla.

Hohkakivisekotus suositellaan ohjeis-
tuksessa valmistettavaksi seuraavanlai-
sesti: Sekoita hohkakivijauhetta pesu-
aineliuokseen (tai muuhun pintajänni-
tettä vähentävään aineeseen) ja lisää
seokseen natriumhypokloriittia. Seos
on vaihdettava ja kone puhdistettava
sekä desinfioitava päivittäin, samoin
kuin paineastiatkin.

Lähtevien töiden alue
Lähtevät työt desinfioidaan, huuhdel-
laan huolellisesti ja pakataan. Kipsimal-
lin päällä säilytettävät työt desinfioidaan
ennen mallin päälle asettamista. Kul-
jetuslaatikot on valmiiksi desinfioitu, ja
pehmusteet sekä muovit ovat käyttä-
mättömiä. Lähteviin töihin voi laittaa
merkinnän desinfioinnista. Näin vas-
taanotolla tiedetään työn olevan puh-
das.

Sterilointiaineiden
työturvallisuus
Hygienia suojaa, mutta käytettyjen val-
misteiden tulee olla myös turvallisia
sekä työntekijöille että potilaille. Työ-
turvallisuuslainsäädäntö edellyttää, että
tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteet
ovat työntekijöiden saatavilla.

– Käyttöturvallisuustiedote pyydetään
myyjältä desinfiointiainetta hankkiessa,
opastaa hygieniaohjeistus.

Plandentista kerrotaan, että turvalli-
suustiedotteen saa pyydettäessä, ja jo-
kaisella tuotteella on oma tiedotteen-
sa. Tuotteen mukana automaattisesti
seuraavasta käyttöohjeesta kannattaa
myös ottaa selvää, jotta kemikaalien
käyttö olisi turvallista henkilöstölle ja
desinfioitavalle materiaalille.

CE-merkityn tuotteen käyttötarkoitus
ja -turvallisuus on testattu.

– EU-lainsäädännön mukaan valmis-
taja vastaa siitä, että hänen tuotteensa
ovat käyttötarkoituksen sopivia ja vaa-
timusten mukaisia. CE-merkki tuottees-
sa ilmoittaa, että perusvaatimukset on
täytetty ja tuotetta saa vapaasti myydä
kaikissa EU-maissa ilman lisätutkimuk-
sia. Samanlaisten tuotteiden parem-
muusjärjestystä CE-merkki ei sen sijaan
kerro, Eeva Widström Stakesista tote-
aa.
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