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LEIKKAUSSALIN OHJEET
ayl Saara Ketola
asiantuntijahoitaja Elina Naski
hygieniayhdyshenkilö Merja Pärnänen-Pokki

Tiedon COVID-19 –positiivisen potilaan ortopedisesta leikkaustarpeesta vastaanottaa Coxan
päivystävä ortopedi. Potilas voi tulla Coxaan Acutasta tai mahdollisesti toisesta sairaalasta.
Ortopedipäivystäjä informoi asiasta leikkausosaston organisaattoria (78107).

Jo ennen potilaan Coxaan siirtoa on tarkkaan selvitettävä, minkä kuntoinen potilas on COVID-19 -taudin
osalta. Taudin vaihe voi olla alkava (oireeton/lieväoireinen) tai pahimmillaan erittäin vaikea.

1. KULJETUS

Potilasta leikkausosastolle kuljetettaessa hänellä tulee olla kirurginen suu-nenäsuojain (ellei potilas
tarvitse lisähappea).

2. LEIKKAUSSALI 4

Koronavirus COVID-19 –positiivisten potilaiden hoitoon käytetään Coxan leikkaussalia numero 4, koska
se on alipaineistettu. Kulku saliin 4 hoidetaan hissikuilu 62 kautta tavarahissillä.
Sali 4 merkitään eristysalueeksi kyltein:

SISÄÄN VAIN SALIN 4 HENKILÖKUNTA



OHJE 4.5.2020
Laatinut: ort ayl Saara Ketola

Tekonivelsairaala Coxa Oy | Niveltie 4, 33520 Tampere | 03 3117 8023 | etunimi.sukunimi@coxa.fi | Y-tunnus 1861209-9 | www.coxa.fi

3

Sali 4 oveen pesupaikan puolelle (sisä- ja ulkopuolelle) kiinnitetään

OHJE: Suojainten pukemis- ja riisumisjärjestys.

OHJE: Suojainten pukemis- ja riisumisjärjestys, myös etuoven sisäpuolelle.

Kaikki kyltit ovat erillisessä koronavälinekärryssä.

3. HENKILÖKUNTA

Tiimiin tarvitaan kokeneesta hoitohenkilökunnasta 2 anestesiahoitajaa (potilasta hoitava ja ns.
puhdashoitaja), 3 instrumenttipuolen hoitajaa sekä ns. ulkopassari. Valvovan hoitajan tulee olla
kuvaustaitoinen. Opiskelijoita ei salitiimiin voi ottaa. Leikkaava ortopedi ei, mikäli on mahdollista, ole
päivystäjä, jotta työ vuodeosastolla voi jatkua.

Anestesialääkärin salissaoloaika minimoidaan. Mahdollisuuksien mukaan ja potilasturvallisuutta
vaarantamatta, anestesialääkärin olo salissa myös leikkauksen aikana minimoidaan = etävalvonta.

SALITIIMI

· ortopedi
· anestesialääkäri
· 2 anestesiahoitajaa:
· instrumenttihoitaja
· assistenttihoitaja
· valvovahoitaja
· ulkopassari
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4. SUOJAINTEN KÄYTTÖ

FFP3-hengityssuojaimen pukemiseen erillinen ohje

(ks. tästä Coxan ohjeesta erillinen linkki, pienoiskuva tässä. Ohje laminoituna koronakärryssä)

tai:
· http://intra.sis.pshp.fi/download/noname/%7BB835E413-38D1-46C7-A33F-

8C486BF72BEE%7D/1479
Koronapotilaan hoidossa käytettävistä suojaimien pukemisesta ja riisumisesta pshp:n video:
https://www.dreambroker.com/channel/s6gos3ra/kwrbvcbv

Ennen potilaan tuloa suojavaatteisiin pukeudutaan salissa.

Kun potilas jo on salissa, pukeudutaan pesupaikalla, salin ulkopuolella ulkopassarin avustamana.

http://intra.sis.pshp.fi/download/noname/%7BB835E413-38D1-46C7-A33F-8C486BF72BEE%7D/1479
http://intra.sis.pshp.fi/download/noname/%7BB835E413-38D1-46C7-A33F-8C486BF72BEE%7D/1479
http://intra.sis.pshp.fi/download/noname/%7BB835E413-38D1-46C7-A33F-8C486BF72BEE%7D/1479
https://www.dreambroker.com/channel/s6gos3ra/kwrbvcbv
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SUOJAVAATETUS

· ortopedi
o siniset, muoviset infektioleikkauskengät
o myssy
o leikkauskypärä
o nestettä läpäisemätön leikkaussalitakki
o kaksinkertaiset steriilit leikkauskäsineet

· anestesialääkäri
o siniset, muoviset infektioleikkauskengät
o myssy
o FFP3-hengityssuojain, jos yleisanestesia, muuten kirurginen suu-nenäsuojain
o suojavisiiri (Splash Shield), omat silmälasit eivät suojaa roiskeilta
o kosteutta kestävä infektiosuojatakki = keltainen, kalvollinen
o pitkävartiset nitriilikäsineet

· 2 anestesiahoitajaa: potilasta hoitava ja ns. puhdashoitaja
o siniset, muoviset infektioleikkauskengät
o myssy
o FFP3-hengityssuojain
o suojavisiiri (Splash Shield), omat silmälasit eivät suojaa roiskeilta
o kosteutta kestävä infektiosuojatakki = keltainen, kalvollinen
o pitkävartiset nitriilikäsineet

· instrumenttihoitaja
o siniset, muoviset infektioleikkauskengät
o myssy
o leikkauskypärä
o nestettä läpäisemätön leikkaussalitakki
o kaksinkertaiset steriilit leikkaussalikäsineet

· assistenttihoitaja
o siniset, muoviset infektioleikkauskengät
o myssy
o leikkauskypärä
o nestettä läpäisemätön leikkaussalitakki
o kaksinkertaiset steriilit leikkaussalikäsineet
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· valvovahoitaja
o siniset, muoviset infektioleikkauskengät
o myssy
o FFP3-hengityssuojain, jos yleisanestesia, muuten kirurginen suu-nenäsuojain
o suojavisiiri (Splash Shield), omat silmälasit eivät suojaa roiskeilta
o kosteutta kestävä infektiosuojatakki = keltainen, kalvollinen
o pitkävartiset nitriilikäsineet

Kuvassa:
Splash Shield -suojavisiiri ja
pisarasuojaukseen soveltuva kirurginen maski

Kuvassa:
sangat + silmäsuojain, ellei visiiriä ole käytettävissä
FFP3-hengityssuojain
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Tietoa tartuntareitistä:

Koronavirus on pisara- ja kosketusvälitteinen taudinaiheuttaja. Tartuntamahdollisuus on myös
hengitysteiden kautta tulevasta aerosolista.
Jos potilaan anestesiamuoto on yleisanestesia, hengitystieaerosoleja voi tulla ilmaan intubaatio- ja
ekstubaatiovaiheissa. Näissä toimenpidevaiheissa salissa on vain anestesiatiimi suojautuneena FFP3-
hengityssuojaimin (tarvittaessa valvovahoitajta). Kun intubaatio-cuffi on täytetty ja tiivis, ei
aerosolialtistusta enää ole. Ilmateitä imettäessä käytetään suljettua imua.

Ortopedinen leikkauskypärä+huppu, Flyte, ei yksinään anna suojaa ilmavälitteisiä taudinaiheuttajia
vastaan eikä Flyte ole hyväksytty hengityssuojain. Flyten valkoinen filtterimateriaali (TS100) pystyy
suodattamaan 99,9% ilman epäpuhtauksista (tietyn kokoisiin partikkeleihin saakka). Flyte on EN166-
hyväksytty silmäsuojain ja se antaa erinomaisen suojan roiskeita vastaan. Flyten sininen BVB-
materiaali (Breathable Tri-Laminate Viral Barrier) ehkäisee nesteiden pääsyn sen läpi
patogeeneineen. Mahdollista intubaatio- ja ekstubaatiovaihetta lukuunottamatta operatiivinen
henkilökunta voi turvallisesti työskennellä salissa pelkkä leikkauskypärä päässään eikä kypärähupun
alle ole tarvetta pukea FFP3 -hengityssuojainta.
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5. VALMISTELUT LEIKKAUSSALISSA

o Viimeisimmän COVID-19 -ohjeen tulostaminen saliin Intrasta:
§ Etusivu - KORONAVIRUS-sivusto - potilastyöhön liittyvät ohjeistukset -

LEIKKAUSSALIN OHJEET
o Salin muovitus
o C-kaari, lyijyseinä, gynen teline, lyijyliivit ja siirtolevy saliin valmiiksi
o Salin molempiin oviin kyltit

SISÄÄN VAIN SALIN 4 HENKILÖKUNTA
o Sali 4 oveen pesupaikan puolelle (sisä- ja ulkopuolelle) kiinnitetään OHJE: Suojainten

pukemis- ja riisumisjärjestys. Myös etuoven sisäpuolelle OHJE: suojainten riisuminen
o Kuvauspaikan seinän taakse merkittävä paikka tämän potilaan sängylle
o Infektiopöytä salin ulkopuolella
o Salin etuoven ulkopuolelle siniset, muoviset vaihtokengät koko tiimille (7 paria)
o Etuoven ulkopuolelle roskis FFP3-hengityssuojaimia varten
o Anestesiapöytä siirretään 3 m (aerosolin ulottumattomiin)

§ Anestesiahoitajalle peltipöytä apupöydäksi
· käsidesi, pitkävartisia suojakäsineitä

§ Anestesiahoitajista vain puhdas hoitaja koskee puhelimeen, tietokoneeseen,
lasikaappiin, anestesiakaavakkeeseen ja komponenttikaavakkeeseen

o Leikkauspöydät tehdään steriilisti etukäteen
o Takakäytävän kulkureitti pesupaikalta saliin 4 tyhjennettävä steriilisti pukeutuneiden

siirtymistä varten
o Valvova hoitaja voi käyttää dect-puhelinta käsihygieniasta huolehtien. Tietokoneen

näppäimistö muovitettu. Muistettava puhelimen desinfektiopyyhintä leikkauksen
jälkeen.

o Painetaan salin mittaritaulusta ALIPAINENAPPIA
o Nimetty ulkopassari, puhelin 78_______

Saliin ei tuoda mitään ylimääräistä, ei esim. omia puhelimia tai dect-puhelimia.

Mikäli hoidollisesti on riittävää, salissa on valmisteluvaiheessa vain 2 anestesiahoitajaa ja
valvovahoitaja. Anestesialääkäri tulee kun kaikki on häntä varten valmiina.
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Suojaimien pukemisjärjestys

anestesiahoitajat, valvovahoitaja

Pukeudutaan leikkaussalissa ennen potilaan tuloa

· Muista ottaa pukukoppisi avaimet työvaatteiden taskuun
· Laita ennen saliin tuloasi jalkaan siniset infektiokengät
· Desinfioi kädet käsihuuhteella
· Pue FFP3-hengityksensuojain (OHJE)
· Pue suojapäähine
· Pue visiiri (tai suojalasit)
· Pue suojatakki
· Desinfioi kädet
· Pue pitkävartiset nitriilikäsineet

Vuodeosaston (CVOS) hoitaja tuo potilaan saliin 4
§ Potilasta hoitava anestesiahoitaja ottaa raportin
§ CVOS-hoitaja, hoitava ane-hoitaja ja valvova hoitaja siirtävät potilaan siirtolevyn

avulla leikkaustasolle
§ Siirtolevy jätetään saliin leikkauksen jälkeistä siirtoa varten

http://intra.sis.pshp.fi/download/noname/%7BB835E413-38D1-46C7-A33F-8C486BF72BEE%7D/1479


OHJE 4.5.2020
Laatinut: ort ayl Saara Ketola

Tekonivelsairaala Coxa Oy | Niveltie 4, 33520 Tampere | 03 3117 8023 | etunimi.sukunimi@coxa.fi | Y-tunnus 1861209-9 | www.coxa.fi

10

§ CVOS-hoitaja vie potilassängyn merkitylle paikalle kuvauspaikan seinän taakse
§ CVOS-hoitaja pyyhkii sängyn päädyt desinfektioliinalla (WetWipe Triamin) tai Kloori

1000 ppm tai Erisan Oxy+ 2 %.
§ CVOS-hoitaja laskee sängyn laidat alas
§ CVOS-hoitaja peittelee sängyn sinisellä muovisuojalla

Hoitotoimet kosketusvarotoimin

o iv-kanylointi käsineet kädessä
o suojakäsineitä vaihdetaan normaalikäytännön mukaan
o Kertakäyttöinen staassi
o Ainoastaan puhdas anestesiahoitaja koskee anestesiapöytään, potilaspapereihin ja

lasikaappeihin
o Potilas laitetaan puudutusasentoon
o Pyydetään anestesialääkäri saliin (ellei potilaan vointi sitä jo aiemmin ole edellyttänyt)

Suojaimien pukemisjärjestys

anestesialääkäri

Pukeudutaan salin ulkopuolella, koska potilas on jo salissa

· Laita ennen saliin tuloasi jalkaan siniset infektiokengät
· Desinfioi kädet käsihuuhteella
· Pue FFP3-hengityksensuojain (OHJE)
· Pue suojapäähine
· Pue visiiri tai suojalasit
· Pue suojatakki
· Desinfioi kädet
· Pue pitkävartiset nitriilikäsineet

o Potilas puudutetaan salissa
o Tehdään leikkausvalmistelut, laitetaan virtsakatetri
o Leikkausalueen pesu: valvovahoitaja
o pyydetään i-hoitaja ja assistentti saliin

http://intra.sis.pshp.fi/download/noname/%7BB835E413-38D1-46C7-A33F-8C486BF72BEE%7D/1479
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Suojaimien pukemisjärjestys salin ulkopuolella (koska potilas on jo salissa)

i-hoitaja ja assistentti

HUOM! ulkopassari toimii pukijana

· Muista ottaa pukukoppisi avaimet työvaatteiden taskuun
· Laita ennen saliin tuloasi jalkaan siniset infektiokengät
· Desinfioi kädet käsihuuhteella
· Pue suojapäähine
· Pue kypäräkehikko ja käynnistä tuuletus
· Tee kirurginen käsienpesu ja desinfektio
· Ulkopassari pukee: kypärähupun
· Ulkopassari pukee: kirurgisen, nestettä läpäisemättömän leikkaustakin
· Pue kaksinkertaiset leikkauskäsineet
· Mene saliin

o Potilaalle annettava antibioottiprofylaksia on normaalikäytännön mukainen
o Peittelyt
o Pyydetään operatööri saliin
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Suojaimien pukemisjärjestys salin ulkopuolella (koska potilas on jo salissa)

ortopedi

HUOM! ulkopassari toimii pukijana

· Muista ottaa pukukoppisi avaimet työvaatteiden taskuun
· Laita ennen saliin tuloasi jalkaan siniset infektiokengät
· Desinfioi kädet käsihuuhteella
· Pue suojapäähine
· Pue kypäräkehikko ja käynnistä tuuletus
· Tee kirurginen käsienpesu ja desinfektio
· Ulkopassari pukee: kypärähupun
· Ulkopassari pukee: kirurgisen, nestettä läpäisemättömän leikkaustakin
· Kädet pidetään resorin sisällä
· Mene saliin
· Kaksinkertaiset leikkauskäsineet (i-hoitajalta)
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6. LEIKKAUS ja POSTOPERATIIVINEN VAIHE

· Operaatio
· RTG-kuvaus salissa
· Leikkaustiimi voi tarvittaessa auttaa potilaan käännössä selälleen (lonkkapotilas

operoitu kyljellään)
· Ostoskoria ei käytetä, komponenttilaatikot laitetaan salin pahviroskiin
· Komponenttikaavake on läpiantokaapissa. Puhdas anestesiahoitaja täyttää kaavakkeen

ja liimaa tarrat
· Valvova hoitaja suorittaa lattian välisiivouksen, mikäli siihen on tarvetta
· Ulkopassari tuo potilaan sängyn saliin
· Potilaan siirto sängylle

· Leikkauksen päätyttyä käytetyt instrumentit kääritään salissa instrumenttipöytien
liinoihin tiiviisiin paketteihin. Pöytää ei ole tarvetta peittää ylimääräisellä liinalla.

· Paketin päälle kirjoitetaan SALI 4 + monesko homma salissa (esim. 4/1) JA COVID-
infektio

· Geminiin kirjataan tieto infektiosta
· Sali soittaa pöydistä välinehuoltoon 78158, jolloin sieltä tulee välinehuoltaja pöytiä

leikkaussalin ovelle vastaan. Hän jatkaa erillisohjeen mukaan välineiden käsittelyä.
· Yleisanestesian lopetus vasta kun ortopedi, assistentti ja i-hoitaja ovat poistuneet

salista
· Valvova hoitaja poistuu salista kun anestesiatiimi ei enää tarvitse hänen apuaan ja kun

hänen osaltaan salikirjaukset ovat valmiina

· Potilaan valvomohoito leikkauksen jälkeen toteutetaan leikkaussalissa, kunnes hän on
siirtokelpoinen vuodeosastolle. Tarvittaessa leikkaussalista on herkästi mietittävä
huonokuntoisen potilaan siirtoa vuodeosaston sijaan suoraan teho-osastolle
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Suojaimien riisumisjärjestys leikkaussalissa
ortopedi, instrumenttihoitaja ja assistenttihoitaja (miel. yhtä aikaa)

valvova hoitaja lukee järjestyksen kohta kohdalta ääneen

· Riisu päälimmäiset hanskat
· Riisu suojatakki ja alushanskat
· Desinfioi kädet
· Riisu kypärähuppu
· Desinfioi kädet
· Riisu kypäräkehikko ja paperimyssy (siis myssykin salissa). Jätä kehikko saliin.
· Desinfioi kädet
· Kengät jätetään saliin
· Mahdollisesti veriset sukat jätetään saliin
· Desinfioi kädet
· Poistu salista
· Desinfioi kädet

Riisumisen jälkeen ortopedi, assistentti ja i-hoitaja lähtevät suoraan 4 krs:een, omalle pukukopille
vaatteiden vaihtoon. Salin ulkopuolella on valmiina siniset, muoviset vaihtokengät.

Ulkopassari tilaa heille hissin (huom! hissin on oltava tyhjä) ja leimaa sen lähtemään 4. kerrokseen.
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· Ei poiketa lokerolle, saneluun, hakemaan puhelinta, vessaan tai mihinkään muualle
· Ota uudet puhtaat työvaatteet desinfioiduin käsin
· Riisu työvaatteet puhtaan kylpypyyhkeen päälle
· Kääri pyyhkeestä napakka paketti
· Desinfioi kädet
· Käy suihkussa (tukkaa ei ole välttämätöntä pestä)
· Pue uudet, puhtaat työvaatteet päälle
· Vie pyyhepakettiin käärityt työvaatteesi pyykkihäkkiin

oHUOM! huolehdi, ettei pyyhekäärö avaudu häkkiin laitettaessa,
EI SAA HEITTÄÄ! (veriset housunlahkeet ym.)

· Desinfioi kädet
· Laita pukukopilla omat kengät jalkaan (tai tule sukilla), tuo salista pukukopille

siirtymiseen käyttämäsi siniset kengät salin ulkopuolelle, mistä sahu ne salia
siivotessaan vie suoraan pesuun

· Desinfioi kädet

Ortopedi tekee potilassanelun vasta vaatteidenvaihdon jälkeen.
Ortopedi hakee saneluun tarvittavan komponentti- ja jatko-ohjeistuskaavakkeen salin
läpiantokaapista.
ICD-10 -diagnoosikoodi on U07.1, COVID-19 -virusinfektio.

Raportti päivystävälle ortopedille.

Ortopedi hakee puhelimensa ulkopassarilta.
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Suojaimien riisumisjärjestys

anestesialääkäri ja valvovahoitaja

· Avaa suojatakin vyönauha
· Riisu suojakäsineet
· Desinfioi kädet
· Avaa suojatakin niskanauha
· Riisu suojatakki
· Desinfioi kädet
· Riisu visiiri tai suojalasit

o Laita sivupöydälle, sairaalahuoltaja pyyhkii (monikäyttöisiä)
· Desinfioi kädet
· Riisu kirurginen suu-nenäsuojain ja suojapäähine (Huom! myös myssy riisutaan salissa)
· Desinfioi kädet
· Kengät jätetään saliin
· Poistu salista
· FFP3-hengityksensuojain riisutaan vasta salin ulkopuolella!
· Desinfioi kädet
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VALVOMOVAIHE

Anestesiahoitajat/ valvomovaihe leikkaussalissa

o Ulkopassarin tarve jatkuu valvomovaiheessa; puh:_______, esim. lisälääketarve
o Salissa mahdollisesti otettavat lab-näytteet tilataan normaaliin tapaan ja ne voi

lähettää tarvittaessa putkipostilla
o Näytteet otetaan normaalisti, putket pyyhitään desinfektioaineella ja laitetaan joko

puhtaaseen kaarimaljaan tai MiniGrip-pussiin
o Anestesiahoitajat valvovat potilasta salissa suojavarusteissa
o Anestesiahoitaja siirtää suojavarusteissaan potilaan vuodeosastohuoneeseen (E29)
o Salin ulkopuolella vaihtokengät
o Puhdas anestesiahoitaja jää leikkaussaliin hoitamaan esim. anestesiakoneen purun,

lääkejätteet ym.
§ Kun sali on valmiina loppusiivoukseen, puhdas anestesiahoitaja riisuu

suojavarusteet ohjeistuksen mukaisesti ja siirtyy salista suoraan 4. kerrokseen
vaatteiden vaihtoon (vaihtokengät). Hissin tilauksen hoitaa esim.
koordinaattori, soitto ennen salista poistumista (huom. siirtyminen tyhjässä
hississä)

o Ulkopassari lähtee potilassiirtoon mukaan
o Ulkopassari EI koske sänkyyn
o Ulkopassari painelee tavarahissin nro 62 nappuloita ja avaa ovet desinfioiduin käsin
o Ulkopassari siirtelee kulkureitin mahdolliset esteet pois tieltä

(esim. potkulaudat, tarvikekärryt)
o Ulkopassari ei mene vuodeosaston potilashuoneeseen
o Siirron jälkeen sängyn päädyt pyyhitään desinfektioliinalla (WetWipe Triamin) tai

Kloori 1000 ppm tai Erisan Oxy+ 2 %

Anestesiahoitaja riisuu suojavaatteensa potilassiirron jälkeen vuodeosaston potilashuoneessa.
Leikkaussalissa käytetyt kengät on jätetty saliin ja vaihdettu kuljetusmatkaa varten valmiiksi salin
ulkopuolelle tuotuihin kenkiin (toiset siniset infektiokengät).
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Anestesiahoitajan riisuutuminen potilashuoneessa:

· Avaa suojatakin vyönauha
· Riisu suojakäsineet
· Desinfioi kädet
· Avaa suojatakin niskanauha
· Riisu suojatakki
· Desinfioi kädet
· Riisu visiiri tai suojalasit

(monikäyttöiset, jätä sivupöydälle sairaalahuoltajan pyyhittäväksi)
· Desinfioi kädet
· Riisu suojapäähine
· Desinfioi kädet
· Jätä potilaskuljetuksessa käyttämäsi kengät potilashuoneeseen

o Sairaalahuoltajat pussittavat ne ja toimittavat pesuun
o laita jalkaan sulkutilan kaapista siniset, kuminauhalliset suojapussit

· Poistu huoneesta
· FFP3-hengityksensuojain riisutaan vasta sulkutilassa!
· Desinfioi kädet

Tämän jälkeen anestesiahoitaja lähtee sukkasillaan suoraan 4 krs:een, omalle pukukopille vaatteiden
vaihtoon.

· Ei poiketa lokerolle, vessaan tai mihinkään muualle
· Ota uudet puhtaat työvaatteet desinfioiduin käsin
· Riisu työvaatteet puhtaan kylpypyyhkeen päälle
· Kääri pyyhkeestä napakka paketti
· Desinfioi kädet
· Käy suihkussa (tukkaa ei ole välttämätöntä pestä)
· Pue uudet, puhtaat työvaatteet päälle
· Vie pyyhepakettiin käärimäsi vaatteet pyykkihäkkiin

o HUOM! huolehdi, ettei pyyhekäärö avaudu häkkiin laitettaessa
o EI SAA HEITTÄÄ!

· Desinfioi kädet
· Laita pukukopilla omat kengät jalkaan (tai tule sukilla)
· Desinfioi kädet!
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7. SIIVOUS (katso tarkemmin erillinen ohje)

KÄYTETYT ANESTESIAVÄLINEET

· Toimitaan kuten infektioleikkauksissa
· jätetään piuhat pyyhittäviksi saliin
· kertakäyttövälineet roskiin
· käytetyt, välinehuoltoon menevät anestesiavälineet viedään pussitettuna,

aseptisesti

· Lääkejätteet:
o salissa olleita pakkauksia ei saa siirtää käytettäväksi lääkehuoneeseen
o lääkeruiskuihin jääneet lääkkeet:

§ pakataan aseptisesti muovipussiin
§ päältä puhdas pussi suljetaan tiiviisti ja laitetaan läpiantokaappiin
§ ulkopassari vie pussin lääkehuoneen lääkejätelaatikkoon (ei tarvitse

merkitä erikseen, pakkauksia ei ongelmajätelaitoksella avata)

· Jos potilas on nukutettu, anestesiaventilaattori puretaan ja viedään desinfioivaan
pesuun (erillinen ohje koronakärryssä)

· Intubaatioputken pihdittämiseen käytetty pihti toimitetaan välinehuoltoon pesuun
anestestiakoneen osien mukana

· Jos kaasupulloa on käytetty koronaviruspotilaan hoidossa

o Kaasupullo on potilaskohtainen
o Jos kaasupullo on kiinni kaasupullotelineessä, irrota pullo telineestä
o Pyyhi kaasupullo ja kaasupulloteline huolellisesti desinfiointiaineella
o Pakkaa kaasupullo aseptisesti toisen henkilön avustamana kahteen erilliseen

läpinäkyvään energiajätepussiin ja sulje pussin suu huolellisesti.

HUOM: Älä pakkaa kaasupullotelinettä kaasupullon kanssa samaan pussiin,
vaan jätä teline osastolle seuraavaa pulloa varten

o Uuden kaasupullon tilaukseen merkittävä ”Tartuntavaara”
o Tilapalvelut noutaa käytetyn pullon osastolta

o Happipullojen riittävyyden varmistamiseksi tulee ensisijaisesti käyttää
seinäpisteistä saatavaa happea ja vain, mikäli verkkokaasua ei ole saatavilla,
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käytetään happipulloja. Nestehappi ei tule loppumaan, joten seinäpisteistä
happea on aina saatavilla. Tyhjiä pulloja ei saa jättää osastoille, vaan niille tulee
tilata nouto heti, kun pullot ovat tyhjiä

· Sairaalahuoltaja painaa salisiivousta aloittaessaan ALIPAINEnappia palauttaen
paineistuksen normaalitilaan

· Sairaalahuoltajat suorittavat kenkähuollon kuten tavallisissa infektioleikkauksissa.
o Kenkien pesun jälkeen dekoon tehdään tyhjänä laitteen desinfioiva pesu

instrumenttiohjelmalla

8. HENKILÖKUNNAN JATKO-OHJEISTUS

Anestesiahoitajien tauko- ja WC-tilat ovat 4. kerroksen vuodeosastolla. Kulku sinne tapahtuu hissin 64
kautta (leikkaussalin takaoven kautta suupolilta). 4.kerros on tuolloin suljettu läpikululta (vuodeosasto
laittaa kyltit). 4. kerrokseen siirryttäessä huomioitava hyvä käsihygienia ja mm. puhelimen ym.
desinfektiopyyhkiminen.

Leikkaussalihenkilökunta, joka on koko potilaan salissaoloajan ollut ohjeiden mukaan suojapukeutunut
(koskee myös ortopedia), voi osallistua muihin leikkauksiin tai muuhun potilastyöhön samana päivänä,
tämän potilaan hoidosta lopullisesti vapautuessaan (suihkun ja työvaatteiden vaihdon jälkeen).


