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Coxan toimintaohje 
koronavirus COVID-19 -tapauksen  

sairaalahoitoa varten 
YLEISVAARALLINEN TARTUNTATAUTI 

 
potilasturvallisuusjohtaja, ortopedi, ayl Saara Ketola 

Esimiesasiantuntijoina ort. ylilääkäri Jyrki Nieminen ja hoitotyön johtaja Minna-Riikka Rantala 
Kiitokset osastojen testilukijoille ja infektiolääkäri Matti Karppelinille 

 
 

 Koronavirus-COVID-19 -positiiviseksi todettu päivystyspotilas 
 
Näitä potilaita hoitavat lääkärit ja hoitajat koulutetaan hygieniakäytänteisiin ja suojavarustukseen ko. 
potilasryhmän hoitamiseen liittyen. 
 
Kun olet asianmukaisesti suojautunut, oma tartuntariskisi näitä potilaita hoitaessasi ei ole kohonnut. 
 

 
COVID-19 -PÄIVYSTYSPOTILAAN HOITOPROSESSI COXASSA 
 
Tämän ohjeen alussa koko hoitoprosessin kattava yleisohje,  
tämän jälkeen ohje antaa prosessin vaiheista osastoittain yksityiskohtaisemmat ohjeet. 
 
Ohje on pitkä ja paikoin monimutkainen. Ohje on kuitenkin olemassa siksi, että haluamme turvata 
potilaalle tässäkin tilanteessa mahdollisimman hyvän hoidon. Coxa haluaa ohjeen kautta myös 
varmistua siitä, että et työntekijänä altistu koronavirus COVID-19 -taudille ja sairastu. Näin pidämme 
työntekijämme, heidän perheensä, muut potilaat ja koko työyhteisömme mahdollisimman terveinä. 
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COVID-19 -PÄIVYSTYSPOTILAAN HOITOPROSESSI COXASSA 
ayl Saara Ketola 

 
Tiedon COVID-19 –positiivisen potilaan ortopedisesta leikkaustarpeesta vastaanottaa Coxan päivystävä 
ortopedi. Potilas voi tulla Coxaan Acutasta tai mahdollisesti toisesta sairaalasta. Ortopedipäivystäjä 
informoi asiasta leikkaus- ja vuodeosaston organisaattoreita (78107, 78018). 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. 
 

KULJETUS 
 
Potilasta Coxaan kuljetettaessa, potilaalla tulee olla kirurginen suu-nenäsuojain (ellei potilas tarvitse 
lisähappea). Potilaskuljettajalla ei tarvitse olla maskia eikä näin ollen myöskään potilasta Coxan puolelle 
vastaanottavalla hoitajalla (jos on alle 15 min kontakti) (vrt. edellä/taudin vaikeusaste). Huomioi 
käsihygienia vaihtotilanteessa! Potilaan hoidosta vastaava sairaanhoitaja voi olla pukeutunut 
suojavaatteisiin potilashuoneessa jo valmiiksi vastaanottamaan potilaan hoitohuoneeseen.  
 

VUODEOSASTO 

 
Koronapotilas sijoitetaan vuodeosastolla eristyshuoneeseen. Ensimmäiselle potilaalle käytetään 
huonetta E29, sitten käyttöön otetaan huoneet E26-28. Potilaan huoneen oveen kiinnitetään kyltti 
kertomaan tartuntavaarasta 
 
SISÄÄNKÄYNTI VAIN HENKILÖKUNNAN LUVALLA  
 
Kaikki kyltit ovat organisaattorilla. 

Uranuksen huoneentaululle kirjataan pisaraeristys, mitä kautta tieto siirtyy myös infotaululle. 

Potilashuoneessa tulee olla kertakäyttöiset tai potilaskohtaiset välineet mm. stetoskooppi, 
verenpainemansetti, pulssioksimetri ja lämpömittari. 
 
Mikäli eristysalue laajenee E26-28 käytävään, suljetaan kulku käytäväpohjukkaan sekä kulku 
porraskäytävästä (kyltti ja tolppa): KULKU KIELLETTY 
 
E29 sulkutilaan tuodaan kiertokärry, joka toimii hoitajan kirjauspisteenä. Jos tarvitaan huoneita E26-
28, suljetaan käytäväsiipi ja kirjauspiste tulee kiertokärryllä tähän käytävälle. 
Potilashuoneen sulkutilan kaappi varustellaan yleisimmin tarvittavilla hoitotarvikkeilla. Tarvittaessa 
lisäpyynnöt apupyyntökutsulla huoneen ulkopuolelle sijoitettavalle pöytätasolle. Kaappiin laitetaan 
myös puhtaita kaarimaljoja lab-näytteitä varten. Hoitohuoneeseen viedään vain kulloinkin tarvittava 
välineistö. 
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Potilashuoneen sulkutilan seinään kiinnitetään: 
 

 KYLTTI: Suojainten pukemis- ja riisumisjärjestys 
 

 Huoneessa käyvien henkilöiden LISTA 
 
Potilashuoneessa käydään harkiten, potilasturvallisuutta vaarantamatta. Potilaita tulee kuitenkin 
seurata tiiviisti COVID-19 -taudin mahdollisen nopean progredioinnin vuoksi (NEWS-pisteet). Hoitoon 
osallistuu vain potilaan hoidon kannalta tarpeellinen henkilökunta. Esimerkiksi fysioterapeutin tarve 
on mietittävä tarkasti. Opiskelijat eivät saa osallistua potilaan hoitoon. 
 
Vierailijoita ei pääsääntöisesti sallita. Vierailuista päättää hoitava lääkäri.  
 
NatiiviTHX-rtg pyritään tekemään eristyshuoneessa. Muut kuvantamistutkimukset tehdään rtg-
yksikössä.  
 
Potilaan lab-näytteenottotilanteissa käytetään ensisijaisesti PSHP:n näytteenottajaa.  
 
Yleisohje on, että potilaan kuljettamista sairaalan sisällä vältetään. Jos siirto on välttämätön, laitetaan 
potilaalle kirurginen suu-nenäsuojain. Potilaskuljettaja ei koske potilaaseen, joten hän ei käytä 
suojaimia. Huolellinen käsihygienia! Jos potilaan siirtotilanne potilaan voinnin takia vaatii myös 
sairaanhoitajan mukaan kuljetukseen ja lähikontakti potilaaseen on väistämätön, tämä hoitaja 
suojautuu samoin kuin potilashoidossa (kosketus- ja pisaravarotoimin). 
 
Vuodeosastolla potilaalla on 2 omahoitajaa, jotka hoitavat ainoastaan kyseistä potilasta/kyseisiä 
potilaita. Potilaan hoitava lääkäri on osastolla päivystävä ortopedi. Yleisvointiin/COVID-19 -taudin 
pahenemisvaiheisiin liittyen hoito-ohjeet antaa ensisijaisesti anestesialääkäri.  
 
Potilaalle aletaan pikaisesti selvittää jatkohoitopaikkaa muualta.  
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LEIKKAUSSALI 
 
Leikkaussalissa ko. potilaiden hoitoon käytetään Coxan leikkaussalia numero 4, koska se on 
alipaineistettu. Kulku saliin 4 hoidetaan hissikuilu 62 kautta tavarahissillä. Sali 4 merkitään 
eristysalueeksi. 
 
SISÄÄN VAIN SALIN 4 HENKILÖKUNTA 
 
Sali 4 oveen pesupaikan puolelle (sisä- ja ulkopuolelle) kiinnitetään OHJE: Suojainten pukemis- ja 
riisumisjärjestys. Riisumisohjeistus kiinnitetään myös etuoven sisäpuolelle.  
 
Tiimiin tarvitaan hoitohenkilökunnasta 2 anestesiahoitajaa ja 3 instrumenttipuolen hoitajaa sekä ns. 
ulkopassari. Valvovan hoitajan tulee olla kuvaustaitoinen. Opiskelijat eivät saa osallistua potilaan 
hoitoon. Leikkaava ortopedi ei, mikäli on mahdollista, ole päivystäjä, jotta työ vuodeosastolla voi 
jatkua.  
Potilas puudutetaan salissa. Anestesialääkärin salissaoloaika minimoidaan. Mahdollisuuksien mukaan 
ja potilasturvallisuutta vaarantamatta, anestesialääkärin olo salissa myös leikkauksen aikana 
minimoidaan = etävalvonta. 
 
Potilaalle annettava antibioottiprofylaksia on normaalikäytännön mukainen. 
 
Potilasta ei leikkauksen jälkeen siirretä rtg-kuvauspaikalle vaan potilas kuvataan salissa.  
 
Potilaan valvomohoito leikkauksen jälkeen toteutetaan leikkaussalissa, kunnes hän on siirtokelpoinen 
vuodeosastolle. Tarvittaessa leikkaussalista on herkästi mietittävä huonokuntoisen potilaan siirtoa 
vuodeosaston sijaan suoraan teho-osastolle. 
 
Käytetyt instrumentit kääritään salissa instrumenttipöytien liinoihin tiiviisiin paketteihin. 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. 
 
Instrumenttihoitaja, assistentti ja ortopedi poistuvat suojavarusteiden riisumisen jälkeen heti 
leikkausosastolta ja vaihtavat peseytymisen jälkeen pukukopilla puhtaat työvaatteet. 
 
Potilassanelu tehdään vasta peseytymisen ja vaatteidenvaihdon jälkeen.  
 
ICD-10 -diagnoosikoodi on U07.1, COVID-19 -virusinfektio.  
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HENKILÖKUNTA 
 
Näiden potilaiden hoitoon osallistuva henkilökunta käyttää tauko- ja wc-tiloja 4. krs:n vuodeosastolla. 
Kulku 4. krs:n vuodeosastolle tapahtuu hissin 64 kautta. Tässä tilanteessa 4. krs suljetaan läpikululta 
(Kyltit oville ja hissiin) 
 
PÄÄSY KIELLETTY! VAIN ERITYISLUVALLA 
 
Tähän tilaan siirryttäessä huomioitava mm. puhelimen ym. desinfektiopyyhkiminen. 
 
Kyseisiä potilaita vuodeosastolla hoitanut henkilökunta hoitaa työpäivänsä aikana ainoastaan 
koronapotilaita, mutta he voivat terveinä ollessaan seuraavana työpäivänä taas hoitaa kaikkia potilaita 
tavanomaisesti.  
 
Leikkaussalihenkilökunta, joka on koko potilaan salissaoloajan ollut ohjeiden mukaisesti 
suojapukeutunut (koskee myös ortopedia), voi osallistua myös muihin leikkauksiin tai muuhun 
potilastyöhön samana päivänä, tämän potilaan hoidosta lopullisesti vapautuessaan (suihkun ja 
työvaatteiden vaihdon jälkeen).  
 
Kyseisiä potilastiloja (leikkaussali, potilashuone hoidon aikana ja potilashuone kotiutuminen jälkeen) 
siistivät koronapotilaisiin liittyvän siistimisohjeistuksen saaneet sairaalahuoltajat. SaHun taukotila on 
myös 4. kerroksessa.  
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A. VUODEOSASTON OHJEET 
     ayl Saara Ketola 
     Asiantuntijahoitaja Laura Haliseva 

 
Tiedon COVID-19 –positiivisen potilaan ortopedisesta leikkaustarpeesta vastaanottaa Coxan päivystävä 
ortopedi. Potilas voi tulla Coxaan Acutasta tai mahdollisesti toisesta sairaalasta. Ortopedipäivystäjä 
informoi asiasta vuodeosaston organisaattoria (78018). 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. Potilaan huonesijoittelu, - varustelu ja hoitotyön käytänteet 
 

           

Koronavirus COVID-19 -potilas sijoitetaan vuodeosastolla sulkutilalliseen eristyshuoneeseen.  
 
Ensimmäiselle potilaalle käytetään huonetta E29, sitten käyttöön otetaan huoneet E26-28.  
 
Potilaan huoneen oveen kiinnitetään kyltti kertomaan tartuntavaarasta.  
 
SISÄÄNKÄYNTI VAIN HENKILÖKUNNAN LUVALLA  
 

Kaikki kyltit ovat organisaattorilla. 
 
 
E29 sulkutilaan tuodaan kiertokärry, joka toimii hoitajan kirjauspisteenä.  
 
 
 

 



  OHJE 9.4.2020 

 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 

8 

 
Mikäli tarvitaan huoneita E26-28, suljetaan koko kyseinen käytäväsiipi tolpalla KULKU KIELLETTY. 
Tuolloin on on huomattava myös sulkea kulku porraskäytävästä,  
kyltti: KULKU KIELLETTY 
Kirjauspiste ja kiertokärry sijoitetaan tuolloin eristyskäytävän päässä olevaan tilaan. 
 

Potilashuoneessa tulee olla kertakäyttöiset tai potilaskohtaiset välineet mm. stetoskooppi, 
verenpainemansetti, pulssioksimetri ja lämpömittari. 

 Kertakäyttöisiä välineitä käytetään aina, kun se on mahdollista 

 Monikäyttöiset välineet desinfioidaan heti käytön jälkeen huuhtelu- ja desinfiointikoneessa ja sitä 

kestämättömät pyyhitään huolellisesti käytössä olevalla desinfektioaineella 

 Vain tarvittavat välineet viedään potilashuoneeseen 

Potilashuoneen sulkutilan kaappi varustellaan yleisimmin tarvittavilla hoitotarvikkeilla. Tarvittaessa 
lisäpyynnöt tehdään apupyyntökutsulla, jolloin tarvikkeet tuodaan huoneen ulkopuolelle sijoitettavalle 
pöytätasolle. Kaappiin laitetaan myös puhtaita kaarimaljoja lab-näytteitä varten.  
 

 
Potilashuoneen sulkutilan seinään kiinnitetään: 
 

 OHJE: Suojainten pukemis- ja riisumisjärjestys 
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 Huoneessa käyvien henkilöiden LISTA (käyntipäivä, nimi, klo) 
 

 
 

Potilaan eristystarve kirjataan eristyssiivoustaulukkoon (löytyy potilaskeittiöstä). 

Uranuksen huoneentaululle kirjataan pisaraeristys, mitä kautta tieto siirtyy myös infotaululle. 

 Opeta potilaalle yskimishygienia 

http://intra.sis.pshp.fi/fi-
FI/Ohjeet/Infektioiden_torjunta/Mikrobikohtaiset_ohjeet/Yskimishygienia(50132) 

 
Potilashuoneessa käydään harkiten, potilasturvallisuutta vaarantamatta. Hoitoon osallistuu vain 
potilaan hoidon kannalta tarpeellinen henkilökunta. Esimerkiksi fysioterapeutin tarve on mietittävä 
tarkasti. Potilaita tulee kuitenkin seurata tiiviisti COVID-19 -taudin mahdollisen nopean progredioinnin 
vuoksi (NEWS-pisteet).  
 
Potilaalle aletaan pikaisesti selvittää jatkohoitopaikkaa muualta.  
 

2. Henkilökunta 
 

 Vuodeosastolla potilaalla on 2 omahoitajaa, jotka hoitavat ainoastaan kyseistä 
potilasta/kyseisiä potilaita.  

 Potilaan hoitava lääkäri on osastolla päivystävä ortopedi. Toimenpidepäivänä voi 
tietenkin ottaa yhteyttä myös leikkaavaan ortopediin. Yleisvointiin/COVID-19 -taudin 
pahenemisvaiheisiin liittyen hoito-ohjeet antaa ensisijaisesti anestesialääkäri.  

 Opiskelijat eivät saa osallistua potilaan hoitoon.  
 
 

http://intra.sis.pshp.fi/fi-FI/content/83243/1
http://intra.sis.pshp.fi/fi-FI/Ohjeet/Infektioiden_torjunta/Mikrobikohtaiset_ohjeet/Yskimishygienia(50132)
http://intra.sis.pshp.fi/fi-FI/Ohjeet/Infektioiden_torjunta/Mikrobikohtaiset_ohjeet/Yskimishygienia(50132)


  OHJE 9.4.2020 

 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 

3. Kuljetus 
 
Potilasta Coxaan kuljetettaessa, potilaalla tulee olla kirurginen suu-nenäsuojain (ellei potilas tarvitse 
lisähappea).  
Potilaskuljettajalla ei tarvitse olla maskia eikä näin ollen myöskään potilasta Coxan puolelle 
vastaanottavalla hoitajalla (jos alle 15 min kontakti) (vrt. edellä/taudin vaikeusaste). Huomioi 
käsihygienia vaihtotilanteessa!  
Potilaan hoidosta vastaava sairaanhoitaja voi olla pukeutunut suojavaatteisiin potilashuoneessa jo 
valmiiksi vastaanottamaan potilasta hoitohuoneeseen. 
Sängyn pääty pyyhitään desinfektioliinalla (Cleanisept Wipes, WetWipe Triamin) tai Kloori 1000 ppm 
tai Erisan Oxy+ 2 %)/sh. 
 

 Ohje, jos kaasupulloa on käytetty koronaviruspotilaan hoidossa 

 
o Jos kaasupullo on kiinni kaasupullotelineessä, irrota pullo telineestä. 

o Pyyhi kaasupullo ja kaasupulloteline huolellisesti tarkoitukseen sopivalla 
desinfiointiaineella.  

o Pakkaa kaasupullo 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 tyhjän pullon osastolta. 

 
o Happipullojen riittävyyden varmistamiseksi tulee ensisijaisesti käyttää 

seinäpisteistä saatavaa happea ja vain, mikäli verkkokaasua ei ole saatavilla, 

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. 
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4. Suojaimet 
 
Hoidossa noudatetaan kosketus- ja pisaravarotoimia. Huomioi huolellinen käsihygienia! 
http://intra.sis.pshp.fi/fi-
FI/Ohjeet/Infektioiden_torjunta/Mikrobikohtaiset_ohjeet/Toimintaohje_1_erityista_huomiot
a_vaativ(100911) 

SUOJAVAATETUS 

 Suojavaatetuksen alla käytetään kertakäyttöistä tai tavallista työasua 
 

 Kengänsuojia ei tarvita 
 

 Kirurginen suu-nenäsuojain tai FFP3-hengityksensuojain 
o FFP3-hengityksensuojainta käytetään aerosolia tuottavissa toimenpiteissä 

(nebulisaattorihoito, liman imu hengitysteistä, elvytys, intubaatio, suurivirtauksinen 
nenäkanyylihoito jne.) 

o linkki FFP3 -hengityssuojaimen pukemisohjeisiin (tässä ohjeessa luku D.) 
http://intra.sis.pshp.fi/download/noname/%7BB835E413-38D1-46C7-A33F-
8C486BF72BEE%7D/1479 

 

 Visiiri tai suojalasit (pshp:n hygieniahoitajan ohjeistuksesta materiaaliriittävyyden 
varmistamiseksi monikäyttöiset, puhdistetaan käytön jälkeen Wetwipe Triamin -
desinfektioliinalla) 
 

 Työtehtävän mukaan tavallinen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina  
o suojatakki: lääkäri käyttää kierrolla ja muu henkilökunta hoitotoimenpiteissä, jossa ei 

ole roiskevaaraa 
o hihallinen suojaesiliina: COVID-19 -näytteenotto, hoitotoimenpiteet, joissa on 

roiskevaara 
 

 Pitkävartiset nitriilisuojakäsineet 
 

 Suojapäähine (leikkaussalipäähine, kypärämalli tai hiussuojain) 
 

http://intra.sis.pshp.fi/fi-FI/Ohjeet/Infektioiden_torjunta/Mikrobikohtaiset_ohjeet/Toimintaohje_1_erityista_huomiota_vaativ(100911)
http://intra.sis.pshp.fi/fi-FI/Ohjeet/Infektioiden_torjunta/Mikrobikohtaiset_ohjeet/Toimintaohje_1_erityista_huomiota_vaativ(100911)
http://intra.sis.pshp.fi/fi-FI/Ohjeet/Infektioiden_torjunta/Mikrobikohtaiset_ohjeet/Toimintaohje_1_erityista_huomiota_vaativ(100911)
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
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Eristyshuoneeseen mennään aina pukeutuneina tarvittaviin suojaimiin sulkutilassa. Suojaimet 
puetaan sulkutilassa ja riisutaan huolellisesti potilashuoneessa, ohjeen mukaan. Kädet desinfioidaan 

ennen suojainten pukemista ja niiden riisumisen jälkeen. Huoneessa ollessa suojakäsineitä 
vaihdetaan ja kädet desinfioidaan aseptisen työjärjestyksen mukaisesti. Kädet pestään vedellä ja 
saippualla, mikäli niissä on näkyvää likaa. 

Huomioi: FFP3-hengityksensuojain riisutaan aina potilashuoneen ulkopuolella.  

 

http://intra.sis.pshp.fi/fi-
FI/Ohjeet/Infektioiden_torjunta/Mikrobikohtaiset_ohjeet/Suojainten_pukemis_ja_riisumisjarjestys_(
100916) 
video: https://www.dreambroker.com/channel/s6gos3ra/kwrbvcbv 

http://intra.sis.pshp.fi/fi-FI/Ohjeet/Infektioiden_torjunta/Mikrobikohtaiset_ohjeet/Suojainten_pukemis_ja_riisumisjarjestys_(100916)
http://intra.sis.pshp.fi/fi-FI/Ohjeet/Infektioiden_torjunta/Mikrobikohtaiset_ohjeet/Suojainten_pukemis_ja_riisumisjarjestys_(100916)
http://intra.sis.pshp.fi/fi-FI/Ohjeet/Infektioiden_torjunta/Mikrobikohtaiset_ohjeet/Suojainten_pukemis_ja_riisumisjarjestys_(100916)
https://www.dreambroker.com/channel/s6gos3ra/kwrbvcbv
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SUOJAIMIEN PUKEMINEN POTILASHUONEESEEN MENNESSÄ SULKUTILASSA 

 Desinfioi kädet käsihuuhteella 
 Pue kirurginen suu-nenäsuojain 

o Kirurgisen maskin sijaan käytetään FFP3-hengityksensuojainta aerosolia tuottavissa 
toimenpiteissä (nebulisaattorihoito, liman imu hengitysteistä, elvytys, intubaatio, 
suurivirtauksinen nenäkanyylihoito jne.) 

o OHJE 

 Pue suojapäähine 
 Pue visiiri tai suojalasit (omat silmälasit eivät suojaa roiskeilta) 

 Pue suojatakki 
 Desinfioi kädet 
 Pue pitkävartiset nitriilikäsineet 
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SUOJAIMIEN RIISUMINEN POTILASHUONEESSA / suojatakki 

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

 Riisu kirurginen suu-nenäsuojain ja suojapäähine 
 Desinfioi kädet 
 Poistu potilashuoneesta 

 JOS käytössä on FFP3-hengityksensuojain, se riisutaan vasta sulkutilassa! 
 Desinfioi kädet 

SUOJAIMIEN RIISUMINEN POTILASHUONEESSA/ hihallinen suojaesiliina 

 Avaa hihallisen suojaesiliinan vyönauha 
 Riisu esiliina suojakäsineiden kanssa yhtä aikaa 
 Kääri essu ja hanskat paketiksi ja laita jätteisiin 
 Desinfioi kädet 

 Riisu visiiri tai suojalasit 
 Desinfioi kädet 
 Riisu kirurginen suu-nenäsuojain ja suojapäähine 
 Desinfioi kädet 
 Poistu potilashuoneesta 
 JOS käytössä on FFP3-hengityksensuojain, se riisutaan vasta sulkutilassa! 
 Desinfioi kädet 

Materiaaliriittävyyden takia pshp:n hygieniahoitajan ohjeistuksesta  
visiirejä käsitellään monikäyttöisinä. 

 
PUHDISTUSOHJE 

 
o Riisu visiiri/suojalasit 
o Desinfioi kädet 
o Pue puhtaat suojakäsineet 
o Desinfioi visiiri Wetwipe Triamin desinfektioliinalla 
o Laske visiiri puhtaalle tasolle 
o Riisu suojakäsineet 

o Desinfioi kädet 
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5. Ruokailu 
 

Normaali käytäntö. 

 

6. Kuvantamis- ja lab- tutkimukset 

 
Potilaan lab-näytteenottotilanteissa käytetään ensisijaisesti PSHP:n näyttenottajaa.  
Muista kaarimalja näyteputkia varten. 
Respiratoriset näytteet: http://intra.sis.pshp.fi/fi-
FI/Ohjeet/Infektioiden_torjunta/Mikrobikohtaiset_ohjeet/Toimintaohje_COVID19_respiratori
sten_nay(104630) 

 
Natiivi-thx-rtg pyritään tekemään eristyshuoneessa. 
Muut kuvantamistutkimukset tehdään tarvittaessa rtg-yksikössä.  

 Taysissa rtg-tutkimus tilataan numerosta 64815. Puhelun yhteydessä on mainittava todetusta tai 
epäillystä COVID-19-infektiosta. 

 Tutkimus tehdään Acutan kuvantamisyksikössä tai K-kuvantamisen TT2-huoneessa. 

 

7. Siivous/yleisohjeita (tarkemmin myöhemmin tässä ohjeessa, luku E.) 

 Kirjaa potilaan eristystarve eristyssiivoustaulukkoon (löytyy potilaskeittiöstä)  

 Puhdista potilashuoneen kosketuspinnat kaksi kertaa päivässä päivittäin käytössä olevalla 
desinfektioaineella (2% Erisan Oxy) 

 Siivoa rauhallisin liikkein eristyssiivousohjeen mukaan käyttäen suojavaatetusta 
 Siivousvälineet ovat huonekohtaisia ja siivouspyyhkeet kertakäyttöisiä 
 Tee päivittäinen siivous käytössä olevalla desinfektioaineella 
 Poista heti roiskeet, tahrat ja eritteet käytössä olevalla eritetahradesinfektioaineella 
 Desinfioi monikäyttöiset siivousvälineet aina käytön jälkeen huuhtelu- ja desinfektiokoneessa tai 

pyyhkimällä käytössä olevalla liuoksella 
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8. Potilas- ja vuodevaatteet 

 Älä pöllytä! 
 Kaksoispakkaa pyykki liukenevaan pyykkipussiin, sulje se potilashuoneessa ja laita keltaiseen 

pyykkipussiin potilashuoneessa tai sulkutilassa. Älä pudota pusseja pyykkikuilusta. 
 Liukenevia pyykkipusseja löytyy osaston 2 huuhteluhuoneesta. 

 

9. Jätteiden käsittely 
 
Normaali käytäntö. 

 

 

10.  Vierailut 
 

Vierailijoita ei pääsääntöisesti sallita. Vierailuista päättää hoitava lääkäri.  
 
 
 

11.  Potilaan kuljettaminen 
 

Koronavirus COVID-19 –positiivisten potilaiden hoitoon käytetään Coxan leikkaussalia numero 4. Kulku 
vuodeosastolta salikerrokseen hoidetaan hissikuilu 62 kautta tavarahissillä.  

 
Yleisohje on, että potilaan kuljettamista sairaalan sisällä vältetään. Pakottavassa tarpeessa potilaan 
kuljettaminen suunnitellaan hyvin etukäteen. Siirtotilanteessa potilaalle laitetaan kirurginen suu-
nenäsuojain. Sängynpäätyjen (kosketuspintojen) desinfiointi ennen ja jälkeen kuljetuksen 
desinfektioliinalla (Cleanisept Wipes, WetWipe Triamin) tai Kloori 1000 ppm tai Erisan Oxy+ 2 %. 

Potilaskuljettaja ei koske potilaaseen, joten hän ei käytä suojaimia. Huomioi huolellinen käsihygienia! 
Jos potilaan siirtotilanne potilaan voinnin takia vaatii myös sairaanhoitajan mukaan kuljetukseen ja 
lähikontakti potilaaseen on väistämätön, hoitaja suojautuu samoin kuin potilashoidossa (kosketus- ja 
pisaravarotoimin). Huomioi huolellinen käsihygienia potilaan luovutuksen jälkeen 

(kuvantamisyksikössä ja vuodeosastolla). 
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12.  Henkilökunnan tauko- ja jatko-ohjeistus 
 
 
Näiden potilaiden hoitoon osallistuva henkilökunta käyttää tauko- ja wc-tiloja 4. krs:n vuodeosastolla. 
Kulku 4. krs:n vuodeosastolle tapahtuu hissin 64 kautta. Tässä tilanteessa 4. krs suljetaan läpikululta 
(Kyltit oville ja hissiin). Tähän tilaan siirryttäessä huomioitava hyvä käsihygienia ja mm. puhelimen ym. 
desinfektiopyyhkiminen. 
 

 
 
 
Kyseisiä potilaita vuodeosastolla hoitanut henkilökunta hoitaa työpäivänsä aikana ainoastaan 
koronapotilaita, mutta he voivat terveinä ollessaan seuraavana työpäivänä taas hoitaa kaikkia potilaita 
tavanomaisesti.  
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B. 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  
 

 
 
Sali 4 oveen pesupaikan puolelle (sisä- ja ulkopuolelle) kiinnitetään OHJE: Suojainten pukemis- ja 
riisumisjärjestys. OHJE suojainten riisumisesta kiinnitetään myös etuoven sisäpuolelle.   
 
Kaikki kyltit ovat organisaattorilla. 
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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 

 
 

4. SUOJAINTEN KÄYTTÖ 
 
FFP3-hengityssuojaimen pukemisen ohje (tässä ohjeessa luku D.) 

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

8C486BF72BEE%7D/1479 

Koronapotilaan hoidossa käytettävistä suojaimien pukemisesta ja riisumisesta video: 

 https://www.dreambroker.com/channel/s6gos3ra/kwrbvcbv 

 

 

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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Ennen potilaan tuloa suojavaatteisiin pukeudutaan salissa. 

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

SUOJAVAATETUS 

 ortopedi 

o siniset, muoviset infektioleikkauskengät 

o myssy 

o leikkauskypärä 

o nestettä läpäisemätön leikkaussalitakki 

o kaksinkertaiset steriilit leikkauskäsineet 

 

 anestesialääkäri 

o siniset, muoviset infektioleikkauskengät 

o FFP3-hengityssuojain, jos yleisanestesia, muuten kirurginen suu-nenäsuojain 

o visiiri/sangat + silmäsuojain (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 FFP3-hengityssuojain 

o visiiri/sangat + silmäsuojain (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 FFP3-hengityssuojain, jos yleisanestesia, muuten kirurginen suu-nenäsuojain 

o visiiri/sangat + silmäsuojain (omat silmälasit eivät suojaa roiskeilta) 

o kosteutta kestävä infektiosuojatakki = keltainen, kalvollinen 

o pitkävartiset nitriilikäsineet 

 

   
 

 
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. 
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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.  
 

           
 

5. VALMISTELUT LEIKKAUSSALISSA 

 
o Nimetty ulkopassari, puhelin 78_______ 

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 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.  

 
Saliin ei tuoda mitään ylimääräistä, ei esim. omia puhelimia tai dect-puhelimia. 
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Mikäli hoidollisesti on riittävää, salissa on valmisteluvaiheessa vain 2 anestesiahoitajaa ja 
valvovahoitaja. Anestesialääkäri tulee kun kaikki on häntä varten valmiina. 

        

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
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 CVOS-hoitaja vie potilassängyn merkitylle paikalle kuvauspaikan seinän taakse 

 CVOS-hoitaja pyyhkii sängyn päädyt desinfektioliinalla (Cleanisept Wipes, 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 Kertakäyttöinen staassi 

o Ainoastaan puhdas anestesiahoitaja koskee anestesiapöytään 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, 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 

 Ostoskoria ei käytetä, komponenttilaatikot laitetaan salin pahviroskiin 

 Komponenttikaavake on läpiantokaapissa. Puhdas anestesiahoitaja täyttää kaavakkeen 

ja liimaa tarrat 

 Kuvauksen jälkeen 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. 

 Leikkaustiimi voi tarvittaessa auttaa potilaan käännössä selälleen (lonkkapotilas 
operoitu kyljellään) 

 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) 

 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 ja leimaa sen lähtemään 4. kerrokseen.  

 Ei poiketa lokerolle, saneluun, hakemaan puhelinta, vessaan tai mihinkään muualle 

 Ota uudet puhtaat työvaatteet desinfioiduin käsin 

 Riisu työvaatteet puhtaan kylpypyyhkeen päälle 

 Kääri pyyhkeestä paketti 

 Desinfioi kädet 

 Käy suihkussa (tukkaa ei ole välttämätöntä pestä) 

 Pue uudet, puhtaat työvaatteet päälle 

 Vie pyyhepakettiin käärityt työvaatteesi pyykkihäkkiin 

 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 
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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.  
 

          

Suojaimien riisumisjärjestys 

anestesialääkäri ja valvovahoitaja 

valvova hoitaja lukee järjestyksen kohta kohdalta ääneen 
 

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

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 Valvovat potilasta salissa suojavarusteissa ja siirtävät suojavarusteissaan potilaan 

vuodeosastolle omaan huoneeseen (E29) 

o Puhdas anestesiahoitaja painelee hissin nappuloita ja avaa ovet desinfioiduin käsin  

(ei hanskoja)  

o Siirron jälkeen sängyn päädyt pyyhitään desinfektioliinalla (Cleanisept Wipes, 

WetWipe Triamin) tai Kloori 1000 ppm tai Erisan Oxy+ 2 % 

 
Anestesiahoitajat riisuvat suojavaatteensa potilassiirron jälkeen vuodeosaston potilashuoneessa. 
Leikkaussalissa käytetyt kengät on jätetty saliin ja vaihdettu kuljetusmatkaa varten valmiiksi salin 
ulkopuolelle tuotuihin kenkiin (toiset siniset infektiokengät). 
  

Anestesiahoitajan riisuutuminen potilashuoneessa: 

 Avaa suojatakin vyönauha 
 Riisu suojakäsineet 
 Desinfioi kädet 

 Avaa suojatakin niskanauha 
 Riisu suojatakki 
 Desinfioi kädet 

 Riisu visiiri tai suojalasit 
 Desinfioi kädet 
 Riisu suojapäähine 
 Desinfioi kädet 
 Jätä potilaskuljetuksessa käyttämäsi kengät potilashuoneeseen  

o Sairaalahuoltajat pussittavat ne ja toimittavat pesuun 
 Poistu huoneesta 
 FFP3-hengityksensuojain riisutaan vasta sulkutilassa! 
 Desinfioi kädet 

 
Tämän jälkeen anestesiahoitajat lähtevät suoraan 4 krs:een, omalle pukukopille vaatteiden vaihtoon.  
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 Ei poiketa lokerolle, vessaan tai mihinkään muualle 

 Ota uudet puhtaat työvaatteet desinfioiduin käsin 

 Riisu työvaatteet puhtaan kylpypyyhkeen päälle 

 Kääri pyyhkeestä paketti 

 Desinfioi kädet 

 Käy suihkussa (tukkaa ei ole välttämätöntä pestä) 

 Pue uudet, puhtaat työvaatteet päälle 

 Vie pyyhepakettiin käärimäsi vaatteet pyykkihäkkiin 

 Desinfioi kädet 

 Laita pukukopilla omat kengät jalkaan (tai tule sukilla), tuo salista siirtymiseen 

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

suoraan pesuun 

 Desinfioi kädet! 

 

7. SIIVOUS (katso tarkemmin kohta E) 

 

KÄYTETYT ANESTESIAVÄLINEET 

 Toimitaan kuten infektioleikkauksissa 

o jätetään piuhat pyyhittäviksi saliin 

o kertakäyttövälineet roskiin 

 

 Jos potilas nukutettu, anestesiaventilaattori käytön jälkeen desinfioivaan pesuun 

 

 Jos kaasupulloa on käytetty koronaviruspotilaan hoidossa 

 
o Jos kaasupullo on kiinni kaasupullotelineessä, irrota pullo telineestä. 

o Pyyhi kaasupullo ja kaasupulloteline huolellisesti tarkoitukseen sopivalla 
desinfiointiaineella.  

o Pakkaa kaasupullo 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 tyhjän pullon osastolta. 
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o Happipullojen riittävyyden varmistamiseksi tulee ensisijaisesti käyttää 

seinäpisteistä saatavaa happea ja vain, mikäli verkkokaasua ei ole saatavilla, 

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. 

 
 

 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). 
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C. VÄLINEHUOLLON OHJEISTUS 
     ayl Saara Ketola 

Oh Eeva Nieminen 

 
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 välinehuoltaja menee pöytiä leikkaussalin ovelle 
vastaan. Hän jatkaa erillisohjeen mukaan välineiden käsittelyä. 
 

 
INFEKTIOINSTRUMENTTIEN KÄSITTELY PESUSSA 

 

 suojavaatteet (infektio suojatakki, hengityssuoja ja suojakäsineet) 

 pesuhäkki valmiiksi pesukoneeseen  

 siirrä salista tullut pöytä pesukoneen viereen 

 esikäsittele instrumentit tarvittaessa salipöydällä.  

 tölkkiin vettä ja harja onteloisia varten.   

 instrumentit nostetaan joko suoraan koneeseen Dekon pesuhäkkiin tai Mielen pesuhäkkiin 

joka on omalla kuljetusalustallaan. EI KONTAMINOIDA pesualtaita 

 lopuksi laita tölkki ja harja myös koneeseen  

 kääri leikkausliinat salipöydän päältä varovasti niin ettei liinan sisäpuoli KONTAMINOI 

ympäristöä laita jätesäkkiin 

 varovasti poista infektio suojatakki, sitten suojakäsineet, viimeisenä poista hengityssuoja   

 MUISTA KÄSIHUUHDE! 

 säkki laitetaan säkin suu kiinnipyöräytettynä (ei suljettuna) sairaalahuoltajien jätekuiluun  

 KÄSIHUUHDE! 

 ilmoita pakkaamon puolelle infektio koneesta  

(salissa Geminiin merkintä, että tiedetään että salista tulleet instrumentit = INFEKTIO) 

 pyyhi pöytä ERISAN OXY+   
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D. HENGITYKSENSUOJAIN FFP3:n PUKEMINEN JA RIISUMINEN 
      ayl Saara Ketola 

kuvat: Niina Vuorenmaa 
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SIIVOUSOHJE koronavirus COVID-19-tapauksen sairaalahoitoa varten 
 

ayl Saara Ketola/ 
palveluesimies Bettina Hell-Hanhilahti 

 
 
 
Pisara- ja kosketusvarotoimet. 
 
Käynnit potilastiloissa minimoidaan.  
 
Ruokailuissa tehdään yhteistyötä hoitohenkilökunnan kanssa suojainten käytön vähentämiseksi.  
 
 
Siivous 
 

 Sairaanhoitaja kirjaa potilaan eristystarpeen eristyssiivoustaulukkoon (on potilaskeittiössä)  

 Puhdista potilashuoneen kosketuspinnat kaksi kertaa päivässä käytössä olevalla 
desinfektioaineella (Erisan Oxy+ 2%) 

 Siivoa rauhallisin liikkein eristyssiivousohjeen mukaan suojautuen kuten muukin henkilökunta  

 Siivousvälineet ovat huonekohtaisia ja siivouspyyhkeet kertakäyttöisiä  

 Tee päivittäinen siivous käytössä olevalla desinfektioaineella  

 Poista heti roiskeet, tahrat ja eritteet käytössä olevalla eritetahradesinfektioaineella  

 Desinfioi monikäyttöiset siivousvälineet aina käytön jälkeen huuhtelu- ja desinfektiokoneessa 
tai pyyhkimällä käytössä olevalla liuoksella  

 
Eritetahradesinfektio: Klorilli 1000 ppm tai Erisan Oxy+ 2% ja kertakäyttöpyyhe. 
     Kosketus- ja tasopinnat pyyhitään sekä lattia pyyhitään Klorilli 1000 ppm tai Erisan Oxy+ 2%.  
 
Lattia pyyhitään yleispuhdistusaineella. 
 
Kostea menetelmä. 
 
Potilashuoneen loppusiivossa nocotusta ei ole tarpeen tehdä. 
 
Tilan voi ottaa käyttöön heti siivouksen jälkeen. 
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Potilas- ja vuodevaatteet 
 

 Älä pöllytä! 
 

 Kaksoispakkaa pyykki liukenevaan pyykkipussiin, sulje se potilashuoneessa ja laita keltaiseen 
pyykkipussiin potilashuoneessa tai sulkutilassa. Älä pudota pusseja pyykkikuilusta. 
 

 Liukenevia pyykkipusseja löytyy osaston 2 huuhteluhuoneesta. 
 

Jätteet 
 

 Jätteet pakataan tavallisiin pusseihin.  
 

 Vuodeosastolla pussit suljetaan eristyshuoneessa. Pussit voi pudottaa kuiluun. 
 

 Leikkaussalissa pusseja ei suljeta vaan pussin suu vain kieräytetään kiinni. Tämän jälkeen pussi 
pudotetaan jätekuiluun. 

 
 
Leikkaussalikengät 

 

 Leikkaussalitiimi jättää käyttämänsä kengät (siniset, muoviset) leikkaussaliin. 
 

 Ulkopuolella on leikkaussalitiimille valmiiksi tuotuna vaihtokengät (myös siniset, muoviset). 
Niillä mennään pukukopille (suihkuun ja vaatteiden vaihtoon). Nämä kengät salin 
henkilökunta tuo itse salin ulkopuolelle odottamaan huoltoa. 
 

 Anestesiahoitajat, jotka saattavat potilaan osastohuoneeseen, jättävät omat kenkänsä sinne. 
Potilashuoneeseen jätetyt kengät pitää sairaalahuoltajan pussittaa ja toimittaa pesuun. 
 

 Kenkähuolto suoritetaan kuten muissakin infektioleikkauksissa. 
 

 Kenkien pesun jälkeen dekoon tehdään tyhjänä laitteen desinfioiva pesu 
instrumenttiohjelmalla. 
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Hengitystie-eritteet (imupussit ja pleuradreenieritteet) 
  
Eritetahran poisto tavanomaiseen tapaan.  
Covid-potilaan hengitystie-eritepusseja ei tule tyhjentää huuhteludesinfektiolaitteeseen.  
Yksiköt joissa on Serres Nemo imupussijärjestelmä: tyhjennyksen jälkeen tyhjä pussi nostetaan 
suojakäsinein roskapussiin ja pussi suljetaan, tavanomainen hävitys.  
Hengitystie-eritettä sisältävät pussit/pakit käsitellään BIOLOGISENA EI-TUNNISTETTAVANA jätteenä.  

 pakkaus punaiseen muovipussiin käärittynä imevään materiaaliin, esim. vuodesuoja 
(”kroonikko”)  

 pussi suljetaan huolellisesti.  

 suljetut pussit pakataan punaiseen muovisäkkiin  

 nouto osastolta  
 

Jos kaasupulloa on käytetty koronaviruspotilaan hoidossa 

 Jos kaasupullo on kiinni kaasupullotelineessä, irrota pullo telineestä. 

 Pyyhi kaasupullo ja kaasupulloteline huolellisesti tarkoitukseen sopivalla desinfiointiaineella.  

 Pakkaa kaasupullo kahteen erilliseen läpinäkyvään energiajätepussiin ja sulje pussin suu 
huolellisesti.  

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

 Tilapalvelut noutaa tyhjän pullon osastolta. 

 

Suojaimet 
 
Hoidossa noudatetaan kosketus- ja pisaravarotoimia. Huomioi huolellinen käsihygienia! 

 

SUOJAVAATETUS 

 Suojavaatetuksen alla käytetään kertakäyttöistä tai tavallista työasua 

 Kengänsuojia ei tarvita 

 Kirurginen suu-nenäsuojain tai FFP3-hengityksensuojain 
o FFP3-hengityksensuojainta käytetään aerosolia tuottavissa toimenpiteissä eli silloin jos 

on tartunnan mahdollisuus myös ilmateitse. Sama hengityksensuojain kuin hoitajalla. 

 Visiiri tai suojalasit (monikäyttöiset, puhdistetaan käytön jälkeen Wetwipe Triamin -
desinfektioliinalla) 
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 Tavallinen suojatakki tai hihallinen suojaesiliina  
o suojatakki: ei roiskevaaraa 
o hihallinen suojaesiliina: on roiskevaara 

 Pitkävartiset nitriilisuojakäsineet 
 

 Suojapäähine (leikkaussalipäähine, kypärämalli tai hiussuojain) 
 

 

 

Eristyshuoneeseen mennään aina pukeutuneina tarvittaviin suojaimiin sulkutilassa. Suojaimet 
puetaan sulkutilassa ja riisutaan huolellisesti potilashuoneessa, ohjeen mukaan. Kädet desinfioidaan 
ennen suojainten pukemista ja niiden riisumisen jälkeen. Huoneessa ollessa suojakäsineitä 
vaihdetaan ja kädet desinfioidaan aseptisen työjärjestyksen mukaisesti. Kädet pestään vedellä ja 
saippualla, mikäli niissä on näkyvää likaa. 

Tyhjää potilashuonetta siivotessa suu-nenäsuojaa ei tarvitse käyttää.  
 
Huomioi: FFP3-hengityksensuojain riisutaan aina potilashuoneen ulkopuolella.  
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SUOJAIMIEN PUKEMISJÄRJESTYS POTILASHUONEESEEN MENNESSÄ SULKUTILASSA 

 Desinfioi kädet käsihuuhteella 
 Pue kirurginen suu-nenäsuojain 
 Pue suojapäähine 
 Pue visiiri tai suojalasit (omat silmälasit eivät suojaa roiskeilta) 
 Pue suojatakki 
 Desinfioi kädet 
 Pue pitkävartiset nitriilikäsineet 
 
SUOJAIMIEN RIISUMISJÄRJESTYS POTILASHUONEESSA / suojatakki 
 Avaa suojatakin vyönauha 
 Riisu suojakäsineet 
 Desinfioi kädet 
 Avaa suojatakin niskanauha 
 Riisu suojatakki 
 Desinfioi kädet 
 Riisu visiiri tai suojalasit 
 Desinfioi kädet 
 Riisu kirurginen suu-nenäsuojain ja suojapäähine 
 Desinfioi kädet 
 Poistu potilashuoneesta 
 JOS käytössä on FFP3-hengityksensuojain, se riisutaan vasta sulkutilassa! 
 Desinfioi kädet 

SUOJAIMIEN RIISUMISJÄRJESTYS POTILASHUONEESSA/ hihallinen suojaesiliina 

 Avaa hihallisen suojaesiliinan vyönauha 
 Riisu esiliina suojakäsineiden kanssa yhtä aikaa 
 Kääri essu ja hanskat paketiksi ja laita jätteisiin 
 Desinfioi kädet 
 Riisu visiiri tai suojalasit 
 Desinfioi kädet 
 Riisu kirurginen suu-nenäsuojain ja suojapäähine 
 Desinfioi kädet 
 Poistu potilashuoneesta 
 JOS käytössä on FFP3-hengityksensuojain, se riisutaan vasta sulkutilassa! 
 Desinfioi kädet 
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Materiaaliriittävyyden takia pshp:n hygieniahoitajan ohjeistuksesta  
visiirejä käsitellään monikäyttöisinä. 

 
PUHDISTUSOHJE 

 
o Riisu visiiri/suojalasit 
o Desinfioi kädet 
o Pue puhtaat suojakäsineet 
o Desinfioi visiiri Wetwipe Triamin desinfektioliinalla 
o Laske visiiri puhtaalle tasolle 
o Riisu suojakäsineet 

o Desinfioi kädet 
 

 

 Huoneessa käyvien henkilöiden LISTA sulkutilassa (merkitse käyntipäivä, nimi, klo) 
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E. LAB-NÄYTTEIDEN OTTO  
     ayl Saara Ketola/Fimlabin ohje 

 
 
Potilaan lab-näytteenottotilanteissa käytetään ensisijaisesti PSHP:n näyttenottajaa.  
Muista kaarimalja näyteputkia varten. 

 

Veri-, virtsa- ja ulostenäytteet:  

 Tilataan laboratoriosta normaaliin tapaan ja ne voidaan lähettää tarvittaessa putkipostilla 
 Näytteet voidaan tutkia laboratoriossa normaalisti. 

Laboratoriohoitaja suojautuu samalla tavalla kuin muu henkilökunta, pukeutuminen sukutilassa. 

Näyteputkien ja veriviljelypullojen pinnat pyyhitään näytteenoton jälkeen käytössä olevalla 
desinfektioaineella ja asetetaan puhtaaseen kertakäyttökaarimaljaan. 

Näytteenottaja riisuu suojaimet erillisen ohjeen mukaisesti, desinfioi kätensä ja poistuu huoneesta 
kertakäyttökaarimaljassa olevien näytteiden kanssa. 

Respiratoriset näytteet/ohjelinkki: 

http://intra.sis.pshp.fi/fi-
FI/Ohjeet/Infektioiden_torjunta/Mikrobikohtaiset_ohjeet/Toimintaohje_COVID19_respiratoristen_n
ay(104630) 
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F. Koronavirus COVID-19 –positiivisen potilaan erityisiä hoito-ohjeita 

     ayl Saara Ketola/ 

WHO/Finnanest 17.3.2020 

 

1. Vakavaan taudinkuvaan sairastuneen potilaan hoito  

Lisähappea tarjotaan potilaille, joilla on vaikea akuutti hengitystieinfektio, hypoksemia tai shokki. 
Happisaturaation (SpO2) tavoite >94% resuskitaatiovaiheessa. Lisähappea annetaan ensisijaisesti 
venturimaskilla. Myös varaajamaskia voidaan käyttää kriittisessä tilanteessa. Stabiilissa tilanteessa 
pyritään SpO2 >90%. Raskaana olevilla pyritään korkeampaan SpO2-tavoitteeseen.  

 

2. Intubaatio vs. NIV/CPAP/HFNO  

Jos potilas desaturoituu 60%-venturimaskilla ja hengitystyö nousee uhkaavasti, tulee ensisijaisesti 
edetä invasiiviseen hengityslaitehoitoon (Työryhmän suositus). Intubaation suorittaa kokenein lääkäri 

noudattaen ilmaeristysvarotoimia.  

• 5 min esihapetus 100%-hapella käyttäen kertakäyttöistä hengityspaljetta ja maskia.    

• Crush-induktio, jos ei epäilyä vaikeasta intubaatiosta.    

• Suljetun imun käyttö ilmatie-eritteitä imiessä.    

• Respiraattorissa olevan potilaan hengitystielinjaston irroittamista ja vaihtoa tulee pyrkiä 
välttämään. Intubaatioputki pihditetään, jos potilas irroitetaan respiraattorista (esim. 

siirrettäessä siirtorespiraattoriin).    

• Bronkofiberoskopioita vältetään (Työryhmän suositus).    

• Korkeavirtauksiseen happihoitoon (HFNO) liittyy ympäristön aerosolikontaminaation vaara, joten 

tätä tulee välttää (Työryhmän suositus).    

• Non-invasiivisen ventilaation käyttöön liittyy myös kontaminaatioita, ja sen käyttö tulee toteuttaa 
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harkiten ja huomioiden ilmavarotoimet hoitoympäristössä (Työryhmän suositus).    

 

3. Verenkiertovajaus 

 
Septisen sokin varhainen tunnistaminen aikuisilla    

• epäilty tai varmennettu infektio  

JA    

• vasopressoritarve (MAP>65mmHg)  

JA    

• laktaatti > 2 mmol/l    

• eikä viitettä hypovolemiasta    

Septisen sokin hoito    

• Nesteresuskitaatio kristalloidilla potilaan nestevasteisuutta tarkasti seuraten. Ylinesteytys on 

vahingollista hengitysvajauspotilaalle.    

• Nestevasteisuuden arvioinnissa käytetään paikallisten käytäntöjen ja resurssien mukaisia 

menetelmiä.  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G. Koronapotilaan elvytys 

ayl Saara Ketola/ PSHP-TEHO 

 

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Hyvä hygienia ja adekvaatti suojautuminen ovat 
kulmakiviä taudin leviämisen estämiselle. Respiraattorihoitoon joutuvien potilaiden mortaliteetti on 
korkea, jopa 80 %. 

On oletettavaa, että elottomaksi joutuneiden potilaiden mortaliteetti on korkeampi. Tämän vuoksi 
kaikkien COVID-19-potilaita hoitavien lääkäreiden tulisi miettiä ja suunnitella etukäteen 
hoitolinjaukset ja mahdolliset hoidonrajaukset ennen kuin ajaudutaan mahdolliseen 
elvytystilanteeseen. 

Elvytys ja elvytykseen liittyvät toimet (ventilointi ja intubaatio) ovat erittäin riskialttiita toimenpiteitä 
viruksen leviämiselle ympäristöön ja altistavat hoitohenkilöstön tartunnalle. Hoitohenkilökunnan 
terveys ja turvallisuus tulee aina etusijalla. Näin ollen elvytyksen aikana potilaita ei ventiloida, vaan 
intuboidaan videolaryngoskoopilla heti kun mahdollista. 

Kaikilla COVID-19-potilaita hoitavilla tulee elvytyksen aikana olla asianmukainen suojavarustus 
(myssy, FFP3-hengityksebsuojain, suojalasit/visiiri, suojatakki, pitkät nitriilihanskat). 

 

Elvytyssuositukset: 

1. Elottomuuden tunnistaminen: Ei elonmerkkejä tai hengitystä/epänormaali hengitys. Potilaan 
hengitysääniä ei kuunnella tai tunnustella. Omia kasvoja ei laiteta potilaan suun lähelle. 

2. Soitetaan MET: 2222 
3. Varmistetaan, että kaikilla asianmukainen suojavarustus ennen kuin mennään potilaan lähelle tai 

kosketetaan potilasta. 
4. Ensisijaisesti laitetaan Ambu (jossa HME-filtteri maskiosaan kiinnitettynä) tiiviisti potilaan 

kasvoille 10-15 L/min happivirtauksella. Pidetään kiinni kahdella kädellä ja samalla nostetaan 
leukaa ylös. Mikäli mahdollista, voi kasvojen päälle laittaa aerosolisuojaksi muovin. POTILASTA EI 
VENTILOIDA!! 

5. Aloitetaan painelu heti kun Ambu kasvoilla ja hengitysteistä leviävien pisaroiden leviäminen on 
minimoitu. Painelu 2 min sykleissä, jonka jälkeen rytmintarkastus. 

6. Kytketään defibrillaatiolätkät mahdollisimman nopeasti kiinni. Suurin osa potilaista ajautuu 

hypoksian kautta Asystoleen/PEA:an, mutta myös iskettävät rytmit mahdollisia. Rytmintarkastus 
tehdään heti kun mahdollista. 

7. Elvytyslääkkeet annetaan protokollan mukaisesti. Asystolessa/PEA;ssa adrenaliini 1 mg heti kun 
ei-iskettävä rytmi todettu ja sen jälkeen 3-5 min välein. Defibrilloitavissa rytmeissä adrenaliini 1 
mg ja amiodaroni 300 mg 3. iskun jälkeen. 
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8.  MET ottaa elvytystilanteen hoitovastuun sen jälkeen, kun saapuu paikalle asianmukaisesti 
suojautuneena. Potilas intuboidaan MET-lääkärin toimesta videolaryngoskoopilla ja ilmatien 
turvaamisen jälkeen voidaan elvytystä jatkaa hoitoelvytysprotokollan mukaisesti. 

 

 

H. Vainajan käsittely 

     ayl Saara Ketola/ PSHP-ohje 

 

 

Valmistele vainaja potilashuoneessa normaalikäytännön mukaisesti. 

Mikäli tehdään ruumiinavaus, mainitse avauslähetteessä tartuttavan taudin epäily ja kerro siitä myös 
puhelimessa, kun tilaat vainajan kuljetuksen.  

Tilaa vainajan siirto obduktiorakennuksen vainajasäilytykseen. 

 Virka-aikana (kello 7–14.30) puh. 75751. Kuljetuksesta vastaavat obduktiopreparaattorit. 
 Virka-ajan ulkopuolella puh. 67827. Kuljetuksesta vastaavat Acutan lääkintävahtimestarit. 

 

 


