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Sairaalahygienia    29.6.2022 

 

 
 
Kanta-Hämeen keskussairaalassa käytössä olevat desinfektioaineet 
 
Hoitoyksikössä desinfektiota vaativia tilanteita ovat käsidesinfektio, ihon desinfektio ennen lävistäviä toimen-
piteitä, monikäyttöisten hoitovälineiden desinfektio potilaiden välillä, eritetahrojen poiston yhteydessä tehtävä 
desinfektio sekä varotoimihuoneiden siivous. Välineiden huoltoa ohjaavan taulukon löydät tämän ohjeen lo-
pusta. 
 

Käsihuuhteet 
Tuote 
-vaikuttava aine 

Käyttökohde Käytössä huomioitavaa 

Abena käsihuuhde 

- etanoli 73,5 p-% 

Käsien desinfektio, soveltuu kirurgiseen 
käsidesinfektioon 

Säilyy avattuna 12 kuukautta  

Tuotekortti 
Käyttöturvallisuustiedote 

Erisan Käsihuuhde 

- etanoli 73,5 p-% 

Käsien desinfektio, soveltuu kirurgiseen 
käsidesinfektioon 

 
 
Tuotekortti 
Käyttöturvallisuustiedote 

LV Käsihuuhde 

- etanoli min. 74 p-%  

Käsien desinfektio, soveltuu kirurgiseen 
käsidesinfektioon 

Säilyy avattuna 2 vuotta  
 
Tuotekortti  

 Käyttöturvallisuustiedote 

 

Käsihuuhteista on saatavilla 500ml pumppupullo, 1l dispenso seinätelineisiin sekä 100ml tasku-
pullo. 
 
 
Potilaan ihon desinfektio 

A12TDilutus 80 % 
värillinen ja väritön 

- etanoli 80 p-% 
 

Ihon desinfiointi ennen leikkauksia 
ja toimenpideitä. 
Pistotapaturmissa hauteena.  
Tuotetta voi käyttää puhdistetun 
alkoholia kestävän pinnan desinfi-
oitiin, esimerkiksi metallipöydät. 

Säilyy avattuna 12 kk, kun korkki 
pidetään tiiviisti suljettuna. 
 

 Tuotekortti 

 Käyttöturvallisuustiedote (FI) 

Desinfektol H 

- etanoli 10p-% 
 
 

Haavojen, ihon ja limakalvojen 
desinfiointi. 
 

Säilyy avattuna 12 kk, kun korkki 
pidetään tiiviisti suljettuna. 
 
Tuotekortti 
Käyttöturvallisuustiedote 

Berner A12 Dilutus desinfek-
tiopyyhe 

- etanoli 80 p-% 
 
 

Ihon desinfektioon ennen injektion 
antoa tai näytteenottoa sekä pisto-
tapaturman hauteeksi. 
Myös injektioporttien ja liittimien 
desinfiointiin. 

  

 Tuotekortti 

 Käyttöturvallisuustiedote 
 

https://www.abena.fi/Files/Images/0-finland/Tuotekortit/1000007527.pdf
https://www.abena.fi/Files/Images/0-finland/KTT/1000007527.pdf
https://pim.kiiltoclean.com/kiilto-pim-api/api/pdf/download/201f1709-2294-42e4-a620-1efed3a75b25
https://pim.kiiltoclean.com/ktt/https:/kiiltoclean.sdsarea.com/qr/?cqr=YqZ1qqyH&type=sds&lang=fi-FI
https://www.bernerbrandbank.fi/l/rh95xpmGhrmw
https://app.ecoonline.com/+spf3e3f9be24360e24ca72fde2ddef17e8bab2dfc044f3ebad97a9c6da8b7f0b50d9cb90012d5dad793cc057cd85dba040dee0cb9fefd265ee5fe41747530ae5c1
http://www.bernerbrandbank.fi/l/f5Q7CrfS58jF
https://app.ecoonline.com/ecosuite/applic/shoplink/shoplink.php?msdsCid=1019950&viewForm=pdf&msdsLang=5&msdsInt=13221126
http://www.bernerbrandbank.fi/l/qG5XrzfFVcnW
https://app.ecoonline.com/+spf3e3f9be24360e24cf77f8e8daef17e8bab2dfc044f3ebad9faec6dd8b7f0b50d9cb90012d5dad793cc057cd85dba040dee0cb9fefd265ee5fe41747530ae5c1
https://www.bernerbrandbank.fi/l/_CfhzQ-Qwmjz
https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24360e24c972fcecdbef17e8bab2dfc342f6e3aa9badc7dd8b7f0b50d9cb90012d5dad793cc057cd85dba040dee0cb9fefd265ee5fe41747530ae5c1
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Pesevät pintadesinfektioaineet 
Siivouksessa ja monikäyttöisten huuhteludesinfektiolaitetta kestämättömien välineiden desinfioinnissa käyte-
tään peseviä pintadesinfektioaineita. Pintadesinfektioaineiden kilpailutuksessa on huomioitu tehovaatimukset 
haitallisiin mikrobeihin, kuten MRSA ja ESBL-kannat.  
 

 Käsittele pintadesinfektioaineita aina suojakäsineet kädessä.  

 Merkitse pakkaukseen avauspäivämäärä.  

 Sulje kannet ja korkit huolellisesti. 

Monikäyttöisten hoitovälineiden, kuten verenpainemittarien desinfektiossa pintadesinfektiopyyhe on käytän-
nöllisin. Sijoita pintadesinfektiopyyhkeet helposti saataville. Pintadesinfektiopyyhkeet eivät sovellu eritetahra-
desinfektioon.  
 

Sanitizer S1 –pintadesinfektiopyyhe 

- vetyperoksidi 

Vettä kestävien pintojen desinfioin-
tiin ja puhdistukseen. 
 
Esimerkiksi stetoskoopit, verenpai-
nemittarit, verensokerimittarit, puls-
sioksimetri, anturit ja ultraääni-
/doppler-anturit, EKG-laitteet, RTG-
kasettien hilakotelot, kuumemittarit, 
näppäimistöt ja puhelimet, kau-
kosäätimet, johdot, letkut, potilas-
kannet, suihkutuolit ja -sängyt poti-
lasvaihdon välissä, liikkumisen 
apuvälineet  

Säilyy 2 kuukautta avaa-
misen jälkeen, pakkauk-
sen kansi pidettävä sul-
jettuna. 
Pyyhe tehoaa itiöihin, esi-
merkiksi Clostridioides 
difficile. 
 
 
Tuotekortti 
 

Kiilto Cleanisept Wipes –pintadesinfek-
tiopyyhkeet 

- didecylmethylammonium-chlorid 

- alkylbenzyldimethylammonium-
chlorid 

- alkylethylbenzyldiemthylammo-
nium-chlorid 

Lääkinnällisten laitteiden pintojen 
puhdistus ja desinfiointi. 
 

Avattu pakkaus käytet-
tävä 3 kk kuluessa 
Tuotekortti 
Käyttöturvallisuustiedote 

Erisan Oxy+ 

- natriumperkarbonaatti 

Eritetahradesinfektio. 
 
Varotoimihuoneiden päivittäis- ja 
loppusiivous sekä wc-ja suihkutilo-
jen viikoittainen peruspesu. 
 
Tekstiilien desinfioiva pesu. 
 
Ei-invasiivisten lääkinnällisten lait-
teiden ja välineiden puhdistus ja 
desinfektio. 

Säilymisaika riippuu käyt-
töliuoksen vahvuudesta 
 
Tuotekortti 
Käyttöturvallisuustiedote 
 

Klorilli 

- klooriamiini T 
 
 

WC- ja pesutilan vesikalusteiden 
klooraus erillisen ohjeen mukaan.  
Katso ohjeet 8925 Kosketusvaro-
toimet -ovikortti B, 8926 Kosketus-
varotoimet lasten infektio-osastolla 
-ovikortti B 

Säilymisaika riippuu käyt-
töliuoksen vahvuudesta 
 
Tuotekortti 
Käyttöturvallisuustiedote 
 

 
 

https://steripolar.fi/product/saniswiss-s1/
https://pim.kiiltoclean.com/kiilto-pim-api/api/pdf/download/6a80089d-7e2a-4d4b-9ae2-ed25b9527c34
https://pim.kiiltoclean.com/ktt/https:/kiiltoclean.sdsarea.com/qr/?cqr=YqZzp6iH&type=sds&lang=fi-FI
https://pim.kiiltoclean.com/kiilto-pim-api/api/pdf/download/0106a467-6ab6-4907-89fa-e1dac4e57ad2
https://pim.kiiltoclean.com/ktt/https:/kiiltoclean.sdsarea.com/qr/?cqr=YqZzq6SB&type=sds&lang=fi-FI
https://khshpfi.sharepoint.com/sites/Tutkimus-ja-hoito/Shared%20Documents/Kosketusvarotoimet%208925.pdf?web=1
https://khshpfi.sharepoint.com/sites/Tutkimus-ja-hoito/Shared%20Documents/Kosketusvarotoimet%208925.pdf?web=1
https://khshpfi.sharepoint.com/sites/Tutkimus-ja-hoito/Shared%20Documents/Kosketusvarotoimet%20lasten%20infektio-osastolla%208926.pdf?web=1
https://khshpfi.sharepoint.com/sites/Tutkimus-ja-hoito/Shared%20Documents/Kosketusvarotoimet%20lasten%20infektio-osastolla%208926.pdf?web=1
https://pim.kiiltoclean.com/kiilto-pim-api/api/pdf/download/4a2fabd0-74f8-4e23-b761-9f659415305d
https://pim.kiiltoclean.com/kiilto-pim-api/api/pdf/download/4a2fabd0-74f8-4e23-b761-9f659415305d
https://pim.kiiltoclean.com/ktt/https:/kiiltoclean.sdsarea.com/qr/?cqr=YqZzqauH&type=sds&lang=fi-FI
https://pim.kiiltoclean.com/ktt/https:/kiiltoclean.sdsarea.com/qr/?cqr=YqZzqauH&type=sds&lang=fi-FI
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Välineiden huolto hoitoyksiköissä 
Huomioi monikäyttöisten välineiden huoltomenetelmät jo hankintavaiheessa. Selvitä valmistajalta talon vali-
koimassa olevien desinfektioaineiden soveltuvuus, mikäli välinettä tarvitsee desinfektiota. 
 

Puhdistus 
Väline ei ole välittömässä koske-
tuksessa potilaaseen tai infektion 
riski on vähäinen. 
 

• liikkumisessa käytettävät apuvä-
lineet 

• puhelimet, kaukosäätimet 
• monitorien näytöt, pois lukien 

varotoimihuoneet 
• näppäimistöt 
• odotustilojen lelut, katso ohje 

8918 Lelujen puhdistus 

Yleispuhdistusaineella kos-
tutettu mikrokuitupyyhe 
 
 
 
Yleispuhdistusainepyyhe 

Desinfektio 
Välineellä kosketaan tervettä ihoa 
tai limakalvoa läpäisemättä sitä. 
 

• Välineet desinfioidaan ko-
neellisesti, mikäli se on 
mahdollista.  

• Ellei väline kestä koneel-
lista desinfektiota, se voi-
daan pyyhkiä desinfektio-
aineella tai upottaa desin-
fektioaineeseen. 

• alusastiat, virtsapullot, portatiivit, 
mittakannut, pesuvadit 

• lääkinnälliset laitteet (esim. satu-
raatiomittari, verenpainemittari) 

• hoidolliset välineet  
• välineet, joita on käytetty infek-

toituneen tai moniresistenttiä 
mikrobia kantavan potilaan hoi-
dossa 

• välineet, joita käytetään infekti-
oille herkille potilaille 

Huuhteludesinfektiolaite 
 
 
 
Valmis pesevä pintadesin-
fektiopyyhe tai pesevä pinta-
desinfektioaine ja kertakäyt-
töpyyhe 
 

Sterilointi 
Välineellä läpäistään iho tai lima-
kalvo, väline on kosketuksissa va-
hingoittuneen ihon tai limakalvon 
kanssa. 
 

• steriileissä toimenpiteissä käy-
tettävät instrumentit 

• instrumentit, joilla kosketaan rik-
kinäistä ihoa tai limakalvoa 
(esim. haavanhoito) 

 

Välinehuolto 
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https://khshpfi.sharepoint.com/sites/Tutkimus-ja-hoito/Shared%20Documents/Lelujen%20puhdistus%208918.pdf?web=1

