Henkilökohtaisten suojainten (PPE)
pukeminen aerosolia tuottavien
endoskopioiden yhteydessä
Henkilökohtaisten
suojainten
pukemisen
periaatteet

•
•
•
•

Lyhyet ja puhtaat kynnet, ei kynsilakkaa, ei koruja eikä rannekelloa.
Varmista, että silmälasit istuvat napakasti päässäsi, sillä et voi koskea
kasvoihisi/laseihisi myöhemmin. Sido hiukset kiinni.
Varmista, että hoitohenkilökunta on huolehtinut nesteytyksestään
etukäteen.
Valitse suojaustasoltaan ja kooltaan sopivat henkilökohtaiset suojaimet.

Toimenpidehuoneen ulkopuolella
1.
Käsihygienia

Huomio: kaikki alkaa aina hyvästä käsihygieniasta
• Desinfioi kädet alkoholia sisältävällä geelillä.

2.
Suojaa
hiuksesi

Kertakäyttöinen hiusverkko
• Käytä päähinettä endoskooppisten toimenpiteiden ja endoskoopin
puhdistamisen aikana.

3.
Suojaa
kehosi

Pitkähihainen, vedenpitävä leikkaustakki (EN 14126)
• Peitä vartalosi kokonaan kaulasta nilkkoihin.
• Peitä käsivarret ranteisiin asti.
• Kiristä niska- ja vyötärönauhat.
• Pyydä toista työntekijää auttamaan takin takaosan sulkemisessa.

4.
Suojaa kasvosi ja
silmäsi

Kirurginen maski (DIN EN 146683)
FFP2-/FFP3-hengityssuojaimet (DIN EN 149) riskitason mukaan
• Hihnojen turvallinen sulkeminen
• Säädä ja aseta nenäosa painamalla kevyesti käsilläsi.
• Kiinnitä maski tiiviisti nenän, poskien ja leuan ympärille.
• Jos maski ei istu hyvin, tarkista sen koko.
• Tarkista FFP2-/FFP3 -maskien oikea istuvuus ja toimivuus (katso
käyttöopas).
Suojaa silmiä käyttämällä suojalaseja ja/tai kokokasvosuojusta
• Aseta suojalasit maskin ja silmien päälle.
• Aseta lopuksi kasvosuojus, jotta suojaat maskia ja kasvoja kontaminaatiolta.
• Säädä päänauha sopivaksi.

5.
Suojaa
kätesi

Tutkimusta varten – kirurgiset käsineet (EN 455)
Endoskoopin puhdistamista varten – kemikaaleja kestävät käsineet (EN 374)
Kaksinkertaiset käsineet, jos kyseessä esimerkiksi COVID-19-tartunnan saaneet
potilaat
• Varmista, että käsineiden suut peittävät takin hihansuut.
• Valitse asianmukainen koko ja laatu.
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Henkilökohtaisten suojainten (PPE)
riisuminen aerosolia tuottavien
endoskopioiden yhteydessä
Henkilökohtaisten
suojainten
riisumisperiaatteet

•

1.
Riisu käsineet

Huomio: käsineet ovat kontaminoituneet
• Tartu käsineen ulkopuoleen vastakkaisella käsineellisellä kädellä.
• Riisu ensimmäinen käsine ja pidä riisuttua käsinettä käsineellisessä kädessä.
• Liu'uta käsineettömän käden sormet jäljellä olevan käsineen alle rannetta
kohti ja kääri jäljellä oleva käsine ensimmäisen käsineen päälle.
• Hävitä käsineet niille tarkoitettuun kontaminoidun kliinisen jätteen astiaan.

2.
Käsihygienia

Huomio: kädet ovat kontaminoituneet, kun olet käyttänyt käsineitä
• Desinfioi kädet alkoholia sisältävällä geelillä
itsesi suojelemiseksi.

3.
Riisu leikkaustakki

Huomio: leikkaustakin etuosa ja hihat ovat kontaminoituneet
• Avaa nauhat niskasta. Toinen työntekijä voi auttaa selkäosan nauhojen
avaamisessa.
• Koske vain leikkaustakin sisäosaan.
• Vedä leikkaustakki alas käärimällä niskasta/olkapäistä alaspäin.
• Käännä leikkaustakki nurinpäin ja taittele ja rullaa rullalle.
• Hävitä kontaminoituneen jätteen astiaan.

4.
Käsihygienia

Huomio: käsien dekonaminointi ennen toimenpidehuoneesta lähtemistä
• Desinfioi kädet alkoholia sisältävällä geelillä.
• Lähde toimenpidehuoneesta.

•

Henkilökohtaiset suojaimet on riisuttava järjestelmällisesti, jotta
ristitartuntojen riski minimoitaisiin.
Jos mahdollista, riisu henkilökohtaiset suojaimet toisen työntekijän
valvoessa, että riisut ne oikealla kontaminaatiota ehkäisevällä tekniikalla.

Toimenpidehuoneen sisäpuolella

Toimenpidehuoneen ulkopuolella
5.
Käsihygienia

Huomio: käsien dekontaminointi ennen päähän koskemista
• Toista käsihygienian toimenpiteet ennen kasvosuojainten riisumista itsesi
suojelemiseksi.

6.
Riisu kasvo- ja
silmäsuojaimet

Huomio: suojalasien, kasvosuojusten, maskien ja hiusverkon etupuoli saattaa
olla kontaminoitunut. Riisu kasvosuojaimet seuraavassa järjestyksessä:
I.
Riisu ensin kasvosuojus/suojalasit.
II.
Riisu sitten maski.
III.
Riisu päähine viimeiseksi.
• Vedä kiristyshihnojen takaosa taakse molemmilla käsillä.
• Kääri ja vedä takaa itsestä pois päin.
• Hävitä kertakäyttöiset laitteet tai
dekontaminoitunut uudelleen käytettävä laite välittömästi.
• Jos kätesi kontaminoituvat vaiheiden välissä, suorita
käsihygieniatoimenpiteet välittömästi.

7.
Käsihygienia

Huomio: kädet on dekontaminoitava kaikkien henkilökohtaisten suojainten
riisumisen jälkeen
• Dekontaminoi ja pese kädet kaikkien henkilökohtaisten suojainten
riisumisen jälkeen.
• Käytä oikeaa tekniikkaa ja varmista, että kädet ovat kauttaaltaan puhtaat.
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Henkilökohtaisten suojainten (PPE) pukeminen
aerosolia tuottavien endoskopioiden yhteydessä
Toimenpidehuoneen ulkopuolella
1.
Käsihygienia

Suorita
käsihygieniatoimenpiteet
ennen henkilökohtaisten
suojainten pukemista.

2.
Suojaa kehosi

6.
Suojaa hiuksesi

Pue pitkähihainen, nesteitä
hylkivä ja kertakäyttöinen
leikkaustakki.

3.
Suojaa kasvosi
ja silmäsi
Matalan riskin
potilaille

4.
Suojaa kasvosi
ja silmäsi

Säädä ja kiinnitä maski tiukasti.
Käytä kasvosuojusta, jotta suojaat maskia ja kasvoja kontaminaatiolta.

Korkean riskin
potilaille

5.
Suojaa
kätesi

Käytä FPP2-/FPP3-maskeja, suojalaseja ja kasvosuojusta korkean riskin potilaiden
kanssa.
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Henkilökohtaisten suojainten (PPE) riisuminen
aerosolia tuottavien endoskopioiden yhteydessä
Riisu henkilökohtaiset suojaimet järjestelmällisesti, jotta ristitartuntojen mahdollisuus minimoitaisiin.

Toimenpidehuoneen sisäpuolella
1.
Riisu käsineet

2.
Käsihygienia
…

3.
Riisu leikkaustakki
4.
Toista
käsihygieniatoimenpiteet
Toimenpidehuoneen ulkopuolella
5.
Toista
käsihygieniatoimenpiteet

6.
Riisu kasvosuojaimet

7.
Käsihygienia

Dekontaminoi kätesi ennen päähän
koskemista.

Älä koske
suojuksen,
suojalasien tai
maskin
ulkopuolelle.
Ne saattavat olla
kontaminoituneita.
Dekontaminoi ja pese kädet kaikkien
henkilökohtaisten suojainten riisumisen jälkeen.
Käytä oikeaa tekniikkaa ja varmista, että kädet
ovat kauttaaltaan puhtaat.
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