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SUOJAINTEN PUKEMINEN KÄYTETTÄESSÄ ILMASTOITUA
KYPÄRÄÄ
Suojaimet puetaan ennen potilashuoneeseen menoa. Kaikki huoneeseen menijät pukevat ao. suojaimet.
Suojainten pukemisessa tarvitaan avustaja ohjaamaan ja tarvittaessa auttamaan suojainten
pukemisessa.

1. Desinfioi kädet.
2. Pue kertakäyttöiset suojavarusteet seuraavassa
järjestyksessä:
 FFP3 hengityksen suojain + tiiviystesti
 kypärämallinen leikkauspäähine
 ilmastoitu kypärä *
 alimmaiset suojakäsineet
 hupullinen togasuojatakki
togasuojatakin selkäpuolelle avustaja tekee saksilla
reiän, josta pujotetaan ilmastoidun kypärän akkupidike takin
ulkopuolelle ja kiinnitetään pidikkeen klipsi takin alaolevien
työhousujen liitinkiin **

 tarvittaessa pitkähihainen suojaesiliina,
jos potilas runsaasti erittävä
3. Pue kumisaappaat
4. Pue päällimmäiset suojakäsineet

*ilmastoitu kypärä ei ole kertakäyttöinen, puhdistetaan käytön jälkeen
**koskee ainoastaan ensihoidon työntekijöitä, muilla akku johtoineen on suojatakin
sisäpuolella
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SUOJAINTEN RIISUMINEN KÄYTETTÄESSA ILMASTOITUA KYPÄRÄÄ
Suojainten riisumisessa tarvitaan avustaja, joka ohjaa työntekijää riisumaan suojaimet oikeassa
järjestyksessä. Kaikki suojaimet riisutaan tartuntavaarallisen jätteen tynnyriin, poikkeuksena ilmastoitu
kypärä. Avustaja varaa etukäteen suojainten riisumispaikan välittömään läheisyyteen tartuntavaarallisen
jätteen tynnyrin, käsihuuhteen ja suojainkäsinepaketin.

1. Riisu pitkähihainen suojaesiliina.
2. Riisu päällimmäiset suojakäsineet.
3. Käänny selin avustajaan togan aukaisua varten. Avustaja aukaisee togan nauhat ja
vetoketjun sekä kääntää hupun reunan päälaelle ja togan reunat etupuolelle.
4. Avustaja riisuu suojakäsineet, desinfioi kädet ja pukee uudet suojakäsineet. **
5. Avustaja irroittaa kypärän johdon liitoskohdasta, pujottaa johdon takin sisäpuolelta
ulkopuolelle ja irroittaa akunpidikkeen ulkopuolelta. Avustaja nostaa akun johtoineen
lähimmälle tasolle. **
6. Riisu toga seuraavasti: kun avustaja antaa luvan, tartu hupun reunoihin ja käännä
likainen puoli sisäänpäin (varo kontaminoimasta alla olevaa työasua). Laita toga
taiteltuna jätetynnyriin.
7. Molemmat riisuvat suojakäsineet, desinfioivat kätensä ja pukevat uudet
suojakäsineet.
8. Avustaja laittaa kroonikkovaipan lattialle ja sen päälle työkengät.
9. Avustaja riisuu suojaimet seuraavassa järjestyksessä (suojakäsineet, desinfioi kädet,
hiussuojus, visiirillinen maski ja suojatakki kääntämällä likainen puoli sisäänpäin,
desinfioi kädet)
10. Riisu kumisaappaat kroonikkovaipan ulkopuolelle ja astu kroonikkovaipalle.
11. Laita kumisaappaat jätetynnyriin.
12. Riisu suojakäsineet ja desinfioi kädet.
13. Pue suojakäsineet.
14. Laita työkengät jalkaan ja nosta kroonikkovaippa jätetynnyriin.
15. Riisu suojakäsineet ja desinfioi kädet
16. Poista kypärä päästä ja laske se lähimmälle tasolle.
17. Riisu kypärämallinen leikkauspäähine pujottamalla kädet etupuolelta
leikkauspäähineen helman alle ja nosta päähine pois.
18. Riisu hengityksen suojain.
19. Desinfioi kädet.

** koskee ainoastaan ensihoidon työntekijöitä, silloin kun akkupidike on suojatakin ulkopuolella

