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Käsihygieniaohje
Käsien pesun ja desinfektion tarkoitus
Hyvä käsihygienia on tärkein yksittäinen keino estää hoitoon liittyviä infektioita ja mikrobilääkeresistenssin
leviämistä. Käsihygienialla pyritään vähentämään mikrobien siirtymistä henkilökunnan välityksellä viidessä eri
tilanteessa.
 Ennen potilaan koskettamista
 Ennen aseptisia toimenpiteitä
 Eritteiden koskettamisen jälkeen
 Potilaan koskettamisen jälkeen
 Potilaan lähiympäristön koskettamisen jälkeen
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Kynsien kunnosta huolehtiminen on tärkeä osa käsihygieniaa. Liian pitkät ja rosoiset kynnet vaikeuttavat
käsihygienian toteutusta ja rikkovat helposti suojakäsineet.
Teko ja rakennekynsien käyttö ei ole sallittua potilastyössä koska niiden alle kerääntyy helposti kosteutta ja
likaa jotka tarjoavat otollisen kasvualustan mikrobeille. Tekokynnet estävät tehokkaan käsidesinfektion.
Kynsilakkaa, sormuksia, aktiivisuusrannekkeita, rannekelloja tai –koruja ei tule käyttää terveydenhuoltotyössä. Ne estävät asianmukaisen käsihygienian toteutumisen ja lisäävät infektioriskiä.

Käsien ihon hoito
Käsien ihon kunnon ylläpitämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Runsas käsihuuhteen käyttö pitää kädet
yleensä hyvässä kunnossa. Runsas saippuapesu kuivattaa ihoa ja saattaa olla ihon kunnolle haitallista. Tämä
on hyvä muistaa varsinkin, mikäli käsissä on iho-ongelmia. Käsihuuhteen käyttö saattaa aiheuttaa kirvelyä
vaurioituneessa ihossa, mutta on silti suotuisampaa ja ihorikot paranevat nopeammin kuin jatkuvalla käsien
saippuapesulla.
Käsivoiteiden käyttöä voi suositella kuivasta ihosta kärsiville. Käsivoiteet auttavat säilyttämään käsien ihon
normaalia pysyvää mikrobiflooraa ylläpitäen ns. kolonisaatioresistenttiä.
Kynsivallintulehdukset, haavat ja ihottumat on hoidettava huolellisesti koska niihin voi pesiytyä paitsi tulehdusta aiheuttavia, myös muita yksikössä esiintyviä bakteereita. Leikkausryhmän jäsenet eivät saa osallistua leikkaukseen ennen kuin käsien ihorikko on parantunut.
Käsien ihon mahdollisissa ongelmissa suositellaan yhteydenottoa työterveyshuoltoon

Alkoholihuuhteen sijoittaminen hoitoyksiköissä ja osastoilla
Alkoholikäsihuuhteet tulee olla hoitoyksiköissä ja osastoilla sijoitettu siten, että käsidesinfektio on toteutettavissa esteettömästi WHO: viiden tilanteen ohjeen mukaisesti.

Käsien saippuapesu
Käsien saippuapesu on tarpeen vain, kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kaksivaiheinen käsienpesu (ensin
saippuapesu ja sen jälkeen alkoholidesinfektio) ei ole tarpeen koska se ei ole käsihuuhdetta tehokkaampi ja
saippua saattaa ärsyttää ihoa.
 Kädet kostutetaan haalealla vedellä
 Hierotaan nestemäistä saippuaa
 Kädet pestään juoksevan veden alla, huuhdellaan
 Kädet kuivataan huolellisesti kertakäyttöpyyhkeellä, jolla suljetaan myös vesihanat
Käsien kuivaamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Mikäli käsihuuhde hierotaan märkiin käsiin, vesi laimentaa alkoholia ja heikentää sen tehoa.

Käsien desinfektio
Tavanomaisella käsien desinfektiolla poistetaan potilasta tai hänen lähiympäristöään kosketettaessa käsiin
joutuneet mikrobit alkoholipohjaisella desinfektiohuuhteella. Alkoholi tuhoaa eri mikrobit nopeasti. Käsidesinfektiossa käytetään vähintään 70 painoprosenttista etanolipohjaista käsihuuhdetta. Käsihuuhteella saadaan
nopeasti vähennettyä käsien väliaikaisia mikrobeja potilaskosketusten välillä. Näin katkaistaan tavallisin hoitoon liittyvien infektioiden tartuntatie.
Alkoholia on käytetty käsihuuhteissa jo vuosikymmenten ajan eikä sen ole osoitettu aiheuttavan terveyshaittoja, kunhan huuhteisiin on lisätty ihoa hoitavia aineita esim. glyserolia.
Osa käsihuuhteista saattaa jättää kädet tahmeaksi. 5-15 sekunnin kevyt huuhtelu pelkällä haalealla vedellä
poistaa tahmeuden.
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