
Silmäinstrumenttien 

huollosta 
Niko Säynäjäkangas 

tulosyksikköjohtaja, Lshp välinehuolto 



agenda

 Silmäleikkausinstrumenttien huolto

 Silmäleikkausinstrumenttien huollon haasteet

 TASS

 Huolto-ohjeet

 Vesi

 pesuaineet



Silmäleikkausinstrumenttien huollon haasteet

 Historiaa

 Pesuaine jäämät

 Veden latu

 Missä Silmäleikkausinstrumentit huolletaan?

 Visko aineet ja kukkapuskat

 Monikäyttöiset ia-kärjet



American Society of Cataract and 

Refractive Surgery

 Ohjeiden päivitys julkaistu 6/2018

https://www.aao.org/Assets/3797f14b-ba44-4d08-9e19-

9dfd8f734d95/636584686605500000/oics-guidelinesfinal2-pdf

Esitys pohjautuu ko. ohjeeseen

https://www.aao.org/Assets/3797f14b-ba44-4d08-9e19-9dfd8f734d95/636584686605500000/oics-guidelinesfinal2-pdf


TASS

 Mikä TASS

 toxic anterior segment syndrome

 Mistä aiheutuu?

 Mitä aiheuttaa potilaalle?

 Toimita jos TASS tapauksia ilmenee

 TASS:n syy jää useasti hämärän peittoon



Huolto-ohjeet

 Noudata valmistajan huolto-ohjeita

 Laadi kirjallinen toimita-ohje

 Tarkista ohje määrä välein

 Silmäleikkaus instrumentit pestään 

omassa laitteessa 

 Pesuerän hyväksymiskriteerit







Silmäinstrumenttien 

 pesu- ja huoltoprosessi VHK:ssa 

Hoitaja tuo käytetyt silmäinstrumentit ja Kaihisetin (SPK/0101) containerissa B-pesupaikalle. 

B-puolen Välinehuoltaja ESIPUHDISTUS    

- skannaa kaikki setit ja pussitetut instrumentit pesulippuun erillisen ohjeen mukaan 
- pyyhi sakset asetonilla mahdollisesta liimajäämästä puhtaaksi ja huuhtele välittömästi 

puhtaalla vedellä  
- kostuta taitos laboratoriovedellä ja pyyhi Phaco Alcon Centurion-kaapeli ja IA-

käsikappale päältä                                                                 
- ruiskuta laboratoriovettä joka kanavaan 120 ml eli deegeli täyteen per kanava, käy läpi 

kaikki 4 kanavaa   
- puhalla kaikki kanavat paineilmalla, tällä varmistetaan, että mahdolliset 

lääkeainejäämät saadaan pois ontelosta ennen koneellista pesuprosessia 
- manuaalisen esipuhdistuksen jälkeen vie välineet VHK:n, containerissa kaihisetit ja 

sinisessä kuljetuslaatikossa muut instrumentit suojakoteloineen 

PUHDISTUS PESU-JA DESINFEKTIOKONEESSA 

- erärekisteröi pesulippu  
- Phaco Alcon Centurion-kaapeli ja IA-käsikappale liitetään suoravesisuihkuun 
- silmäsetin containerit pestään joka kerta Deko 3:ssa tai 4:ssa instrumenttiohjelmalla, 

samassa pesussa voi olla muita kontteja, mutta ei likaisia eikä tehdaspuhtaita 
instrumentteja 

- pesu- ja desinfektiokoneeseen voidaan laittaa maksimissaan neljä kaihisettiä 
(SPK/0101) peseytymään kerralla 

- päivän ensimmäiseen pesuerään laitetaan pesutesti 
- erärekisteröi pesulippu 
- pesukoneessa oleva pohjasihti ja suodattimet huolletaan joka pesukerran jälkeen 
- vie B-puolen soraspöytä takaisin Ly:n puolelle 
- kaikki silmän hoidossa käytettävät instrumentit pestään välinehuoltokeskuksessa 

silmäinstrumenteille tarkoitetussa Miele-instrumentti pesu- ja desinfektiokoneessa 
 
 

- Puhtaissa huolletuissa välineissä ei saa käyttää asetoonia tai A12T. 
- Asetoonia tai A12T dilutusta käytettäessä, pese instrumentti uudelleen silmäinstrumenteille 

osoitetussa pesu- ja desinfektiokoneessa. 
 

 

Ohjeet kaikkien ammattiryhmien saatavilla

Ohjeiden tarkastus vuosittain



Vesi

 Käytä koneellisessa 

pesussa deionisoitua

vettä

 RO vesi ja endotoksiinit

 Vedenkäsittely laitteiden 

huolto!!!!!



Kemikaalit silmäleikkausvälineiden  

huollossa

 Suositus käyttää ei ensymaattisia pesuaineita

 Ei kemiallisia desinfektio aineita

 Liiman poisto kemikaaleilla enne pesua.

 Emäksinen pesuainejäämä tuhoaa silmän



Kotiin viemistä

 Noudata työpaikan kirjallisia työohjeita

 Huolla silmäleikkausinstrumentit omassa prosessissa

 Älä pese samalla pesukoneella muita välineitä

 Muista pesuerän hyväksymiskriteerit 

 Käytä emäsistä pesuainetta

 Huolehdi hyödykkeiden ladusta

 Muista endotoksiinit


