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Hoitoympäristön non-touch
dekontaminaatio ja 

desinfektiomenetelmät, mitä hyötyä?
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Miten mikrobien merkitystä arvioidaan?

• Julkaistujen tutkimusten ja niihin perustuvien 

katsausten perusteella

• Tautia-aiheuttavia mikrobeja löytyy hoitoympäristöstä

• Voidaan osoittaa, että mikrobit tarttuvat ympäristöstä 

potilaisiin joko suoraan tai hoitohenkilökunnan 

välityksellä

• Tarttuneet mikrobit aiheuttavat infektion

• Infektioiden torjuntatoimilla (nippu erilaisia toimia, 

jossa tehostettu siivous on yksi osa) voidaan 

vaikuttaa tartuntoihin ja infektioihin 





4Fimlab.fi

Ympäristö ja tartunnat

• Vielä 1970- ja 1980-luvuilla oltiin (esim. CDC) sitä 

mieltä, että hoitoympäristön pinnoilla ei ole merkitystä 

mikrobitartunnoissa

• Tällä hetkellä tilanne on se, että ainakin joillakin 

mikrobeilla on merkitystä: resistentit bakteerit on 

toimineet tavallaan tartuntojen herkkinä 

indikaattoreina ja mikrobien tarkentunut tyyppaus

(viimeisimpänä kokogenomisekvenointi) on 

helpottanut tartuntojen selvittämistä
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Siivous

• Koulutuksella siivouksen tasoa voidaan 

nostaa

• Moniresistenttien bakteereiden  ja C. 

difficile –bakteerin kantajien jälkeisissä 

loppusiivouksissa on todettu, että 

siivouksen taso ei välttämättä aina riitä
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Mistä mikrobilääkeresistenssi on peräisin?

• Mikrobilääkeresistenssi ei rajoitu vain patogeenisiin 
bakteereihin

• Maapallolla arvioidaan olevan n. 5 x 1030 bakteeria
• Bakteereita on ollut maapallolla yli 3,5 miljardia 

vuotta. Tänä aikana ne ovat joutuneet sopeutumaan 
sekä itse tuottamiin että muiden bakteereiden ja 
kasvien tuottamiin bioaktiivisiin kemikaaleihin 
(mikrobilääkkeisiin)

• Ympäristön mikrobeista on löydettävissä hyvin laaja 
kirjo resistenssitekijöitä (maaperä, kasvit, 
hyötyeläimet) 
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Mitä erilaisia uusia keinoja on tarjolla 

perinteisen siivouksen avuksi?

• ”No-touch” –tekniikat kuten UV-valo, 

vetyperoksidi esim. kuivasumuna tai höyrynä

• Jatkuvasti vaikuttavat: Erilaiset antimikrobiset 

pinnoitteet kuten kupari, hopea ja valolla 

aktivoituvat pinnoitteet, ”ilman desinfektio”



UV-valo (C ja PX)

http://www.tru-d.com/doctors.html




15 min vegetatiiviset bakteerit ja 50 min itiöt
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UV-valon edut ja haitat

• Periaatteessa hyvä teho laajaan joukkoon mikrobeja

• Sopii huoneen ja välineiden dekontaminaatioon

• Melko nopea (perinteinen, C. difficile alle tunti)

• Huonetta ei tarvitse ”sinetöidä”

• Voi käyttää vain tyhjässä (ei ihmisiä) huoneessa

• Laitteet kohtalaisen kalliita

• Ei poista tarvetta siivota
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Mitä tutkittiin?

• Verrattiin ns. perinteistä desinfektiota eli ”kvattia”, UV-

valoon, klooriin ja kloorin sekä UV-valon 

yhdistelmään loppusiivouksessa, kun huoneessa oli 

ollut resistenttiä bakteeria kantava potilas. C. 

difficilessä oli vertailu kloori ja kloori sekä UV-valo.

• Vertailussa oli sairaaloita 20-28/ryhmä ja altistuneita 

potilaita oli 21 000

• Käsihygienian toteutumista seurattiin ja tulos oli 

todella hyvä (88-91%), samoin siivouksen 

huolellisuus (95-100%)
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Mikä oli tulos?

• Kontaminoitunut hoitoympäristö oli selkeä mikrobitartuntojen 

lähde

• Tehostettu loppusiivous vähensi tuota tartuntariskiä

• ”Kvatteihin” verrattuna UV-valolla saatiin merkittävästi parempi 

tulos

• Kloorilla ja kloorin sekä UV-valon yhdistelmällä ei saatu 

merkittävää eroa ”kvatteihin”

• C. difficilen osalta kloori yksinään ei eronnut kloorin sekä UV-

valon yhdistelmästä

• Selittääkö tuloksia osaltaan se, että siivouksen taso yleisesti 

oli oikein hyvä? 
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Vetyperoksidin edut ja haitat

• Periaatteessa hyvä teho laajaan joukkoon mikrobeja

• Sopii huoneen, huonekalujen ja välineiden 

dekontaminaatioon (terminal disinfection)

• Ei haitallisia jäämiä

• Riippuen menetelmästä aikaa kuluu jopa 

tunteja/huone

• Useissa menetelmissä ilmastointi pois ja teipit 

• Voi käyttää vain tyhjässä (ei ihmisiä) huoneessa

• Osa laitteista kohtalaisen kalliita

• Ei poista tarvetta siivota
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Toimiiko UV-valo ja vetyperoksidi?

• Useissa tutkimuksissa on osoitettu, että joko UV-

valon tai vetyperoksidin käyttö loppusiivouksessa 

vähentää huoneiden mikrobikontaminaatiota ja 

joidenkin tutkimusten mukaan se vähentää potilaiden 

kolonisoitumista resistenteillä bakteereilla (VRE) ja C. 

difficile -bakteerilla

• Ei poista tarvetta hyvään käsihygieniaan ja 

siivoukseen desinfektioaineilla 
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Jatkuva  mikrobien määrän 

vähentäminen

• Ns. ilman desinfektio

• Jatkuvasti päällä oleva antimikrobinen valo

• Erilaiset antimikrobiset pinnoitteet
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Ns. sininen valo
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Pohdintaa valodesinfektiosta

• Riittääkö todettu mikrobimäärän väheneminen vähentämään 

hoitoon liittyviä infektioita?

• Kustannus-hyöty?

• Miten valo toimii erilaisilla pinnoilla?

• Miten vaikuttaa erilaisiin mikrobeihin?

• Missä kaikkialla voi käyttää?

• Mikä on esim. 24 tuntia päällä olevan valon siedettävyys 

henkilökunnan ja potilaiden kannalta jatkuvassa käytössä?

• Jos ei käytetä 24/7, mikä on riittävä aika?
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Hopean ja kuparin vaikutusmekanismi

• Metallien tarkkaa vaikutusmekanismia on 

vaikea osoittaa

• Hopea ja kupari vaikuttavat bakteereiden 

rakenneproteiineihin (esim. entsyymit) 

sekä ribonukleiinihappoihin, ne 

generoivat reaktiivisia hydroksyyliradi-

kaaleja ja rikkovat bakteereiden 

soluseinää
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Metallipinnoitteiden ongelmia/kysymyksiä

• Vaikka mikrobimäärät ovat pienempiä kuin 
kontrollissa niin silti joissakin tutkimuksissa itse 
vähenemä on pienehkö 1 log –luokkaa

• Huono teho C. difficile itiöihin

• Mitä likaantuminen, puhdistaminen ja 
desinfektioaineet, tummuminen, lämpötila- ja 
kosteusolosuhteet vaikuttavat? 

• ”Kaikkien” pintojen päällystäminen?

• Kustannukset ja mahdollinen resistenssi

• Vaikutus infektioiden ilmaantumiseen, toistettava?
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Yhteenveto

• Uusi teknologia - uv-valo, kaasumaiset aineet, pinnoitteet –

vähentävät hoitoympäristön mikrobikuormaa

• Joissakin tutkimuksissa niiden käyttö on yhdistynyt 

infektioiden vähentymiseen

• Näiden menetelmien kustannus-hyöty –vaikutusta ei pystytä 

vielä arvioimaan

• Em. tuotteiden käyttöönottoa harkittaessa on hyvä konsultoida 

infektioyksikköä

• Käytännön elämän tavoite sairaalasiivouksessa tulisi olla 

poistaa tauteja aiheuttavat mikrobit sellaiselle tasolle, etteivät 

ne aiheuta vaaraa potilaille 


