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3M-tuotteiden käytössä on
noudatettava kaikkia annettuja
turvallisuusstandardeja. Lue aina
kaikki tuotekohtaiset käyttöohjeet ja
noudata niitä.

Opas tehohoidossa pään alueella käytettävien
henkilökohtaisten suojautumistarvikkeiden valintaan.
3M Health Care -hengityssuojaimet ja kirurgiset suu-nenäsuojukset soveltuvat eri käyttötarkoituksiin riippuen
tilanteesta ja hengitysteiden suojaamistarpeesta. Suojaa sekä itseäsi että ympärillä olevia valitsemalla tilanteeseen
sopiva hengityssuojain (PPE). Tämä opas antaa yleiset ohjeet vaaran aiheuttajien tunnistamiseen ja riskien arviointiin
tehohoitoympäristössä.

Onko ilmassa vaarallisia hiukkasia?*
Kyllä

Ei

Tartuntavaaran, kuten COVID19:n, yhteydessä visiirit eivät
sovellu aerosoleja tuottaviin
toimenpiteisiin.

+

TAI

Potilasta tai aseptista
hoitoympäristöä ei
tarvitse suojata käyttäjän
uloshengitysilman
hiukkasilta.

Tarve suojata
potilasta tai aseptista
hoitoympäristöä
samanaikaisesti.

Venttiilitön tai peitetyllä venttiilillä varustettu
suodattava EN149-hengityssuojain ja
suojalasit.

Tarve suojata
potilasta.

Visiirit eivät suojaa silmiä ilmateitse leviäviltä
tartuntavaarallisilta hiukkasilta, mutta ne
voivat suojata pisaroilta ja roiskeilta.

+

Työskentely
leikkaussalin kaltaisessa
työympäristössä.

TAI

Tarve suojata potilasta tai
aseptista hoitoympäristöä.
Ei tarvetta
roiskesuojaukselle.

Venttiilitön suodattava EN149hengityssuojain ja suojalasit.
Visiirit eivät suojaa silmiä ilmateitse
leviäviltä tartuntavaarallisilta hiukkasilta,
mutta ne voivat suojata pisaroilta ja
roiskeilta.

+

TAI

Ei tarvetta suojata
potilasta tai aseptista
hoitoympäristöä
samanaikaisesti.

Tarve suojata potilasta tai
aseptista hoitoympäristöä.
Tarve roiskesuojaukselle.

&

Venttiilillinen suodattava EN149hengityssuojain ja suojalasit.

K

Mitä ovat ilmateitse
leviävät vaaralliset
hiukkaset?

V

Henkilösuojaimia tai suunenäsuojusta ei tarvita.

EN14683 luokka I suunenäsuojus.

EN14683 luokka II kirurginen
suu-nenäsuojus.

EN14683 luokka II kirurginen
suu-nenäsuojus.

+

TAI

EN14683 luokka
IIR kirurginen
suu-nenäsuojus
ja suojalasit.

Vaaralliset hiukkaset voidaan ryhmitellä niiden leviämistavan mukaan.
Aerosoli: halkaisijaltaan tavallisesti alle 5 mikrometrin kokoisten nestepisaroiden ja/tai kiinteiden hiukkasten seos, joka voi säilyä ilmassa
pitkään ja kulkeutua kauas.1,2
Pisara: halkaisijaltaan noin 5–100 μm:n kokoisia hiukkasia. Pienimmät tämän kokoluokan hiukkaisista (< 20 μm) voivat leijua ilmassa useita
minuutteja, kun taas suuremmat (> 20 μm) putoavat muutaman sekunnin kuluessa. Pisarakokoiset hiukkaset voivat tunkeutua hengitysteihin,
mutta eivät keuhkorakkuloihin. Jos nestemäinen (vesipitoinen) pisara kuitenkin ehtii haihtua ennen maahan putoamistaan, se voi
kutistuessaan muuttua aerosolihiukkaseksi, ns. "pisarajäännökseksi".2
Roiske: nämä suuret hiukkaset (> 100 μm) putoavat ilmasta muutaman sekunnin kuluessa.2
Roiskeet tai pisarat voivat aiheuttaa tartunnan, jos ne pääsevät tartunnalle alttiin henkilön limakalvon tai sidekalvon pinnalle, mutta vaara on
olemassa vain lähietäisyydellä, sillä tämänkokoiset hiukkaset eivät pysy ilmassa pitkään.
Ilmavälitteinen tartunta on mahdollinen, jos tartunnalle altis henkilö hengittää sisään riittävän pieniä hiukkasia.

K

Millaisissa
toimenpiteissä
saattaa muodostua
aerosoleja?

V

Aerosolia tuottavat toimenpiteet voivat aiheuttaa tartuntavaaran, vaikka kyseinen infektio leviäisi muuten vain roiskeiden tai pisaroiden välityksellä.
Aerosoleja tuottavia toimenpiteitä ovat3,4
•
•
•
•
•

hengitysteiden imeminen avoimella tekniikalla
indusoidun yskösnäytteen ottaminen
kardiopulmonaarinen resuskitaatio
intubointi ja ekstubointi
noninvasiivinen ventilointi (esim. BiPAP ja CPAP)

• bronkoskopia
• manuaalinen ventilointi
• korkeaenergisten laitteiden käyttö (esimerkiksi
laser- ja sähkökauterisaatiolaitteet, porat,
imuleikkurit, sahat ja ultraäänilaitteet)

Huomaa: Tämä opas on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille. Termi "kirurginen" viittaa suu-nenäsuojukseen tai hengityssuojaimeen, joka täyttää myös standardin EN 14683 kirurgisille
suu-nenäsuojuksille asettamat vaatimukset (mukaan lukien testein osoitettu kyky suojata käyttäjäänsä kookkaina pisaroina, roiskeina tai suihkuna esiintyviltä kehon nesteiltä) ja joka on sertifioitu
lääkinnällisiä laitteita koskevan direktiivin/asetuksen mukaisesti. Tämä opas ei välttämättä sisällä kaikkia mainituissa tilanteissa käyttökelpoisia vaihtoehtoja. Terveydenhuollon organisaation
vastuulla on määrittää kaikenlaisten laitoksessa käytettävien hengityssuojaimien, kasvosuojusten ja visiirien soveltuvuus ja kelvollisuus käyttötarkoitukseensa sekä huolehtia kaikkien
sovellettavien standardien ja paikallisten tai kansallisten ohjeistusten tai säädösten noudattamisesta.
Sopivan hengitysteitä suojaavan tarvikkeen valintaan vaikuttavat useat tekijät, kuten vaaran tyyppi, voimakkuus ja kutakin ainetta koskevat standardit.
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* Mukaan lukien ilmateitse leviävät COVID-19-tartuntavaaralliset hiukkaset.
Noudata aina paikallisia ohjeistuksia tai laitoksen omia käytäntöjä.
1 https://study.com/academy/lesson/aerosol-definition-examples.html
2 https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(13)00279-X/fulltext
3 https://www.wfsahq.org/components/com_virtual_library/media/232beeb71573bafbf6a25
28bf327457e-18---List-of-Aerosol-Generating-Procedures--from-CDC-website-.pdf
4 https://www.entnet.org/sites/default/files/uploads/howard_highrisk_aerosol_generating_
procedures_in_covid-19_respiratory_protective.pdf
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