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OHJE POTILAALLE, JOKA ON HEPATIITTI B-VIRUKSEN KANTAJA 
 
Hepatiitti B-virus (HBV) aiheuttaa maksatulehduksen eli hepatiitin. HBV tarttuu suojaamattomassa seksissä 
sekä veren välityksellä esimerkiksi ruiskujen ja neulojen yhteiskäytössä, neulanpistovahingoissa ja likaisilla 
välineillä tatuoinnissa.  HBV voi tarttua äidistä lapseen synnytyksen tai imetyksen aikana.  
Suurin osa akuuteista HBV-infektioista on oireettomia. Tartunnan saaneista noin 40 prosenttia saa 
eriasteisia oireita, lievistä yleisoireista niin sanottuun keltatautiin. Lievät oireet häviävät yleensä parissa 
viikossa.  Noin 5% sairastuneista  jää viruksen kantajiksi ja mahdollisiksi tartuttajiksi. Krooninen infektio voi 
johtaa maksan vajaatoimintaan ja se lisää maksakirroosin ja maksasyövän riskiä. Mikäli henkilön veressä 
HbsAg-antigeeni on positiivinen, on tartuttavuus olemassa. Jos henkilö jää myös HbeAg-positiiviseksi, on 
tartuttavuus vielä suurempi. Pienikin määrä verta voi tartuttaa hepatiitti B-taudin toiseen henkilöön, jos 
verta joutuu tuoreeseen haavaan, ihon rikkoumiin tai limakalvoille. Tartunta ei tapahdu ehjän ihon läpi. 
Tavanomaisessa ihmisten välisessä kanssakäymisessä tartunnan riski on vähäinen. 
 
Hepatiitti B:tä vastaan on olemassa hyvä ja turvallinen rokote. 
Potilaan lähikontaktien rokotustarve tulee aina arvioida. Erikoistapauksissa voidaan tartuntariskiä 
verikontaktien jälkeen vähentää vasta-aineella. Kansallisen rokotusohjelman mukaisesti B-hepatiittirokote 
on maksuton mm seuraaville henkilöille: HbsAg-kantajien kanssa samassa taloudessa asuvat, HbsAg-
kantajien vakituiset seksikumppanit (rokote haetaan terveyskeskuksesta) ja HbsAg-kantajien synnyttämät 
lapset (annetaan sairaalassa ja lastenneuvolassa).  
Tarkemmin rokottamisesta https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/rokotteet/hepatiitti-b-rokote 
Kaikille HBV-potilaille tulee tehdä myös hepatiitti C- ja HIV-vasta-ainetestaus. 
 
Ohjeita, joilla voit välttää tartunnan leviämistä 
1. Älä luovuta verta, äidinmaitoa, siemennestettä äläkä tee elinluovutustestamenttia 
2. Ilmoita hoitavalle lääkärille, hammaslääkärille ja hoitohenkilökunnalle, että olet hepatiitti B-viruksen 

kantaja. 
3. Tartunta leviää helposti sukupuoliyhdynnässä, joten käytä aina kondomia ellei partnerisi ole saanut 

kattavaa, vähintään kolmen pistoksen hepatiitti B-rokotesarjaa. 
4. Huolehdi ihosi kunnosta. 
5. Älä käytä yleisiä saunoja, suihkuja tai uima-altaita, jos sinulla on haava tai ihon rikkeymä. 
6. Puhdista veri iholta aina ja sido huolellisesti pienetkin haavat. Hävitä veren tahrimat siteet huolellisesti 

pakkaamalla ne erikseen muovipussiin ennen jäteastiaan laittamista. Jos toinen henkilö käsittelee 
verelläsi tahriutunutta materiaalia, tulisi hänen käyttää suojahansikkaita. Suojakäsineiden käytön 
jälkeen kädet tulee pestä vedellä ja saippualla. 

7. Ruokailuvälineet pestään normaaliin tapaan. 
8. Pyykki pestään normaaliin tapaan.  
9. Veri ja veriset eritetahrat pyyhitään pinnoilta klooripitoisella puhdistusaineella kertakäyttöpyyhkeellä ja 

lopuksi pestään kädet. 
10. Älä lainaa muille/muilta henkilökohtaiseen hygieniaan tarvitsemiasi esineitä, kuten kampaa, 

hammasharjaa tai partakonetta ja säilytä omasi erillään toisten esineistä. 
11. Mikäli vertasi joutuu toisen ihmisen haavaan, rikkoutuneeseen ihoon tai limakalvoille, neuvo häntä 

pesemään se heti pois runsaalla vedellä ja saippualla. Tämän jälkeen molempien tulee ottaa yhteys 
lääkäriin. 

 
Suonensisäisten huumeiden käyttö levittää hepatiitti B-infektiota erittäin tehokkaasti. Neulojen ja ruiskujen 
omaehtoinen ”steriloiminen” ei poista tartuntariskiä. Jos sinulla on huumeita käyttäviä tuttavia, kehota 
heitä hakeutumaan testiin ja maksuttomaan rokotukseen terveyskeskukseen. Kroonisen HBV:n hoitona 
voidaan käyttää interferonia tai viruslääkkeitä. Lääkehoito on potilaalle maksuton. Hoitomahdollisuuksista 
saat tarkempaa tietoa omasta terveyskeskuksestasi.  
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