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RIPULIVAROTOIMET 
 

Huone Yhden hengen huone, oma WC ja suihku tai samanlaisia varotoimia vaativat 
kohortoidaan samaan huoneeseen. Yhteisten pesutilojen käyttö viimeisenä ja 
erillinen WC ripuloiville, jos sitä ei ole huoneessa.  

Kädet Pesu vedellä ja saippualla sekä desinfiointi alkoholihuuhteella huoneeseen 
mentäessä ja sieltä poistuttaessa, ennen ja jälkeen potilaskontaktin sekä eri 
hoitotoimenpiteiden välillä. 

Suojakäsineet Käytetään kaikessa potilaskosketuksessa kertakäyttöisiä suojakäsineitä. 

Suu-nenäsuojus Käytetään kun on roiskevaara. 

Hengityksensuojain Ei. 

Suojalasit Käytetään kun on roiskevaara. 

Suojatakki tai         –
esiliina 

Käytetään lähihoidossa ja kun on roiskevaara. 

Kiertokärry Merkintä kosketusvarotoimista. Näyttöpäätettä, potilaspapereita ja rtg-kuvia ei 
viedä eristyshuoneeseen.  

Tiedottaminen Tämä ohje huoneen sulkutilaan / muuhun näkyvään paikkaan potilashuoneessa. 
Tarvittaessa potilashuoneen oven ulkopuolelle ”kosketus-merkki”. Potilasta 
hoitaville työyksiköille ja jatkohoitopaikkaan tieto kosketusvarotoimista. 

Muut 
ammattiryhmät 

Käsien pesu ja desinfiointi sekä suojakäsineiden käyttö kuten yllä. Muut 
varotoimet tarpeen mukaan.  

Potilaan 
kuljettaminen 

Rajoitetaan välttämättömään. Käsien pesu ja desinfiointi sekä suojakäsineiden 
käyttö kuten yllä.  

Tutkimus- ja 
hoitovälineet 

Varataan huoneeseen. Kertakäyttöisiä. Monikäyttöisten puhdistus 
lämpödesinfektiokoneessa tai kemiallinen desinfektio, jos konepesu ei ole 
mahdollinen. Tarvittaessa hävitetään.  

Laboratorionäytteet Tilaukseen merkintä kosketusvarotoimista. Näytteenottaja pesee ja desinfioi 
kädet sekä käyttää suojakäsineitä ja tarvittaessa muita suojaimia kuten yllä. 
Näytteenoton jälkeen näyteputket pyyhitään 80 %:lla alkoholilla. Näytteitä ei 
merkitä.  

Ruokailu Omassa huoneessa. Muuten normaali käytäntö.  

Vuodevaatteet Normaali käytäntö. Tarvittaessa suojaus muovilla. 

Likapyykki Pakataan potilashuoneessa sulavaan pyykkipussiin, joka laitetaan 
muovisäkkiin ennen kankaiseen pyykkisäkkiin laittamista. Pyykkiä ei merkitä.  

Eritteet  Normaalisti viemäriin. Eritetahrat poistetaan heti 5000 ppm klooriliuoksella.   

Jätteet Kaikki jätteet pakataan huoneessa, myös omat suojaimet.  Jätteitä ei merkitä. 

Viihdytysvälineet Pesu / pyyhintä pesevällä desinfektioaineella / hävitys 

Siivous Potilashuoneista viimeisenä. Laitoshuoltaja pesee ja desinfioi kädet sekä 
käyttää kertakäyttöisiä suojakäsineitä, suojaessua ja muita suojaimia kuten 
yllä. Kertakäyttöiset / huonekohtaiset siivousvälineet. Siivous 1000ppm 
klooriliuoksella, kosketuspinnat ja saniteettitilat kaksi kertaa päivässä ja 
tarvittaessa 

Potilaan ohjaus Kerrotaan kosketusvarotoimista. Ohjataan käsien pesussa ja desinfioinnissa.  

Potilaan 
liikkuminen 

Ei potilashuoneen ulkopuolella. WC ja suihkukäynnit, jos niitä ei ole huoneessa. 
Poikkeamista päättää infektiolääkäri / hoitava lääkäri.  

Vierailijat Rajoitetaan mahdollisimman vähiin. Opastetaan käsien pesu ja desinfiointi.  
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