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Kirjoittajasta:
Dr.Mikael Zimmerman DDS, PhD, Dosentti / Karolinska Institutet -Clinical oral Diagnosis
PhD väitös  "Oral health status in groups of refugees ruotsissa". Ruotsin hammaslääketieteen akatemia  ja 
Karolinska Institutet  ovat palkinneet hänet hänen pedagogisista ansioistaan. 
Hän on yksityisen  BZB CareSystems AB:n yhteisperustaja. Yritys työskentelee koulutuksen, laadunvarmistuk-
sen ja- kehityksen parissa hammaslääketieteessä.
Dr. Mikael Zimmerman on julkaissut yli 20 tieteellistä artikkelia,  50 abstraktia, 3 oppikirjaa sekä kirjoittanut yli 
30 artikkelia ristikontaminaatiosta. Hän on kirjoittanut myös Ruotsin Hammaslääkäriliiton ohjeet ristikontami-
naatiosta kuten myös Ruotsin kansallisen terveys-ja hyvinvointitoimiston hygieniastandardit hammaslääkärin 
vastaanotolla.

”Steriili” ei tarkoita turvallis-
ta ja puhdasta
Tieteellisessä kirjallisuudessa on lu-
kuisia artikkeleita jotka kuvaavat ja 
analysoivat infektion leviämistä ham-
maslääkärin vastaanotoilla, kuten 
myös tutkimuksia jotka osoittavat 
epävarmuuden  sterilointilaitteiden 
tehokkuudesta.
 Terveys-ja lääketieteellisissä 
(mukaan lukien hammashoito) ti-
loissa, on käytössä vanhoja höyry-
sterilisaattoreita. Vanhojen ja uusien 
höyrysterilisaattorien teknillisissä 
ominaisuuksissa on huomattavia er-
oja. Nykyisin käytössä olevien lait-
teiden standardi on yleisesti paljon 
alle vaatimustason ja monilla ham-
maslääkärinvastaanotoilla on riittä-

mätön ymmärrys nykypäivän hy-
gieniateknologiasta ja prosesseista. 
Tämä tarkoittaa että instrumentit, 
jotka on on sterioloitu eivät välttä-
mättä ole steriilejä.
 Mikä tahansa esine, jossa 
on paljon mikrobiologista mate-
riaalia, on vaikeampi steriloida, 
kuin sellainen, mikä on vain vähän 
kontaminoitunut.Lääketieteelliset 
instumentit täytyy sen vuoksi puh-
distaa huolellisesti, jotta alennetaan 
orgaanisen materiaalin tai biofilmin  
määrää ennen sterilointia.Mikro-
organismit biofilmissä voivat tuot-
taa endotoksiineja, joiden tiedetään 
voivan aiheuttaa vakavia inflamma-
torisia reaktioita.
 Sterilisaattorit tulee 
testata oikeaoppisesti en-
nen kuin ne hyväksytään lää-
ketieteellisten instrumenttien 
sterilointiin,Sterilointilaite tulee 
testata rutiinisti ja käyttää oikein, 
jotta saadaan steriilit tuotteet. 
Sterilointisyklin tulee olla oikea 
steriloitaville tuotteille.

Instrumenttien käsittely - 
logistiikka
Puhdistukseen, desinfektioon ja 
sterilointitehoon vaikuttaa kase-
tin / tarjottimen muoto. Desin-
fioivissa pesukoneissa sileiden 
tarjottimien aiheuttama varjo-
efekti voi helposti 

Kuva 1. mikrobijäämää käytetyssä juurikana-
vaneulassa. Kuvan juurikanavaneula on steri-
loitu, mutta ei puhdistettu ennen sterilointia.

kuva 2.ja kuva 3. Kasettien ja tarjottimien 
muota vaikuttaa merkittävästi siihen puh-
distuvatko instrumentit kunnolla.

aiheuttaa sen etteivät instrumen-
tit puhdistu kunnolla. 
Instrumenttien tulisi olla vapaita 
ja kiinnitetty tarjottimiin niin,  että 
ultraäänen värähtely, vesisuihkut 
tai höyry pääsevät joka puolelle 
ja inaktivoivat tehokkaasti koko 
desinfektio-ja sterilointiproses-
sin ajan.



Practipal® is a trademark registered by Directa AB.

Kuva 5. Tarjotinjärjestelmä helpottaa hygieniakiertoa

Kuva 6. Directa Practipal tarjottimet ovat perusteellisen varastointi-ja hygieniatutkimuksen 
tulos, joita on helppo käyttää ja jotka ovat käytännöllisiä.

34
35

-1
10

6 
©

 D
ire

ct
a 

A
B

Korroosio on yleinen ongelma. 
Kun erilaisista materiaaleista 
valmistettuja instrumentteja 
ja muita tuotteita liotetaan sa-
massa nesteessä, voivat ne 
korrodoitua ja korroosio tuhoaa 
teräviä ja herkkiä instrumentteja.
 Metallin paino on rat-
kaiseva dekontaminaatiossa ja 
steriloinnissa. Liian iso täyttö 
alentaa desinfektio-ja steriloin-
titehoa. Höyrysterilaattorit, jotka 
ovat yleisimmin käytettyjä 
hammashoidossa on tarkoitettu 
täytettäväksi  4 - 4,5 kilolla. 
Ruostumattomasta teräksestä 
valmistettu tarjoitin juurenhoito-
instrumentteineen painaa noin 
1.5-1.7 kiloa!
Materiaalit ja instrumentit säily-
tetään monenlaisissa varastopai-
koissa vastaanotoilla, isommista 
paikoista  sterilointihuoneisiin tai 
hoitohuoneiden kaappeihin.
Useiden säilytyspaikkojen vuoksi 
on vaikeaa arvioida montako tuo-
tetta ja instrumenttia vastaanotolla 
todella on.

Instumenttien rationalisointi 
- paranna laatua ja taloudel-
lisuutta
Tarjotinjärjestelmän tulisi helpottaa 
instrumenttien käsittelyä koko hy-
gieniakierron ajan. Tarjotinjärjestel-
mästä tehdyt tutkimukset osoittavat 
ajansäästön instrumenttien käsit-
telyssä desinfektiossa ja steriloin-
nissa.

Instrumenttien käsittelyn rationali-
sointi työskentelyn kaikissa vaiheis-
sa, steriloinnin valmistelusta steriilinä 
säilyttämiseen - antaa henkilökun-
nalle mahdollisuuden parantaa työn

laatua ja osallistua enemmän po-
tilastyöskentelyyn.  Instumenttikä-
sittelyn rationalisointi on hyvä tapa 
parantaa vastaanoton tuottavuutta.

Kuva 4. korroosiopilkut lisäävät mikro-orga-
nismien tarttumismahdollisuutta instrumentin 
pintaan


