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IHON DESINFEKTIO ENNEN PISTOTAPAHTUMAA  
 
Henkilökunnan tulee desinfioida kädet käsihuuhteella aina ennen ja jälkeen pistämisen. 
 
Iho desinfioidaan pyyhkimällä A12 T 80% etanolilla ja tehdaspuhtaalla taitoksella/lapulla kertavedoin 
(yksi desinfiointilappu/veto) tai yksittäispakatuilla ihon desinfiointipyyhkeillä (Apowipe® ethanol 
80%). Ihon tulee olla kuiva ennen toimenpidettä. Iho on desinfioitunut vasta, kun alkoholi on 
haihtunut iholta (noin 30 sek) ja iho on kuiva. Alkoholin desinfektioaika on sen kuivumisaika. 
Desinfioitua aluetta ei saa enää palpoida paljain käsin tai tehdaspuhtailla suojakäsineillä. 
Rokotettaessa ihoa ei desinfioida, mutta ihon tulee olla puhdas ja kuiva. 
 
Hoitoyksiköissä iho desinfioidaan aina A12 t 80% etanolilla (ihon desinfektioaineella) ennen ihoa 
lävistävää toimenpidettä, paitsi rokotettaessa. Ihon on oltava kuiva ennen toimenpidettä. 
 
Vastaanotoilla, päivä- ja palvelu- sekä toimintakeskuksissa  

rokotettaessa, sormenpäästä otettavissa mittauksissa esim. verensokeri, hemoglobiini.  
 ihoa ei tarvitse desinfioida. Lävistettävä kohta tulee olla puhdas ja kuiva. 
 jos iho desinfioidaan, käytetään A12T 80% etanolia tai ihon desinfiointipyyhettä (Apowipe® 

ethanol 80% ). Ihon on oltava kuiva ennen pistämistä.  
 sormenpäästä otettavien näytteiden kohdalla asiakas tulee ohjata pesemään kätensä vedellä ja 

pesunesteellä sekä kuivaamaan kätensä, jos ne ovat näkyvästi likaiset.  
suoniverinäytettä otettaessa ja pistäessä lääkeinjektiota (s.c, i.m.) 

 iho desinfioidaan aina A12T 80% etanolilla tai ihon desinfiointipyyhkeellä (Apowipe® ethanol 
80%). Ihon on oltava kuiva ennen pistämistä. 
niveleen pistettäessä (lääkäri)  

 iho desinfioidaan aina A12T 80% etanolilla tai ihon desinfiointipyyhkeellä (Apowipe® ethanol 
80%). Ihon on oltava kuiva ennen pistämistä. 
 

Asiakkaan kotona omassa kodissa (ei koske ympärivuorokautisen hoidon yksiköitä) 
 ihoa ei tarvitse desinfioida s.c injektioita pistettäessä ja sormenpäästä otettavissa 

mittauksissa esim. verensokeri, hemoglobiini.  
 sormenpäästä otettavien näytteiden kohdalla asiakas tulee ohjata pesemään kätensä vedellä 

ja pesunesteellä sekä kuivaamaan, jos ne ovat näkyvästi likaiset. 
 Käsien tai ihoalueen puhdistamiseen voidaan käyttää myös pesupyyhettä. Ihon on oltava 

kuiva ennen pistämistä. 
 ihoa ei desinfioida rokotettaessa. Rokotettava kohta tulee olla puhdas ja kuiva. 
 iho desinfioidaan aina pistettäessä i.m. lääkeinjektiota tai suoniverinäytettä otettaessa tai 

niveleen pistettäessä (lääkäri). 
 kun iho desinfioidaan, käytetään A12T 80% etanolia tai yksittäispakattuja 

desinfiointipyyhkeitä (Apowipe® ethanol 80%).  Ihon on oltava kuiva ennen pistämistä.  
 

Henkilökunta huolehtii käytetyt injektioneulat suoraan särmäjäteastiaan.  


