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3.

Kanyylin Huuhteluopas

Huuhtelun tarkoitus:

Ennen infuusion aloittamista:  
Varmistetaan katetrin toimi-
vuus ja oikea sijainti

Huuhtelu: Varmistetaan, että 
koko lääkeannos on annettu ja 
katetri on 
huuhdeltu huolellisesti

Nestelukko: Suoniyhteyden 
tukkeutumisen ehkäiseminen 
nestelukolla  
(ehkäistään veren takaisinvir-
taus katetriin)

Toimivan suoniyhteyden hoitaminen on erittäin tärkeää potilaan hoidossa. Kriittisissä 
hoitotilanteissa toimiva suoniyhteys voi olla potilaalle elintärkeä, jotta voidaan tarvit-
taessa annostella nopeasti nesteitä, verta ja lääkeaineita. Lääkkeitä voidaan antaa 
suonensisäisesti usealla eri tavalla. Yleisesti lääkkeitä annetaan ääreislaskimokatetrin 
kautta. Tutkimusten mukaan 35-50% ääreislaskimosuoniyhteyksistä ei toimi toivotulla 
tavalla. Toimivuuteen voi vaikuttaa laskimotulehdus, tukos, ympäröivän kudoksen 
turvotus, mekaaninen ärsytys sekä infektio.*

               
Oikealla huuhtelutekniikalla 
katetrien komplikaatioriskiä 
voidaan vähentää.**
BD kehittää kliinisiä ratkaisuja suonensisäisen 
hoidon riskien pienentämiseksi ja kouluttaa 
terveydenhuollon ammattilaisia oikeanlaisiin 
käytantöihin ääreislaskimokatetrien hoidossa ja 
huuhtelussa.

Huuhtelun määritelmä:
Nesteiden, lääkkeiden, veren, verituotteiden ja 
ravintoliuosten optimaalinen siirto katetrin kautta 
verenkiertoon sekä katetrin huuhtelu ja toiminnan 
varmistaminen. NHS***

* Helm R., et al. Accepted but Unacceptable: Peripheral IV Catheter Failure: 
the Journal of Infusion Nurses, VOLUME 38 | NUMBER 3 | MAY / Model 2015 
** Cashin-Garbutt, A. Intravenous catheter replacement: an interview with 
Claire Rickard. http://www.news-medical.net/news/ 20121030 / Intravenous-
catheter-replacement-an-interview-with- Claire Rickard.aspx. Published on 
October 30, 2012



4.

Huuhteluliuokset – fysiologinen suolaliuos
vai hepariini?
Suosituksissa kehotetaan käyttämään suolaliuosta

Huuhtelussa käytetään fysiologista suolaliuosta.
Jos lääke on yhteensopimaton fysiologisen suola-
liuoksen kanssa, käytetään 5 % glukoosiliuosta, jonka 
jälkeen huuhdellaanfysiologisella suolaliuoksella.

• Glukoosiliuos on huuhdeltava pois, sillä se voi edistää biofilmin kasvua.
• Ääreislaskimokatetreissa on käytettävä fysiologista suolaliuoslukkoa sekä aikuisilla 

että lapsilla.

Katetrityyppi Huuhteluliuos Lukkoliuos

Ääreislaskimokatetri Suolaliuos Suolaliuos

Keskuslaskimokatetri Suolaliuos Suolaliuos tai hepariini, 10 
yks./ml

Hemodialyysi Suolaliuos Hepariini, 1000 yks./ml

Valtimo (monitorointi) Suolaliuos -

Implantoitu portti Suolaliuos Hepariini, 100 yks./ml

Infusion Nursing Society. Infusion Nursing Standards of Practice.J Infus Nurs. 
(Suppl) 2011:59-61
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Huuhtelu - Milloin ja miksi huuhdellaan?

1. Infusion Nursing Society. Infusion Nursing Standards of Practice.J Infus 
Nurs. (Suppl) 2011:59-61

Milloin huuhdellaan? Miksi?

Kanyloinnin jälkeen Kanyylin oikean sijainnin ja toimivuuden 
tarkastaminen.

Ennen infuusion aloittamista Kanyylin oikean sijainnin ja toimivuuden 
tarkastaminen.

Ennen lääkkeenantoa ja sen jälkeen Varmistetaan, että koko lääkeannos on an-
nettu

Lääkeannosten välillä Ehkäistään yhteensopimattomuusreaktioita

Ennen verinäytteenottoa Puhdistetaan luumen lääkkeistä

Verinäytteenoton tai verensiirron jälkeen Puhdistetaan luumen

TPN-valmisteiden, lipidien jne. jälkeen Puhdistetaan luumen

Suoniyhteyttä suljettaessa Suoniyhteyden tukkeutumisen ehkäiseminen 
nestelukolla

Milloin huuhdellaan?1

Aikuiset Huuhtelu 8-12 tunnin välein 

Lapsipotilaat Huuhtelu 8 tunnin välein

Vastasyntyneet Huuhtelu 6 tunnin välein

Huuhteluväli riippuu iästä ja katetri-
tyypistä

Ääreislaskimokatetri Huuhtelu 6-8 tunnin välein 

Midline-katetri ja PICC-line Huuhtelu 6-12 tunnin välein

Tunneloitu Huuhtelu 12-24 tunnin välein, 1-2 krt viikossa

Tunneloimaton Huuhtelu 12-24 tunnin välein

 Portti Huuhtelu 1-2 kertaa viikossa
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1. Hadaway, Lynn. Principles of Flushing Vascular Access Devices. Franklin 
Lakes: BD Medical; 2006. 2. Infusion Nursing Society. Policies and Procedures 
for Infusion Nursing. 4. laitos. Norwood: Infusion Nursing Society; 2011:2107

Miksi huuhdellaan?

• Ennen keskuslaskimokatetrin huuhtelua on aina aspiroitava
• Ääreislaskimokatetrien suolaliuoshuuhtelun yhteydessä rutiininomaista aspiraatiota 

ei aina tarvita, ja se voi aiheuttaa haittaa – katetrin voidaan olettaa olevan avoin, 
mikäli virtausvastusta ei tunnu eikä ekstravasaation merkkejä ole.

• Huuhtelu tapahtuu aina hitaasti!
• Nestettä ei saa injisoida, jos injisoitaessa tuntuu vastusta!
• Jos neste ei huuhtoudu vapaasti, suoniyhteys on arvioitava tarkemmin.

Huuhtelumenetelmät

Huuhtelutekniikka on kaksiosainen:
• Sykäyksittäinen huuhtelu, pyörteinen huuhtelu
• Ylipainehuuhtelu

Sykäyksittäinen huuhtelu

Tarkoituksena on saada neste liikkumaan pyörteisesti katetrin luumenissa, jolloin
katetrin sisäseinämään tarttunut aines irtoaa ja katetri pysyy avoimena.

Ylipainehuuhtelu
Ylipainehuuhtelua käytetään lukon asetuksessa. Tavoitteena on asettaa nestelukko ja 
estää samalla veren takaisinvirtaus katetrin luumeniin, kun ruisku irrotetaan suoniyhteyde-
stä1. Ylipainehuuhtelutekniikan ja neulattomien liittimien käyttö estää veren takaisinvir-
tausta katetrin kärkeen2.
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1. Infusion Nursing Society. Infusion Nursing Standards of Practice.J Infus Nurs. 
(Suppl) 2011:59-612. Clinical and Laboratory Standards Institute. Procedures for 
the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved
Standard – 6. laitos; 2007:27(26) 3. Hadaway, Lynn. Principles of Flushing Vascu-
lar Access Devices. Franklin Lakes: BD Medical; 2006.

Huuhtelutilavuus
Pienin huuhteluun käytettävä huuhtelunesteen määrä riippuu katetrin tyypistä ja
koosta, potilaan iästä ja annettavan nestehoidon tyypistä.1

Pienin huuhtelunesteen määrä = 2 X (katetrilaitteen + kaikkien lisäosien
sisätilavuus)

Suurempi huuhtelunesteen määrä on tarpeen verinäytteiden oton tai
verensiirtotoimenpiteiden yhteydessä – vähintään 6 x sisätilavuus tai kunnes
katetri on puhdas.1,2

Miksi läpimitta on sama kuin 10 ml:n ruiskussa?3

Ohuempi runko-osa tuottaa suuren paineen.
Luumenissa vallitseva paine voi nousta vaarallisen
suureksi ja saada katetrin halkeamaan tai
repeämään, mikä ilmenee usein vuotona katetrin
sisäänvientikohdassa.

Suuri paine voi vaurioittaa laskimon herkkää
sisäkalvoa ja johtaa laskimotulehdukseen tai 
verisuonivaurioihin.

5 paunan voima

5 paunan voima

Tavanomainen ruisku

BDTM PosiFlush -ruisku
sama läpimitta kuin 10 ml:n ruiskussa

55 lb/in2 paine

19,75 lb/in2 paine

          m
L

11223
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Suositukset

Yhdysvaltojen Infusion Nursing Society -seura1

• Suoniyhteys on huuhdeltava ennen infuusion aloittamista katetrin toiminnan 
varmistamiseksi.

• Suoniyhteys on huuhdeltava jokaisen infuusion jälkeen infusoidun lääkkeen 
poistamiseksi katetrin luumenista ja ehkäisemään yhteensopimattomien lääke-
aineiden kosketuksiin joutumista.

• Viimeisen huuhtelun yhteydessä suoniyhteyteen tehdään nestelukko, jolloin kate-
trin tukkeumariski pienenee.

Iso Britannian Royal College of Nursing (RCN). Standards for Infusion Therapy2

• Suoniyhteys on huuhdeltava säännöllisesti sen toimivuuden edistämiseksi, 
varmistamiseksi ja yhteensopimattomien lääkkeiden tai liuosten sekoittumisen 
estämiseksi (NPSA, 2007b).

Iso Britannian National Patient Safety Association (NPSA). Potilasturvallisuusvaroitus 
203
• Hankinnoissa on otettava huomioon turvallisuus ja edistettävä turvaominaisuuk-

sia omaavien injektiolääkkeiden hankintaa.
• On suositeltavaa hankkia vain markkinoilla olevia käyttövalmiita injektiolääkkeitä.
• Kaikilla kliinisillä alueilla on pidettävä varastossa ensisijaisesti käyttövalmiita tuot-

teita, erityistoimia tai valmistusta vaativien tuotteiden sijaan.
• Antovalmiit injektiovalmisteet – Valmisteita joita ei tarvitse laimentaa eikä sekoit-

taa käyttövalmiiksi, jotka on pakattu lopulliseen säiliöön tai laitteeseen, josta ne 
voidaan antaa tai yhdistää neulaan tai antolaitteeseen

1. Infusion Nursing Society. Infusion Nursing Standards of Practice.J Infus 
Nurs. (Suppl) 2011:59-61
2. Royal College of Nursing. Standards for Infusion Therapy. 3. laitos. London: 
Royal Colledge of Nursing; 2010
3. NPSA Patient Safety Alert NPSA/2007/20
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Pohjoismaiset huuhtelusuositukset

National guidelines Sweden (Vårdhandboken): Kontaminaation välttämiseksi, tulisi 
ääreislakimokatetrin huuhteluun käyttää aina kertakäyttöisiä keittosuolapulloja/-am-
pulleja tai esitäytettyä  keittosuola (NaCl 9mg/l) ruiskua

National guidelines Denmark (NIR): Varmistetaan katetrin toimivuus ja oikea sijainti 
huuhtelemalla steriilillä keittosuolalla (NaCl 0.9%)

National guidelines Sweden (Vårdhandboken): Suoniyhteys tulisi aina huuhdella 
käytön jälkeen komplikaatioiden ja katetrin tukkeutumisen ehkäisemiseksi.

National guidelines Denmark (NIR): Neulattomien venttiilitulppien tulee olla 
läpinäkyviä, joka mahdollistaa annostelun ja huuhtelun tarkkailemisen. Tulpan pinnan 
tulee olla sileä ja tasainen, jolloin se on helppo puhdistaa. Nestereitin tulee olla suora. 
Neulaton venttiilitulppa tulisi vaihtaa aina, kun pinnoilla on nähtävissä likaa tai verta. 

National guidelines Sweden (Vårdhandboken): Injektiot ja infuusiot tulee antaa 
puhtaalla injektioventtiilillä. Venttiilitulppa puhdistetaan ennen käyttöä mekaanisesti 
hankaamalla puhdistusaineella (klooriheksidiiniä 5mg/ml alkoholissa) vähintään 5-10 
sekuntia. Puhdistamisen jälkeen annetaan kuivua. Huomioiden sairaalan paikalliset 
ohjeet.¬
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Komplikaatioiden ehkäisy

Katetrin tukkeuma1

Katetrin tukkeuma – suoniyhteyden osittainen tai täydellinen tukkeuma, joka estää 
liuoksen tai lääkkeen infusoinnin tai rajoittaa sitä. Tukkeumien kaksi perustyyppiä ovat 
seuraavat:
• Tromboottinen – johtuu fibriinin tai koaguloituneiden verivalmisteiden aiheuttamas-
ta trombimuodostuksesta katetrin sisällä tai sen ympärillä.
• Ei-tromboottinen – johtuu mekaanisesta tukoksesta, esim. katetrin väärästä asen-
nosta, lääke- tai mineraalisedimentistä tai rasvaemulsion jäämistä.

Tukkeumien ehkäisemiseksi – HUUHTELE KATETRI ylipainetekniikkaa käyttäen!

Katetriperäiset infektiot

Katetriperäiset infektiot ovat infuusiohoitojen mahdollisesti 
henkeä uhkaava komplikaatio.

Infektio voi olla
• Paikallinen
• Systeeminen

HUUHTELU kuuluu hoitotyön tärkeimpiin katetriperäisten 
infektioiden ehkäisykeinoihin. Säännöllinen huuhtelu estää 
biofilmimuodostusta ja katetriperäisiä infektioita.

Esimerkki: Royerin et al. tutkimuksessa 350 vuodepaikalla
ei katetriperäisiä infektioita ilmennyt lainkaan – yksi
tärkeimmistä hoitokeinoista oli suoniyhteyden huuhtelu
keittosuolaliuoksella heti infuusion, lääkkeiden annon ja
verinäytteiden oton jälkeen2.

1. Hadaway, Lynn. Principles of Flushing Vascular Access Devices. Franklin Lakes: BD 
Medical; 2006. 2. Royer T et al. Implementing a Better Bundle to Achieve a Zero 
Central Line-Associated Bloodstream
Infection Rate. J Infus Nurs. 2010;33(6):398-406



11.

Flebiitti

Flebiitti eli laskimotulehdus voi kehittyä vielä 48 tunnin
kuluttua suoniyhteyden poistamisesta.
Bakteeriperäinen ja kemiallinen flebiitti voidaan välttää
hyvällä hoidolla ja hyvillä hoitotoimenpiteillä.
Yksi ehkäisykeinoista on HUUHTELU.

Infiltraatio ja ekstravasaatio

Infiltraatio – parenteraalista liuosta tai lääkettä päätyy suonen sijasta ympäröiviin
kudoksiin.

Massiivinen infiltraatio ja ekstravasaatio voidaan välttää seuraavin toimin:
• Asianmukainen suoniyhteyden valinta ja asetustekniikka
• Suoniyhteyden huolellinen kiinnittäminen
• Hyvä hoito ja hyvät hoitotoimenpiteet:
 - pistoskohdan säännöllinen tarkastaminen,
 - suoniyhteyden toimivuuden tarkistaminen
 - HUUHTELU säännöllisin väliajoin

Infusion Nursing Society. Policies and Procedures for Infusion Nursing. 4. laitos. 
Norwood: Infusion Nursing Society; 2011:2107.



12.

Lääkkeiden yhteisvaikutukset

Eri lääkeinjektioiden tai -infuusioiden joutuminen kosketuksiin keskenään voi
johtaa yhteensopimattomien lääkkeiden välisiin yhteisvaikutuksiin. Tällöin lääkkeen 
pH voi muuttua ja lääke voi saostua kiinteään muotoon, joka voi tukkia katetrin 
luumenen.

Yhteisvaikutusten ehkäisemiseksi suoniyhteys HUUHDELLAAN aina
lääkkeiden välillä.

1. Hadaway, Lynn. Principles of Flushing Vascular Access Devices. Franklin 
Lakes: BD Medical; 2006.
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Lääkitysvirheet

Ehkäistävissä oleva tapahtuma, joka voi johtaa epäasianmukaiseen
lääkitykseen tai aiheuttaa potilaalle haittaa silloin, kun lääkityksestä
vastaa terveydenhuollon ammattilainen, potilas tai kuluttaja1.
Jos lääkityksen antoon ja katetrien huuhteluun käytetään samanlaisia ruiskuja,
lääkitysvirheiden riski on suuri. Esimerkki: Kerrosvarastosta otettiin 23,4 %
NaCl-injektionestettä sisältänyt injektiopullo, josta annettiin liuosta vastasyntyneen
laskimoon fysiologisen suolaliuoshuuhtelun sijasta. Vauva kuoli akuuttiin
hypernatremiaan. Monet samankaltaiset tapaukset ovat johtaneet kuolemaan tai
pysyviin keskushermostovaurioihin2.

Yhdysvaltojen Institute of Medicine of the National Academies
-organisaation raportti
Lääkitysvirheet ovat yleisimpiä terveydenhuollon virheitä ja aiheuttavat haittaa vähintään
1,5 miljoonalle ihmiselle vuodessa. Pelkästään sairaaloissa tapahtuvien lääkkeisiin liitty-
vien vammojen hoito aiheuttaa varovaisesti arvioituna 3,5 miljardin Yhdysvaltain dollarin 
lisäkustannukset vuodessa. Arviossa ei ole otettu huomioon ansionmenetystä, tuottavuu-
den heikkenemistä eikä muita terveydenhuollon kustannuksia.

Raportti, Institute of Medicine of the National Academies, http://www8.nationalacademies.org/onpinews/newsitem.
aspx?recordid=11623

Lääkitysvirheiden välttäminen

Lääkettä tai liuosta ei saa koskaan antaa etiketittömästä pakkauksesta etenkään,
jos joku muu valmisteli sen. Kaikki lääkepakkaukset on aina etiketöitävä.
Etiketissä on mainittava:

• Lääkkeen nimi
• Vahvuus
• Määrä
• Viimeinen käyttöpäivämäärä

1. Barnard B. Medication Errors and the role of the ICP. Inf Contr Res, 2011; 
3(3):2; www.infectioncontrolresource.org/Past_Issues/ IC11.pdf
2. ISMP Quarterly Action Agenda: October - December, 2000;January 24, 
2001 issue Pinnell NL. Nursing Pharmacology.
Philadelphia:W.B. Saunders; 1996
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Manuaalisesti  valmistetun ja esitäytetyn 
ruiskun eroavaisuudet
• Bakteerikontaminaatio valmistusvaiheessa (huono tekniikka/aseptiikka)
• Kontaminoituneet monikäyttöpullot
• Ruiskun sisältöä ei tunnisteta - lääkevirheen mahdollisuus
• Manuaalisesti täytettyjen ruiskujen kontaminaatio riski voi olla jopa 8-9% korkea- 

Bertoglio/Calop
• Kontaminaation syy on usein puutteellinen käsien desinfioiminen ja huono asepti-

nen tekniikka
• National guidelines Sweden (Vårdhandboken): ”Vältä kontaminaatiota 

käyttämällä ääreislaskimokatetrin huuhteluun kertakäyttöisiä pulloja/ampulleja 
tai esitäytettyjä keittosuolaruiskuja (NaCl 9mg/ml)”.

• CDC : “ Käytä kertakäyttöisiä pulloja/ampulleja aina kun mahdollista”
•  WHO: “Käytä monikäyttöisiä pulloja vain jos muuta vaihtoehtoa ei ole”
• INS: Kertakäyttöisiä tarvikkeita kuten kertakäyttöpulloja ja esitäytettyjä ruiskuja 

suositellaan kanyylin huuhteluun ja nestelukon tekemiseen 
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Riskit 

Miksi moniannosinjektiopullot ovat riski?
Injektiopullojen kontaminaatioon liittyvä infektioiden leviämisriski on
dokumentoitu perusteellisesti – tieteellisessä kirjallisuudessa kuvattiin 30 tapausta
vuosina 1983–2002. Siirtyneitä patogeenejä olivat HIV, HBV, HCV, S. aureus, K.
pneumoniae, P. aeruginosa, C. albicans jne.1. 8 % manuaalisesti valmistelluista
huuhteluruiskuista on kontaminoitunut aseptiikan pettämisen vuoksi2. Yhdessä
tutkimuksessa 25 % henkilöstöstä vei potilaan kanssa kosketuksissa olleen
neulan uudelleen injektiopulloon3.

Moniannosinjektiopullot – riski potilaalle

Raportti lasten syöpäosastolta Ruotsin Malmöstä*
10 uutta HCV-infektiota samasta lähteestä (HC-virukset todettiin molekyylitasolla
identtisiksi). Huuhteluun oli käytetty suolaliuosta (100 ml) ja hepariinia (20 ml)
sisältäneitä moniannosinjektiopulloja. Käyttöperusteena olivat kustannussäästöt.
Oletettu kontaminaatiomekanismi: joku on huuhdellut HCV-positiivisen potilaan
katetrin ja vienyt sitten ruiskussa käytetyn neulan moniannosinjektiopulloon.

* Widell A, et al. Epidemiologic and molecular investigation of outbreaks of hepatitis C virus infection on a pediatric oncology 
service. Ann Int Med 1999; 130:130-134.

Moniannosinjektiopullot – suositukset

Moniannosinjektiopullojen tulee olla potilaskohtaisia, mikäli suinkin mahdollista4.
Kerta-annosinjektiopullot ja kertakäyttöiset injektiopullot on tarkoitettu yhdelle
potilaalle ja yhtä tapausta/toimenpidettä/injektiota varten. Niitä käytettäessä
siis vain yksi läpäisy on tarpeen5. Mikäli mahdollista, on suositeltavaa käyttää
kerta-annosinjektiopulloja moniannosinjektiopullojen sijasta etenkin, jos lääkettä
annetaan useille potilaille6. Injektio-/infuusioliuospusseja ja -pulloja ei pidä käyttää
useiden potilaiden hoitoon6. Huuhtelussa ja lukon asetuksessa on suositeltavaa
käyttää kertakäyttöisiä laitteita kuten kerta-annosinjektiopulloja ja esitäytettyjä
huuhteluruiskuja7.
1. DeBraun B. Transmission of infectioin with multi-dose vials, www.infectioncontrolresource.org/Past_Issues/IC11.pdf 2. 
Surveillance of Hospital Acquired Bacteriemia in English Hospitals (1997-2002 NINSS, PHLS) 3. Plott RT, Wagner RF Jr, Tyring 
SK. Iatrogenic contamination of multidose vials in simulated use. A reassessment of current patient injection technique. 
Arch Dermatol. 1990;126:1441-4 4. CDC; Injection Safety:Questions about Multi-dose vials, http://www.cdc.gov/injection-
safety/providers/provider_faqs_multivials.html (June 12 2011) 5. CDC, Injection Safety:Questions about Single-dose/Single-
use Vials, http://www.cdc.gov/injectionsafety/providers/provider_faqs_singlevials.l(June 12 2011) 6. CDC 2007 Guideline for 
Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings, http://www.cdc.gov/hicpac/pdf/
isolation/Isolation2007.pdf 7. Infusion Nursing Society. Infusion Nursing Standards of Practice.J Infus Nurs. (Suppl) 2011
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Moniannosinjektiopullot – suositukset

World Health Organization. WHO best practices for injections and related proce-
dures toolkit.2010.

Säiliötyyppi Suositukset Syy

Kerta-annosinjektiopullo Ensisijainen Pieni kontaminaatioriski

Moniannosinjektiopullo Vain jos välttämätöntä Suuri kontaminaatioriski

Ampullit Mieluiten auki nykäistävä

Lasin rikkominen voi johtaa 
siihen, että injektiopullosta 
irtoaa partikkeleja. Myös 
viilto- tai pistovammat ovat 
mahdollisia

Käyttöönvalmistukseen tar-
koitetut neste - tai liuospussit 
(100–1000 ml)

Ei suositella
injektioiden antoon Suuri kontaminaatioriski

Kerta-annosinjektiopullot: Mikäli mahdollista, jokaisen potilaan kohdalla on käytettävä 
kerta-annosinjektiopulloa potilaiden välisen kontaminaation ehkäisemiseksi.
Moniannosinjektiopullot: Moniannosinjektiopulloja käytetään vain, jos muuta 
vaihtoehtoa ei ole.
• Mikäli mahdollista, poitilaille varataan oma moniannosinjektiopullo, johon merkitään 

potilaan nimi ja joka säilytetään erillisessä hoito- tai lääkehuoneessa.
• Moniannosinjektiopulloja EI SAA säilyttää osaston avoimissa tiloissa, joissa esim. 

roiskeet voivat vahingossa kontaminoida ne.

Moniannosinjektiopullo hävitetään:
• Jos sen steriiliys tai sisältö on vaarantunut;
• Jos sen viimeinen käyttöpäivä tai -aika on ohitettu (vaikka 

injektiopullossa olisikin antimikrobisia säilöntäaineita);
• Jos sitä ei ole säilytetty asianmukaisesti avaamisen jälkeen;
• 24 tunnin tai valmistajan suositteleman ajan kuluttua 

avaamisen jälkeen, ellei injektiopullossa ole antimikrobisia 
säilöntäaineita;

• Jos sen todetaan olevan päiväämätön, epäasianmukaisesti 
säilytetty, vahingossa kontaminoitunut tai mahdollisesti 
kontaminoitunut. Viimeisellä käyttöpäivämäärällä ei tällöin 
ole merkitystä.
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Neulattomat liittimet – muistettavaa
Neulattomat liittimet suojaavat terveydenhuollon henkilöstöä
neulanpistotapaturmilta, mikä on erittäin tärkeää. Niiden on ehdottomasti oltava
turvallisia myös potilaille. Yhdysvaltojen CDC:n (2011) mukaan väliseinälliset,
neulattomat liittimet ovat mekaanisia venttiilejä parempi vaihtoehto3.

Yhdysvaltain INS-seuran (2011) mukaan väliseinälliset liittimet ja ylipainehuuhtelu
ovat ensisijainen veren takaisinvirtauksen ja tukkeutumisen ehkäisykeino4.

Mekaanisen venttiilin huuhtelu

• Venttiilin pinta desinfioidaan
ennen käyttöä

• Huolellisuus on tärkeää,
joidenkin mekaanisten venttiilien 
käyttö suurentaa infektioiden esiinty-
vyyttä:1

- Desinfiointi on vaikeaa
- Mutkikas sisärakenne

• Mutkikas sisärakenne
• Joitakin mekaanisia venttiilejä
käytettäessä puristimia ei
tarvita – vauriomahdollisuus2

• Mekaanisia ylipaineventtiilejä
käytettäessä nesteen virtaus
ei välttämättä riitä katetrin
kunnolliseen huuhteluun2

Urospuolinen 
Luer-kärki

Silikonituppi

Nesteen 
kulkureitti

Urospuolinen 
Luer-kärki

Liikkuva 
keskustappi

Kokoonpainuva
silikonituppi

Metallijousi

Nesteen 
kulkureitti

1. Salgado CD, et al. Increased rate of catheter-related bloodstream infections 
associated with use of a needleless mechanical valve
device at a long-term acute care hospital. Infection Control and Hospital Epide-
miology. 2007; 28:684-8. 2. Hadaway L., Richardson D. Needleless Connectors: A 
Primer on Terminology. J Infus Nurs; 2010:33(1)
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1 Preston ST, Hegadoren K. Glass contamination in parenterally administered 
medication. J Inf Nurs;2004:48(3):226-270

Lasi- ja muovipartikkelit
Lasipartikkelien anto laskimoon voi aiheuttaa mm. seuraavia komplikaatioita:
• keuhkojen trombeja ja mikroemboluksia (Stebbens & Florey 1960, Lockhart 1966) 

• infuusioflebiittiä, pääte-elinten granuloomaa ja inflammaatiota (Garvan & Gunner 
1964, Michaels & Poole 1970, Furgang 1974, Belanger-Annable 1985, Shaw & Lyall 
1985)1
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BD PosiFlushTM – ominaisuudet ja edut
BD PosiFlushTM on käyttövalmis, steriili esitäytetty ruisku. Se sisältää 0,9 % NaCl-liuosta
ja on suunniteltu nimenomaan suoniyhteyksien huuhteluun.

1. Worthington T,Tebbs S, Moss H,Bevan V,Kilburn J,Elliott TSJ. Are contami-
nated flush solutions an overlooked source for catheterrelated
sepsis? The Hospital Infection Society 2001, Letters to the editor

Muita etuja

• BD PosiFlushTM säästää aikaa.

• Suolaliuosta sisältävän huuhteluruiskun valmisteluun kuluu keskimäärin 48 sekuntia1.
• Kun kukin katetri huuhdellaan keskimäärin 4 kertaa, 1 000 katetrin huuhteluun
tarvittavien suolaliuosruiskujen valmistelu vie yhteensä 53,3 tuntia.

Ainutlaatuinen ruiskurakenne
parantaa osaltaan hoitotuloksia
• Huuhteluliuoksen kontaminaatioriski pienenee
• BD PosiFlushTM SP on suunniteltu estämään 
liuoksen pääsy kosketuksiin ruiskun epästeriilien 
alueiden kanssa
• Steriloitu valmistuksen aikana lopullisessa pa-
kkauksessaan (SAL10-6)

Selkeä etiketti pienentää lääkitysvirheiden riskiä
• Ruiskun sisältö on helppo tunnistaa
• Helppolukuinen, lihavoitu teksti
• Suunnittelussa on otettu huomioon Ison-Britannian National 
Patient Safety Agencyn potilasturvatiedote (NPSA 20 Alert), joka 
koskee injektiolääkkeiden turvallisen käytön edistämistä. On 
suositeltavaa hankkia vain markkinoilla olevia käyttövalmiita in-
jektiolääkkeitä. Hankinnoissa on otettava huomioon turvallisuus 
ja edistettävä turvaominaisuuksia omaavien injektiolääkkeiden 
hankintaa.

Sama läpimitta kuin tavanomaisissa
10 ml:n ruiskuissa pienentää kanyylivauri-
oiden riskiä
• Tuottaa merkitsevästi pienemmän
paineen (lb/in2) kuin tavanomainen
3 ml:n ruisku
• Kaikki koot vastaavat perifeerisesti
asetettujen keskuslaskimokatetrien
ja keskuslaskimokatetrien valmistajien
huuhtelusuosituksia

Hyödyksi kliinisessä työssä
• Heti käyttövalmis huuhteluruisk
• Neuloja, lasi-injektiopulloja ja
ampulleja ei tarvita
• Huuhteluruiskun valmistuksen
vaatimat työvaiheet ja aika
vähenevät, mikä säästää aikaa
ja tehostaa toimintaa

Pienikokoinen ruisku vähentää
jätettä ja kustannuksia
Pienempien ruiskujen (3 ml tai 5 ml) 
käyttö ääreislaskimokatetrien huuhteluun:
• Pienemmät säilytys- ja hävityskustan-
nukset
• Vähemmän jätettä, mikä on
hyödyksi ympäristölle
• Kestoaika 3 vuotta

Irrotus painamalla
• Mäntää painetaan
hitaasti sisään, kunnes
tuntuu/kuuluu
naksahdus. Tällöin
mäntä vapautuu.
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BD PosiFlushTM ja 

Mikä on Aseptic Non Touch Technique (ANTT)?
ANTT on ainutlaatuinen, nykyaikainen aseptisen tekniikan viitekehys. Runsaan
kysynnän vuoksi siitä on tullut Ison-Britannian NHS:ssä aseptiikan de facto standarditek-
niikka ja sitä käytetään laajalti kansainvälisesti.

ANTT:n tuotearviointiohjelma PEP
BD PosiFlushTM -ruisku on ASAP-järjestön (Association of Safe Aseptic Practice)
arvion mukaan terveydenhuollon laite, joka on kehitetty ratkaisemaan tiettyä
aseptiikan ongelmaa eli manuaalisesti valmistettujen huuhteluruiskujen kontaminaatio-
ongelmaa.

PEP-ohjelman tavoitteet:
• Tukea parhaita mahdollisia aseptiikkakäytäntöjä ja edistää hoitoon liittyvien infek-

tioiden vähenemistä potilaiden hoidon parantamiseksi.
• Edistää ANTT:n periaatteita tukevien terveydenhuollon tuotteiden ja parhaiden asep-

tisten tekniikoiden yhdistämistä.
• Kehittää toimintaa tukevat ja tuottavat mutta samalla tasapuoliset ja objektiiviset 

yhteistyösuhteet laadukkaiden terveydenhuollon tuotteiden ja tarvikkeiden valmista-
jien kanssa.

PEP-ohjelman laajuus
• Tuotteet hyväksytään, jos ne on suunniteltu ja valmistettu ASAP:n määritelmän ja 

ANTT:n periaatteiden mukaisen parhaan aseptisen tekniikan mukaisesti.
• Hyväksymme tuotteita, emme yhtiöitä.
• Tuotehyväksyntämme eivät sulje pois muita tuotteita.
• ASAP ja ANTT-hanke eivät suosittele eivätkä markkinoi terveydenhuollon tuotteit-

aeivätkä tarvikkeita.
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BD PosiFlushTM ja

BD PosiFlushTM -tuoresarjan ruiskut ovat käyttövalmiita, steriilejä esitäytettyjä
ruiskuja, jotka sisältävät 0,9 % NaCl-liuosta. Ruiskut on suunniteltu nimenomaan
suoniyhteyksien huuhteluun.

BD PosiFlushTM edistää ANTT:n periaatteita paremmin kuin manuaalisesti
valmistetut huuhteluruiskut.

• BD PosiFlushTM -ruiskun kärkeä (keskeinen osa) suojaa kookas, hyvin näkyvä korkki.
• BD PosiFlushTM -valikoima täydentää ANTT-käytäntöjä: BD PosiFlushTM SP on asian-

mukainen, kustannustehokas vaihtoehto sekä tavanomaiseen että kirurgiseen ANTT-
työskentelyyn.

BD PosiFlushTM -ruiskunäytteitä annettiin arvioitavaksi useille vuodeosastoilla työskentele-
ville hoitajille ja Lontoon ambulanssihenkilökunnalle. Osastojen hoitajat pitivät esitäy-
tettyjä BD PosiFlushTM ruiskuja johdonmukaisesti parempana vaihtoehtona kuin manu-
aalisesti täytettyjä huuhteluruiskuja, lähinnä ajansäästön ja helppokäyttöisyyden vuoksi.

Esitäytettyjen BD PosiFlushTM -ruiskujen käyttöönotto helpotti merkittävästi toimintaa ja 
säästi aikaa, vähensi henkilöstön altistumista pisto- ja viiltotapaturmille ja pienensi kes-
keisten osien kontaminaatioriskiä.

BD PosiFlushTM -ruiskujen spesifiset edut verrattuna manuaalisesti valmisteltuihin
huuhteluruiskuihin

• Merkitsevä ajansäästö
• Väärän infuusionesteen käytön riski pienenee; ruiskuissa on selvät etiketit
• Infuusionesteen kontaminaation riski pienenee

BD PosiFlushTM -ruiskujen spesifiset edut verrattuna tavanomaisiin ruiskuihin
• Pienempi huuhtelupaine
• Runko-osan suunnittelu saattaa pienentää kumin aiheuttamien reaktioiden riskiä
• Vähemmän takaisinvirtausta laskimosta ruiskuun



Helppokäyttöisiksi suunnitellut ruiskut

BD PosiFlushTM -ruiskuja on kahdenlaisia:
BD PosiFlushTM SP – vain nesteen kulkureitti on steriili
BD PosiFlushTM XS – steriili ulkopinta, voidaan käyttää steriilillä alueella

Seuraavissa tilanteissa oikea valinta on BD PosiFlushTM XS
• Toimenpide, jossa käytetään steriilejä käsineitä
• Työskentely steriilillä alueella
• Vaikeasti immunosuppressoidun potilaan hoito

Kaikissa muissa suoniyhteyden huuhtelutilanteissa oikea valinta on BD PosiFlushTM SP

SP
Steriili
nesteen
kulkureitti

XS
Steriili
ulkopinta

BD PosiFlushTM SP -ruisku

Tuotenro  Kuvaus
306575  10 ml:n esitäytetty huuhteluruisku, NaCl 0,9 %
 30 kpl/rasia, 480 kpl/laatikko
306574  5 ml:n esitäytetty huuhteluruisku, NaCl 0,9 %
 30 kpl/rasia, 480 kpl/laatikko
306573  3 ml:n esitäytetty huuhteluruisku, NaCl 0,9 %
 30 kpl/rasia, 480 kpl/laatikko

BD PosiFlushTM XS -ruisku

Tuotenro  Kuvaus
306572  10 ml:n esitäytetty huuhteluruisku, NaCl 0,9 %
 30 kpl/rasia, 240 kpl/laatikko
306571  5 ml:n esitäytetty huuhteluruisku, NaCl 0,9 %
 30 kpl/rasia, 240 kpl/laatikko
306570  3 ml:n esitäytetty huuhteluruisku, NaCl 0,9 %
 30 kpl/rasia, 240 kpl/laatikko

Lisätietoa - ota yhteyttä BD:n henkilöstöön puhelimitse (09) 88 70 780 tai 
sähköpostitse bdsuomi@bd.com

BD Medical 
Äyritie 18
01510 Vantaa
bd.com/fi
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