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Käte pesemine 

Käsi tuleb pesta niipalju, kui vajalik ja nii 
vähe kui võimalik

käsi tuleb pesta, kestvus 40-60 s.

• tööle tulles

• nähtava saastumise korral

• puudriga kaitsekinnaste     kasutamise järgselt

• pärast WC kasutamist
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Käte antiseptika

Eesmärk - nahapinnalt hävitada transiitse mikrofloora ja 

residentse mikrofloora hulga vähendamine

Käte antiseptikat teostatakse

Enne ja pärast otsest kokkupuudet patsiendi/kliendiga

Enne ja pärast kaitsekinnaste kätte panemist

Enne ja pärast isikukaitsevahendite kasutamist

Enne steriilsete pakendite kasutusele võttu.
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Kaitsekindad

Kindad on ühekordse kasutusega, neid ei 
desinfitseerita ja on protseduuripuhused.

Enne ja pärast kasutamist tuleb teostada käte 
antiseptika, vajadusel ka kätepesemine.

Kindaid vahetatakse ühe kliendi/patsiendi juures 
erinevate protseduuride korral või kui on 
vahepeal vaja katsuda muid seadmeid 
(klaviatuur, telefon, sahtel vms).



Kaitsekindad

Peavad vastama :

– Euroopa Liidu juhendile nr 89/686 EWG, 
märgistusega CE

– Vastama standardile: 

• EN 420 ( kaitsekinnaste nõuded)

• EN 374 (kaitsekinnaste vastupidavus kemikaalidele 

ja mikroorganismidele) 

• EN 455 ( ühekordselt kasutatavad meditsiinilised 

kaitsekindad



Kaitsekinnaste kasutusnõuded ja 
soovitused

Kaitsekinnaste kasutamine ei asenda käte pesemist ja antiseptikat, enne 
ja pärast kaitsekinnaste kasutamist teostada käte antiseptika

Kaitsekindad on patsiendi-, töötaja- ja protseduuripõhised, seega vaid 
ühekordseks kasutamiseks.

Kaitsekindaid ei pesta ega desinfitseerita.

Kaitsekindad eemaldada selliselt, et nad saastaksid võimalikult vähe 
ümbruskonda ja nahka



Enne kaitsekinda 
kättepanemist mõtle…

Ka kinnas laseb läbi:

• Kuni 10% uutest kinnastest on defektsed

• Kasutusjärgselt kuni 50% defektsed

• Tekkinud auke märkab vaid 22% kasutajaist

• Vinüülkinnas 15 min jooksul 50% haigustekitajaist

• Latekskinnas – 15 min jooksul 5% haigustekitajaist

• Nitriilkinnas – 15 min jooksul läbilaskvus 0%

Kindad → ca 1 t kasutusajaga võimsad infektsiooniallikad 
(niiksus, soojus, toit), 

• ka siis, kui käed on desinfitseeritud (v.a. kirurgiline des.)



Kontaktpinnad

Protseduuri laud, kontaktvalgusti, hambaravitool jms.

Pärast igat protseduuri desinfitseerida kiirdesinfektsiooni vahendiga. 

Oodata ära toimeaeg.

Kui pind on nähtavalt saastunud siis eelnevalt puhastada.



Instrumentide ja tarvikute dekontamineerimine

Dekontamineerimine on tegevus, mis eemaldab või hävitab mikroorganisme eesmärgiga muuta

ohutuks.

Mõiste hõlmab puhastamist, desinfitseerimist ja steriliseerimist

Instrumendid/tarvikud jaotuvad vastavalt riskitasemele kriitilisteks, poolkriitilisteks ja 

mittekriitilisteks.

• Kriitilised instrumendid/tarvikud on need, mis läbivad steriilset kudet, näiteks 

kirurgilised instrumendid - STERIILSED 

• Poolkriitilised instrumendid/tarvikud on need, mis ei läbista steriilset kudet, 

vaid puutuvad kokku limaskestadega või vigastatud nahaga - STERILISEERITU

• Mittekriitilised instrumendid /tarvikud on need, mis puutuvad kokku terve nahaga 

on väga madala riskiga. 



PUHASTAMINE

. Instrumendid nagu puurid, freesid ja lihvimis- ning poleerimisvahendi

eraldatakse teistest instrumentidest ja asetatakse eripuhastuse 

läbiviimiseks vastavasse anumasse või spetsiaalsetele alustele.

Kaitseprillid ja muud mittekriitilised instrumendid/tarvikud 

puhastada pesuainega  ja loputada voolava vee all



DESINFITSEERIMINE
Manuaalne keemiline desinfitseerimine. Võimalusel kasutada leotus-desinfitseerimislahust.

Pärast tarvitamist panna instrumendid esimesel võimalusel lahusesse. Lahuse vann peab olema kaanega kaetud, et desinfitseerivad 

osakesed ei lenduks;

Liigendiga instrumendid tuleb lukust lahti võtta, kuna vastasel juhul jääb liigendi piirkond puhastamata;

Pikkade või kitsaste õõntega instrumentide juures peab jälgima, et seestpoolt oleks pind desinfitseeriva lahusega kaetud;

Instrumendid/tarvikud võtta desinfitseerimislahusest välja, kui toimeaeg on saabunud. (liiga kaua lahuses leotatud 

instrumendid/tarvikud võivad muutuda tuhmiks);  

Pärast desinfitseerimist loputada instrumendid voolava vee all ja kuivatada.

Pesur-desinfektor.

Liigendiga instrumendid tuleb lukust lahti võtta, kuna vastasel juhul jääb liigendi piirkond puhastamata;

Esemete liiga tihe alusele paigutamine takistab nende efektiivset töötlust;

Pikkade või kitsaste õõntega instrumentide masinpuhastusel on õõnte läbivoolutamise tagamiseks vaja kasutada eriseadiseid;



Tarvikud, mida ei saa lahuses leotada.

Sirg- ja nurkotsikud, turbiinid.

– välispind puhastatakse  sobiva 

desinfektsioonivahendiga ülepühkimise teel. 

– Sisekanalite puhastamiseks ja desinfitseerimiseks 

kasutada tootja poolt lubatud spetsiaalset

puhastus/desinfitseerivat seadet, mis 

mehaaniliselt puhastab ja hooldab.

– Kui sirg- ja nurkotsikud on korduvkasutatavad ja 

neid tuleb iga patsiendi järel puhastada/desinfitseerida ja tööpäeva lõpus vajadusel 
steriliseerida.



STERILISEERIMINE

1. Kuiv-kuumõhu steriliseerimine: 

2. Autoklaavid
Autoklaavi peab valima kabineti sterilisatsioonivajadustest lähtuvalt. Autoklaave on kaht tüüpi:

2.1  B-tüüpi autoklaavid – auru-vaakum autoklaav

2.2. S –tüüpi autoklaavid – auru autoklaav

Pakendid

Steriilsed – pakendatud

Steriliseeritud – pakendatud ja lahtiselt



DOKUMENTEERIMINE

• Dokumentatsioonis peab olema märgitud 

• Kuiv-kuumaõhukapi -, autoklaavi/pesur-

desinfektori number,

• protsessi läbinud test, 

• kuupäev, 

• kontrollija nimi 

• ja allkiri.



Kasutatud kirjandus
WHO, Guidelines On Hand Hygiene In Health Care. 2009, World Health Organisation.

WHO Glove Use Information Leaflet. 2009, World Health Organisation. http://www.who.int/gpsc/5may/Glove_Use_Information_Leaflet.pdf

W.R.Jarvis. Bennet & Brachman`s. Hospital Infections. 5TH edition. Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia 

2007, 

C.Glen Mayhall. Hospital Epidemiology and Infection Control. Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia 

2004, 1706-11.

Standard principles: personal protective equipment and the safe use and disposal of sharp, 2007, Nursing Times, 

http://www.nursingtimes.net/nursing-practice/clinical-zones/management/standard-principles-personal-protective-equipment-and-the-safe-use-and-disposal-of-sharps/291502.article

Clinical Educators guide for the prevention and control of infection in healthcare. 2010,National Health and 

Medical Research Council. https://www.nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/publications/attachments/cd33_icg_clinical_ed_guide_web.pdf

Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities. 2008, CDC

CDC, Guidelines for Infection Control in Dental Health-Care Settings, 2003 http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5217a1.htm


