HAMBARAVITEENUSE OSUTAJATE MEDITSIINISEADMETE
NING HÜGIEENINÕUETE TÄITMINE
TAUST JA EESMÄRGID
Terviseamet koostas ning avaldas 2014. aastal (juunis) juhendi „Hambaravikabinetis kasutatavad
meditsiiniseadmed“, mille eesmärgiks on abistada hambaraviteenuse osutajaid nõuete osas, mida
jälgivad hambaravikabinetis Terviseameti inspektorid. Lisaks meditsiiniseadmetele kehtestatud
nõuetele, sisaldab juhend ka informatsiooni hambaravis kasutatavate instrumentide ja tarvikute
dekontamineerimisest ning hambavalgendusmaterjalidest.
Seoses eelpool nimetatud juhendi valmimise ja hambaarstidele tutvustamisega viis Terviseamet läbi
2014. aasta septembrist detsembrini sihtuuringu, et uurida, kuidas on hambaraviteenuse osutajate seas
juurdunud ameti poolt koostatud juhendi kasutamine ning kas kõik juhendist tulenevad nõuded on
arusaadavad ning üheselt mõistetavad.
Samuti oli sihtuuringu eesmärgiks:
• selgitada välja, kas hambaravikabinettides kasutusel olevad meditsiiniseadmed vastavad
nõuetele;
• selgitada välja, kas hambaravikabinettides kasutusel olevatele meditsiiniseadmetele
teostatakse perioodilist kontrolli ning kas kontrolli teostamine on dokumenteeritud/tõendatav;
• selgitada välja, kas hambaravikabinettides on täidetud hügieeni ja nakkustõrje nõuded;
• selgitada välja, kuidas ja milliste vahenditega toimub instrumentide/tarvikute
dekontamineerimine;
• selgitada
välja,
kas
steriliseerimiseks
kasutatavatel
seadmetel
kasutatakse
steriliseerimisprotsessi läbimist tõendavaid indikaatoreid, kas neid indikaatoreid kasutatakse
õigesti ning kas neid dokumenteeritakse/säilitatakse nõuetekohaselt;
• täiendada sihtuuringu tulemuste põhjal juhendit „Meditsiiniseadmete kasutamine
hambaravikabinetis“ tekkinud küsimuste ja kitsaskohtade ulatuses;
SEADUSANDLIK ALUS
Hambaravikabinettides kasutatavate meditsiiniseadmetele kehtestatud nõuded, käte hügieeni ja
dekontamineerimise nõuded ning hambaarstidele kui tervishoiutöötajatele kehtestatud nõuded
tulenevad järgmisest õigusaktidest:
• Meditsiiniseadme seadus
• Toote nõuetele vastavuse seadus
• Tervishoiuteenuse korraldamise seadus
• Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus
• Sotsiaalministri 15.02.2002. a määrus nr 25 „Nõuded haiglavälise eriarstiabi osutamiseks
vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile“
• Sotsiaalministri 31.12.2004. a määrus nr 128 „Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded“
• Sotsiaalministri 22.11.2003. a määrus nr 117 „Haiglanakkuste seire, ennetamise ja tõrje
abinõude ning sellekohase teabe edastamise kord ning mikrobioloogia- ja viroloogialaborist
haiglanakkuse laboratoorse seire ning mikroobide ravimresistentsuse uurimise tulemuste
Terviseametile edastamise kord“
VALIMI MOODUSTAMINE JA MEETOD
Sihtuuringu eesmärkide saavutamiseks kasutati nii küsimustikku kui ka küsitlusmeetodit. Küsimustik
oli veebipõhine ning vastavasisuline teade küsimustiku üles riputamisest internetti saadeti kõigile 519le tegevusluba omavale hambaraviteenuse osutajale. Koos teatega küsimustikust edastati kõigile
Terviseameti andmebaasis olevatele hambaravi teenuse osutajatele täiendavalt ka juhend
„Hambaravikabinetis kasutatavad meditsiiniseadmed“. Näide küsimustikust on leitav Lisas 5.
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Küsitluse ehk vaatlustoimingu objektid valis iga inspektor oma soovi järgi. Objektideks osutusid nii
ettevõtted, kes vastasid veebipõhisele küsimustikule kui ka need, kes küsimustikule ei vastanud.
Vaatlustoimingute eesmärgiks oli nö kontrollida, kas küsimustikes välja tulnud probleemid
eksisteerivad ka reaalselt ning tutvuda täiendavalt mõne valdkonnaga (nt autoklaavid), mille kohta
tekkis küsitluse tulemuste alusel täiendavaid küsimusi.
Küsimustiku ja vaatlustoimingu küsimused (näidised esitatud Lisas 6 ja 7) on mõnevõrra
erinevad, kuna küsimustiku vastustest selgus, et mõnele valdkonnale tuleks teisiti läheneda ning
mõni küsimus teisiti sõnastada. Näiteks vähene käte antiseptika kordade arv ja kinnaste
vahetamise vähesus ühe patsiendi kohta tekitas küsimuse, kas hambaraviasutustel on olemas
käte hügieeni ja nakkustõrje juhendid.
VASTAMISE MÄÄR
Sihtuuringu läbiviimise hetkel oli Eestis 519 tegevusluba omavat hambaraviteenuse osutajat ning neile
kõigile saadeti teade veebipõhisest küsimustikust. Küsimustikule vastas 286 (55,11%)
hambaraviasutust.
Vaatlustoiminguid teostati 78 (15,03%) hambaraviasutuses, kellest 39 (50%) olid veebipõhisele
küsimustikule vastanud asutused ning 39 (50%) mittevastanud asutused.

Joonis 1. Ettevõtete küsimustikule vastamise määr ning vaatlustoimingute arv
regioonide kaupa
TULEMUSED
Tulemused on esitatud regioonide kaupa Terviseameti struktuuri põhjal. Terviseametil on neli
regiooni: põhja regioon (Tallinn, Harjumaa, Järvamaa, Raplamaa), lõuna regioon (Tartumaa,
Võrumaa, Viljandimaa, Valgamaa, Põlvamaa, Jõgevamaa), ida regioon (Ida-Virumaa, LääneVirumaa) ning lääne regioon (Pärnumaa, Läänemaa, Saaremaa, Hiiumaa).
KEHTIVAD NÕUDED
Käte hügieen
Küsitluse käigus uuriti, kui palju on hambaraviasutustel 9 kuu jooksul kulunud käte antiseptikumi
(liitrites), mitu karpi kindaid (lisaks kinnaste arvu karbis) ning patsientide arvu. Nende andmete põhjal
arvutati välja, mitu korda teeb arst (ning tema assistent) keskmiselt ühe patsiendi kohta käte
antiseptikat ning mitu kinnast kulub keskmiselt ühe patsiendi peale. Need tulemused ei pruugi anda
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selget ettekujutust tegelikust olukorrast, kuna mõne patsiendi puhul ei pruugi toimuda ravitööd, vaid
hoopis konsultatsioon ning samuti uuriti küsimustiku käigus ainult, mitu arsti asutuses töötab, jättes
välja informatsiooni arstiga koos töötavatest abidest.
Keskmine käte antiseptika kordade arv ühe patsiendi kohta arvutati välja valemiga :

Keskmine kaitsekinnaste kulu ühe patsiendi kohta saadi valemiga:

Minimaalne kinnaste arv, mis kulub ühe patsiendi peale on üldjuhul 4 kinnast ehk kaks paari kindaid
(olenemata sellest, kas arst töötab üksi või koos abiga). Kuna käte antiseptikat tuleb teha nii enne
kinnaste kätte panekut kui ka peale kinnaste eemaldamist, siis on ka minimaalne käte antiseptika arv
ühe patsiendi kohta 4 korda.
Vaatlustoimingute ajal ei uuritud enam käte antiseptika kordade ega ka kinnaste arvu ühe patsiendi
kohta. Selle asemel küsiti käte hügieeni ja nakkustõrje juhendite olemasolu kohta. Ambulatoorse
tervishoiuteenuse osutaja koostab oma töö spetsiifikale vastavad juhendid lähtudes haiglanakkustõrje
standarditest ja viib läbi nende alusel haiglanakkustõrje alast tegevust.
Autoklaavid ja indikaatorid
Autoklaave on olemas kahte tüüpi: auruautoklaavid (nimetatakse ka S- ja N-tüüpi autoklaaviks) ning
vaakumautoklaavid (nimetatakse ka B-tüüpi autoklaaviks). Kuna nende tööpõhimõte on erinev, siis on
erinevad ka viisid nende steriliseerimisprotsessi kontrollimiseks. Auruautoklaavide ja
kuumaõhukappide puhul ei ole mõtet kasutada sterilisatsiooni indikaatorina Bowie-Dick testi, kuna
see on mõeldud vaakumautoklaavide jaoks, kus on ka vastav programm.
Auruautoklaavis ja kuumaõhukapis tuleb steriilsuse kontrollimiseks kasutada bioloogilist
indikaatorit kord kuus.
Vaakumautoklaavis tuleb kord nädalas teostada Bowie-Dick (B-D) testi ning kord kuus
bioloogilist testi.
Veebipõhise küsimustiku kaudu ei uuritud, kas autoklaavi/kuumaõhukapi steriilsuse kontrollimine
indikaatoritega ka dokumenteeritakse.
Kõikide sterilisaatorite puhul tuleb igas protsessis (võimaluse korral igas pakendis/kandikul) kasutada
ka keemilisi indikaatoreid, mis on ainukeseks vahetuks tõendiks arsti jaoks, kas instrument on steriilne
või mitte. Keemiliste indikaatorite kasutamist veebipõhise küsimustiku puhul ei uuritud, kuna
võrreldes bioloogilise ja B-D testiga tuntakse ning kasutatakse eeldatavalt keemilist indikaatorit
kordades rohkem. Vaatlustoimingute käigus tehti märge ka keemiliste indikaatorite kasutamise kohta.
Küsitluse käigus uuriti ka kuulsterilisaatorite kasutamist hambaravis, et selgitada kas ja kui palju seda
tüüpi sterilisaatoreid kasutatakse. Kuulsterilisaatori puhul asetatakse metallist instrumendid
spetsiaalsesse anumasse kvartskuulikeste vahele, mida kuumutatakse temperatuurini kuni 250 kraadi.
Kuulsterilisaatorid on mõeldud kasutamiseks juuksuritele ja kosmeetikutele ning selle seadmega
steriliseeritakse juuksuri kääre, küüneviile, kannariive, pintsette jms. Teiste toodete puhul,
sealhulgas hambaraviinstrumendid, kuulsterilisaatorit kasutada ei tohi (tulenedes tootja
juhistest). Seega, kui ettevõttel on hambaraviinstrumentide steriliseerimiseks ainult
kuulsterilisaator on Terviseamet võrdsustanud selle sterilisaatori mitteomamisega.
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Pakendite kasutamine steriliseerimisel
Hambaraviinstrumentide kui nakkusohtliku materjali õige pakendamine ja käitlemine on äärmiselt
oluline tõhusa steriliseerimise saavutamiseks. Peamine põhjus, miks steriliseerimisprotsess
ebaõnnestub on mittepiisav kontakt kuuma õhu ja mikroorganismide vahel. Suurem osa
steriliseerimiskottidest, mis kirjade järgi on autoklaavimiseks sobilikud, seda siiski pole.
Vaakumautoklaavidele sobivad üldlevinud aurukindlad kotid (üks külg õhku läbilaskvast materjalist,
teine polüpropüleenist), kuna vaakumautoklaavide puhul tekitatakse steriliseerimisprotsessis vaakum
ehk steriliseerimiskambrist imetakse kogu õhk välja ning kuum õhk täidab oma eesmärki
efektiivsemalt. Auruautoklaavide ning kuumaõhukappide puhul tuleb hoolikalt jälgida, et kasutusel
oleks spetsiaalselt seda tüüpi seadmetele mõeldud (õhku läbilaskvast materjalist pakendid), et kuum
aur/õhk puutuks hambaraviinstrumentidega kõikjalt kokku.
Veebipõhise küsimustiku käigus küsiti hambaraviasutustelt ainult, kas autoklaavis/kuumaõhukapis
steriliseeritakse instrumente pakendatult või mitte, jättes välja informatsiooni pakendi tüübist.
Nurk- ja sirgotsikute puhastamine/desinfitseerimine
Hambaravis jagatakse instrumendid ja tarvikud kolmeks: mittekriitilised (puutuvad kokku terve
nahaga ja on madala riskiga), poolkriitilised (ei läbista steriilset kude, kuid puutuvad kokku
limaskestaga või vigastatud nahaga) ning kriitilised instrumendid/tarvikud (läbivad steriilset kudet).
Mittekriitiliste instrumentide/tarvikute puhul piisab ainult puhastamisest, poolkriitilisi tarvikuid tuleb
puhastada, desinfitseerida ning steriliseerida ja kriitilisi tarvikuid puhastada, desinfitseerida,
pakendada ning alles seejärel steriliseerida.
Nurk- ja sirgotsikud (ka turbiinid) on poolkriitilised hambaravi instrumendid. Neid ei tohi asetada
vedeliku sisse. Nende desinfektsioonil töödeldakse välispinnad sobiva desinfektsioonivahendiga
ülepühkimise teel. Sisemiste pindade puhastamiseks j desinfitseerimiseks kasutatakse instrumentide
tootja poolt lubatud spetsiaalset puhastus/desinfitseerivat vahendid või seadet, mis mehaaniliselt
puhastab ja hooldab sisepindu.
Kontaktpindade puhastamine
Hambaravikabinetis puhastatakse kontaktpindu (näiteks hambaravitooli istmekate) spetsiaalse
desinfitseeriva lahusega (biotsiidiga). Lühike ülevaade desinfektsioonilahustest on toodud Lisas 5.
Meditsiiniseadmed
Meditsiiniseadmetel peab üldjuhul olema CE-märgis, mis näitab nende vastavust direktiivi
93/42/EMÜ sätetele ning võimaldab nende vaba liikumist ja sihtotstarbelist kasutamist ühenduses.
Mõningatel juhtudel võib kasutada ka meditsiiniseadmeid, mis ei oma CE märgistust, näiteks kui
seade on ostetud enne 2004. aastat, kui Eesti ei olnud veel ühinenud Euroopa Liiduga. Samuti ei saa
nõuda CE märgi olemasolu meditsiiniseadmetelt, mis on toodetud enne 1993. aastat, kui
meditsiiniseadmetele (ega ka teistele tänapäeval CE märki nõudvatele seadmetele) CE märgistust veel
ei paigaldatud. Sellisel juhul võib ilma CE märgistuseta meditsiiniseadmeid kasutada, kui need on
tehniliselt korras ja ohutud ning neid hooldatakse perioodiliselt.
Paljudel meditsiiniseadmel on lisaks CE märgile ka neljakohaline kood, mis tähistab volitatud asutust
(Notified Body), kes on seadmele teinud vastavushindamise ehk kontrollinud seadme kavandamist ja
tootmist. I klassi kuuluvate seadmete vastavushindamist võib üldjuhul teha üksnes tootja oma
vastutusel, pidades silmas nende toodetega seotud vähest ohustatust; IIa klassi seadmete puhul peaks
volitatud asutuse osalemine tootmisetapil olema kohustuslik ning IIb ja III klassi meditsiiniseadmete
puhul on volitatud asutuse osalemine tootmisprotsessil kohustuslik.
Professionaalseks kasutamiseks mõeldud meditsiiniseadme valdaja peab tagama seadme
kasutusjuhiste olemasolu seadme kasutuskohas. Professionaalseks kasutamiseks mõeldud
meditsiiniseadme kasutusjuhend peab olema eesti keeles sellises mahus, mis tagab seadme ohutu ja
sihtotstarbekohase kasutamise.
Meditsiiniseadme valdaja peab tagama seadme perioodilise hoolduse tootja poolt ettenähtud
ajaperioodil. Hooldus tuleb dokumenteerida, et selle teostamist oleks võimalik tõendada näiteks
inspektsiooni läbiviimise ajal. Kui hooldus on dokumenteeritud arvetega, peavad arved olema seadme
kasutuskohas kättesaadavad, vastasel juhul ei ole seadme hooldus tõendatav.
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Vaatlustoimingute käigus siiski arvestati ka asutuse esindajate suusõnalist väidet, et hooldus on
dokumenteeritud arvetega, kuigi arveid endid ette näidata ei olnud.
Veebipõhise küsitluse raames uuriti hambaraviasutustelt hambaraviseadmete, süljeimurite ning
röntgenseadmete CE märgi ja NB nr, eestikeelse kasutusjuhendi ning hooldustööde teostamise ja
dokumenteerimise kohta. Süljeimuri puhul võivad küsimustiku andmed olla veidi ebatäpsed, kuna
mõned asutused, kus imur on integreeritud hambaraviseadmesse ei kirjutanud andmeid teist korda
välja.

Küsimustikule vastamise tulemused regioonide kaupa
PÕHJA REGIOON
Põhja regioonis vastas veebipõhisele küsimustikule 149 ettevõtet, mis moodustab 52,1% kõikidest
küsimustikule vastanud asutustest. Hambaarstide arv ettevõtte kohta jaguneb järgmiselt:
Hambaarste
asutuses
Ettevõtete arv

1
90

2
22

3
8

4
8

5
6

6
8

7
1

9
1

11
1

21
2

48
1

49
1

Käte hügieen
Hambaraviasutusi, kellel on nii keskmine käte antiseptika kordade kui ka kinnaste arv 4,0 või suurem
on kõigest 13 ehk 8,7%. Keskmine käte antiseptika kordade ning kinnaste arv on väiksem minimaalest
nõutud kordade arvust 52 ettevõttel (34,5%) ning ülejäänud 84 hambaraviasutusel (56,4%) on üks või
teine parameeter alla 4,0. Tulpdiagrammid lõuna regiooni keskmiste käte antiseptika kordade ja
kinnaste arvu kohta on esitatud Lisas 1. Valimist on välja jäetud ettevõte nr 15, kuna ilmselgelt on
selle ettevõtte vastustes tulnud sisse viga, kuna keskmiseks kinnaste arvuks tuleb arvutuste põhjal
237,2 kinnast.
Autoklaavid ja indikaatorid
Mitte ühelgi ettevõttel ei ole kasutusel sterilisaatorina ainult kuulsterilisaatorit. Kuulsterilisaator on
küsimustiku alusel olemas 4 ettevõttes, kuid nendes asutustes on olemas lisaks ka auru- või
vaakumautoklaav. Ühel hambaravi asutusel puudub instrumentide steriliseerimiseks vastav seade, kuid
kõnealune asutus võib steriliseerimisteenust ka sisse osta.
Ettevõtete Teostatavad testid
Sterilisaatori tüüp
arv
B-D B-D ; bio
bio ei teosta
Auruautoklaav/kuumaõhukapp/kuulsterilisaator

44

8

7

12

Vaakumautoklaav/auruautoklaav/kuumaõhukapp 12

6

3

3

0

Vaakumautoklaav/kuulsterilisaator

65

47

10

1

7

1

0

0

0

0

Ei
ole
sterilisaatorit
kuulsterilisaator)

(või

on

ainult

71

Bioloogiliste testide teostamise sagedus varieerub igast steriliseerimisprotsessist ühe korrani kvartali
jooksul. Bowie-Dick testide teostamise sagedus varieerub igast päevast kuni ühe korrani kuus.
Pakendite kasutamine steriliseerimisel
Pakendatult steriliseerib hambaraviinstrumente 147 ettevõtet (98,7%), neist 70 asutusel on kasutusel
auruautoklaav/kuumaõhukapp ja/või kuulsterilisaator, 65 ettevõtet kasutab vaakumautoklaavi ning 12
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asutusel on nii vaakum- kui ka auruautoklaav. Üks hambaravi asutus, kes kasutab auruautoklaavi, ei
steriliseeri instrumente pakendatult ning ühel ettevõttel puudub sterilisaator üldse.
Sterilisaatori tüüp

Pakendab
Ei
instrumente pakenda

Auruautoklaav/kuumaõhukapp

70

1

Vaakumautoklaav/auruautoklaav/kuumaõhukapp 12

0

Vaakumautoklaav

65

0

Kokku

147

1

Nurk- ja sirgotsikute puhastamine/desinfitseerimine
Põhja regiooni hambaraviettevõtetest kasutab valdav osa manuaalset nurk- ja sirgotsikute puhastamist
(34,9%). Nii manuaalset puhastamist kui ka suruõhuaparaati kasutavad 40 asutust (26,8%). Teisi
puhastamis/desinfitseerimisvõimalusi kasutatakse vähem. Küsitlusele vastanute hulgas on ka 5 asutust,
kus nurk- ja sirgotsikuid üldse ei puhastata.
Puhastusviis

Manuaalne Suruõhk Ühekordne m/ü m/s s/ü m/s/ü

Ettevõtete arv

52

18

6

17

40

2

9

ei
puhasta
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Kontaktpindade puhastamine
Spetsiaalse lahusega puhastab kontaktpindu 143 ettevõtet (96%), 6 hambaraviasutust (4%)
küsimustiku põhjal kabinetis kontaktpindu ei puhasta.
Meditsiiniseadmed
Põhja regioonis on 149-st küsimustikule vastanud hambaraviasutusest röntgenseade 127 asutusel,
kellest 116 ettevõttel on kehtiv kiirgustegevusluba, 2 ettevõtet rendivad seadmeid, mistõttu nad
sellekohaseid andmeid ei esitanud ning 9 hambaraviasutusel kiirgustegevusluba puudub.

Märgistus

Eestikeelne
Hooldustööd
kasutusjuhend

CE/NB CE/- -

on

Hambaraviseade
94
Süljeimur
56
Röntgen (olemas 127
92
asutusel)

22
34

33 102
59 78

47
71

teostatud
dokumenteeritud
136
123

15

20 94

33

110

ei ole

ja

1
0

ei
ole
teostatud
12
26

0

17

teostatud

Põhilised probleemid põhja regioonis veebiküsimustiku põhjal:
• Keskmine käte antiseptika kordade ja/või kinnaste arv ühe patsiendi kohta on 91,3%
ettevõtetest alla 4,0;
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•

•
•
•

•

Autoklaavi/kuumaõhukapi steriilsust ei kontrolli 19 asutust. Korrektselt
(vaakumautoklaav- Bowie-Dick ja bioloogiline, auruautoklaav – bioloogiline) teostab
autoklaavi/kuumaõhukapi steriilsuse kontrolli vaid 17 asutust;
Nurk- ja sirgotsikuid ei puhasta/desinfitseeri 5 hambaraviasutust;
Kontaktpindu ei puhastata 6 ettevõttes;
Liialt paljudel meditsiiniseadmetel (hambaraviseade 22,1%, süljeimur 39,6%,
röntgenseade 15,7%) puudub CE märgistus ning eestikeelne kasutusjuhend
(hambaraviseade 31,5%, süljeimur 47,7%, röntgenseade 26,0%);
Kiirgustegevusluba puudub 9 hambaraviasutusel;

LÕUNA REGIOON
Lõuna regioonis vastas veebipõhisele küsimustikule 69 ettevõtet, mis moodustab 24,1% kõikidest
küsimustikule vastanud asutustest. Hambaarstide arv ettevõtte kohta jaguneb järgmiselt:
Hambaarste asutuses 1
40
Ettevõtete arv

2
11

3
5

4
2

5
1

6
2

7
2

8
2

11
1

14
1

16
1

29
1

Käte hügieen
Mitte ühelgi hambaraviasutusel ei ole keskmine käte antiseptika kordade ja kinnaste arv suurem kui
4,0. Keskmine käte antiseptika kordade ning kinnaste arv on väiksem minimaalest nõutud kordade
arvust 36 ettevõttel (52,2%) ning ülejäänud 33 hambaraviasutusel (47,8%) on üks või teine parameeter
alla 4,0. Tulpdiagrammid põhja regiooni keskmiste käte antiseptika kordade ja kinnaste arvu kohta on
esitatud Lisas 2. Valimist on välja jäetud ettevõte nr 166, kuna ilmselgelt on selle ettevõtte
küsimustiku vastustes viga, sest arvutuste põhjal tuleb keskmiseks kinnaste arvuks ühe patsiendi kohta
400 kinnast.
Autoklaavid ja indikaatorid
Mitte ühelgi ettevõttel ei ole kasutusel sterilisaatorina ainult kuulsterilisaatorit. Kuulsterilisaator on
küsimustiku alusel olemas 6 ettevõttes, kuid nendes asutustes on olemas lisaks ka auru- või
vaakumautoklaav ja/või kuumaõhukapp. Ühel hambaravi asutusel puudub instrumentide
steriliseerimiseks vastav seade, kuid kõnealune asutus võib steriliseerimisteenust ka sisse osta.
Sterilisaatori tüüp

Ettevõtete Teostatavad testid
arv
B-D B-D ; bio

bio

ei teosta

Auruautoklaav/kuumaõhukapp/kuulsterilisaator

42

15

3

10

14

Vaakumautoklaav/auruautoklaav/kuumaõhukapp 7

4

3

0

0

Vaakumautoklaav/kuulsterilisaator

19

11

5

1

2

1

0

0

0

0

Ei
ole
sterilisaatorit
kuulsterilisaator)

(või

on

ainult

Bioloogiliste testide teostamise sagedus varieerub igast steriliseerimisprotsessist ühe korrani aasta
jooksul. Bowie-Dick testide teostamise sagedus varieerub igast steriliseerimisprotsessist kuni kahe
korrani kuus.
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Pakendite kasutamine steriliseerimisel
Pakendatult steriliseerib hambaraviinstrumente 67 ettevõtet (98,5%), neist 41 asutusel on kasutusel
auruautoklaav/kuumaõhukapp ja/või kuulsterilisaator, 19 ettevõtet kasutab vaakumautoklaavi ning 7
asutusel on nii vaakum- kui ka auruautoklaav. Üks hambaravi asutus, kes kasutab kuumaõhukappi, ei
steriliseeri instrumente pakendatult ning ühel ettevõttel puudub sterilisaator üldse.
Sterilisaatori tüüp

Pakendab
Ei
instrumente pakenda

Auruautoklaav/kuumaõhukapp

41

1

Vaakumautoklaav/auruautoklaav/kuumaõhukapp 7

0

Vaakumautoklaav

19

0

Kokku

67

1

Nurk- ja sirgotsikute puhastamine/desinfitseerimine
Lõuna regiooni hambaraviettevõtetest kasutab valdav osa manuaalset nurk- ja sirgotsikute puhastamist
(49,3%). Teisi puhastamis/desinfitseerimisvõimalusi kasutatakse vähem. Küsitlusele vastanute hulgas
on ka 1 asutus, kus nurk- ja sirgotsikuid üldse ei puhastata.
Puhastusviis

Manuaalne Suruõhk Ühekordne m/ü m/s s/ü m/s/ü

Ettevõtete arv

34

3

0

12

14

0

5

ei
puhasta
1

Kontaktpindade puhastamine
Spetsiaalse lahusega puhastab kontaktpindu 66 ettevõtet (95,65%), 3 hambaraviasutust (4,35%)
küsimustiku põhjal kabinetis kontaktpindu ei puhasta.
Meditsiiniseadmed
Lõuna regioonis on 69-st küsimustikule vastanud hambaraviasutusest röntgenseade 63 asutusel, kellest
60 ettevõttel on kehtiv kiirgustegevusluba ning 3 hambaraviasutusel kiirgustegevusluba puudub.
Eestikeelne
Hooldustööd
kasutusjuhend
teostatud
CE/NB CE/- - on ei ole
dokumenteeritud
47
7
15 57 12
63
32
11 26 40 29
54
Märgistus

Hambaraviseade
Süljeimur
Röntgen (olemas
asutusel)

63

27

16

20 53

10

52

ja

0
0

ei
ole
teostatud
6
15

0

11

teostatud

Põhilised probleemid lõuna regioonis veebiküsimustiku põhjal:
• Keskmine käte antiseptika kordade ja/või kinnaste arv ühe patsiendi kohta on 100%
ettevõtetest alla 4,0;
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•

•
•
•

•

Autoklaavi/kuumaõhukapi steriilsust ei kontrolli 16 asutust (23,2%). Korrektselt
(vaakumautoklaav- Bowie-Dick ja bioloogiline, auruautoklaav – bioloogiline) teostab
autoklaavi/kuumaõhukapi steriilsuse kontrolli vaid 15 asutust;
Nurk- ja sirgotsikuid ei puhasta/desinfitseeri 1 hambaraviasutus;
Kontaktpindu ei puhastata 3 ettevõttes;
Liialt paljudel meditsiiniseadmetel (hambaraviseade 21,7%, süljeimur 31,7%,
röntgenseade 15,7%) puudub CE märgistus ning eestikeelne kasutusjuhend
(hambaraviseade 17,4%, süljeimur 42,0%, röntgenseade 15,9%);
Kiirgustegevusluba puudub 3 asutusel;

IDA REGIOON
Ida regioonis vastas veebipõhisele küsimustikule 30 ettevõtet, mis moodustab 10,5% kõikidest
küsimustikule vastanud asutustest. Hambaarstide arv ettevõtte kohta jaguneb järgmiselt:
Hambaarste asutuses 1
Ettevõtete arv
15

2
8

3
4

5
1

15
1

x
1

Ühe asutuse puhul ei ole küsimustikus märgitud töötavate arstide arvu
Käte hügieen
Hambaraviasutusi, kellel on nii keskmine käte antiseptika kordade kui ka kinnaste arv 4,0 või suurem
on kõigest 2 ehk 6,7%. Keskmine käte antiseptika kordade ning kinnaste arv on väiksem minimaalest
nõutud kordade arvust 14 ettevõttel (46,7%) ning ülejäänud 14 hambaraviasutusel (46,7%) on üks või
teine parameeter alla 4,0. Tulpdiagrammid ida regiooni keskmiste käte antiseptika kordade ja kinnaste
arvu kohta on esitatud Lisas 3.
Autoklaavid ja indikaatorid
Mitte ühelgi ettevõttel ei ole kasutusel sterilisaatorina ainult kuulsterilisaatorit. Kuulsterilisaator on
küsimustiku alusel olemas 2 ettevõttes, kuid nendes asutustes on olemas lisaks ka kuumaõhukapp.
Sterilisaatori tüüp

Ettevõtete Teostatavad testid
arv
B-D B-D ; bio

bio

ei teosta

Auruautoklaav/kuumaõhukapp/kuulsterilisaator

18

9

2

1

6

Vaakumautoklaav/auruautoklaav/kuumaõhukapp 2

1

0

1

0

Vaakumautoklaav/kuulsterilisaator

10

5

2

2

1

0

0

0

0

0

Ei
ole
sterilisaatorit
kuulsterilisaator)

(või

on

ainult

Bioloogiliste testide teostamise sagedus varieerub kahest korrast kuus, kuni ühe korrani kvartalis.
Bowie-Dick testide teostamise sagedus varieerub ühest korrast nädalas, kuni ühe korrani kuus.
Pakendite kasutamine steriliseerimisel
Pakendatult steriliseerib hambaraviinstrumente 29 ettevõtet (96,7%), neist 17 asutusel on kasutusel
auruautoklaav/kuumaõhukapp ja/või kuulsterilisaator, 10 ettevõtet kasutab vaakumautoklaavi ning 2
9

asutusel on nii vaakum- kui ka auruautoklaav. Üks hambaravi asutus, kes kasutab auruautoklaavi, ei
steriliseeri instrumente pakendatult.
Sterilisaatori tüüp

Pakendab
Ei
instrumente pakenda

Auruautoklaav/kuumaõhukapp

17

1

Vaakumautoklaav/auruautoklaav/kuumaõhukapp 2

0

Vaakumautoklaav

10

0

Kokku

29

1

Nurk- ja sirgotsikute puhastamine/desinfitseerimine
Ida regiooni hambaraviettevõtetest kasutab valdav osa manuaalset nurk- ja sirgotsikute puhastamist
(46,7%). Teisi puhastamis/desinfitseerimisvõimalusi kasutatakse vähem.
Puhastusviis

Manuaalne Suruõhk Ühekordne m/ü m/s s/ü m/s/ü

Ettevõtete arv

14

3

0

6

4

2

1

ei
puhasta
0

Kontaktpindade puhastamine
Spetsiaalse lahusega puhastavad kontaktpindu kõik 30 ettevõtet.
Meditsiiniseadmed
Ida regioonis on 30-st küsimustikule vastanud hambaraviasutusest röntgenseade 27 asutusel, kellest 26
ettevõttel on kehtiv kiirgustegevusluba ning 1 hambaraviasutusel kiirgustegevusluba puudub.
Eestikeelne
Hooldustööd
kasutusjuhend
teostatud
CE/NB CE/- - on ei ole
dokumenteeritud
23
2
5 24 6
30
17
2
8 18 12
25

Märgistus

Hambaraviseade
Süljeimur
Röntgen (olemas 27
19
asutusel)

4

4 20

7

24

ja

0
0

ei
ole
teostatud
0
5

0

3

teostatud

Põhilised probleemid ida regioonis veebiküsimustiku põhjal:
• Keskmine käte antiseptika kordade ja/või kinnaste arv ühe patsiendi kohta on 93,3%
ettevõtetest alla 4,0;
• Autoklaavi/kuumaõhukapi
steriilsust
ei
kontrolli
7
asutust.
Korrektselt
(vaakumautoklaav- Bowie-Dick ja bioloogiline, auruautoklaav – bioloogiline) teostab
autoklaavi/kuumaõhukapi steriilsuse kontrolli vaid 3 asutust;
• 40% süljeimuritest puudub eestikeelne kasutusjuhend;
• Ühel ettevõttel, kellel on kasutusel ka röntgenaparaat, puudub kiirgustegevusluba;
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LÄÄNE REGIOON
Lääne regioonis vastas veebipõhisele küsimustikule 38 ettevõtet, mis moodustab 13,3% kõikidest
küsimustikule vastanud asutustest. Hambaarstide arv ettevõtte kohta jaguneb järgmiselt:
Hambaarste asutuses 1
2
3
4
5
8
21
Ettevõtete arv
30 3
1
1
1
1
1
Käte hügieen
Hambaraviasutusi, kellel on nii keskmine käte antiseptika kordade kui ka kinnaste arv 4,0 või suurem
on kõigest 1 ehk 2,6%. Keskmine käte antiseptika kordade ning kinnaste arv on väiksem minimaalest
nõutud kordade arvust 13 ettevõttel (34,2%) ning ülejäänud 24 hambaraviasutusel (63,2%) on üks või
teine parameeter alla 4,0. Tulpdiagrammid ida regiooni keskmiste käte antiseptika kordade ja kinnaste
arvu kohta on esitatud Lisas 4.
Autoklaavid ja indikaatorid
Mitte ühelgi ettevõttel ei ole kasutusel sterilisaatorina ainult kuulsterilisaatorit. Kuulsterilisaator on
küsimustiku alusel olemas 2 ettevõttes, kuid nendes asutustes on olemas lisaks ka kuumaõhukapp.
Sterilisaatori tüüp

Ettevõtete Teostatavad testid
arv
B-D B-D ; bio

bio

ei teosta

Auruautoklaav/kuumaõhukapp/kuulsterilisaator

11

6

1

1

3

Vaakumautoklaav/auruautoklaav/kuumaõhukapp 3

2

1

0

0

Vaakumautoklaav/kuulsterilisaator

24

17

6

0

1

0

0

0

0

0

Ei
ole
sterilisaatorit
kuulsterilisaator)

(või

on

ainult

Bioloogiliste testide teostamise sagedus varieerub kahest korrast kuus, kuni ühe korrani kvartalis.
Bowie-Dick testide teostamise sagedus varieerub ühest korrast nädalas, kuni ühe korrani kuus.
Pakendite kasutamine steriliseerimisel
Pakendatult steriliseerivad hambaraviinstrumente kõik 38 ettevõtet, neist 11 asutusel on kasutusel
auruautoklaav/kuumaõhukapp ja/või kuulsterilisaator, 24 ettevõtet kasutab vaakumautoklaavi ning 3
asutusel on nii vaakum- kui ka auruautoklaav.
Ei
Pakendab
Sterilisaatori tüüp
instrumente pakenda
Auruautoklaav/kuumaõhukapp

11

0

Vaakumautoklaav/auruautoklaav/kuumaõhukapp 3

0

Vaakumautoklaav

24

0

Kokku

38

0
11

Nurk- ja sirgotsikute puhastamine/desinfitseerimine
Lääne regiooni hambaraviettevõtetest kasutab valdav osa manuaalset nurk- ja sirgotsikute puhastamist
(44,7%) ning manuaalset puhastamist koos ühekordsete tarvikutega (26,3%). Teisi
puhastamis/desinfitseerimisvõimalusi kasutatakse vähem ning ainult suruõhuaparaati, ühekordseid
tarvikuid või kõiki kolme varianti koos ei kasuta ükski ettevõte.
ei
Puhastusviis
Manuaalne Suruõhk Ühekordne m/ü m/s s/ü m/s/ü
puhasta
Ettevõtete arv
17
0
0
10 9
2 0
0
Kontaktpindade puhastamine
Spetsiaalse lahusega puhastab kontaktpindu 37 ettevõtet (97,34%), 1 hambaraviasutus (2,63%)
küsimustiku põhjal kabinetis kontaktpindu ei puhasta.
Meditsiiniseadmed
Lääne regioonis on 38-st küsimustikule vastanud hambaraviasutusest röntgenseade 35 asutusel, kellel
kõigil on olemas ka kehtiv kiirgustegevusluba.
Küsimustiku põhjal puudub ühel asutusel nii hambaraviseade, süljeimur kui ka röntgenseade.
Tegemist on ilmselge veaga ning seetõttu on lääne regiooni puhul arvestatud andmete
analüüsimisel ainult 37 hambaraviasutust.
Eestikeelne
Hooldustööd
kasutusjuhend
teostatud
CE/NB CE/- - on ei ole
dokumenteeritud
21
4
12 24 13
32
13
4
20 18 19
25

Märgistus

Hambaraviseade
Süljeimur
Röntgen (olemas 35
22
asutusel)

5

8

20

15

32

ja

0
0

ei
ole
teostatud
5
12

0

3

teostatud

Põhilised probleemid lääne regioonis veebiküsimustiku põhjal:
• Keskmine käte antiseptika kordade ja/või kinnaste arv ühe patsiendi kohta on 97,4%
ettevõtetest alla 4,0;
• Autoklaavi/kuumaõhukapi
steriilsust
ei
kontrolli
4
asutust.
Korrektselt
(vaakumautoklaav- Bowie-Dick ja bioloogiline, auruautoklaav – bioloogiline) teostab
autoklaavi/kuumaõhukapi steriilsuse kontrolli vaid 7 asutust;
• Kontaktpindu ei puhastata 1 ettevõttes;

Vaatlustoimingute tulemused regioonide kaupa
PÕHJA REGIOON
Põhja regioonis viidi vaatlustoiminguid läbi 50 asutuses, neist 25 vastasid ka veebipõhisele
küsimustikule ning 25 ei vastanud. Hambaarstide arv ettevõtte kohta jaguneb järgmiselt:
Hambaarste asutuses 1
Ettevõtete arv
39

2
8

3
1

4
1

7
1

12

Käte hügieen ja nakkustõrje
Nii käte hügieeni kui ka nakkustõrje juhend on olemas 37 ettevõttel (74%). Ainult käte hügieeni
juhend on 3 ja ainult nakkustõrje juhend 2 hambaraviasutusel. Kumbagi juhendit pole 8 asutusel
(16%).

Käte hügieen
nakkustõrje
Ettevõtete arv 37

Mõlemad
ja Käte
Nakkustõrje juhendid
hügieen
puudu
3

2

8

Hambaarstide iga-aastane erialane täiendkoolitus
Vaatlustoimingute tulemuste põhjal on 60-tunnine maht täidetud või see ületatud 5 ettevõtte (10%)
hambaarstidel, osaliselt on maht täidetud 43 ettevõtte (86%) hambaarstidel ning üldse pole end
erialaselt täiendanud 2 asutuse (4%) hambaarstid.

Autoklaavid ja indikaatorid
Kõikidel ettevõtetel on kas auru- või vaakumautoklaav või kuumaõhukapp. Mitte ühelgi ettevõttel
pole mitut tüüpi sterilisaatoreid ega ka kuulsterilisaatoreid. Ainult keemilisi indikaatoreid
sterilisatsiooniprotsessi ajal kasutab vaatlustoimingute põhjal 8 hambaraviasutust ning lisaks teistele
indikaatoritele kasutab keemilisi teste 13 asutust.

Sterilisaatori tüüp

Ettevõtete
arv

Teostatavad testid
B-D
; bi
B-D
bio
o

ainult
keemiline

ei
teosta

Auruautoklaav/kuumaõhukapp

16

1

1

4

8

2

Vaakumautoklaav/auruautoklaav/kuu
maõhukapp

0

0

0

0

0

0

Vaakumautoklaav

34

24

6

3

0

1

Ei ole sterilisaatorit

0

0

0

0

0

0
13

Nurk- ja sirgotsikute puhastamine/desinfitseerimine
Põhja regiooni hambaraviettevõtetest kasutab valdav osa manuaalset nurk- ja sirgotsikute puhastamist
(58%). Teisi puhastamis/desinfitseerimisvõimalusi kasutatakse vähem.
Puhastusviis

Manuaalne Suruõhk Ühekordne m/ü m/s s/ü m/s/ü

Ettevõtete arv

29

8

0

4

8

0

1

ei
puhasta
0

Üldjuhul puhastatakse ettevõtetes nurk- ja sirgotsikuid manuaalselt pärast igat patsienti ning suruõhu
aparaati kasutatakse päeva lõpus, mõni asutus kasutab suruõhuaparaati ka pärast igat patisenti Kolmes
ettevõttes puhastati instrumente ainult käsitsi ja tööpäeva lõpus ning ühes asutuses vastavalt
vajadusele, kuid tööpäeva lõpus kindlasti.
Kontaktpindade puhastamine
Spetsiaalse lahusega puhastatakse kontaktpindu 49 hambaraviasutuses.
vaatlustoimingute põhjal kontaktpindu spetsiaalse vahendiga ei puhastata.

Ühes

asutuses

Meditsiiniseadmed
Põhja regioonis on 50-st vaatlustoimingul osalenud hambaraviasutusest röntgenseade 39 asutusel.
Eestikeelne
Hooldustööd
kasutusjuhend
teostatud
ja
CE/NB CE/- - on ei ole
dokumenteeritud
34
7
9 34 16
48
31
7
12 32 18
48
34
1
15 39 11
42

Märgistus

Hambaraviseade
Süljeimur
Autoklaav
Röntgen (olemas 39
30
asutusel)

1

8

28

11

31

ei ole teostatud
2
2
8
8

Põhilised probleemid põhja regioonis vaatlustoimingute põhjal:
• Erialased koolitused 60-tunnise mahuga aastas on läbimata 90% hambaarstidest;
• Autoklaavi/kuumaõhukapi steriilsust ei kontrolli 11 asutust (22%), neist 3 ei kasuta
ühtegi indikaatorit ning 8 ettevõtet kasutab küll keemilisi teste, kuid need ei näita, kas
sterilisaator töötab korrektselt või ei;
• Kontaktpindu ei puhastata 1 ettevõttes;
• CE märk puudub 30% ettevõtete autoklaavidel ning 24% ettevõtete süljeimuritel, ka
hambaraviseadmetel ja röntgenitel esineb puudulikku märgistust, kuid seda esineb
vähem;
• Röntgenseadme perioodiline hooldus on teostamata 20,5% asutustest, kus on
röntgenseade kasutusel;

LÕUNA REGIOON
Lõuna regioonis viidi vaatlustoiminguid läbi 12 asutuses, neist 9 vastasid ka veebipõhisele
küsimustikule ning 3 ei vastanud. Hambaarstide arv ettevõtte kohta jaguneb järgmiselt:
Hambaarste asutuses 1
Ettevõtete arv
8

2
3

3
1
14

Käte hügieen ja nakkustõrje
Nii käte hügieeni kui ka nakkustõrje juhend on olemas 5 ettevõttel (41,7%). Ainult nakkustõrje juhend
on 4 hambaraviasutusel ning kumbagi juhendit pole 3 asutusel (25%).

Käte hügieen
nakkustõrje
Ettevõtete arv 5

Mõlemad
ja Käte
Nakkustõrje juhendid
hügieen
puudu
0

4

3

Hambaarstide iga-aastane erialane täiendkoolitus
Vaatlustoimingute tulemuste põhjal on 60-tunnine maht täidetud või see ületatud 2 ettevõtte (16,7%)
hambaarstidel ning osaliselt on maht täidetud 10 ettevõtte (83,3%) hambaarstidel.

Autoklaavid ja indikaatorid
Kõikidel ettevõtetel on kas auru- või vaakumautoklaav. Mitte ühelgi ettevõttel pole mitut tüüpi
sterilisaatoreid ega ka kuulsterilisaatoreid. Ainult keemilisi indikaatoreid sterilisatsiooniprotsessi ajal
kasutab vaatlustoimingute põhjal 3 hambaraviasutust ning lisaks teistele indikaatoritele kasutab
keemilisi teste 2 asutust. Üks asutus ei kontrolli vaatlustoimingute põhjal üldse autoklaavi steriilsust.

Sterilisaatori tüüp

Ettevõtete
arv

Teostatavad testid
B-D
; bi
B-D
bio
o

ainult
keemiline

ei
teosta

Auruautoklaav/kuumaõhukapp

9

1

1

3

3

1

Vaakumautoklaav/auruautoklaav/kuu
maõhukapp

0

0

0

0

0

0

Vaakumautoklaav

3

3

0

0

0

0

Ei ole sterilisaatorit

0

0

0

0

0

0

Nurk- ja sirgotsikute puhastamine/desinfitseerimine
Lõuna regiooni hambaraviettevõtetest kasutab valdav osa manuaalset nurk- ja sirgotsikute puhastamist
(50%). Teisi puhastamis/desinfitseerimisvõimalusi kasutatakse vähem.
15

Puhastusviis

Manuaalne Suruõhk Ühekordne m/ü m/s s/ü m/s/ü

Ettevõtete arv

6

1

0

1

3

0

1

ei
puhasta
0

Kõikides ettevõtetes puhastatakse nurk- ja sirgotsikuid manuaalselt pärast igat patsienti ning suruõhu
aparaati kasutatakse päeva lõpus, mõni asutus kasutab suruõhuaparaati ka pärast igat patisenti.
Kontaktpindade puhastamine
Spetsiaalse lahusega puhastatakse kontaktpindu kõigis 12 hambaraviasutuses.
Meditsiiniseadmed
Lõuna regioonis on 12-st vaatlustoimingul osalenud hambaraviasutusest röntgenseade 11 asutusel.

1
3
1

6
4
6

Eestikeelne
Hooldustööd
kasutusjuhend
teostatud
ja
on ei ole
dokumenteeritud
7
5
9
7
5
9
10 1
9

0

5

9

Märgistus
CE/NB CE/- Hambaraviseade
5
Süljeimur
5
Autoklaav
5
Röntgen (olemas 11
6
asutusel)

2

7

ei ole teostatud
3
3
3
4

Põhilised probleemid lõuna regioonis vaatlustoimingute põhjal:
• Erialased koolitused 60-tunnise mahuga aastas on läbimata 83,3% hambaarstidest;
• Autoklaavi/kuumaõhukapi steriilsust ei kontrolli 4 asutust (33,3%), neist 1 ei kasuta
ühtegi indikaatorit ning 3 ettevõtet kasutab küll keemilisi teste, kuid need ei näita, kas
sterilisaator töötab korrektselt või ei;
• 50% ettevõtete hambaraviseadmel või autoklaavil, 41,6% ettevõtete röntgenil ning
33,3% ettevõtete süljeimuril on puudu CE märk;
• Röntgenseadme perioodiline hooldus on teostamata 36,4% asutustest, kus on
röntgenseade kasutusel, 25% ettevõtetest on teostamata hambaraviseadme või
süljeimuri perioodiline hooldus;

IDA REGIOON
Ida regioonis viidi vaatlustoiminguid läbi 6 asutuses, neist 1 vastas ka veebipõhisele küsimustikule
ning 5 ei vastanud. Hambaarstide arv ettevõtte kohta jaguneb järgmiselt:
Hambaarste asutuses 1
Ettevõtete arv
4

2
2

Käte hügieen ja nakkustõrje
Nii käte hügieeni kui ka nakkustõrje juhend on olemas 2 ettevõttel (33,3%). Ainult käte hügieeni
juhend on 2 ja ainult nakkustõrje juhend 1 hambaraviasutusel.
Käte hügieen
nakkustõrje
Ettevõtete arv 2

Mõlemad
ja Käte
Nakkustõrje juhendid
hügieen
puudu
2

1

0
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Hambaarstide iga-aastane erialane täiendkoolitus
Vaatlustoimingute tulemuste põhjal pole 60-tunnine maht täidetud või see ületatud mitte ühelgi
vaatlustoimingus osalenud ettevõtte hambaarstil, osaliselt on maht täidetud 4 ettevõtte (86%)
hambaarstidel ning üldse pole end erialaselt täiendanud 2 asutuse (4%) hambaarstid.

Autoklaavid ja indikaatorid
Kõikidel ettevõtetel on kas auru- või vaakumautoklaav. Mitte ühelgi ettevõttel pole mitut tüüpi
sterilisaatoreid ega ka kuulsterilisaatoreid. Ainult keemilisi indikaatoreid sterilisatsiooniprotsessi ajal
kasutab vaatlustoimingute põhjal 2 hambaraviasutust ning lisaks teistele indikaatoritele kasutab
keemilisi teste 4 asutust.
Teostatavad testid
Ettevõtete
Sterilisaatori tüüp
B-D
; bi ainult
ei
arv
B-D
bio
o keemiline
teosta
Auruautoklaav/kuumaõhukapp

3

0

2

0

1

0

Vaakumautoklaav/auruautoklaav/kuu
maõhukapp

0

0

0

0

0

0

Vaakumautoklaav

3

1

1

0

1

0

Ei ole sterilisaatorit

0

0

0

0

0

0

Nurk- ja sirgotsikute puhastamine/desinfitseerimine
Ida regiooni hambaraviettevõtetest kasutab valdav osa manuaalset nurk- ja sirgotsikute puhastamist
koos ühekordsete tarvikutega (50%). Teisi puhastamis/desinfitseerimisvõimalusi kasutatakse vähem.
Puhastusviis

Manuaalne Suruõhk Ühekordne m/ü m/s s/ü m/s/ü

Ettevõtete arv

1

0

0

3

0

0

2

ei
puhasta
0

Ühes hambaraviasutuses puhastatakse nurk- ja sirgotsikuid manuaalselt ühe korra päevas ning
suruõhuaparaati päeva lõpus.
Kontaktpindade puhastamine
Spetsiaalse lahusega puhastatakse kontaktpindu kõigis 6 hambaraviasutuses.
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Meditsiiniseadmed
Ida regioonis on 6-st vaatlustoimingul osalenud hambaraviasutusest röntgenseade kõigil asutustel.

Hambaraviseade
Süljeimur
Autoklaav

4
4
4

1
1
1

1
1
1

Eestikeelne
Hooldustööd
kasutusjuhend
teostatud
ja
on ei ole
dokumenteeritud
3
3
6
3
3
6
3
3
4

Röntgen

6

0

0

5

Märgistus
CE/NB CE/- -

1

6

ei ole teostatud
0
0
2
0

Põhilised probleemid ida regioonis vaatlustoimingute põhjal:
• Erialased koolitused 60-tunnise mahuga aastas on läbimata 100% hambaarstidest;
• Autoklaavi/kuumaõhukapi steriilsust ei kontrolli 2 asutust (33,3%), mõlemad ettevõtted
kasutavad küll keemilisi teste, kuid need ei näita, kas sterilisaator töötab korrektselt või
ei;

LÄÄNE REGIOON
Lääne regioonis viidi vaatlustoiminguid läbi 10 asutuses, neist 4 vastasid ka veebipõhisele
küsimustikule ning 6 ei vastanud. Hambaarstide arv ettevõtte kohta jaguneb järgmiselt:
Hambaarste asutuses 1
Ettevõtete arv
7

2
2

3
1

Käte hügieen ja nakkustõrje
Nii käte hügieeni kui ka nakkustõrje juhend on olemas 6 ettevõttel (60%). Ainult käte hügieeni juhend
on 2 hambaraviasutusel. Kumbagi juhendit pole 2 asutusel (20%).

Käte hügieen
nakkustõrje
Ettevõtete arv 6

Mõlemad
ja Käte
Nakkustõrje juhendid
hügieen
puudu
2

0

2

Hambaarstide iga-aastane erialane täiendkoolitus
Vaatlustoimingute tulemuste põhjal on 60-tunnine maht täidetud või see ületatud 5 ettevõtte (10%)
hambaarstidel, osaliselt on maht täidetud 43 ettevõtte (86%) hambaarstidel ning üldse pole end
erialaselt täiendanud 2 asutuse (4%) hambaarstid.
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Autoklaavid ja indikaatorid
Kõikidel ettevõtetel on kas auru- või vaakumautoklaav. Mitte ühelgi ettevõttel pole mitut tüüpi
sterilisaatoreid ega ka kuulsterilisaatoreid. Ainult keemilisi indikaatoreid sterilisatsiooniprotsessi ajal
kasutab vaatlustoimingute põhjal 1 hambaraviasutus ning lisaks teistele indikaatoritele kasutab
keemilisi teste 5 asutust.

Sterilisaatori tüüp

Ettevõtete
arv

Teostatavad testid
B-D
; bi
B-D
bio
o

ainult
keemiline

ei
teosta

Auruautoklaav/kuumaõhukapp

1

1

0

0

0

0

Vaakumautoklaav/auruautoklaav/kuu
maõhukapp

0

0

0

0

0

0

Vaakumautoklaav

9

7

1

0

1

0

Ei ole sterilisaatorit

0

0

0

0

0

0

Nurk- ja sirgotsikute puhastamine/desinfitseerimine
Lääne regiooni hambaraviettevõtetest kasutab valdav osa manuaalset nurk- ja sirgotsikute puhastamist
(60%). Teisi puhastamis/desinfitseerimisvõimalusi kasutatakse vähem.
Puhastusviis

Manuaalne Suruõhk Ühekordne m/ü m/s s/ü m/s/ü

Ettevõtete arv

6

1

0

0

3

0

0

ei
puhasta
0

Üldjuhul puhastatakse ettevõtetes nurk- ja sirgotsikuid manuaalselt pärast igat patsienti ning suruõhu
aparaati kasutatakse päeva lõpus, mõni asutus kasutab suruõhuaparaati ka pärast igat patisenti, kuid
ühes ettevõttes puhastatakse nurk- ja sirgotsikuid vaid 2 korda päevas. Lisaks kasutatakse ka
suruõhuaparaati kaks korda päevas, kuid nurk- ja sirgotsikute pealispind tuleb puhastada pärast igat
patsienti.
Kontaktpindade puhastamine
Spetsiaalse lahusega puhastatakse kontaktpindu kõigis 10 hambaraviasutuses.
19

Meditsiiniseadmed
Lääne regioonis on 10-st vaatlustoimingul osalenud hambaraviasutusest röntgenseade kõigil asutusel.

Hambaraviseade
Süljeimur
Autoklaav

9
9
7

1
1
1

0
0
2

Eestikeelne
Hooldustööd
kasutusjuhend
teostatud
ja
on ei ole
dokumenteeritud
5
5
8
5
5
8
6
4
7

Röntgen

8

0

2

5

Märgistus
CE/NB CE/- -

5

9

ei ole teostatud
2
2
3
1

Põhilised probleemid lääne regioonis vaatlustoimingute põhjal:
• Erialased koolitused 60-tunnise mahuga aastas on läbimata 80% hambaarstidest;
• Meditsiiniseadmetel on ligikaudu 50% ettevõtetest puudu eestikeelsed kasutusjuhendid;

Järeldused
Küsimustiku põhjal on väga vähe hambaraviasutusi, kus keskmine käte antiseptika kordade arv ning
keskmine kinnaste arv ühe patsiendi kohta oleks üle miinimumi ehk 4 korda antiseptikat ja 4 kinnast
ühe patsiendi kohta. Samas vaatlustoimingute põhjal on suuremal osal asutustest olemas käte hügieeni
ja nakkustõrje juhendid, kuid paljudel asub käte hügieeni juhend sahtlis, mitte kätepesu koha juures.
Sellest tulenevalt võib hambaarstidel ning nende assistentidel teoorias olla selge, kuidas ja kui palju
tuleb teha käte antiseptikat, kuid töö käigus see protseduur ununeb.
Nii küsimustiku kui ka vaatlustoimingute põhjal võib öelda, et hambaravi personal ei tunne
autoklaavide/kuumaõhukappide tööprotsesse (ei tunne seadmeid, millega igapäevaselt töötavad) ning
seoses sellega kasutatakse steriliseerimisprotsesside kontrollimisel valesid indikaatoreid ning
kasutatakse pakendatud (või valesid pakendeid) instrumente seadmetes, kus see pole lubatud.
Nurk- ja sirgotsikuid puhastatakse üldjuhul nõuetekohaselt, on ka asutusi, kes teevad isegi rohkem, kui
vaja: puhastavad instrumente käsitsi ning seejärel suruõhuaparaadis. Samas leidub nii küsimustiku kui
ka vaatlustoimingu põhjal asutusi, kus nurk- ja sirgotsikuid ei puhastata või ei tehta seda piisava
sagedusega, näiteks puhastatakse nurk- ja sirgotsikuid vaid tööpäeva lõpus.
Kontaktpindu ei puhasta spetsiaalse vahendiga vaid mõni üksik ettevõte.
Liialt paljudel meditsiiniseadmetel puudub CE märk ja NB number. Ilma CE märgita
meditsiiniseadmeid ei tohi Eestis (Euroopa Liidus) kasutada. CE märke ei pea olema seadmetel, mis
on soetatud enne 2004. aastat, kui Eesti ei olnud veel Euroopa Liidu liige või kui seade on toodetud
enne 1993. aastat, kui seadmetele (elektri- med.seadmetele, mänguasjadele jms) hakati lisama CE
märgistust. Sellel põhjusel võib ka CE märgi ja NB numbrita seadmete arv olla nii suur. Küsimustiku
põhjal tuli ka tagasisidet, et ei leita seadmel vastavat sedelit, kus need andmed peal peaksid olema.
Eesti seaduste kohaselt peab meditsiiniseadmetel olema eestikeelne kasutusjuhend. Professionaalseks
kasutamiseks mõeldud meditsiiniseadme kasutusjuhend ei pea olema tõlgitud täiel määral eesti keelde,
kuid seadme professionaalne kasutaja peab tagama selle olemasolu seadme kasutuskohas. Sihtuuringu
tulemused näitavad, et meditsiiniseadmete eestikeelset kasutusjuhendit ei ole keskmiselt 20%
asutustest. Eestikeelse kasutusjuhendi puudumist põhjendatakse näiteks sellega, et personal oskab
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väga hästi mõnda võõrkeelt (vene, inglise, saksa), mistõttu ei peeta vajalikuks kabinette varustada
seadmete eestikeelsete kasutusjuhenditega.
Meditsiiniseadmeid hooldatakse üldiselt nõuete kohase ajaperioodi jooksul, kuid leidub ka asutusi,
kelle meditsiiniseadmed pole hooldatud juba üle kahe aasta. Kui küsimustiku põhjal selgus, et
hoolduse dokumenteerimisega pole probleeme ning seda tehakse korralikult, siis vaatlustoimingute
ajal selgus, et tõendus hoolduse läbimise kohta on küll olemas (arved), kuid neid pole asutused
kohapeal, vaid on näiteks raamatupidaja valduses, mistõttu ei saa sajaprotsendiliselt kindel olla, et
hooldus siiski tehtud on.
Sihtuuringu raames selgus, et suurem osa hambaarste ei ole teadlikud nõudest end erialaselt täiendada
60 tunni ulatuses aasta jooksul. Hambaarstidel on senini olnud teadmine, et erialaseid koolitusi tuleb
läbida 5 aasta jooksul 150 tundi, mis teeb aastas 30 tundi. Seetõttu oli seadustest tulenev nõue täidetud
vaid osaliselt 82% hambaraviasutuste hambaarstidel, 6% hambaarstidest ei ole kalendriaasta jooksul
läbinud ühtegi koolitust.

Soovitused
Käte hügieeni ja nakkustõrje nõuete täitmiseks peaksid kõik hambaraviasutused tagama käte hügieeni
ja nakkustõrje juhendite olemasolu igas hambaravikabinetis või vähemalt asutuses. Käte hügieeni
juhendist on kõige rohkem kasu käte pesemise koha ehk kraanikausi juures, mitte sahtlis. Kuna paljud
arstid kurdavad koolituste vähesuse üle, tuleks igal aastal läbida ka hügieenialane koolitus, et kiire
töötempo tõttu käte hügieen ununema ei kipuks. Oluline on ka käte hügieeni teostamiseks vajalike
ainete ja vahendite olemasolu ja nahasõbralikkus. Käte hügieen ei ole erialapõhine – arstidele, õdedele
ja hooldustöötajatele kehtivad ühesugused reeglid. See tähendab, et hügieenireeglid peavad olema
üheselt mõistetavad ning neid peab ühtmoodi järgima kogu personal.
Käsi pesta nii tihti kui vajalik ja nii vähe kui võimalik. Üleliigne käte pesemine kahjustab käenahka –
hävitab hüdrolipiidkihi. Erand on, kui on kokkupuude Clostridium difficile ja noro viirusega
patsientidega, siis tuleb enne antiseptika teostamist iga kord eelnevalt käed pesta. Käte pesemine
hävitab käenahal kuni 80% transientsest mikrofloorast.
Käte hügieenilise antiseptika abil hävitatakse ja vähendatakse mikroorganisme kätel. Kaitsekinnaste
kasutamine ei asenda käte antiseptikat. Keskmiselt, vastavalt nõuetele on protseduuri/toimingu
käteantiseptika teostamise kordade arv ühe töötaja kohta 4 korda.
Käteantiseptika teostamine:
Enne ja pärast otsest kokkupuudet patsiendi/kliendiga;
Enne steriilsete pakendite võtmist;
Enne puhaste/desinfitseeritud tarvikute võtmist;
Enne ja pärast kaitsekinnaste kasutamist.
Kaitsekindad on patsiendi-, töötaja- ja protseduuripõhised, seega vaid ühekordseks kasutamiseks.
Kaitsekinnaste peamine ülesanne on takistada käte kaudu levivate mikroorganismide edasikandumist
patsiendile ja tervishoiutöötaja saastumist patsiendi mikroflooraga. Pärast kokkupuudet patsiendi
saastunud kehapiirkondadega või keskkonnaga tuleb kasutatud kindad eemaldada ja teostada käte
antiseptika. Enne teiste toimingute sooritamist samal patsiendil tuleb võtta kasutusele uued
kaitsekindad, kui uus tegevus seda nõuab.
Hambaravipersonal peab lähemalt tutvuma autoklaavidega/kuumaõhukappidega, millega nad
igapäevaselt töötavad. See tagaks, et steriliseerimisprotsesse ei testita valede indikaatoritega või ei
testita väheste indikaatoritega. Näiteks on mitmetel ettevõtetel kasutusel autoklaav Melag Euroklav
23V-S, mida väga sagedasti peetakse S-tüüpi ehk auruautoklaaviks (sest mudeli number lõpeb „S“
tähega). Tegelikult on tegemist B-tüüpi ehk vaakumautoklaaviga, millele tuleb lisaks bioloogilisele
testile teha ka Bowie-Dick testi. Seadmete tundma õppimisel on suuresti kasuks seadme
kasutusjuhendi olemasolu.
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Auruautoklaave (S-tüüpi) tuleb kontrollida kord kuus bioloogilise indikaatoriga. Soovituslik on
paigutada autoklaavi viis indikaatorit - üks igasse nurka ja üks keskele. Testi sooritamise aeg tuleb
dokumenteerida. Selleks võib kasutada näiteks kaustikut, kuhu märgitakse testi aeg, selle läbiviija ja
tulemused (kinnitatakse allkirjaga). Bioloogilise testi tulemuste teada saamiseks on vajalik ka
inkubaator. Bioloogilist testi ei pea füüsilisel kujul säilitama, kui selle teostamine ja tulemused on
korralikult ja kõigile arusaadavalt dokumenteeritud.
Vaakumautoklaave (B-tüüpi) tuleb kontrollida kord nädalas Bowie-Dick testiga ja kord kuus
bioloogilise testiga. Vaakumautoklaavidel on olemas B-D testi teostamiseks vajalik programm. B-D
testid tuleb säilitada (näiteks kaustikus), testile tuleb märkida teostamise kuupäev ja läbiviija
(kinnitatud allkirjaga).
Lisaks bioloogilisele ja B-D testile pannakse igasse pakendisse vaakumautoklaavi puhul ja igale
kandikule(partiile) auruautoklaavi puhul ka keemiline indikaator, mis on hambaarsti jaoks ainuke
vahetu tõend selle kohta, kas instrument on steriilne või mitte.
Hambaraviinstrumentide steriliseerimiseks ei ole sobilikud kuulsterilisaatorid! Kuigi
kuulsterilisaatorid saavutavad temperatuuri kuni 230-250 kraadi, ei tohi seda tüüpi seadet kasutada
hambaravis instrumentide steriliseerimiseks, kuna tootjad on kuulsterilisaatorite kasutamist ettenäinud
ainult juuksurite ja kosmeetikute töös. Abiks on lihtne reegel: meditsiiniseadmeid tohib
desinfitseerida/steriliseerida ainult meditsiiniseadmetega.
Meditsiiniseadmete kasutusjuhendite tõlkimise eest vastutab seadme levitaja, seadme professionaalne
kasutaja peab vaid tagama selle olemasolu meditsiiniseadme kasutuskohas. Kõik hambaraviasutused,
kellel veel pole eestikeelseid meditsiiniseadmete kasutusjuhendeid, peaksid need küsima seadme neile
müünud ettevõttelt.
Meditsiiniseadmeid tuleb hooldada vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui on ettenäinud tootja
seadme kasutusjuhendis/tehnilises dokumentatsioonis. Seadmete hooldus tuleb samuti
dokumenteerida: hoolduse kuupäev, selle teostaja ning andmete kinnitus allkirjaga.
Meditsiiniseadmeid võib hooldada selleks pädev ja volitatud isik.
Hambaraviinstrumentide puhastamine
Instrumendid nagu puurid, freesid ja lihvimis- ning poleerimisvahendid, 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, seejärel kuivatada.
Hambaraviinstrumentide 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. Vannil peab olema märgitud lahuse nimetus,
kontsentratsioon ja toimeaeg. 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 tuleb 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. Sirg- ja nurkotsikud ning turbiine ei tohi asetada vedeliku sisse. Nende
desinfektsioonil töödeldakse välispinnad sobiva kiirdesinfektsioonivahendiga ülepühkimise teel.
Sisemiste pindade puhastamiseks ja desinfitseerimiseks kasutada tarvikute tootja poolt lubatud
spetsiaalset puhastus/desinfitseerivat vahendit või seadet, mis mehaaniliselt puhastab ja hooldab
sisepindu.
Termiline desinfitseerimine - 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
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kitsaste õõntega instrumentide masinpuhastusel on õõnte läbivoolutamise tagamiseks vaja kasutada
eriseadiseid.
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LISA 2
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LISA 3
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LISA 4
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LISA 5
Desinfektsioonilahused
Desinfektsioonilahused võivad olla vastavalt oma sihtotstarbele nii biotsiidid kui ka
meditsiiniseadmed.
1. CE märk vajalik
Meditsiiniseadmete desinfitseerimiseks kasutatavad lahused on meditsiiniseadmed ja
nende pakendite märgistusel peab olema CE XXXX märk , kus xxxx- neljakohaline
number näitab vastavushindamisesse kaasatud teavitatud asutuse numbrit ( alus:
meditsiiniseadmete liigitamise reegel nr 15). Näiteks hambaravis kasutatavate
instrumentide desinfitseerimine pärast hambaravis kasutamist, puuriotsikute
desinfitseerimine).
2. CE märk puudub
Meditsiiniseadmete jt pindade puhastamiseks ja desinfitseerimiseks kasutatavad
lahused on biotsiidid ja nende märgistusel ei ole CE märki, kuid märgistusel peab
olema biotsiidi registreerimise number. Näiteks hambaravitooli istmekatte
desinfitseerimine pärast patsiendi külastust.
3. CE märk puudub
Naha puhastusvahendid (välja arvatud haavaloputusvahendid) on biotsiidid ja
nende pakendite märgistusel ei ole CE märki, märgistusel peab olema biotsiidi
registreerimise number.
Näide: hambaarst desinfitseerib käsi enne meditsiiniliste kinnaste kätte panekut ning
ka pärast kinnaste eemaldamist.
Kokkuvõte
 meditsiiniseadmete desinfitseerimiseks – meditsiiniseade; CE-märk
 nahapuhastusvahendid – biotsiid; CE-märgita, biotsiidi registreerimise number
 üld-desinfektsioonivahendid – biotsiid; CE-märgita, biotsiidi registreerimise
number
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LISA 6
Hambaravi küsimustik kätehügieeni, kaitsekinnaste kasutamise ja instrumentide/tarvikute
dekontamineerimise ning meditsiiniseadmete kohta.
Informatsioon täitja kohta
Ees- ja perekonnanimi Teksti sisestamiseks klõpsake siin.
Ametipositsioon Teksti sisestamiseks klõpsake siin.
Kontakttelefon Teksti sisestamiseks klõpsake siin.
E-posti aadress Teksti sisestamiseks klõpsake siin.
Asutuse nimi Teksti sisestamiseks klõpsake siin.
Aadress Teksti sisestamiseks klõpsake siin.
Informatsioon asutuse kohta
Mitu hambaarsti töötab asutuses? Teksti sisestamiseks klõpsake siin.
Mitu hambaravitooli on asutuses? Teksti sisestamiseks klõpsake siin.
I osa

Kätehügieen, kaitsekinnaste kasutamine, instrumentide/tarvikute
dekontamineerimine

Üldandmed
Käteantiseptikumi kulu 9 kuu jooksul
Teksti sisestamiseks klõpsake siin. liitrit.
Kaitsekinnaste kulu 9 kuu jooksul Teksti sisestamiseks klõpsake siin. karpi*.
*Ühes karbis onTeksti sisestamiseks klõpsake siin.kinnast.
Patsientide/klientide arv 9 kuu jooksul Teksti sisestamiseks klõpsake siin..
Instrumentide/tarvikute dekontamineerimine
Pesemine
☐

masinpesu

☐

käsitsi pesu

Desinfitseerimine
☐

pesur (kuumdesinfiktsioon)

☐

lahuses (keemiline desinfiktsioon)

Steriliseerimine
☐

autoklaav
☐ B-tüüpi autoklaav

☐

kuumaõhukapp

☐

kuulsterilisatsioon

☐ S-tüüpi autoklaav

Steriilsed pakendid suletakse ☐ keevisõmblusega

☐ kleepribaga

Millist sterilisatsiooniindikaatorit kasutate?
Mark Teksti sisestamiseks klõpsake siin.
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Tootja Teksti sisestamiseks klõpsake siin.
Autoklaavi/kuumaõhukapi testimine
☐

Bowie-Dick test

testi sagedus Teksti sisestamiseks klõpsake siin.

☐

bioloogiline indikaator-test

testi sagedus Teksti sisestamiseks klõpsake siin.

Nurk- ja sirgotsikute puhastamine/desinfitseerimine
☐

manuaalne (lahusega)

Lahuse nimetus Teksti sisestamiseks klõpsake siin.

☐

spetsiaalne aparaat suruõhuga

☐

ühekordsed

Kontaktpindade puhastamine ja desinfitseerimine
☐

spetsiaalne lahus

Lahuse nimetus Teksti sisestamiseks klõpsake siin.

☐

muu

Nimetus Teksti sisestamiseks klõpsake siin.

II osa
Meditsiiniseadmed
Hambaravikabinetis kasutatavad elektrilised meditsiiniseadmed
Hambaraviseade/hambaravitool
Seadme nimetus Teksti sisestamiseks klõpsake siin.
Seadme tootja Teksti sisestamiseks klõpsake siin.
NB* number Teksti sisestamiseks klõpsake siin.

☐

CE märk

☐

eestikeelne kasutusjuhend

☐

hooldustööd on dokumenteeritud, hooldustööde teostaja Teksti sisestamiseks klõpsake siin.

Süljeimur
Seadme nimetus Teksti sisestamiseks klõpsake siin.
Seadme tootja Teksti sisestamiseks klõpsake siin.
NB* number Teksti sisestamiseks klõpsake siin.

☐

CE märk

☐

eestikeelne kasutusjuhend

☐

hooldustööd on dokumenteeritud, hooldustööde teostaja Teksti sisestamiseks klõpsake siin.

Röntgenseade
Seadme nimetus Teksti sisestamiseks klõpsake siin.
Seadme tootja Teksti sisestamiseks klõpsake siin.
☐

CE märk

NB* number Teksti sisestamiseks klõpsake siin.

☐

eestikeelne kasutusjuhend

☐

hooldustööd on dokumenteeritud, hooldustööde teostaja Teksti sisestamiseks klõpsake siin.

☐

kiirgustegevusluba ning selle kehtivus Teksti sisestamiseks klõpsake siin.

Seadme kiirguse väljundparameetrite testimise aeg ning teostaja Teksti sisestamiseks klõpsake siin.
Muud eriseadmed (kui on)
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1)
Seadme nimetus Teksti sisestamiseks klõpsake siin.
Seadme tootja Teksti sisestamiseks klõpsake siin.
☐

CE märk

NB* number Teksti sisestamiseks klõpsake siin.

☐

eestikeelne kasutusjuhend

☐

hooldustööd on dokumenteeritud, hooldustööde teostaja Teksti sisestamiseks klõpsake siin.

2)
Seadme nimetus Teksti sisestamiseks klõpsake siin.
Seadme tootja Teksti sisestamiseks klõpsake siin.
☐

CE märk

NB* number Teksti sisestamiseks klõpsake siin.

☐

eestikeelne kasutusjuhend

☐

hooldustööd on dokumenteeritud, hooldustööde teostaja Teksti sisestamiseks klõpsake siin.

*NB ehk Notified Body (Teavitatud asutus) on vastavushindamisasutus, kellel on õigus teha
meditsiiniseadme nõuetele vastavuse tõendamiseks vajalikke vastavushindamise protseduure.
Teavitatud asutuse neljanumbriline tunnuskood on märgitud seadmel CE märgistuse kõrvale või alla.
NB numbrit ei ole I klassi meditsiiniseadmetel.
Näide:
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LISA 7
Haldus- ja korrakaitseorgan: Terviseamet
registrikood 70008799
Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn, tel 6943500, faks 6943501, e-post kesk@terviseamet.ee

Vaatlustoimingu protokoll nr...................

....................... 2014

1. Meditsiiniseadme seaduse § 33-34, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 23 lg 1-2 ja §
44-45 ning rahvatervise seaduse § 4 p 10, § 131 lg 4, § 15 lg 1 ja § 16 alusel teostas
vaatlustoimingu
ameti............................................................................................
.......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................
(osakonna/talituse nimi, ametniku nimi ja ametinimetus, telefon)
2. Vaatlustoimingu eesmärk:
 kontrollida
hambaraviasutustes
kasutatavate
meditsiiniseadmete
vastavust
meditsiiniseadme seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide sätetele;
 kontrollida hambaraviasutuse tegevuse vastavust nakkushaiguste ennetamise ja tõrje
seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide sätetele;
 kontrollida hambaraviasutuse tegevuse vastavust rahvatervise seaduse ja selle alusel
kehtestatud õigusaktide sätetele.
3. Vaadeldava
tervishoiuteenust
osutava
isiku
nimi
ja
registrikood:
...........................................................................................................................................
Aadress: ............................................................................................................................
Telefon: ............................................................................................................................
E-post: ..............................................................................................................................
Vaatlustoimingu juures viibis ..........................................................................................
.......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................
(tervishoiuteenuse osutaja esindaja nimi, ametinimetus, e-post)
4. Hambaravikabinette asutuses:.........................................................................................
5. Kas asutuses on olemas käte hügieeni juhend?
☐
Jah
☐
Ei
6. Kas asutuses on olemas muud nakkustõrje juhendid?
☐
Jah
☐
Ei
Kui jah siis millised?
........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................
7. Millised koolitused on asutuses töötavad tervishoiuteenuse osutajad viimase aasta jooksul
läbinud ja millises mahus? (vajalik maht 60h/a).
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................
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8. Mitu komplekti hambaraviinstrumente on asutuses?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................
9. Käte antiseptikum (nimetus)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................
10. Instrumentide/tarvikute dekontamineerimine
Pesemine
☐
Masinpesu
☐
Käsitsi pesu
Märkused:...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
Desinfitseerimine
☐
Pesur (kuumdesinfektsioon)

temperatuuril .....................................................C˚

Lahuses (keemiline desinfektsioon) kontsentratsioon..........................................
toimeaeg.....................................................
Märkused:...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
☐

Steriliseerimine
☐
B-tüüpi autoklaav (vaakum autoklaav)
☐
☐

kordade arv.............................................................

S-tüüpi autoklaav (auru autoklaav)
☐

☐

Bowie-Dick test

Indikaator test

kordade arv.............................................................

Kuumaõhukapp

☐
Indikaator test
kordade arv.............................................................
Märkused:.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
11. Nurk- ja sirgotsikute puhastamine ja desinfitseerimine
☐
käsitsi
lahuse nimetus ..........................................................................................
puhastamine sagedus ................................................................................
☐
aparaat suruõhuga
puhastamise sagedus......................................................................
☐

ühekordsed tarvikud
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Märkused:...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
12. Kontaktpindade desinfitseerimiseks kasutatava aine nimetus(ed)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................
13. Meditsiiniseadmed kabinetis nr......................................................................................
NB! Kui asutuses on rohkem kui üks kabinet, täita ülejäänud kabinettide meditsiiniseadmete
tabelid lehel Lisa ning viidata sellele vaatlustoimingu märkustes!
Hambaraviseade

Imur

Hambaröntgen

Autoklaav

Tootja
Mark/mudel
CE olemas
NB number*
Hooldusaeg
Hoolduse
läbiviija
Kasutusjuhend**
* Neljakohaline number CE märgi järel (kui number puudub, siis märkida “ ei ole“).
** kasutusjuhend: (ek - eestikeelne; ik – ingliskeelne, juhend puudub - “ ei ole“).

14. Asutuses kasutatavate hambaravimaterjalide andmed:
Tootja

Mark/mudel

CE(on/ei
ole)

Kasutada kuni

Hambaravimaterjalid
Hambaravimaterjalid
Hambaravimaterjalid
Hambaravimaterjalid
Hambaravimaterjalid
Süstlanõelad

15. Kohapeal steriliseeritud instrumentide pakenditel on märgitud steriilsuse säilimise
lõppkuupäev
☐

Jah

☐

Ei
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Märkused:...................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Vaatlustoimingu märkused .........................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................

Vaatlustoimingu käigus kasutati fotokaamerat............................................................................
(fotokaamera mark/seerianumber)
Vaatlustoimingu läbiviinud ametnik(ud) ....................................................................................
....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
(ametniku nimi ja allkiri)
Vaatlustoimingu juures viibinud isik(ud) ...................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
(isiku nimi ja allkiri)
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