Ohje ammattilaisille

ATK-laitteiden puhdistus ja desinfektio
Aineet: Neutraali tai heikosti emäksinen puhdistusaine, OL-suihke tai Easydes -niminen aine
näppäimistön ja muoviosien desinfektioon.
Päivittäiset puhdistusvälineet: Nukkaamaton siivouspyyhe tai mikrokuituliina
Määräaikaiset puhdistusvälineet: Pensseli, imuri, painepullo

Puhdistuksessa huomioitavaa
Päivittäisen puhdistuksen saa tehdä sopimatta koneen käyttäjän kanssa. Sovi perusteellisesta
puhdistuksesta erikseen. Tee puhdistus koneen ollessa sammutettuna, uloskirjattuna tai
lukittuna. Varo kosteutta, etenkin koneiden tuuletusaukot ovat arkoja.
Käytä nukkaamatonta pyyhettä ja yleispuhdistusainetta. OL-suihketta tai Easydes –nimistä
ainetta saa käyttää vain näppäimistön desinfioivaan puhdistukseen. Plasma-näyttö pyyhitään
ilman puhdistusainetta, kuivalla liinalla.

Päivittäinen puhdistus
Toimistotiloissa 1-2 kertaa viikossa.





Näppäimistö: Pyyhi näppäimistö yleispuhdistusaineliuoksella nihkeytetyllä pyyhkeellä.
Näyttö: Pyyhi näyttöruutu kuivalla pyyhkeellä. Pyyhi näytön muoviosat nihkeällä
pyyhkeellä.
Keskusyksikkö: Pyyhi nihkeällä pyyhkeellä, ja varo ettei tuuletusaukkoihin mene
kosteutta. Keskusyksikkö on tärähdysaltis (kiintolevyt), mutta se kestää varovaisen
siirron. Varo johtojen irtoamista.
Johdot: Pyyhi nihkeällä pyyhkeellä.




Hiiri: Pyyhi nihkeällä pyyhkeellä.
Tulostin: Sammuta (kysy lupa käyttäjiltä) ja pyyhi sen jälkeen nihkeällä pyyhkeellä.



Määräaikaispuhdistus
Puhdistus tehdään kerran kuukaudessa tai vuosittain, koneen käytöstä, käyttäjistä ja paikasta
riippuen.


Näppäimistö: Puhdista karkea lika ravistamalla. Harjaa joka väli. Pyyhi näppäinten
päälliset yksitellen. Puhdista välit pyyhkeellä tai pensselillä.
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Näyttö: Pyyhi näyttöruutu kuivalla pyyhkeellä. Pyyhi näytön muoviosat nihkeällä
pyyhkeellä.





Keskusyksikkö: Pyyhi nihkeällä pyyhkeellä, ja varo ettei tuuletusaukkoihin mene
kosteutta. Keskusyksikkö on tärähdysaltis (kiintolevyt), mutta se kestää varovaisen
siirron. Varo johtojen irtoamista.
Johdot: Pyyhi nihkeällä pyyhkeellä.




Hiiri: Pyyhi nihkeällä pyyhkeellä.
Tulostin: Sammuta (kysy lupa käyttäjiltä) ja pyyhi sen jälkeen nihkeällä pyyhkeellä.

Imuroiminen on paikallaan ahtaissa, hankalasti siivottavissa kohteissa.

Desinfektio
Kostuta nukkaamaton pyyhe OL-suihkeella tai Easydes- nimisellä aineella ja pyyhi näppäimistö
sekä muoviosat. Näyttö pyyhitään kuivalla pyyhkeellä (mikrokuitu tai vastaava). OL-suihketta tai
Easydesiä ei saa suihkuttaa suoraan atk-laitteisiin. Osasto vastaa aineen oikeasta käytöstä.
Hoitajat huolehtivat kiertovaunujen atk-laitteiden desinfektiosta joka kierron jälkeen.
Laitoshuoltaja pyyhkii laitteen kerran päivässä yleispuhdistusaineella.
Laitoshuoltaja huolehtii eristystilojen atk-laitteiden desinfektiosta. Vastaanottojen hoitotilojen
laitteet (poliklinikat, laboratorio, kuvantamiskeskus jne.) desinfioidaan vähintään kerran
päivässä. Työnjaosta sovitaan osastokohtaisesti.

Litteiden näyttöpäätteiden puhdistaminen
Litteitä näyttöpäätteitä ei saa puhdistaa millään puhdistusaineella, vaan oikea keino
puhdistukseen on nukkaamaton ja kuiva pyyhe. Mikäli lika on pinttynyttä, pyyhettä voi
kosteuttaa vedellä, rutistaa lähes kuivaksi ja puhdistaa pinta.
Vaikka markkinoilla on erikoispuhdistustuotteita, ei näitä tuotteita saa käyttää TYKSissä. Mikäli
mikrotietokoneeseen tulee vika ja todetaan, että konetta on puhdistettu koneen ohjeiden
vastaisesti, takuu ei välttämättä korvaa vikaa huolimatta siitä, mistä vika johtuu.
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