ULTRAÄÄNIANTURIEN PUHDISTAMINEN JA TUTKIMUSGEELIEN OIKEA KÄYTTÖ
Mikrobeilla kontaminoituneiden ultraäänigeelien ja -tutkimusvälineiden on todettu aiheuttaneen hoitoon liittyviä infektioita. Myös rikkoutunut anturin pää on voinut kontaminoitua, siten että laitteen huolto ei onnistu. Oheisilla suosituksilla vähennetään ultraäänitutkimuksiin
liittyvää infektioriskiä.
Ultraäänianturien ja laitteen desinfektio:
•
•
•
•
•

•
•
•

Välittömästi käytön jälkeen kertakäyttöpaperilla pyyhitään ylimääräinen geeli pois
anturista.
Ultraäänianturien puhdistamiseen käytetään valmistajan ohjeen mukaista desinfektiomenetelmää jokaisen tutkimuksen jälkeen.
Ultraäänianturin päälle pitää laittaa kestävä, kertakäyttöinen suojain. Ainoastaan
ehjän ihon päältä tehtävässä tutkimuksessa suojainta ei tarvita.
Suojaimen poiston jälkeen tehdään aina huolellinen desinfektiopyyhintä.
Ultraäänianturien huollossa käytetään ns. high-level desinfektiota (HLD) lääkinnälliselle laitteelle soveltuvalla aineella ja menetelmällä, kun tutkimus edellyttää tarkkaa
aseptiikkaa tai kun anturi on ollut kosketuksessa rikkonaiseen ihoon, limakalvoon
(ontelon sisäiset tutkimukset) tai vereen.
High-level desinfektion jälkeen uä-anturi on neutralisoitava valmistajan ohjeen mukaan esimerkiksi vedellä (tarvittaessa steriilivesi) ja välittömästi sen jälkeen kuivattava huolella kertakäyttöisellä tehdaspuhtaalla tai steriilillä liinalla.
Ehjälle iholle tehdyn ultraäänitutkimuksen jälkeen anturi desinfioidaan pyyhkimällä;
esimerkiksi isopropanoli (70 %) soveltuu suurimmalle osalle antureista.
Ultraäänilaitteen desinfektiopyyhintä soveltuvalla aineella on suoritettava vähintään
kerran päivässä.

Steriiliä ultraäänigeeliä käytetään:
•
•
•
•
•

Kaikissa kudoksia läpäisevissä toimenpiteissä (esim. kudosbiopsiat, uä-ohjatut
punktiot).
Tutkimuksissa, jotka suoritetaan aseptisessa ympäristössä.
Immunosupprimoitujen (torjuntarajoitteisten) potilaiden tai pienten vastasyntyneiden
uä-tutkimuksissa.
Tutkimuksissa, joissa syntyy limakalvokontakti (ruokatorvi, mahalaukku, suolisto tai
vagina).
Steriiliä ultraäänigeeliä käytettäessä pitää noudattaa aseptista tekniikkaa.

Tehdaspuhdas ultraäänigeeli:
•
•

Käytettäessä tehdaspuhdasta ultraäänigeeliä, suositellaan käyttämään kertakäyttöpulloja.
Jos käytetään monikäyttöisiä ts. täytettäviä geelipulloja, ne pitää aina huoltaa ennen
uudelleen täyttöä. Huolto voi tapahtua joko desinfioivassa pesu- ja/tai huuhtelulaitteessa tai liottamalla, jollei lämpödesinfektio ole mahdollinen.
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•
•

•
•
•
•

Koneellisessa lämpödesinfektiossa pitää huolehtia, että geelipullo ja korkki puhdistuvat myös sisältä. Tämä tarkoittaa, että ne ovat huolellisesti ja erikseen asetettu
instrumenttikoreihin.
Jos lämpödesinfektio ei ole mahdollinen, niin uudelleen täytettävä pullo esipestään
ennen liotusta lämpimällä vedellä ja saippualla. Tämän jälkeen pullo liotetaan klooriliuoksessa (2000 ppm, 2 tuntia). Pullo huuhdotaan ja kuivataan huolellisesti ennen
uudelleen täyttöä.
Geelipulloihin pitää merkitä avaamispäivämäärä. Uudelleen täytettyihin pulloihin
merkitään täyttöpäivämäärä. Geeli pysyy käyttökelpoisena kuukauden ajan täyttöpäivämäärästä lukien.
Geelipullon kärki ei saa olla suorassa kontaktissa potilaaseen, henkilökuntaan, instrumentteihin tai ympäristöön. Geelipullon kärki ja pullo on pyyhittävä desinfektioaineella potilaiden välillä.
Jos tutkimus tehdään kosketusvarotoimin hoidettavalle tai pisaraeristyspotilaalle
käytetään kertakäyttöistä geelipussia.
Yksiköissä, joissa tehdään harvoin ultraäänitutkimuksia, käytetään kertakäyttöisiä
geelipusseja tai mahdollisimman pieniä pulloja.

Ultraäänigeelin lämmittäminen ja säilytys:
•
•
•
•

Lämmitetyn ultraäänigeelin käyttöä pitää välttää.
Erityistilanteissa lämmitetään ainoastaan kertakäyttöinen geelipussi, joka hävitetään
välittömästi käytön jälkeen.
Geelit säilytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Parasta ennen päivämäärää on tarkkailtava ja vanhentunut tuote hävitetään asianmukaisesti.

Tutkimukseen liittyvä hygienia:
•
•
•
•

Ultraäänitutkimuksissa kuten kaikessa muussakin potilastyössä aseptiseen työjärjestykseen ja oikeaan käsihygieniaan on kiinnitettävä huomiota.
Aina ennen tutkimusvälineisiin tai potilaaseen koskemista henkilökunnan on desinfioitava kädet käsihuuhteella. Lisäksi välittömästi tutkimuksen jälkeen kädet desinfioidaan.
Jos tutkimuksessa käytetään suojakäsineitä, kädet desinfioidaan välittömästi suojakäsineiden riisumisen jälkeen.
Potilaaseen tai tutkimuksen tekijään kosketuksessa olevat muut välineet, kuten tutkimussänky, näppäimistöt ja johdot pyyhitään soveltuvalla yleispesuaineella tai pintadesinfektioaineella jokaisen potilaan jälkeen.
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