1 (1)

Infektioyksikkö & EHK/ MK, RN, LS

30.11.2017

Lutikan torjuntatoimet ensihoidossa
Aikuinen lutikka on kooltaan 3,5–5,5 millimetriä pitkä. Väritys voi vaihdella vaaleasta hyvinkin tummaan.
Lutikka useimmiten elää vuoteen läheisyydessä.
Huomioi, että lutikat voivat kulkeutua hoitolaukkuun tai lutikan munat voivat kiinnittyä työntekijän
vaatteisiin potilasta autettaessa.
Jos on tiedossa tai epäillään, että kohteessa on lutikoita:
· Kohteeseen otetaan mahdollisimman vähän hoitotarvikkeita
· Henkilökunta pukee suojahaalarin (Tyvek)
· Hoitolaukkua ei sijoiteta vuoteen tai sohvan läheisyyteen. Jos mahdollista, hoitolaukku laitetaan
tyhjälle pöydälle
Kun potilasta lähdetään siirtämään:
Potilas ottaa mukaan mahdollisimman vähän tavaraa.
· Ei käsilaukkuja tai muita kasseja
· Rahapussin, lääkkeet ja matkapuhelimen voi ottaa. Ne pakataan muovipussiin, joka suljetaan
Acutaan tai muuhun päivystysyksikköön ilmoitetaan potilaasta, jotta he voivat järjestää tilan potilaalle valmiiksi.
Tyvek-haalarin riisuminen
· Kuljettaja riisuu haalarin kohteen pihalla
· Potilasta hoitanut riisuu haalarin Acutan tai muun päivystysyksikön pihassa ennen sisälle menoa.
Kuljetuksen jälkeen Acutassa tai muussa päivystysyksikössä
·
·
·

Paarien siirtolakana pakataan sulavaan pyykkipussiin, joka laitetaan pyykkisäkkiin. Säkin päälle
merkintä: lutikkapyykki.
Jätteet kerätään muovipussiin. Pussi suljetaan ja laitetaan punaiseen muovisäkkiin. Lutikkajätteistä ja -pyykistä ilmoitetaan vastaavan yksikön sairaalahuoltajalle
Ambulanssiin tehdään normaali vaihtosiivous.

Jos työntekijä on käyttänyt suojahaalaria, työvaatetta ei tarvitse vaihtaa.
Jos haalaria ei ole käytetty,
· Ensihoitajat vaihtavat uudet työvaatteet asemalla
o Työntekijä riisuu työvaatteet suoraan pyykinpesukoneeseen
o Työvaatteet pestään vähintään 60-asteen lämpötilassa.
· Palomiehet pakkaavat työvaatteensa sulavaan pyykkipussiin ja toimittavat ne pestäväksi varustehuoltoon. Sulavia pyykkipusseja ei saa säilyttää ulkona.
Hoitotarvikelaukku tarkistetaan
· Laukku asetetaan ja välineet tyhjennetään valkoisen lakanan päälle
· Välineet pyyhitään desinfektioliinalla
· Mahdolliset lutikat kerätään ja pakataan niin, etteivät ne pääse vapaaksi.
Kenttäjohtaja
· Soittaa harkinnan mukaan tuholaistorjuntayritykseen. Rentokill puhelin: 040 560 3651, arkisin klo
6–21 ja viikonloppuisin klo 8–18
· Soittaa hygieniahoitajalle (arkena virka-aikaan)
Lisää lutikkaohjeita löytyy PSHP:n intrasta ja internet sivuilta.
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