
TLT-info 1/2005

Sterilointi perusterveydenhuollossa

Piensterilointilaitteen valinta, validointi ja 
sterilointitehon valvonta



STERILOINTI PERUSTERVEYDEN-
HUOLLOSSA  

 

Pienster i lo int i la i t teen val inta,  val idoint i  ja  
ster i lo int i tehon valvonta  
 
 
1 VASTUU STERILOINTITOIMINNASTA 
 

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (1505/1994) mu-

kaan ammattimaisen käyttäjän velvoll isuutena on mm. varmistaa että ter-

veydenhuollon laitteen käyttöpaikka, käytön turval l isuuteen vaikuttavat te-

ki jät sekä si ihen l i i ttyvät laitteet,  tarvikkeet ja varusteet eivät vaaranna ter-

veydenhuollon laitteen tai  tarvikkeen suorituskykyä tai  poti laan, käyttäjän 

tai  muun henkilön terveyttä tai  turvall isuutta.  Lisäksi ammattimaisen käyt-

täjän tulee huolehtia si i tä,  että laitteet ja tarvikkeet si joitetaan, säädetään, 

yl läpidetään ja huolletaan asianmukaisest i  toimintakuntoisuuden varmista-

miseksi .   

 

Ammattimaisel la käyttäjäl lä el i  terveyskeskuksel la,  sairaalal la tai  yksityisel lä 

lääkäri- tai  hammaslääkärin vastaanoton pitäjäl lä on si is vastuu si i tä,  että 

steri lointi la ite toimii  oikein ja tuottaa steri i lejä tuotteita.  Ammattimaisen 

käyttäjän tulee varmistua sii tä,  että laitetta käyttävi l lä henkilöi l lä on asian-

mukainen koulutus ja kokemus. Hänellä tulee myös ol la t ieto painelaittei-

den toimintaperiaatteista.  Terveydenhuollon laitteen valmistajan tulee toi-

mittaa tuotteen mukana tarpeel l iset käyttöohjeet ymmärrettävässä muodos-

sa.   

 

Lääkelaitos voi antaa em. lain nojal la teknisiä ja turval l isuuteen l i i ttyviä 

ohjeita.  Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun asetuksen 

(1506/1994) mukaan Lääkelaitoksen tehtävänä on arvioida laitteiden ja tar-

vikkeiden käytön turval l isuutta ja laatua. Lääkelaitos on tehnyt vuonna 

2004 kyselytutkimukset piensteri lointi laitteiden käytöstä perusterveyden-

huollossa ja hammashuollossa (1,2) .  Kyselytutkimusten tulosten perusteel la 
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Lääkelaitos antaa ammattimaisi l le käyttäj i l le pienster i lointi laitteen val intaa,  

val idointia ja steri lointitehon valvontaa koskevat ohjeet.  Ohjeet täydentävät 

Lääkelaitoksen aiemmin antamia ohjeita suurten höyrysteri lointi laitteiden 

käytöstä ja sairaaloiden väl inehuollon laadunvalvontajärjestelmästä (3).  

 

2  DESINFEKTION JA STERILOINNIN MÄÄRITELMÄT 
 

Terveydenhuollossa on oleel l ista,  että toimenpitei l lä ei  aiheuteta infektioi-

ta.  Aseptisessa työskentelyssä käytettävien instrumenttien ja muiden sai-

raanhoitotarvikkeiden pitää ol la steri i lejä.  Perusterveydenhuollossa steri i le-

jä laitteita ja tarvikkeita vaativat useimmat ns.  invasi iviset el i  kajoavat toi-

menpiteet ja erityisesti  kirurgiset toimenpiteet,  joissa joudutaan läpäise-

mään poti laan ihon tai  l imakalvojen muodostama suojakerros.   

 

Ster i lo innin  tarkoituksena on hävittää kaikki el inkykyiset mikrobit ja ni iden 

it iöt steri loitavasta tuotteesta.  

 

Desinfektio sen si jaan tähtää kasvuvaiheessa olevien bakteerien, virusten ja 

mikrosienien, mutta ei  välttämättä bakteeri- it iöiden tuhoamiseen. Desinfek-

tion tarkoituksena on poistaa tai  hävittää poti lai l le haital l iset tauteja aihe-

uttavat mikrobit ja alentaa mikrobipitoisuus turval l isel le tasolle.  

Puhdistettuja ja desinfioituja laitteita ja tarvikkeita voidaan käyttää sel lai-

sissa toimenpiteissä,  joissa ei  lävistetä l imakalvoja tai  ihoa. Esimerkiksi 

spekuloi l le ja kaarimaljoi l le r i i ttää,  että ne pestään lämpödesinfektiolaitteis-

sa,  joissa pesun jälkeen tapahtuu lämpödesinfektio kuumalla vedellä (85-

90ºC).  

 

3  STERILOINNIN VAIHTOEHDOT PERUSTERVEY-
DENHUOLLOSSA 
 

Steri lointi laitteen suorituskyvyn varmistaminen vaati i  valvontaa jokaisel la 

steri lointikerral la ,  säännöll istä huoltoa ja mittareiden kal ibrointia.  Jos laite 

ei  täytä vaatimuksia se on joko korjattava tai  t i la l le hankittava uusi .  Pienes-

sä yksikössä kannattaa harkita vaihtoehtoja itse suoritetul le steri loinnil le.   
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Vaihtoehtoja ovat 

 kertakäyttöiset steri i l i t  la itteet ja tarvikkeet tai   

 kestokäyttöisten laitteiden ja tarvikkeiden steri lointi  väl inehuolto-

keskuksen isoissa autoklaaveissa,  joiden toiminta ja teho on tarkoin 

valvottua.  

 

4  PIENSTERILOINTILAITTEEN VALINTA 
 
4 .1  Kuumai lmaster i lo int i  
 

Aikaisemmin perusterveydenhuollossa käytett i in steri lointi in yleisesti  kuu-

mai lmakaappia .  Vaikka kuumailmakaapissa voidaan steri loida metal l ia ja la-

sia,  ni issä ei  voi steri loida esimerkiksi muoveja tai  teksti i lejä.  Vain harvat 

materiaal i t kestävät kuumailmasteri loinnissa tarvittavia korkeita lämpötiloja 

ja pitkiä steri lointiaikoja.  Kuumaa i lmaa käyttävässä steri lointi laitteessa tu-

lee ol la i lmankierto lämpöti lojen tasaamiseksi .  Steri loinnissa käytettävät 

lämpöti lat ja ajat ovat 160ºC (2 h),  170ºC (1 h) tai  180ºC (30 min).  Näihin 

steri lointiaikoihin on l isättävä kuorman lämpenemisen vaatima aika. 

 

Kuumailmakaappien tehon valvonnan vähimmäisvaatimuksena on jokaisel la 

steri lointikerral la seurata lämpöti laa ja aikaa.  Jos laitteessa ei  ole lämpöti-

lapi irturia tai  muuta tulostinta,  seurannassa pitää tukeutua kemial l is i in in-

dikaattoreihin (väriampulleihin,  jotka vaihtavat väriä edel lä mainittujen 

lämpöti la- ja aikavaatimusten mukaan).  Vähintään yksi  väriampull i  tulee 

asettaa jokaisel le hyl lyl le steri lointipakkauksen sisäl le.    

 

4 .2  Höyryster i lo int i  
 

Höyryautoklaavi  on perusterveydenhuollossa kuumailmakaappia monikäyttöi-

sempi steri lointi laite.  Standardi SFS-EN 13060 määrittelee yhtenäiset vaa-

t imukset terveydenhuollon piensteri lointi laittei l le .  Standardin mukaan pien-

ten höyryautoklaavien kammion ti lavuus on al le 60 l i traa.  Piensteri lointi-

laitteet ryhmitel lään steri lointiohjelmien mukaan seuraavasti :  

  

Tyyppi  B  sopii  kaikkien pakattujen ja pakkaamattomien umpinaisten, ontto-

jen ja huokoisten tuotteiden steri lointi in.  
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Tyyppi  N  sopii  vain pakkaamattomien umpinaisten tuotteiden steri lointi in.  

 

Tyyppi  S  sopii  steri lointi laitteen valmistajan määrittämien tuotteiden steri-

lointi in.  Näihin kuuluvat pakkaamattomat ki inteät tuotteet ja ainakin yksi 

seuraavista tuotetyypeistä:  huokoinen, ontto tai  pakattu tuote. 

 

Suositeltavin steri lointi laitetyyppi on B-autoklaavi ,  jossa i lma poistetaan 

toistuvil la tyhjiöimuil la kammiosta ja kuormasta ennen steri lointivaihetta.  

Nämä autoklaavit on tarkoitettu steri loimaan pakattuja laitteita ja tarvikkei-

ta.  Niissä voidaan myös steri loida teksti i lejä.  Tyypin B autoklaavei l le asete-

tut vaatimukset eivät juuri poikkea terveydenhuollon suurten autoklaavien 

vaatimuksista (SFS-EN 285).   

 

Yksinkertaisimmat steri lointi laitteet ovat N-autoklaave ja ,  joissa i lma poiste-

taan kammoista höyryn avulla,  koska niissä ei  ole tyhjiöpumppua. Nämä 

autoklaavit on tarkoitettu sel laisten umpinaisten väl ineiden steri lointi in,  

joissa ei  ole kanavia tai  onteloita.  Niissä steri loitavia tavaroita ei  saa pakata 

steri lointipusseihin. Tästä syystä steri loidut tavarat on käytettävä heti  steri-

loinnin jälkeen. N-autoklaaveissa ei  saa steri loida teksti i lejä eikä onttoja tai  

putkimaisia väl ineitä,  koska ni ihin mahdoll isesti  jäävä i lma estää höyryn 

pääsyn kaiki l le pinnoil le ja vaarantaa steri loinnin lopputuloksen. Tyypin N 

-autoklaavia voidaan käyttää myös poti laskäytössä ol leiden väl ineiden te-

hokkaaseen desinfektioon esimerkiksi s i l loin, kun käytettävissä ei  ole läm-

pödesinfektiolaitetta.   

 

Kolmas steri lointi laitetyyppi on S-autoklaavi ,  joiden kohdalla valmistaja an-

taa ohjeet si i tä,  mitä autoklaavissa voi steri loida. Esimerkiksi hammashuol-

lon väl ineiden steri lointi in soveltuvia S-autoklaaveja on saatavissa.  Tyypin 

S autoklaavien i lmantyhjennysmekanismeina voi ol la joko tyhjiöpumppu, 

painepulssaus tai  er i l l inen höyryn injektointi  steri loitavien laitteiden sisään. 

S-autoklaaveissa voi steri loida esimerkiksi  pakattuja laitteita ja tarvikkeita,  

teksti i lejä tai  putkimaisia kappaleita vain si inä tapauksessa, että valmistaja 

on asentanut autoklaaviin tarkoitukseen sopivan steri lointiohjelman.  
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5 STERILOINNIN VALIDOINTI 
 

Validoinni l la  tarkoitetaan suunnitel lun ja kir jatun ohjelman suorittamista 

sen osoittamiseksi ,  että prosessi  tuottaa jatkuvasti  tuotteita,  jotka täyttävät 

ennalta määrätyt vaatimukset.   

 

Perusterveydenhuollossa ol laan vähitel len si irtymässä sel laisten steri lointi-

laitteiden käyttöön, jotka voidaan val idoida. Steri loinnin val idoinnissa tuo-

tetaan, tal lennetaan ja tulkitaan tuloksia,  jotka osoittavat,  että steri loinnil la 

saadaan toistuvasti  steri i lejä tuotteita.  Validointi  on paras tapa varmistaa 

standardin mukaisen autoklaavin ja si inä käytettävien steri lointiohjelmien 

sopivuus t iettyjen kuormien steri lointi in.  Validoinnin jälkeen steri lointipro-

sessin valvonta perustuu lähinnä lämpöti lan ja paineen seurantaan (ks.  tau-

lukko 1).   

 

Val idointi  vaati i  er ikoislaitteistoa ja –taitoja,  ja siksi  val idoinnin suorittaa 

usein ulkopuolinen taho. Validoinnista annetaan määräaikainen todistus.  

Vain standardin mukaiset steri lointi lai tteet,  joissa on automaattisesti  ohja-

tut steri lointiohjelmat ja tarkat steri loinnin seurantalaitteet,  voidaan luotet-

tavasti  val idoida.  

 

Taulukko 1. Vaatimukset höyrysteri loinnil le (SFS-EN 554).   

 
Lämpötila  

(°C) 
Vastaava kyllästetyn 

vesihöyryn paine (bar) 
Sterilointiaika 

(min) 
121 1,0 15 
126 1,5 10 
134 2,0 3 

 

Steri loinnin onnistumisen edellytyksenä on, että kaikki ster i loitavat pinnat 

ovat taulukon 1 mukaisen ajan steri lointi lämpöti lassa kyl lästetyssä vesi-

höyryssä.  Aika lasketaan si i tä,  kun koko steri loitava kuorma on saavuttanut 

tämän lämpöti lan. Lämpenemis- ja jäähtymisaikoja ei  oteta huomioon. 
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6 VALIDOINNIN KESKEINEN SISÄLTÖ 
 

Käyt tökunnon osoi t taminen asennuksen jä lkeen 
 

Asennetun steri lointi laitteen sen steri lointiohjelmien osoittaminen toimin-

takuntoisiksi  tapahtuu seuraamalla kuormaamattoman kammion lämpöti loja 

monesta pisteestä samanaikaisesti  eri  ohjelmien aikana. Autoklaavin tulee 

täyttää standardien (SFS-EN 554 ja SFS-EN 13060) mukaiset lämpöti lavaa-

t imukset.   

 

Suor i tuskyvyn osoi t taminen 
 

Steri lointi laitteen suorituskykyä mitataan osoittamalla,  että ster i loivat olo-

suhteet saavutetaan toistuvasti  steri loitavan kuorman kaikissa osissa .  Tut-

kimuksessa käytetään mall ikuormia, jotka muistuttavat käytettäviä kuormia 

ja joiden on oltava vähintään yhtä vaikeasti  steri loitavia.  Val idoinnin tulok-

sena laitteen kullekin steri lointiohjelmalle ja –kuormalle saadaan hyväksyt-

tävät lämpöti lan ja paineen vaihteluväl it ,  esim. lämpöti la-paine -pi irturin 

mall ikäyrät.  Varsinaiset steri loinnit voidaan hyväksyä vain, jos lämpöti la-

paine-aika ovat mall iajon mukaiset ja vaihteluväl ien sisäl lä.   

 

Uude l leen va l ido int i  
 

Steri lointi laitteen suorituskyky tulee osoittaa uudelleen säännöll isin välein, 

yleensä vuosittain, ja myös si l loin, jos pakkausmenetelmiä tai  kuormia muu-

tetaan niin pal jon, että ne eivät vastaa aikaisemmin val idoinnissa käytettyjä 

mall ikuormia. 

 

Höyrysteri loinnin val idointia on käsitelty yksityiskohtaisemmin SFS-

käsikir jassa 134. Validointi  s isältää steri lointi laitteen käyttökunnon ja suo-

rituskyvyn osoittamisen. 
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7 STERILOINTITEHON VALVONTA 
 

Standardin SFS-EN 13060 mukaisia validoituja piensteri lointi lai tteita on tois-

taiseksi käytössä vain vähän. Muiden piensteri lointi laitteiden toimintaa tu-

lee valvoa seuraamalla autoklaavin kammion lämpöti laa,  painetta ja aikaa 

steri lointiohjelman aikana sekä käyttämällä jokaisel la steri lointikerral la ste-

ri loinnin tehoa mittaavia kemial l isia indikaattoreita (taulukko 2).   

 

Taulukko 2. Autoklaavien suositeltavat seurantatiheydet  

 

Seurantakohde/väline 
 

Seurantatiheys 

Lämpötila, aika, paine 
 

joka sterilointikerralla 

Indikaattoriteippi (jokaisen steriloitavan pakkauksen 
päälle) 

 

joka sterilointikerralla 

Väri-indikaattori pakkauksen sisälle 
 

joka sterilointikerralla 

Vuototesti ja Bowie ja Dick -testi kerran viikossa  
(vain esityhjiöautoklaaveille) 

Mittareiden ja tulostimien kalibrointi 
 

kerran vuodessa 

Biologinen indikaattori (itiöampullit) tarpeen mukaan 1-4 kertaa 
vuodessa (ks. teksti) 

 

Tärkeimpiä steri loinnin seurantamenetelmiä ovat seuraavat:  

 

1. Fysikaaliset menetelmät 

 

Ster i lo int i lai t t een paine- ja lämpöti lamittar i t ,  joita tulee seurata joka steri lointi-

kerral la .  Steri lointivaiheessa pi irturin tai  muun tulostimen näyttämä ei saa 

poiketa paine ja lämpömittarin osoittamasta lukemasta.   

 

Piir turi t  ja tulost imet ,  jotka i lmoittavat lämpöti lan ja ajan ja antavat kir jal l i-

sen t iedon steri lointitapahtumasta (dokumentaatio).  Uusissa pienissä auto-

klaaveissa steri lointiohjelman hyväksyntä näkyy steri lointivalvontalaittees-

ta.   

  

Vuototes t i  (el i  t i iv iys tes t i)  voidaan tehdä vain sel laisi l le autoklaavei l le,  joissa 

on esityhj iö ja joissa on vuototesti l le oma eri l l inen ohjelma. Täl lä kokeel la 
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tutkitaan, että i lmaa ei  vuoda autoklaaviin tyhjiövaiheen aikana. I lman vuo-

taminen autoklaaviin heikentää i lman poistoa kammiosta esityhjiövaiheessa,  

joka vaarantaa steri lointiprosessin onnistumisen. I lman vuotaminen huo-

nontaa myös autoklaavin kuivaustehoa.  

 

2.  Kemial l iset indikaattorit  

 

Autoklaavi te ippi  ta i  pakkauksen värirai ta .  Pakkauksen päällä oleva teippi 

osoittaa,  että tuote on ollut autoklaavissa,  mutta ei  takaa, että steri lointi  on 

onnistunut.  

 

Lämpöti lan,  a jan ja höyryn huomioon ot tavat s tandardin mukaise t  vär i l iuskat .  Näi-

tä si joitetaan jokaisel la kerral la autoklaavikuorman kri itt is i in paikkoihin el i  

pakkausten ja kasett ien sisään eri  hyl lyi l le .  Steri loinnin onnistuminen voi-

daan todeta indikaattorin värin muuttumisesta.  Indikaattori l iuskojen tulee 

kuulua luokkaan 5 ( integrating) tai  luokkaan 6 (emulating) (SFS-EN ISO 

15882) .  

 

Bowie ja Dick - tes t i  tehdään vähintään vi ikoittain vain esityhjiöautoklaavei l le 

yleensä 134°C -ohjelmalla.  Koe osoittaa autoklaavin esityhjiöohjelman i l-

manpoistokyvyn, ti iviyden, höyryn laadun ja oikean steri lointi lämpöti la-aika 

suhteen. I lman jääminen autoklaavin kuormaan vaarantaa steri loinnin lop-

putuloksen. Kertakäyttöisten Bowie ja Dick –testipakkausten tulee ol la 

standardinmukaisia (SFS-EN 867-4).  Markkinoil le on tulossa erityisest i  B- 

ja S-pienautoklaavien suorituskyvyn mittaamiseen soveltuvia indikaattori-

järjestelmiä (SFS-EN 867-5) 

 

3.  Biologiset indikaattorit   

 

Biologiset indikaattorit  ovat perinteinen menetelmä osoittaa autoklaavin 

steri lointiteho. Niitä käytett i in aikaisemmin enemmän, kun autoklaavien 

mittarit  ja pi irturit  ol ivat nykyistä epätarkempia,  eivätkä kemial l iset indi-

kaattorit  ol leet ni in kehittyneitä kuin nykyisin. Biologiset indikaattorit  ovat 

nykyisin vaihtoehto muil le indikaattorei l le erityisesti  si l loin,  jos muil la me-

netelmil lä saadaan rist ir i i tais ia tuloksia.  Niiden haittana on hitaus, koska 

 10



vil jelytulosta täytyy odottaa, ennen kuin t iedetään, onko steri lointi  onnis-

tunut.  

 

8  STERILOINTIPROSESSIN HYVÄKSYMINEN 
 

Kun tehdään päätös steri loitujen tuotteiden hyväksymisestä tai  hylkäämi-

sestä,  on otettava huomioon edellä mainittujen eri  seurantamenetelmien 

tulokset ja käytetyn steri lointi laitteen aikaisempi toiminta.  Tämä edellyttää 

indikaattoritulosten järjestelmäll istä laitekohtaista talt iointia laitepäiväkir-

jaan (ks.  taulukko 3).  Mikäli  pi irturin tai  seurantalaitteiston lämpöti la-  ja 

painekäyrät poikkeavat selvästi  mall ikäyrästä,  on steri lointi  epäonnistunut.  

Lämpökäyrästä nähdään, että varsinaisessa steri lointivaiheessa val ittu läm-

pöti la on saavutettu ja steri lointiajan kesto on ri i ttävä. Painekäyrästä tarkis-

tetaan esityhjiöpulssien syvyys ja lukumäärä.  

 

Steri lointivaiheessa höyryn paine-lämpöti lasuhteen pitää ol la taulukon 1 

mukainen. Tällä varmistetaan, että höyry on kyl lästettyä.  Jos pakkauksen 

pääl lä tai  sisäl lä oleva kemial l inen indikaattori  ei  ole vaihtanut väriään, 

pakkaus on katsottava epästeri i l iksi .  Hyväksytyn Bowie ja Dick -testin tai  

vuotokokeen tulee ol la suoritettu vi ikon sisäl lä .  

 

Steri loitujen väl inepakkausten on oltava ehj iä ja kuivia autoklaavista otetta-

essa.  Märät pakkaukset saattavat r ikkoutua ja aiheuttaa tuotteiden konta-

minoitumisen säi lytyksen aikana. Steri loitujen laitteiden ja tarvikkeiden ste-

ri i l inä säi lyminen on ri ippuvainen pakkaustavasta ja säi lytysolosuhteista.  
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9 STERILOITAVIEN TUOTTEIDEN ESIPUHDISTUS JA 
AUTOKLAAVIN KUORMAUS 
 

Steri loitavien tuotteiden on oltava huolel l isesti  puhdistettuja.  Koneell inen 

pesu on yleensä tehokkaampaa kuin käsin suoritettu pesu. Jos steri loitavis-

sa tuotteissa on l ikaa, steri lointi  voi epäonnistua kokonaan. Likaisi in esi-

neisi in jäänyt orgaaninen l ika ja bakteereissa olevat valkuaisaineet,  pyro-

geenit ,  voivat myös aiheuttaa poti laassa reaktioita,  vaikka tuotteessa ei  ol is i  

eläviä taudinaiheuttaj ia .   

 

Autoklaavin kuormaus on suoritettava oikein. Autoklaavia ei  saa pakata 

l i ian täyteen eikä kuorma saa koskettaa kammion seinämiä. Liian täyteen 

pakatussa autoklaavissa i lma ei  poistu pakkauksista,  eikä höyry pääse tun-

keutumaan steri loitavan tuotteen kaiki l le pinnoil le.  Lisäksi kuorma voi ste-

ri loinnin jälkeen jäädä märäksi .   

 

10 STERILOINTILAITTEEN HUOLTO JA MITTAREI-
DEN KALIBROINTI 
 

Kaikki steri lointi laitteet tulee huoltaa säännöll isesti .  Valmistajan antamia 

käyttö- ja huolto-ohjeita on aina noudatettava.   

 

Autoklaavi on myös painelaitteita koskevan lainsäädännön alainen. Käyttä-

jän oman turval l isuuden takaamiseksi autoklaavin yl ipaineen varolaitteet on 

tarkastettava määrävälein.  Samassa yhteydessä tarkastetaan myös oven ti i-

visteet ja ni iden lukitusmekanismien toimivuus ja kunto.  

 

Lämpöti laa i lmaisevat mittarit  ja tulostimet on kal ibroitava määrävälein,  

kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Kalibroinnil la tarkoitetaan sitä,  että 

steri lointi laitteen lämpömittarin toiminnan oikeel l isuus tarkistetaan ver-

taamalla lämpömittarin lukemia toisen, i tsenäisesti  toimivan ulkopuolisen 

standardoidun mittarin antamiin lukemiin.   
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11 STERILOINTITIETOJEN KIRJAAMINEN 
 

Jokaisel la steri lointikerral la saadut lämpöti la-paine-aika - lukemat tai  ster i-

lointiprosessin valvontalaitteen antama tulos ja kemial l isten indikaattorien 

tulokset tulee kir jata.  Tämä dokumentaatio on välttämätöntä siksi ,  että yk-

sittäisen steri lointikerran onnistuminen voidaan tarkistaa,  steri lointi laitteen 

suorituskykyä voidaan seurata ja että steri loitujen tuotteiden jäl j i ttäminen 

on tarvittaessa mahdoll ista.    

 

Dokumentaatio tulee säi lyttää oman laatujärjestelmän tai  arkistointiohjeen 

mukaisest i  tai  ainakin kaksi  vuotta steri loinnista.  Dokumentaatio voidaan 

koota esimerkiksi laitepäiväkirjaksi ,  josta löytyvät ster i lointitulokset ja lait-

teen muut välttämättömät t iedot.  Steri loidut tuotteet tulee merkitä steri-

lointieräkoodil la jäl j i tystä varten. Steri lointieräkoodin tulee sisältää juokse-

van steri lointiajonumeron, steri lointiohjelman ja –päivämäärän.  

 

Taulukko 3.  Steri lointi laitteen laitepäiväkirjan sisältö 

 
1) Laitteen yleinen kuvaus, vastuuhenkilö ja hyväksytyt käyttäjät 
2) Käyttöohje ja malliajojen lämpötila-paine-aika -tulosteet 
3) Huolto-ohje 

- ennakkohuoltojärjestelmä ja paineastiamääräysten mukaiset tarkastukset 
4) Korjaukset 
5) Huollot  
6) Kalibroinnit (12 kuukauden välein) 
7) Steriloinnit ja niiden tulokset  
 - piirturipaperit, digitaaliset tulosteet tai sterilointivalvontalaitteen tulos 
 - kemiallisten ja biologisten indikaattorien tulokset 
 - mahdolliset poikkeamat, esim. märkä kuorma 
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Lääke la i toksen ju lka isut  
 

1.  Juhani Ojajärvi ,  Niina Agthe: Pienster i lointi laitteet perusterveydenhuol-

lossa.  Lääkelaitoksen raportteja 1/2005. 

 

2. Robin Lindén, Juhani Ojajärvi ,  Niina Agthe: Hammashuollon piensteri-

lointi laitteet.  Lääkelaitoksen raportteja 2/2005. 

 

3.  Steri lointi  terveydenhuollossa. TLT-INFO 3/1998, Lääkelaitos.  

 

Julkaisut ovat saatavil la Lääkelaitoksen verkkosivuil la osoitteessa:  

http://www.nam.fi/julkaisut/laitteet/laitejulkaisut/index.html 

 

Muuta  k i r ja l l i suut ta  
 

Infektioiden torjunta sairaalassa,  Suomen Kuntal i i tto 1999, 4. painos. 

 

Välinehuollon käsikir ja,  toim. Pentti  M, Helenius J Kosonen S, Duodecim, 

2003. 

 

 

Säädökset  
 

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 1505/1994.  

Asetus terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 1506/1994. 

 

Ajantasaistetut säädökset ovat saatavi l la Lääkelai toksen verkkosivuil la 

osoitteessa:  

http://www.nam.fi/laitteet_ja_tarvikkeet/laitelainsaadanto/index.html 
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Standarde ja   
( T i l a u k s e t :  S F S -S t a n d a r d i s o i n t i / A s i a k a s p a l v e l u ,  p u h .  ( 0 9 )  1 4 9  9 3 3 1 ,   
s ä hk ö p os t i :  s a l e s @ s f s . f i )  
 

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet.  Steri lointi .  SFS-käsikir ja 134. Suo-

men Standardisoimisl i i tto 1997, 2.  painos. Sisältää yhteenvedon steri lointi-

standardeista ja standardin SFS-EN 554 

 

SFS-EN 285 Steri lointi .  Höyrysteri laattorit .  Suuret steri laattorit . ( E N )   

 

SFS-EN 554 Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden steri lointi .   

Kosteaa kuumuutta käyttävän steri loinnin val idointi  ja säännöll inen  

valvonta. ( E N )

  

SFS-EN 867-4  Steri lointi laitteissa käytettävät ei-biologiset testausjärjes-

telmät.  Osa 4: Bowie ja Dick -testin vaihtoehtona käytettävien indikaattori-

en vaatimukset höyryn läpäisevyyden toteamiseksi . ( E N )

 

SFS-EN 867-5  Steri lointi laitteissa käytettävät ei-biologiset testausjärjes-

telmät.  Osa 5: Tyyppiä B ja S olevien pienten steri lointi laitteiden suoritus-

kyvyn mittaamisessa käytettävien indikaattori järjestelmien ja prosessia mit-

taavien laitteiden vaatimukset. ( E N )

 

SFS-EN 13060: 2004  Pienet höyrysteri lointi laitteet. ( E N )

 

SFS-EN ISO 15882: 2003 Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden steri-

lointi .  Kemial l iset indikaattorit .  Ohjeistus val intaan, käyttöön ja tulosten 

tulkintaan. ( E N )

 

 

 
EN = standardi  saatavana va in englanninkie l i s inä .  
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