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Sammandrag

UV-ljusbehandlingsapparater används för behandling av vissa hudsjukdomar, vilket förutsätter
ordi-nation av läkare. Olika typer av UV-apparater, som är i bruk i Finland, samt deras antal och
stråldos kartlades under åren 1996–97 i ett samarbetsprojekt av Strålsäkerhetscentralen (STUK)
och Läkemedelsverket.
Efter 1998 har nya smalbands-UVB-apparater tagits i bruk, vilka ersatte äldre bredbands-UVBapparater. År 2002 kartlades med hjälp av en enkätundersökning samtliga apparater vid sådana
hälso- och sjukvårdsenheter, som ger ljusbehandling. Samtidigt utreddes vilka kvalitetssäkringsmetoder, som tillämpades vid dessa enheter. I samband med kvalitetssäkringen utfördes mätningar
i 60 % av de vårdenheter som besvarade enkäten. Av de enheter som svarade uppgav 30 % att
apparaternas funktion inte uppföljdes genom mätningar. För att underlätta kvalitetssäkringen
utarbetades enkla och praktiska anvisningar om mätningarna.
Eftersom nya typer av apparater tagits i bruk, uppdaterades all data om lysrörslampor som används
vid ljusbehandling. Detta skedde genom mätning av samtliga typer av ljusbehandlingslampor, som
ﬁnns på marknaden. Vidare utfördes mätningar av de ﬂesta solarielysrör på marknaden. Samtidigt
kartlades vissa egenskaper hos lysrören, t.ex. hur de tänds och hur jämn strålningen är. För att
underlätta spektralanalysen på vårdenheterna utarbetades särskilda mätsystem för den nya
minispektroradiometern.
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1. JOHDANTO
UV-valohoitolaitteita käytetään tiettyjen ihosairauksien hoitoon, ja niiden käyttö
edellyttää lääkärin määräystä. Suomessa käytössä olevien UV-valohoitolaitteiden
tyypit, lukumäärät ja annosnopeudet selvitettiin vuosina 1996–97 Säteilyturvakeskuksen (STUK) ja Lääkelaitoksen yhteisprojektina. Tämän jälkeen hoitokäyttöön
on kuitenkin tullut uusia lampputyyppejä, joiden UV-säteilyn jakauma poikkeaa
aiemmista tyypeistä.
Solariumlaitteita käytetään ihon ruskettamiseen. Solariumeja koskevat vaatimukset
on annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 294/2002 ja STUKin säteilyturvallisuusohjeessa 9.1. STUKin ja kunnallisten terveysviranomaisten tarkastuksissa
ja selvityksissä vuosina 1998–99 on ilmennyt, että solariumien käyttöpaikoissa on
laitteisiin asennettu lamppuja, joiden vaikutuksesta laitteiden UV-säteilyn annosnopeus ylittää sallitut rajat. Tällaisia laitteita ei hyväksytä rusketustarkoitukseen,
vaan ne luetaan UV-säteilyn voimakkuuden perusteella lääkinnällisiksi UV-valohoitolaitteiksi. Tilannetta vaikeuttaa osaltaan se, että solariumlaitteisiin on markkinoitu
vaihtolamppuja menetelmillä, jotka hämärtävät kosmeettisen käytön ja lääkinnällisen
käytön eroa. Terveydenhuollon puolella ei epäasiallista markkinointia ole ilmennyt,
mutta valohoitoja antavat yksiköt tarvitsevat puolueetonta, teknisesti korkeatasoista
ja vertailukelpoista sekä ajan tasalla olevaa tietoa UV-lampuista ja -hoitolaitteista,
jotta ne voivat huolehtia potilaiden UV-annosten seurannasta ja valohoitolaitteiden
laadunvalvonnasta.
Tässä tutkimuksessa päivitettiin ja yhtenäistettiin valohoitolamppujen tiedot mittaamalla kaikki lamput samalla tavalla. Aiemmissa tutkimuksissa osa lamppumittauksista
oli tehty laitemittauksina ja osa mittaamalla lampun säteilyvoimakkuus lampun pinnalta. Lisäksi kartoitettiin ja mitattiin markkinoilla olevat solariumlamput. Lampuista
mitattiin spektrinen irradianssi lampun pinnasta ja määritettiin UV-A ja UV-B annosnopeudet. Annosnopeudet määritettiin myös eryteema- ja NMSC-painotuksella.
Lamppujen yleisiä ominaisuuksia tutkittiin mittaamalla osasta lampuista säteilyjakauma lampun pinnalta sekä mittaamalla lampun säteily esivanhennuksen ja syttymisen aikana.
Tutkimuksessa selvitettiin valohoidon nykyinen laitekanta ja laadunvalvontakäytäntö.
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Laadunvalvonnan toteuttamiseen laadittiin käytännölliset yksityiskohtaiset ohjeet.
Lisäksi tutkimuksessa testattiin ja karakterisoitiin CCD-tekniikkaan perustuva pienikokoinen spektroradiometri. Mittausten tarkkuuden parantamiseksi kehitettiin
korjausalgoritmi, jonka avulla laitteen mittausepävarmuudeksi saatiin 14 %, joka on
samaa luokkaa kuin aiemmin käytetyn kaksoishilaspektroradiometrin mittaustarkkuus. Uusi spektroradiometri on kuitenkin huomattavasti pienempi, helpommin
kuljetettava ja helpommin asemoitava, joka tekee kenttämittaukset aikaisempaa helpommiksi.

2. KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET
UV-säteily

Sähkömagneettinen säteily, joka on röntgensäteilyn ja
näkyvän valon välissä. Aallonpituusalue 100 nm - 400 nm.

UV-A

UV-säteilyn osa-alue, aallonpituudet 320 nm - 400 nm.

UV-A1 ja UV-A2

UV-A alue jaetaan nykyisin vielä kahteen osaan:
UV-A1 (340 nm - 400 nm) ja UV-A2 (320 nm - 340 nm).

UV-B

UV-säteilyn osa-alue, aallonpituudet 280 nm - 320 nm.
HUOM. CIE määrittää UV-A ja UV-B säteilyn rajaaallon-pituudeksi 315 nm. Tässä raportissa on käytetty
biologiassa ja lääketieteessä enemmän käytössä olevaa
raja-aallonpituutta 320 nm.

UV-C

UV-säteilyn osa-alue, aallonpituudet 100 nm - 280 nm.

SED

Standard Erythemal Dose. 1 SED on 100 J/m² eli
10 mJ/cm² eryteemaefektiivisenä annoksena.

MED

Minimal Erythemal Dose. Aiemmin tällä termillä
tarkoitettiin UV-säteilyn annosta, joka on keskimäärin
riittävä aiheuttamaan juuri havaittavan punoituksen.
Nykyään MED on yksilökohtainen ja ihon karaisuasteesta
riippuva punekynnys.
9

Eryteema

UV-säteilyn aiheuttama ihon punoitus.

Eryteemaefektiivinen

Termi, jolla kuvataan UV-säteilyn kykyä aiheuttaa ihon
punoitusta.

Vaikutusspektri

Esitystapa, jolla kuvataan miten tehokkaasti UV-säteilyn
eri aallonpituudet aiheuttavat jonkin tietyn biologisen
vaikutuksen, kuten eryteeman tai ihosyövän.
Vaikutusspektrit esitetään tavallisimmin antamalla eri
aallonpituuksille painotuskertoimet, jotka vastaavat
aallonpituuksien suhteellista biologista tehokkuutta.

NMSC

Non-Melanoma Skin Cancer, ei-melanooma tyyppisten
ihosyöpien yhteisnimitys.

CIE

Commission Internationale de L’eclairage.
Kansainvälinen valaistusjärjestö, joka mm. laatii
standardeja ja ohjeita.

Annosnopeus

Tietylle pinnalle, kuten iholle tai mittarin anturiin,
osuvan UV-säteilyn teho pinta-alaa kohden. Yksikkö
on W/m² tai mW/cm² (10 W/m² = 1 mW/cm²).
Annosnopeus voidaan mitata UV-mittarilla tai
spektroradiometrilla.

Annos

Tietylle pinnalle, kuten iholle tai mittarin anturiin,
osuvan UV-säteilyn energia pinta-alaa kohden. Yksikkö
on J/m² tai mJ/cm² (10 J/m² = 1 mJ/cm²).
Annos voidaan laskea, jos annosnopeus tiedetään. Annos
on annosnopeus kerrottuna valotusajan pituudella.

Efektiivinen annos

Vaikuttava annos. Kuvaa UV-säteilyn annoksen kykyä
aiheuttaa biologisia vaikutuksia, kuten eryteemaa.
Efektiivisen annoksen suuruus voidaan laskea
vaikutusspektrin avulla.
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Fysikaalinen annos

Sama käsite kuin ”annos”. Termiä voidaan käyttää, kun
halutaan korostaa kyseessä olevan suure, joka kuvaa
vain UV-säteilyn voimakkuutta, eikä säteilyn biologista
vaikuttavuutta.

Valohoito

Ihosairauksien hoitaminen UV-säteilyllä.

Valohoitolaite

Ihosairauksien hoitoon tarkoitettu UV-säteilyä tuottava
laite.

Solarium

Ihon ruskettamiseen tarkoitettu UV-säteilyä tuottava laite.

Spektri

Kuvallinen tai numeerinen tapa esittää, miten UVsäteilyn voimakkuus on jakaantunut eri aallonpituuksille.

UV-mittari

Mittalaite, jolla voidaan mitata UV-säteilyn annosnopeus.

Spektroradiometri

Mittalaite, jolla voidaan mitata miten UV-säteilyn
annosnopeus on jakaantunut eri aallonpituuksille.

nm

Nanometri, millimetrin miljoonasosa. Valon ja UVsäteilyn aallonpituudet ilmoitetaan yleensä nanometreissä.
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3. LAMPUT
3.1 Johdanto
Lähes kaikkien valohoitolaitteiden (Huurto ym. 1998) ja solariumlaitteiden (Visuri
ym. 1992, Jalarvo ym. 2001) säteilijät ovat loisteputkia (loistelamppuja), jotka ovat
matalapaineisia elohopealamppuja. Solariumlaitteissa käytetään yleisesti myös heijastinloisteputkia eli ns. reﬂektoriputkia, joissa lampun sisällä on UV-säteilyä heijastava
pinta. Heijastinkerroksen seurauksena reﬂektoriputkesta saadaan enemmän säteilyä
kuin tavallisesta loisteputkesta. Valohoitolaitteissa reﬂektorilamppuja käytetään vähän. Tässä raportissa ei käsitellä monimetalli- eikä sekavalolamppuja, joita on käytössä
solariumlaitteissa.
Solariumkäyttöön tarkoitettujen lamppujen mittausmenetelmä on kuvattu standardissa IEC 1228: 1993, lisäys 1996 ”Method of measuring and specifying the
UV radiation of ultraviolet lamps used for sun-tanning”. Standardin mukaisista
mittauksista ei saada kuitenkaan suoraan irradianssia eli annosnopeutta. Lisäksi mittauksien tekninen suorittaminen on hankalaa. Loppuvuodesta 2003 standardista tuli
uusi luonnos, jossa mittausmenetelmä rajattiin koskemaan pelkästään loistelamppuja
(”Method of measuring and specifying ﬂuorescent ultraviolet lamps used for tanning”). Teknisesti täysin uudistetun standardin tarkoitus on palvella UV-lamppujen
vaihtamisongelmaa solariumlaitteissa. Uusi standardiluonnos IEC 61228 sisältää
lampun merkintävaatimuksen koodimuodossa, jonka perusteella voidaan päätellä,
ovatko erinimiset lamput ekvivalentteja. Voimassa oleva solariumlaitestandardi IEC
60335-2-27:2003, ”Household and similar electrical appliances. Safety. Part 2-27
Particular requirements for appliances for skin exposure to ultraviolet and infrared
radiation” ei vielä sisällä viittausta IEC:n lamppustandardiin.
Koska yksittäisten lamppujen mittausmenetelmää ei ole olemassa valohoitolampuille
eikä solariumlamppuja koskevaa uutta lamppustandardiluonnosta ollut vielä olemassa
mittauksia tehdessä, kaikista lampuista päätettiin mitata annosnopeus lampun pinnasta ja pituussuunnassa sen keskikohdalta. Lamppustandardiluonnoksen mukaan
annosnopeus mitataan 25 cm etäisyydellä lampun pinnasta. Kolmen lampun annosnopeus mitattiin vertailun vuoksi standardiluonnoksen mukaisella etäisyydellä ja
mittauksia verrattiin lampun pinnasta tehtyihin mittauksiin.
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3.2 Lamppujen valinta ja hankinta
Lamppujen hankinnassa tavoitteena oli saada kattava kokoelma Suomessa markkinoilla olevista lampuista. Lamppujen tyyppitiedot ja saatavuus selvitettiin maahantuojilta.
Valohoidoissa tarkoitetuista lampuista hankittiin kaikki käytössä ja saatavilla olevat
lampputyypit. Solariumlampuista pyrittiin saamaan yleisesti käytössä olevat lampputyypit. Lamppujen laatuerojen selvittämiseksi hankittiin kutakin samanmerkkistä
(-nimistä) lamppua kaksi kappaletta.
Valohoitoihin tarkoitetuista lampuista hankittiin kaikki erityyppiset käytössä olevat
100 W UV-lamput. Yhteensä 12 lamppuparista 100 W:n lamppuja oli 10 paria ja
80 W:n sekä 40 W:n lamppuja oli kumpaakin yksi pari. Kaikki lamppuparit olivat
yhtä UV-A reﬂektorilamppua lukuun ottamatta tavallisia UV-loisteputkia.
Solariumlampuista pyrittiin hankkimaan kaikki saatavilla olevat yleisesti käytössä
olevat lamput. Osa voimakkaimmista lampuista ei ollut tarkoitettu Suomen markkinoille, vaikka niitä oli maahantuojien kautta saatavilla. Yhteensä 19 lamppuparista
100 W lamppuja oli 15 paria, 120 W lamppuja kaksi paria ja 180 W sekä 62 W
lamppuja kumpaakin yksi pari. Seitsemän 100 W lamppuparia oli tavallisia loisteputkia ja loput kahdeksan paria olivat reﬂektoriputkia. 120 W lampuista toinen pari
oli tavallisia putkia ja toinen pari reﬂektoriputkia. Niiden mittauksissa jouduttiin
käyttämään sekä 160 W että 100 W kuristimia, koska sopivaa 120 W kuristinta ei
ollut saatavilla. Sekä 62 W että 180 W lamput olivat reﬂektoriputkia.

3.3 Mittausmenetelmät
3.3.1 Mittalaitteet
Mittaukset tehtiin Säteilyturvakeskuksen optisessa laboratoriossa spektrimittauslaitteilla ja laajakaistaisilla UV-mittareilla. Tarkasti kalibroidulla spektroradiometrillä
mitattiin lamppujen tai laitteiden UV-säteilyspektrit. Niistä laskettiin painottamattomat tai biologisesti painotetut annosnopeudet eri UV-aallonpituusalueilla (UV-A,
UV-B ja UV-C) sekä koko UV-alueella (UV-ABC). Lisäksi spektroradiometrien avulla
kalibroitiin laajakaistaiset UV-mittarit, joita käytetään sairaaloissa mm. valohoitolaitteiden kliinisissä rutiinimittauksissa.
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Mittauksissa käytettyä Optronic 742 (OL 742) -spektroradiometriä samoin kuin
laajakaistaista UV-mittaria Solar Light PMA 2100 (SL PMA 2100) on käsitelty aiemmassa Lääkelaitoksen julkaisussa (Huurto ym.1998). CCD-tekniikkaan perustuvaa
spektroradiometriä, Ocean Optics S2000, käsitellään tarkemmin luvussa 7.

3.3.2 Lamppujen esivanhentaminen ja syttymisen seuraaminen
Lamppujen säteilyominaisuudet muuttuvat voimakkaimmin ensimmäisten käyttötuntien aikana. Lamppujen esivanhennuksella pyritäänkin siihen, että lamppumittaukset olisivat mahdollisimman vertailukelpoisia.
Lamppujen esivanhentaminen eli niiden esipolttaminen ennen luokitusmittauksia
perustuu aiemmin mainittuihin standardeihin IEC 60335-2-27:2003 (kansainvälinen solariumlaitestandardi) ja IEC 1228:1993 (kansainvälinen lamppustandardi).
Esivanhennusaika loisteputkityyppisille UV-lampuille on 5 tuntia ± 15 minuuttia.
Lamppujen UV-säteilyominaisuuksien muuttumista esivanhennuksen aikana tutkittiin tarkemmin usealla lamppuparilla. Kolme paria valohoitoon tarkoitettuja lamppuja ja kuusi paria solariumlamppuja esivanhennettiin yhtäjaksoisesti 4 tuntia 45
minuuttia yksittäisen loisteputken testauslaitteella (Visuri ym. 1992). Lisäksi vanhennettiin vastaavasti yksittäinen PUVA-lamppu. Esivanhennuksen ajaksi SL PMA
2100-mittarin eryteema ja UV-A anturit asennettiin sovituspalojen avulla lähelle
lampun pintaa. SL-mittarin lukemat rekisteröitiin yhden minuutin välein ja kummankin anturin lukemia verrattiin keskiarvolukemiin, jotka laskettiin esivanhennuksen
kahden viimeisen tunnin mittauksista. Lampun jännite rekisteröitiin 5 sekunnin
välein. Vanhennuksen aikana tehtiin myös spektrimittauksia lampun pinnasta OL
742-spektroradiometrillä noin tunnin välein.
Suurin osa lampuista (noin 70 prosenttia) esivanhennettiin siten, että lamppujen
säteilyominaisuuksista tai niihin vaikuttavista tekijöistä ei kerätty yksityiskohtaista
tietoa. Näistä vanhennuksista osa tehtiin STUKin tutkimuskäytössä olevalla paneelimaisella solariumlaitteella (PHILIPS HP3140) ja osa yksittäisen loisteputken
testauslaitteella.
Lamppujen säteilyssä on myös hetkellinen huippu heti lampun syttymisen jälkeen.
Lamppujen vertailumittauksien yhteydessä mitattiin lamppujen säteilymuutos syttymisen aikana SL PMA 2100 mittarilla. Mittaukset tehtiin eryteema- ja UV-A -an14

tureilla minuutin välein. Yhdellä solariumlampulla (Philips Cleo Natural TL100W/
WW) lampun spektri mitattiin syttymisen aikana myös Ocean Optics S2000 spektroradiometrillä 10 s välein.
Lampun polttoajan ja lampun jäähtymisajan vaikutusta annosnopeuden muuttumiseen heti sytytyksen jälkeen kokeiltiin eripituisilla lampun poltto- ja jäähtymisajoilla.
Tähän käytettiin yhtä viisi tuntia esivanhennettua solariumlamppua (PHILIPS CLEO
Performance 100W), joka oli asennettu PHILIPS HP3140–solariumlaitteeseen. Tutkittavan lampun lisäksi solariumiin oli asennettu seitsemän vanhaa solariumlamppua
(PHILIPS UV-A TL 85-100W/09N). UV-säteilyn annosnopeus mitattiin lampun
pinnasta SL PMA 2100–mittarin eryteema-anturilla. SL-mittarilla talletusväli oli
pienin mahdollinen eli yksi minuutti.

3.3.3 Säteilyn paikkajakauma loisteputken pinnalla
Loisteputkien säteilyn tasaisuus putken pinnalla mitattiin kahdeksalla eri lamppuparilla. Mittaukset tehtiin Solar Light PMA-2100 mittarilla ja anturina käytettiin
joko UV-A- tai eryteema-anturia mitattavan lampun tyypistä riippuen. Antureissa
käytettiin putkimittauksiin tehtyä sovituspalaa, jota käyttämällä anturin etäisyys
putken pinnasta oli koko ajan vakio ja joka esti hajavalon pääsyn anturille. Mitatuista
putkityypeistä kolme oli valohoitolamppuja ja loput viisi olivat solariumlamppuja.
Kuvassa 3.1 on havainnollistettu mittauspisteitä. Mittaukset suoritettiin putken pintaa pitkin mittauspisteiden ollessa putken pituussuuntaan 5 cm välein putken päissä
ja 10 cm välein putken keskellä. Mittaus tehtiin putken ympäri 45° välein.
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Kuva 3.1 Putkien paikkajakauman mittauspisteet.

Kuva 3.2 Mittaukset spektroradiometrillä.
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3.3.4 Lamppujen vertailumittaukset
Kaikki lamput esivanhennettiin ennen vertailumittauksen tekemistä. Vertailumittausta tehtäessä lamppujen annettiin stabiloitua noin 10 minuuttia, ennen kuin lampun
UV-säteilyspektri mitattiin OL 742 -spektroradiometrillä. Spektri mitattiin lampun
pituussuunnassa keskikohdalta (Kuva 3.2). Mittauksessa käytettiin sovituspalaa, jonka
avulla mittausetäisyys voitiin säätää helposti ja toistettavasti ja joka estää hajavalon
pääsyn diﬀuuserille. Spektroradiometrin diﬀuuserin ja putken pinnan välinen etäisyys on noin 0,5 cm (Visuri ym. 1992). UV-säteilyn spektristä määritettiin UV-B-,
UV-A- ja UV-ABC-säteilyn irradianssit painottamattomana ja eryteeman sekä ei-melanooma-tyyppisen ihosyövän (nmsc) suhteen painotettuna (CIE 1987 ISO ja CIE
TC6-32). UV-A- ja UV-B-säteilyn raja-aallonpituutena käytettiin aallonpituutta 320
nm, jota on käytetty raja-aallonpituutena solariumlaitestandardissa IEC 60335-27 ja
lamppustandardiluonnoksessa IEC 61228 (huomaa, että CIE määrittää UV-A:n ja
UV-B:n raja-aallonpituudeksi 315 nm).
Uuden lamppustandardiluonnoksen mukaisesti lamppumittauksissa mittausetäisyytenä käytetään 25 cm. Yksi valohoitolamppu ja kaksi solariumlamppua mitattiin myös
tällä etäisyydellä.

3.4 Tulokset
3.4.1 Lamppujen esivanhentaminen ja syttymisen seuraaminen
3.4.1.1 Esivanhennuksen vaikutus
Lamppuja esivanhennettiin noin viisi tuntia. Kuvassa 3.3 on esitetty kahdentoista
solariumlampun ja seitsemän valohoitolampun keskimääräiset muutokset annosnopeudessa lampun sytyttämisen jälkeen. Vertailuarvoina olivat kahden viimeisen
tunnin aikana mitatut annosnopeuksien keskiarvot. Lamppujen UV-säteilyn annosnopeus kasvaa voimakkaasti sytyttämisen jälkeen saavuttaen maksimin muutamassa
minuutissa. Ilmiö näkyy selvemmin UV-B-säteilyllä kuin pitkäaaltoisella UV-A-säteilyllä. Eryteema-anturilla mitattu maksimiarvo oli yksittäisellä solariumlampulla
42 % suurempi kuin vertailuarvo (kahden viimeisen tunnin keskiarvo) ja vastaavasti
yksittäisen valohoitolampun maksimiarvo 36 % suurempi kuin vertailuarvo. UV-A
-anturilla mitattu vastaava maksimiarvo oli yksittäisellä solariumlampulla 25 % ja
yksittäisellä valohoitolampulla 18 % suurempi kuin vertailuarvo.

17

Annosnopeus verrattuna kahden viimeisen tunnin
annosnopeuksien keskiarvoon [%]
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Kuva 3.3 Annosnopeus esivanhennuksen aikana. Mittaukset on tehty laajakaistaisilla
eryteema- ja UV-A -antureilla.
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Kuva 3.4 Lampun säteily syttymisen jälkeen 310 nm ja 360 nm aallonpituudella. Mittauksia on verrattu 12 minuuttia syttymisen jälkeen tehtyihin mittauksiin, jolloin lamppu on
stabiloitunut.
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Eryteemapainotettu irradianssi stabiloituu hitaammin kuin UV-A-säteily. Samoin
solariumlamput stabiloituvat hitaammin kuin lääkinnälliset lamput. Kun stabiloitumisrajana pidetään 2 %:a, niin havaitaan, että eryteema-anturilla mitattaessa raja saavutetaan solariumlampuilla vasta 2,5 tuntia sytytyksen jälkeen. Vastaava aika lääkinnällisille lampuille on 1 tunti 15 minuuttia. UV-A -anturilla mitattaessa vastaavat ajat
olivat 1 tunti 15 minuuttia (solariumlamput) ja 45 minuuttia (valohoitolamput).

3.4.1.2 Lampun syttyminen
Sytytyksen jälkeen lampun säteily saavuttaa maksimin noin kaksi minuuttia sytytyksen jälkeen jonka jälkeen säteily alkaa vähitellen pienentyä. Lamppuyksilöstä riippuen
stabiloitumisaika on noin 5 - 15 min. Samoin kuin esivanhennuksen aikana UV-Bsäteilyllä alun syttymispiikki on suurempi kuin UV-A-säteilyllä. Eryteema-anturilla
mitattuna syttymisen jälkeinen maksimi oli 10 % - 20 % suurempi kuin lampun
stabiloitumisarvo. UV-A -anturilla mitattuna maksimiarvo syttymisen jälkeen oli
alle 10 % stabiloitumisarvolla. Ocean Optics S2000 spektroradiometrillä mitattu
muutos 310 nm ja 360 nm aallonpituuksilla on esitetty kuvassa 3.4. Lyhyempi aallonpituinen 310 nm säteily syttyy nopeammin ja sen syttymispiikki on suurempi
kuin 360 nm säteilyllä. Mittauksessa käytetty lamppu stabiloitui nopeasti jo kuuden
minuutin jälkeen.
Lampun sytyttämisen ja jäähtymisen vaikututusta annosnopeuteen tutkittiin esivanhennetulla solariumlampulla PHILIPS CLEO Performance 100W. Mittauksia
tehtiin sekä spektroradiometrillä (Ocean Optics) että laajakaistaisella SL-mittarilla.
Testi tehtiin siten, että solariumlamppu oli päällä vähintään 10 minuuttia, jonka
jälkeen se oli pois päältä 10, 5, 2, 1 ja 0,5 minuutin pituisia aikoja. Myös lampun
välitöntä sytytystä sammuttamisen jälkeen kokeiltiin. Kun lampun sammuttamisesta
oli kulunut alle yksi minuutti, sytytyksestä aiheutuva säteilyn voimakkuuden kasvu
(”piikki”) voitiin havaita, mutta se ei ollut merkittävä. Kun lampun sammuttamisesta oli kulunut viisi minuuttia, lampun sytyttäminen vastasi lampun ”kylmänä”
sytyttämistä. Lampun emittoima UV-säteily saavutti maksimitehonsa noin kahdessa
minuutissa sytytyksestä. Noin viidessä minuutissa lamppu oli stabiloitunut siten, että
sen voimakkuus alkoi pienetä hitaasti.
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3.4.2 Säteilyn paikkajakauma loisteputken pinnalla
Tasaisuutta tutkittaessa yksittäisissä mittauspisteissä tehtyjä mittauksia verrattiin koko
putken mittauksista laskettuun keskiarvoon. Reﬂektoriputkilla tutkittiin vain putken
säteilysuunnassa olevia mittauspisteitä. Taulukossa 3.1 on esitetty ääriarvojen ero
putken säteilyjakaumasta laskettuun keskiarvoon sekä poikkeamien keskihajonta.
Putkien valmistustavasta johtuen putkien päät säteilevät vähemmän, joten suurimmasta säteilyarvosta laskettu ero keskiarvoon kuvaa paremmin poikkeaman ääriarvoa.
Keskihajonta kuvaa yleisesti putken säteilyn tasaisuutta; mitä pienempi keskihajonta
on, sitä tasaisempi on putken säteily.
Putkien säteily putken pinnalla vaihteli paikan (kuva 3.2) mukaan. Keskimäärin
ääriarvot olivat 10 % sisällä lasketusta keskiarvosta keskihajonnan ollessa 6-7 %,
esimerkki kuvassa 3.5. Parhailla putkilla säteilyssä ei käytännössä ollut paikkariippuvuutta lainkaan ääripoikkeamien ollessa alle 2 % (kuva 3.6). Epätasaisimmilla putkilla
erot keskiarvosta olivat yli 30 % (kuva 3.7). Tämä tarkoittaa sitä, että suurimmillaan
säteily putken pinnassa on kaksinkertainen heikoimpaan kohtaan verrattuna.
Tulosten perusteella tarkimmissa mittauksissa, erityisesti mittausetäisyyden ollessa
pieni, on putkien säteilyn mahdollinen epätasaisuus otettava huomioon tai ainakin
selvitettävä ennen mittauksia.
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Taulukko 3.1 Putkien säteilyn paikkajakauma. Taulukossa on esitetty säteilyn ääriarvot
prosentti-erona keskiarvosta sekä poikkeamien keskihajonta.
Putki

Cosmedico Goldarium S SA1-12-100W #1
Cosmedico Goldarium S SA1-12-100W #2
Philips Cleo Natural TL 100W/WW #1
Philips Cleo Natural TL 100W/WW #2
Philips Cleo Performance 100W #1
Philips Cleo Performance 100W #2
Philips Tl100W/01 #1
Philips Tl100W/01 #2
Wolﬀ System Helarium B1-12-100W #1
Wolﬀ System Helarium B1-12-100W #2
Waldmann F85/100W-PUVA #1
Waldmann F85/100W-PUVA #2
Philips Cleo Performance 100W-S-R #11
Philips Cleo Performance 100W-S-R #21
Lighttech II. Combi-R-UVA 100W Intensive #11,2
Lighttech II. Combi-R-UVA 100W Intensive #21,2

suurin
[%]

10,7
12,3
14,6
12,4
6,1
7,7
2,1
1,5
18,9
30,3
10,6
12,7
9,0
8,9
40,1
38,2

pienin
[%]

-36,7
-33,0
-24,3
-29,5
-13,1
-15,6
-0,8
-0,6
-42,4
-45,2
-35,0
-41,7
-22,7
-19,9
-30,2
-28,9

keskihajonta [%]

6,4
7,1
7,0
6,2
3,9
4,1
0,6
0,5
11,4
16,6
7,3
9,2
6,5
5,4
24,7
24,9

1 reﬂektorilamppu
2 lampussa on kasvotehostin

Kuva 3.5 Philips Cleo Performance 100 W #1.
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Kuva 3.6 Philips TL100 W/01 #1.

Kuva 3.7 Wolff System Helarium B1-12-100 W #2.
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3.4.3 Lamppujen vertailumittaukset
3.4.3.1 Vertailumittausten tulokset
Taulukossa 3.2 on esitetty kunkin valohoitoon käytettävän eri nimisen lampun tulokset (annosnopeudet) kahden mitatun lampun keskiarvona. Vastaavat tulokset
solariumlamppujen osalta on esitetty taulukoissa 3.3 (100W tavalliset lamput), 3.4
(100W reﬂektorilamput) ja 3.5 (62, 120 ja 180W lamput). Taulukoiden sarakkeissa
UV-AB on esitetty UV-lamppujen painottamattomat, eryteemaefektiiviset ja nmscpainotetut annosnopeudet (irradianssit) koko UV-aallonpituusalueella (250–400
nm). Kyseisissä taulukoissa on annettu lisäksi painottamattomat UV-B ja UV-A annosnopeudet. Taulukoiden UV-B ja UV-AB sarakkeissa on myös mukana UV-C -säteilyn (250–280 nm) annosnopeus niiden lamppujen osalta, jotka tuottavat vähäisen
määrän UV-C-säteilyä. Ne on merkitty kyseiseen taulukkoon alahuomautuksella.
Taulukoiden 3.2, 3.3, 3.4 ja 3.5 perusteella on koostettu liitteeseen A yhteenvetotaulukko A1, jossa on esitetty lampun UV-BC:n osuus painottamattomasta kokonaisirradianssista. Eryteemaefektiivisestä annosnopeudesta (aallonpituusalue 250–400 nm)
on johdettu UV-säteilyn voimakkuutta kuvaava UV-indeksi (WHO, WMO, UNEP
ja ICNIRP 2002). Sitä käytetään kuvaamaan yleensä auringon UV-säteilyn voimakkuutta. Vertailun vuoksi taulukossa onkin esitetty auringon UV-säteilyn voimakkuus
korkeimmillaan Suomessa, Välimeren maissa ja Päiväntasaajalla. Huomattakoon, että
lampun UV-säteilyn voimakkuus ja spektrijakauma on vain suuntaa antava solariumin
tai valohoitolaitteen säteilyn kannalta. Laitteen rakenteen vaikutusta UV-säteilyn
määrään on käsitelty kohdassa 3.4.5. Liitteen B kuvissa on esitetty kaikkien mitattujen
lamppujen spektrikuvat.
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Taulukko 3.2 Valohoitolamput.
Annosnopeus (W/m²)
Painottamaton

Lamppumerkki

UV-B

Eryteema

UV-A

UV-AB UV-AB

Ihosyöpä
(eimelanooma)
UV-AB

PUVA-lamput
Airam LUA 80W
COSMEDICO ARIMED PUVA
13700/100W
Waldmann F85/100W-PUVA

0,9

77

78

0,09

0,14

1,7

98

99

0,13

0,19

1,7

116

118

0,16

0,25

0,13

220

220

0,08

0,10

6,9

106

113

0,52

1,06

7,5

99

106

0,58

1,20

9,2

96

105

0,77

1,55

PHILIPS TL100W/012)

75

16

91

5,45

12,62

Waldmann F85/100W-UV012)

77

16

93

5,72

13,25

39

21

60

16,46

17,35

Waldmann F85/100W-UV21

70

36

106

29,58

30,88

Waldmann F85/100W-UV62)

21

32

53

4,66

6,96

UV-A -lamput

PHILIPS TL 100W/10-R
SUP-lamput

COSMEDICO ARIMED B
13300/100W
WOLFF SYSTEM Helarium B1-12100W
WOLFF SYSTEM Photomed A DA1750-100W1)
Kapeakaistaiset UV-B -lamput

Leveäkaistaiset UV-B -lamput

PHILIPS TL40W/123)
3)

Lamppu tuottaa vähäisen määrän UV-C-säteilyä (alle 0,005% UV-BC:stä), joka sisältyy taulukossa UV-B:hen
ja UV-AB:hen
2)
Lamppu tuottaa jonkin verran UV-C-säteilyä (alle 0,05% UV-BC:stä), joka sisältyy taulukossa UV-B:hen ja
UV-AB:hen
3)
Lamppu tuottaa jonkin verran UV-C-säteilyä (alle 1% UV-BC:stä), joka sisältyy taulukossa UV-B:hen ja UVAB:hen
1)
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Taulukko 3.3 Solariumlamput.

Lamppumerkki

Annosnopeus (W/m²)
Painottamaton
UV-B

Solariumlamput
(100W tavalliset lamput)
COSMEDICO BRILLIANT SUN
XT plus 10152/100W
COSMEDICO COSMOLUX UVA Plus 10200/100W
COSMEDICO GOLDARIUM S
SA1-12-100W
PHILIPS CLEO Natural TL
100W/WW (Warm White)
PHILIPS CLEO Performance
100W
PHILIPS CLEO Professional
100W
SunFit PROFESSIONAL X 100W
USA LONGLIFE

Eryteema
UV-AB

Ihosyöpä
(eimelanooma)
UV-AB

UV-A

UV-AB

2,6

117

120

0,21

0,36

1,8

119

120

0,16

0,26

5,1

119

124

0,43

0,81

5,0

66

71

0,31

0,67

2,1

133

135

0,19

0,30

2,9

114

117

0,29

0,50

3,1

105

108

0,26

0,47

Taulukko 3.4 Solariumlamput.
Annosnopeus (W/m²)
Lamppumerkki

Painottamaton

Ihosyöpä
(eimelanooma)

UV-AB

UV-AB

UV-A

UV-AB

2,8

215

218

0,28

0,41

3,7

249

253

0,43

0,67

4,0

224

228

0,35

0,57

3,0

219

223

0,29

0,44

4,1

218

222

0,35

0,59

4,7

211

216

0,48

0,82

8,0

203

211

0,56

1,09

4,2

234

238

0,47

0,74

6,9

208

215

0,69

1,17

UV-B

Solariumlamput
(100W reﬂektorilamput)
COSMEDICO COSMOLUX RA
Plus 15500/100W
COSMEDICO COSMOLUX RCS
15510/100W2)
COSMEDICO PRO-TAN CR
FAST TAN PROFESSIONAL
TUBE 100W 15154/100W
PHILIPS CLEO Performance
100W-R
PHILIPS CLEO Performance
100W-S-R
PHILIPS CLEO Professional
100W-R
PHILIPS CLEO Professional
100W-S-R
LIGHTTECH II. COMBI-R-UVA
100W Intensive (vartalo)1)
LIGHTTECH II. COMBI-R-UVA
100W Intensive (kasvot)1)

Eryteema

Lamppu tuottaa jonkin verran UV-C-säteilyä (alle 0,05% UV-BC:stä), joka sisältyy taulukossa UV-B:hen ja
UV-AB:hen

1)
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Taulukko 3.5 Solariumlamput.
Annosnopeus (W/m²)
Lamppumerkki

Painottamaton
UV-B

Muut solariumlamput
(62, 120 ja 180W)
PHILIPS CLEO Natural 62W-R

UV-A

UV-AB

Eryteema

Ihosyöpä
(eimelanooma)

UV-AB

UV-AB

7,2

91

98

0,43

0,94

2,2

138

140

0,26

0,40

1,9

130

132

0,23

0,35

SunVision XTR 200 120W, #14)

3,2

306

309

0,40

0,60

SunVision XTR 200 120W, #25)

2,4

258

261

0,30

0,45

7,9

266

274

0,80

1,31

8,9

254

263

0,87

1,50

GOLDSUN XT 190S 120 Watt,
#12)
GOLDSUN XT 190S 120 Watt,
#23)

LIGHTTECH II. COMBI R-UVA
180W XLC high intensive
(vartalo)1,6)
LIGHTTECH II. COMBI R-UVA
180W XLC high intensive
(kasvot)1,6)

Lamppu tuottaa jonkin verran UV-C-säteilyä (alle 0,05% UV-BC:stä), joka sisältyy taulukossa
UV-B:hen ja UV-AB:hen
2)
Kuristin 160 W ja sytytin max 200 W
3)
Kuristin 100 W ja sytytin max 125 W
4)
Kuristin 160W ja sytytin maw 140W
5)
Kuristin 100W ja sytytin maw 140W
6)
Kuristin 160W ja sytytin max 200W
1)

Taulukko 3.6 Lamppuparin (kahden identtisen lampun) ero (%).
Kaikki lamput1)

Suurin
Pienin
Keskiarvo
Keskihajonta
1)

Painottamaton

Eryteema

UV-BC

UV-BC

24,6
0,4
5,8
5,5

UV-A

11,1
0,3
3,8
2,9

28,1
0,03
6,7
6,8

NMSC
UV-A

12,7
0,01
4,2
3,2

UV-BC

27,5
0,2
6,4
6,6

120W:n lamput on jätetty pois, koska vertailtavissa lampuissa käytettiin eri kuristimia
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UV-A

13,7
0,05
4,3
3,4

3.4.3.2 Lamppuparien keskinäinen vaihtelu
Kahden identtisen lampun (lamppuparin) ero prosenteissa on esitetty liitteen C taulukossa. Yhteenveto tuloksista on koottu taulukkoon 3.6.
Liitteen C tuloksista havaitaan, että eniten vaihtelua lamppupareista on SUP-lampuilla ja tietyillä solariumlampuilla. Vaihtelu näyttää liittyvän pikemminkin lamppuvalmistajaan kuin lampun käyttötarkoitukseen. Reﬂektori ei näytä lisäävän vaihtelua
verrattuna tavallisiin lamppuihin. Eryteema- ja NMSC-painotettuna lamppuparien
erot ovat hieman suuremmat kuin painottamattomina UV-A -alueella, kaikilla lampuilla keskimääräinen ero oli 3,8 % (painottamattomat annosnopeudet). Vastaava
luku UV-B(C) -alueella oli 5,8 %. Kuristimen käyttö näkyy selvästi kahden 120W:
n lamppuparin kohdalla.
Tuloksiin on osin vaikuttanut putken säteilyn tasaisuus (kohta 3.4.2). Tarkimmissa
mittauksissa putken epätasaisuus olisikin otettava huomioon, mikäli mittaukset tehdään putken pinnasta, kuten tässä tapauksessa tehtiin. Mittausetäisyyttä lisäämällä
putkien epätasaisuudesta johtuva vaihtelu saataisiin pienenemään. Tätä onkin esitetty
uudessa lamppustandardiluonnoksessa (IEC 61228). Seuraavassa kohdassa onkin
esitetty kolmen erillisen lampun annosnopeudet 25 cm etäisyydellä lampun pinnasta
ja verrattu niitä lampun pinnalla tehtyihin mittauksiin. Koska uudessa lamppustandardiluonnoksessa mittausetäisyytenä käytetään 25 cm, mitattiin kolme lamppua tällä
etäisyydellä. Tehtyjen mittausten perusteella (taulukko 3.7) UV-annosnopeus on 25
cm etäisyydellä noin 8-9 prosenttia siitä, mitä se on lähellä putken pintaa. Mittaukset
vastaavat hyvin teoreettista arvoa (8 prosenttia).

Taulukko 3.7 Painottamaton annosnopeus 25 cm etäisyydellä putken pinnasta
(prosenttia annosnopeudesta putken pinnalla).
UV-alue

Cosmedico Cosmolux
RA Plus 15500/100W

Wolff System Helarium
B1-12-100W

Philips Cleo Natural
TL 100W/WW

UV-ABC

8,8

8,2

8,9

UV-BC

9,6

8,5

9,2

UV-A

8,8

8,2

8,9
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Taulukko 3.8 Reﬂektorilampun ja tavallisen lampun erot.
Lamppumerkki

Reﬂektorilamppu (100W-R) / Tavallinen lamppu (100W)
Painottamattomien annosnopeuksien suhde
UV-BC
UV-A
UV-ABC

PHILIPS CLEO Performance
PHILIPS CLEO Professional

1,44
1,64

1,65
1,85

1,65
1,85

Eryteemaefektiivisten annosnopeuksien suhde
UV-BC
UV-A
UV-ABC

PHILIPS CLEO Performance
PHILIPS CLEO Professional
PHILIPS CLEO Performance
100W
PHILIPS CLEO Performance
100W-R
PHILIPS CLEO Professional
100W
PHILIPS CLEO Professional
100W-R

1,35
1,60

1,62
1,82

1,49
1,67

UV-BC:n osuus eryteemaefektiivisestä annoksesta

48 %
43 %
69 %
66 %

3.4.3.3 Reﬂektorin merkitys
Solariumlampuissa mittauksissa oli mukana kaksi Philipsin lampputyyppiä (Performance ja Professional), joista oli olemassa sekä tavallinen loisteputki (100W) että
heijastinloisteputki (100W-R). Kummankin heijastinloisteputken pinnalta mitatut
annosnopeudet olivat suurempia kuin vastaavilla tavallisilla putkilla (ks. taulukko
3.8). Kyseessä olevissa putkissa UV-BC:n osuus eryteemaefektiivisesta annoksesta oli
tavallisilla putkilla kuitenkin hieman suurempi kuin heijastinloisteputkilla. Spektrin
muodossa ei ole oleellista eroa tavallisen ja reﬂektorilampun välillä (ks. kuva liitteessä
D).

3.4.4 Lamppujen samankaltaisuus
PUVA-lamppujen (COSMEDICO ARIMED PUVA 13700/100W, Waldmann F85/
100W-PUVA ja Airam LUA 80 W) UV-säteilyn spektrijakaumat ovat käytännössä
identtiset. Lamppujen säteilytehossa oli kuitenkin pieniä eroja (taulukko 3.2.).
PUVA-lamppujen kanssa spektrimuodoltaan samanlaisia lamppuja löytyy myös solariumkäyttöön tarkoitetuista lampputyypeistä. COSMEDICO COSMOLUX UV-A
Plus 10200/100W ja PHILIPS CLEO Performance 100W lamppujen spektrit ovat
samanlaisia PUVA-lamppujen kanssa. Säteilytehossa lampuilla on pieniä eroja, kuten
PUVA-lampuillakin oli keskenään. Philips Cleo Performance korvasi Philips TL 09
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-lampun, jota käytettiin aikanaan sekä solariumeissa että Airam PUVA 22 -hoitolaitteissa. Lampun Philips TL 09 UV-säteilyn spektri oli samanlainen kuin muidenkin
PUVA-lamppujen spektri (Huurto ym. 1998). Philips CLEO Performance lamppuja
on nyt käytössä parissa PUVA-hoitolaitteessa (ks. taulukko 4.5).
UV-A-lamppuja on PUVA-lamppujen lisäksi myös ilman psoraleeniherkistystä annettaviin UV-A-hoitoihin tarkoitettu Philips TL 100W/10-R -lamppu. Tämän UVA-lampun spektri on hyvin kapea; sen UV-säteilystä yli 99 % on aallonpituuskaistalla
350 - 400 nm. Lamppua nimitetään tästä syystä UV-A-lampuksi. Lampun reﬂektorista johtuen lampun UV-säteilyn voimakkuus on kaksinkertainen verrattuna muihin
PUVA-lamppuihin. Reﬂektorin merkitystä lampun säteilyyn on käsitelty tarkemmin
kohdassa 3.4.3.3.
SUP-hoitoihin käytettävien lampputyyppien; COSMEDICO ARIMED B
13300/100W, WOLFF SYSTEM Helarium B1-12-100W ja WOLFF SYSTEM
Photomed A DA1-750-100W, UV-säteilyn voimakkuus on kutakuinkin sama kun
tarkastellaan painottamatonta UV-säteilyn annosnopeutta koko spektrialueella. Eryteemaefektiivinen annosnopeus on Photomed-lampuilla hieman suurempi kuin kahdella muulla lampputyypillä. Photomed-lampun spektrissä on hieman enemmän
lyhytaaltoista UV-B säteilyä kuin Helarium- tai Arimed-lampuissa (liitteen B kuva
B3). Tähän eroon voi olla syynä lamppujen erilaiset lasilaadut, joka läpäisevät UVB-säteilyä eri tavoin.
UV-B-lamput ovat niin epäyhtenäinen ryhmä, että ne eivät oikeastaan kuuluisi saman
nimikkeen alle. Nykyään puhutaan jo erikseen kapeakaistaisista UV-B-lampuista ja
leveäkaistaista UV-B-lampuista, mutta leveäkaistaisetkin UV-B-lamput voidaan erottaa kahteen toisistaan poikkeavaan luokkaan. Erot erilaisten UV-B-lamppujen kesken
ovat samaa suuruusluokkaa kuin erot UV-B-lamppujen ja SUP-lamppujen välillä.
Taulukosta 3.2 nähdään, että Waldmann F85/100W-UV21 -lampun säteilyteho on
kaksinkertainen verrattuna Waldmann F85/100W-UV6 -lampun tehoon, mutta
eryteemaefektiivinen teho on yli kuusinkertainen. Tähän on syynä se, että UV21
-lamppu tuottaa enemmän lyhytaaltoista UV-B-säteilyä.
Waldmann F85/100W-UV21 -lampun UV-spektrin muodon kanssa identtinen
lamppu on Philips TL 40W/12 (Liitteen B kuva B5). Lamppujen hankinta-aikana
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ei ollut saatavana täysimittaisia 100 W Philips TL-12 -sarjan lamppuja, joten lampusta
hankittiin 40 W versio.
Waldmann F85/100W-UV6 -lampulla on ollut identtinen lampputyyppi; Sylvania
75/85 UV6 (Huurto ym. 1998). Nyt tehdyn selvityksen perusteella näitä lamppuja
oli käytössä enää vain yhdessä UV-B-hoitolaitteessa eikä niitä ollut maahantuojien
valikoimissa.
Taulukossa 3.9 on koottuna UV-indeksit ja SEDin kertymäajat erityyppisille UVlähteille. Huomaa, että lamppujen arvot on laskettu lamppujen pinnalta mitattujen
irradianssien perusteella ja ne todennäköisesti poikkeavat jonkun verran laitteissa
olevista arvoista. Tämän vuoksi taulukko soveltuu vain eri UV-lähteiden suuruusluokan arviointiin.

3.4.5 Laitteen rakenteen vaikutus UV-säteilyn määrään
Solariumien tyyppitarkastusten yhteydessä vuosina 1989–1992 (Visuri ym. 1992) havaittiin, että yksittäisten loisteputkien ja koko laitteiden UV-säteilyn spektrijakaumat
poikkeavat toisistaan. Laitteista mitatut eryteemapainotetut annosnopeudet olivat
suurimmillaan lähes kaksinkertaisia lampun pinnasta mitattuihin arvoihin verrattuna.
Yleensä säteilyn suhteellinen jakauma muuttuu siten, että laitteiden säteilystä eryteemapainotetun UV-BC annosnopeuden osuus koko UV-alueen annosnopeudesta
on pienempi kuin yksittäisillä lampuilla. Syinä ovat mm. solariumlaitteissa yleisesti
olevien suojalevyjen läpäisevyys. Suojalevyjä käytetään myös SUP-laitteissa.

Taulukko 3.9 UV-indeksit ja SEDin kertymäajat erityyppisille UV-lähteille.
UV-lähde

Suomen aurinko
Trooppinen aurinko
Solariumlamput
Lääkinnälliset lamput
- PUVA-lamput
- UV-A lamput
- SUP-lamput
- UV-B lamput (kapeakaistaiset)
- UV-B lamput (leveäkaistaiset)
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UV-indeksi

1 SEDin
kertymäaika (min)

6
12
7-35

11
6
2-10

4-7
3
20–32
210–240
180–1210

10–18
22
2,1–3,5
0,29–0,31
0,055–0,37

Tyypillinen solariumlaitteessa käytettävä suojalevy läpäisee UV-B -alueella noin 70–
90% säteilystä ja UV-A -alueella noin 90 % (Visuri ym. 1992). Käytetystä lampusta
riippuen laitteen spektrijakauma muuttuu lamppuun verrattuna lähinnä UV-B -alueella. UV-A -alueella tapahtuu lähinnä vaimennusta. Lamppumittauksia ei voi yleensä
suoraan hyödyntää laitemittauksissa. Vaikka suojalevyjen tarkka läpäisy tunnettaisiinkin, vaikuttavat laitteen muut ominaisuudet (laitteen muotoilu, heijastimet, tuuletus
ja lamppujen etäisyydet toisistaan) laitteen UV-säteilytasoon.

3.5 Valohoitolaitteiden lamppujen vaihdettavuus
Valohoitolaitteeseen joudutaan vaihtamaan uudet UV-lamput, kun laitteen säteilyteho on heikentynyt huomattavasti tai kun lamppuja on rikkoontunut. Tavallisimmin
uudet lamput ovat samaa tyyppiä kuin aiemmatkin, jolloin hoitolaitteen säteilyn
laatu ei muutu. Uusien lamppujen säteilyn voimakkuus on kuitenkin suurempi kuin
vanhojen ja pitkään käytettyjen.
Valohoitolaitteeseen voidaan vaihtaa myös UV-lamput, joilla on erilainen kaupallinen nimike, mutta joiden UV-säteilyn spektrijakauma ja säteilyn voimakkuus ovat
identtiset. Silloin tilanne on sama kuin käytettäessä alkuperäistä lampputyyppiä.
Esimerkkinä tästä ovat UV-B-lamput Philips TL 100W/01 ja Waldmann F85/100WUV01 (ks. kohta 3.4.4).
Vaihtolamppuina voidaan käyttää myös lampputyyppiä, joka hyvin läheisesti muistuttaa alkuperäistä lamppua. Silloin erot UV-säteilyn spektrissä tai säteilyn voimakkuudessa voidaan havaita vain tarkoilla mittauksilla, mutta eroilla ei ole kliinistä
merkitystä käytännön valohoidoissa. Esimerkkejä tästä ovat SUP-hoitoihin käytettävät kolme lampputyyppiä sekä PUVA-hoitoihin käytettävät viisi eri lampputyyppiä
(taulukko 3.2).
PUVA-hoidoissa käytettävien lamppujen spektrit ovat keskenään samanlaisia, mutta
eri lampputyyppien säteilyvoimakkuudessa on pieniä eroja. Eräissä PUVA-hoitolaitteissa on nyt käytössä Philips Performance -lampputyyppi, joka on tarkoitettu
käytettäväksi solariumeissa. Tästä ei voida kuitenkaan tehdä yleistä johtopäätöstä,
että mikä tahansa solariumlamppu sopisi PUVA-hoitoihin. Kohdassa 3.4.4 on esitetty
yhteenveto solariumlamppujen soveltuvuudesta PUVA-laitteisiin.
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Yhteen PUVA-laitteeseen on vaihdettu UV-A1-säteilyä tuottavat TL10R -lamput,
mutta laitetta käytetään edelleen PUVA-hoitoihin niin kuin aiemminkin (katso kappale 4.3). TL10R -lamput on tarkoitettu ilman psoraleeniherkistystä annettaviin
UV-A-hoitoihin. PUVA-hoidoissa käytettävän psoraleenin, trioksaleeni-MOP:in,
herkistyksen vaikutusalue on 313 nm -335 nm (Gripps ym. 1982). Tavanomaisten
PUVA-lamppujen UV-spektri kattaa hyvin tämän aallonpituusalueen, mutta TL10R
-lampun UV-spektri on siihen nähden liian pitkällä aallonpituusalueella (liitteen B
kuvat B1 ja B2). Toisaalta Philips TL 10R -lampun tuottama UV-A-säteilyn voimakkuus on noin kaksinkertainen verrattuna muihin PUVA-laitteissa käytettäviin lamppuihin (taulukko 3.2). Siten on todennäköistä, että kun lamppujen vaihdon jälkeen
valotusajat on pidetty ennallaan, niin UV-A1-lamppujen suurempi säteilyteho riittää
kompensoiman huonomman hyötysuhteen psoraleenin kanssa.
UV-B-hoitoihin tarkoitettujen laitteiden tapauksessa lamppujen vaihto alkuperäisestä
poikkeavaan tyyppiin vaatii erityistä huolellisuutta ja tietoa eri lamppujen ominaisuuksista. Kuten kohdissa 3.4.4 ja 4.4 esitetään, UV-B-lamput eivät ole keskenään
yhtenäinen joukko. Valohoidoista puhuttaessa käytetään usein käsitteitä ”kapeakaistainen UV-B” ja ”leveäkaistainen UV-B -hoito”. Tällöin jää huomaamatta se seikka,
että laajakaistaiset UV-B lamput Waldmann F85/100W UV21 ja Waldmann F85/
100W UV6 eroavat toisistaan yhtä paljon kuin UV6 -lamppu eroaa SUP-lampuista.
Lampputyypin vaihtuminen valohoitolaitteen UV-B-lamppuja vaihdettaessa tämä on
jopa johtanut hoidettavan potilaan ihon palamiseen (Potilasvakuutuskeskus 2004).
Se, että uusimmissa UV-B hoitolaitteessa on sisäiseen UV-mittariin perustuva automaattinen annostelujärjestelmä, ei korjaa väärin valitun UV-B lampputyypin aiheuttamaa vaaraa. Nämä UV-mittarit on aina kalibroitu ja säädetty sen alkuperäisen
lampputyypin UV-spektrin mukaan. Jos hoitolaitteeseen, jossa on sisäinen UV-mittari, vaihdetaan UV-lamput, joiden spektri poikkeaa alkuperäisestä, niin UV-mittarin
antama mittaustulos on virheellinen. Sen seurauksena myös hoitolaitteen automaattinen annosjärjestelmä toimii virheellisesti ja tuloksena voi olla ihon palamiseen johtava
ylivalotus tai huonoon hoitovasteeseen johtava alivalotus.
Joissain tapauksissa valohoitolaite voidaan muuttaa hoitomuodosta toiseen vaihtamalla laitteeseen aivan toisen tyyppiset lamput kuin alun perin. Tällainen hoitomuodon
vaihto onnistuu vain sellaisissa valohoitolaiteissa, joissa toimintaa ohjaa pelkkä ajastin
eikä laitteessa ole sisäiseen UV-mittariin perustuvaa ohjausjärjestelmää. Esimerkiksi
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tästä käy vanha, PUVA-hoitoihin tarkoitettu Airam PUVA 22 -valohoitolaite, jossa
on alun perin käytetty joko Airam LUA- tai Philips TL 09-sarjan UV-A-lamppuja.
Yksi tällainen PUVA 22 -laite on muutettu SUP-hoitolaitteeksi asentamalla laitteeseen
SUP-hoitoihin tarkoitetut Helarium B1-12-80 W -lamput (ks. taulukko 4.1).
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4 VALOHOITOLAITTEET JA NIISSÄ KÄYTETTÄVÄT UVLAMPUT
Suomessa käytettävien UV-valohoitolaitteiden ja niiden laadunhallinnan kartoitus
tehtiin lähettämällä kyselylomake valohoitoja antaviin terveydenhuollon yksiköihin
sekä julkiselle että yksityiselle sektorille. Koska valohoitolaitteiden käyttöön ei liity
mitään erillistä lupa- tai rekisteröintimenettelyä, niin STUKilla ei ole käytössään
osoiterekisteriä, joka kattaisi kaikki valohoitoyksiköt. Julkisen sektorin valohoitoyksiköiden yhteystietoja on kerätty aiemmin tehtyjen selvitysten ja muun yhteistyön
puitteissa. Yksityisen sektorin puolelta valohoitoyksiköiden osoitetietoja etsittiin internetistä erilaisten tietohakujen avulla. Kyselylomake postitettiin 25 julkisen sektorin
valohoitoyksikköön, joista 23 vastasi. Yksityissektorille kyselyjä lähetettiin 25, ja niistä
saatiin 9 vastausta.
Valohoitolaitteiden kartoitus rajattiin koskemaan vain kokovartalon valotukseen käytettäviä laitteita. Tässä yhteydessä kokovartalon valotukseen käytettävällä valohoitolaitteella tarkoitetaan myös sellaisia jalustaan kiinnitettyjä pitkiä paneeleita, joita
käytettäessä potilaan on käännyttävä valotuksen aikana, jotta vartalon molemmat
puolet valottuvat.
Kyselyyn palautetuissa vastauksissa kuvattiin yhteensä 83 kokovartalon valotukseen
käytettävää valohoitolaitetta. Näistä laitteista käytetään PUVA- tai UV-A-hoitoihin 13
ja UV-B-hoitoihin 31 laitetta. Molempiin hoitomuotoihin käytettäviä UV-A- ja UVB-yhdistelmälaitteita oli 11 ja SUP-hoitolaitteita 28 kappaletta. Näiden lisäksi oman
yhtenäisen ja hyvin suuren ryhmänsä muodostavat Psoriasisliiton UV-B-hoitolaitteet,
joita vuokrataan potilaille kotikäyttöön ja joiden lukumäärä on yhteensä 121.
Valohoitolaitteissa käytettiin yhteensä 18 tyyppinimeltään erilaista UV-lamppua.
Samaan lampputyyppiin on laskettu kuuluvaksi kaikki tyyppinimeltään samat, mutta
sähköteholtaan ja pituudeltaan erilaiset versiot. Lamppujen UV-säteilyn jakauma ja
voimakkuudet on esitetty kohdassa 3.4.3.

4.1 PUVA- ja UV-A-laitteet ja niissä käytettävät lamput
Psoriasiksen hoitoon käytetty PUVA-hoito, jossa psoraaleenilla herkistetty iho valotetaan UV-A-valolla, on käsitteenä niin vakiintunut, että valotukseen käytettävien hoitolaitteiden ja UV-lamppujen nimissä käytetään usein termiä ”PUVA”. Valohoitoihin
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liittyvä nimikkeistö onkin tältä osin hieman kirjavaa ja lamppujen yleisnimityksenä
käytetään sekä ”PUVA-lamppua” että ”UVA-lamppua”. PUVA-hoitoihin käytettäviä
lamppuja on käytetty ilman psoraleeniherkistystä tapahtuviin UV-A-valohoitojen
antamiseen vain hyvin vähän, lähinnä joihinkin siedätyshoitoihin (Hasan, Koulu,
Snellman henkilökohtaiset tiedonannot 2003).
PUVA-laitteita on käytössä lähinnä yliopisto- ja keskussairaaloissa sekä yhdessä yksityisen sektorin hoitoyksikössä. Käytössä olevat PUVA-laitteet on esitetty taulukossa
4.1. PUVA-hoitolaitteet ovat suurelta osin aika iäkkäitä, mutta on huomattava että
PUVA-hoitoja annetaan myös yhdistelmälaitteilla (kappale 4.4). Näiden yhdistelmälaitteiden lukumäärä on suurin piirtein sama kuin varsinaisten PUVA-hoitolaitteiden,
mutta ne ovat iältään nuorempia.
Taulukossa 4.2 on esitetty PUVA-hoitolaitteissa käytössä olevat lampputyypit. Niistä
kaksi, Airam LUA ja Philips TL 09, ovat 150 cm pituisia ja loput ovat 176 cm pituisia. Airam LUA-lamppujen valmistus on lopetettu, mutta niitä on edelleen saatavilla.
Samoin sen kanssa identtisen Philips TL 09 -lampun valmistus on lopetettu. Tätä aiemmin yleistä lampputyyppiä käytettiin sekä valohoitolaitteissa että solariumlaitteissa.
Sen tilalle on tullut Philips Performance -lampputyyppi, jonka UV-säteilyn spektri
on käytännössä lähes sama kuin TL 09 -lampulla. Kahdessa sairaalassa PUVA-hoitolaitteeseen on asennettu nämä lamput (taulukko 4.2). Tätä lampputyyppiä käytetään
yleisesti myös solariumlaitteissa.
Kaikkien taulukossa 4.2 esitettyjen lampputyyppien UV-säteilyn spektrit ovat keskenään samanlaisia. Pituudeltaan samojen lampputyyppien säteilyn voimakkuus on
myös samaa luokkaa, lukuun ottamatta Philips Performance 100W R -lamppua.
Tämä lamppu on reﬂektorilamppu (R tulee sanasta reﬂector) eli lampussa on sisäänrakennettu heijastinpinta, joka heijastaa laitteen rungon puolelle suuntautuvan säteilyn
takaisin käyttösuuntaan. Siksi tätä lamppua käytettäessä hoitolaitteen UV-säteilyn
voimakkuus on noin 1,6 -kertainen verrattuna tavanomaisten lamppujen käyttöön.
Lamppujen UV-säteilyn spektriä ja säteilyn voimakkuutta on tarkemmin käsitelty
kohdassa 3.4.4.
UV-A-säteilyllä annettavien valohoitojen valikoima on laajentunut kun markkinoille
on tullut pitkäaaltoista UV-A1-säteilyä tuottava lamppu, joka on tarkoitettu UV-Avalotukseen ilman psoraleeniherkistystä. UV-A1-lampun spektri ei sovi hyvin yh35

teen psoraleeniherkistyksen absorptiospektrin kanssa. PUVA-hoitoihin tarkoitettujen
lamppujen spektri on paljon leveämpi ja kattaa koko UV-A -alueen (katso kohta
3.4.4). UV-A1-hoidoissa valotusajat ovat pitkiä, ja siksi näihin hoitoihin tarkoitettu
laite on malliltaan paneeli, joka valottaa vuoteella makaavaa potilasta ylhäältä päin.
Yhdessä sairaalassa on kuitenkin asennettu vanhaan kaappimalliseen Airam PUVA
22 -laitteeseen UV-A1-lamput PUVA-lamppujen tilalle ja laitetta käytetään PUVAhoitoihin tavanomaiseen tapaan.
Taulukko 4.1 Suomessa käytössä olevat PUVA- ja UV-A-valohoitolaitteet ja niiden
lukumäärät.
Hoitolaitteiden
lukumäärät
Julkinen
Yksit.

Hoitolaite ja
lamppujen lukumäärä

Hankintavuodet

Airam PUVA 22 (*)

22

7

Cosmedico GP- 42

42

1

2001

PUVA 2200

22

1

1989

Waldmann UV 1000

26

2

1986 -1989

Waldmann UV 3003 (**)

15

1

1999

Yhteensä 13 laitetta:

1

12

1977 - 1987

1

(*)Mallit PUVA 22, PUVA 22A ja PUVA 22 B.
(**)Puolipaneeli.

Taulukko 4.2 Valohoitolaitteissa käytettävät UV-A1- ja PUVA -lampputyypit.
Hoitolaitteiden lukumäärät
UVA-lamput

PUVA- tai UVA-laitteet

UV-A- ja UV-Byhdistelmät

PUVA-lamput

Airam LUA 80 W
Cosmedico Arimed PUVA
Philips Performance 100W (*)
Philips Performance 100W R (*)
Philips TL 65-80W/09N
Waldmann F85/100W PUVA

5
1
1
1
2
1

2

7

UV-A1-lamput

Philips 100W/10-R
Philips 80W/10-R
Laitteiden määrä yhteensä

(*) Lampputyyppi on tarkoitettu solariumlaitteisiin

36

1
1

1

13

10

4.2 SUP-hoitolaitteet ja niiden lamput
SUP-hoitoihin käytettävät laitteet muodostavat suurimman yhtenäisen hoitolaitoksissa käytettävien valohoitolaitteiden ryhmän (taulukko 4.3). Laitteita on sekä julkisella
että yksityisellä sektorilla. Lähes kaikki SUP-hoitolaitteet ovat saman laitetyypin,
Metecin, erilaisia versioita. Näissä laitteissa on joko 20 tai 24 UV-lamppua. Saaduissa
vastauksissa laitteiden nimi esiintyy muodossa Metec Helarium, Metec Helamed tai
pelkkä Metec. Osassa vastauksissa nimessä mainittiin myös täydennysosa ”Kombi”.
Kaikki Metec-laitteet ovat rakenteeltaan samanlaisia kuin solariumit, eli niissä on
laverimainen alaosa ja saranoilla sen päälle laskeutuva yläpaneeli. Rakenne on SUPhoitoihin tarkoituksenmukainen, koska valotusajat ovat pitkiä, jopa 20 minuuttia.
Näin pitkien aikojen seisominen pystysuorassa valohoitolaitteessa olisi rasittavaa.
Kuitenkin yhdellä yksityisellä lääkäriasemalla on SUP-hoitoihin käytettävä laite, joka
on tehty vaihtamalla vanhaan, alun perin PUVA-hoitoihin käytettyyn kaappimalliseen
Airam 22 -laiterunkoon SUP-lamput. Tässä laitteessa lamppujen pituus on 150 cm
kun Metec-laitteissa se on 176 cm.
Taulukossa 4.4 esitetyt SUP-hoitoihin käytettävät UV-lamput ovat myös hyvin yhtenäinen ryhmä. Eri lampputyyppejä on vain kolme eri nimikettä ja niiden tuottaman
UV-säteilyn spektrit ja voimakkuudet ovat keskenään niin identtiset, ettei niillä ole
merkitystä valohoidoissa (katso kohta 3.4.4). Aiemmin lähes yksinomaan käytössä
olleen Wolﬀ System Helarium B1-12 -sarjan lamppujen valmistus on lopetettu ja
niiden tilalle on tullut Cosmedico Arimed B 13300- ja Wolﬀ System Photomed A
DA1-750 -nimiset lamput.

4.3 UV-B-hoitolaitteet ja niissä käytettävät lamput
UV-B-hoitolaitteet ovat hyvin epäyhtenäinen laiteryhmä (taulukko 4.5). Laitejoukkoon kuuluu kuusi erilaista pystysuuntaista hoitolaitetta, eli ”kaappia” tai ”pönttöä”
niin kuin alan ammattislangissa sanotaan, sekä kaksi erilaista yläpaneelia. Laitteissa
käytetään tyyppinimikkeeltään yhdeksää erilaista UV-lamppua (taulukko 4.7). Suurin
osa lampuista voidaan UV-säteilyn jakauman perustella luokitella kolmeen selkeään
toisistaan eroavaan ryhmään:
kapeakaistaiset UV-B -lamput,
leveäkaistaiset UV6 -lamput ja
leveäkaistaiset UV21- ja TL12 -lamput.
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Taulukko 4.3 Valohoitoyksiköissä käytettävät SUP-hoitolaitteet ja niiden lukumäärät .
Hoitolaitteiden
lukumäärät
Julkinen
Yksityiset

Hoitolaite ja sen
lamppujen lukumäärä

Hankintavuodet

Metec (*)

24

12

4

1984–1999

Metec (*)

20

3

6

1982–1999

Medisun (**)

7

1

1996

Medisun 2000

20

1

1992

Airam 22 (***)

22

1

Yhteensä 28 laitetta:

17

1994

11

(*) Erilaisia variaatioita
(**) Puolipaneeli
(***) Vanhaan PUVA-laitteeseen asennettu 150 cm pituiset SUP-lamput

Taulukko 4.4 SUP-lampputyypit ja se kuinka monessa valohoitolaitteessa niitä
käytetään.
Hoitolaitteiden
lukumäärä

SUP-lamput

COSMEDICO ARIMED B 13300
WOLFF SYSTEM Helarium B1-12-80W (*)
WOLFF SYSTEM Helarium B1-12-100W(*)
WOLFF SYSTEM Photomed A DA1-750-100W
Lampun tyyppinimi ei tiedossa

22
1
3
1
1

Laitteiden määrä yhteensä

28

(*) Lampputyypin valmistus on lopetettu

Taulukko 4.5 Suomessa käytössä olevat UV-B -valohoitolaitteet ja niiden lukumäärät.
Hoitolaitteiden lukumäärät
HankintaJulkinen Yksityiset
vuodet

Hoitolaite ja sen
lamppujen lukumäärä

Corona II UV-B (*)
Corona III
Corona IV UV-B
Cosmedico GP-42
Tylö Solarium (*)
Waldmann UV 1000
Waldmann UV 6002
Waldmann UV 6002
Waldmann UV 7001
Waldmann
Yhteensä 31 + 121 laitetta

3
12 + 4
28
42
7
26
40
15
40

4

121 (**)
1
1

1
2
6
5
1
9

1999
2001
1982–1989
1984–1988
1983
1998–2002

1
28

3 + 121

-

(*)Puolipaneeli
(**)Psoriasisliiton vuokralaitteet, näistä 8 kpl on sijoitettu kyselyyn osallistuneisiin sairaaloihin. Taulukossa
mainitut 4 kpl ovat kuitenkin sairaaloiden omia laitteita.
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Ryhmän sisällä on aina kaksi tai useampi eri lampputyyppi, joiden tuottaman UVsäteilyn spektri ja voimakkuus ovat keskenään niin identtiset, ettei niillä ole merkitystä
valohoidoissa. (katso 3.4.4). Lisäksi on muutama Voltarc- tai Toshiba -merkkinen
UV-B-lamppu, joita käytetään vain yhdessä tai kahdessa laitteessa. Näitä lamppuja
ei enää ole maahantuojien valikoimissa. Näiden lamppujen UV-säteilyn spektrit
poikkeavat muista UV-B-lampputyypeistä (Huurto ym. 1998).
UV-B-lamput, joista yleisesti käytetään kategorista nimitystä ”leveäkaistaiset UV-Blamput” jakaantuvat kolmeen toisistaan selvästi poikkeavaan ryhmään. Yleisimmän
näistä ryhmistä muodostavat Sylvania UV6 ja Waldmann UV6 (taulukko 4.6). Toinen
yleisesti käytetyn UV-B-lamppujen ryhmän muodostavat Philips TL 12- ja Waldmann UV 21 -lamput. Näiden lamppujen tuottama UV-B-säteily on huomattavasti
polttavampaa kuin UV6 -lamppujen (katso kohta 3.4.4). Kolmanteen ryhmään
kuuluvat muut lampputyypit.
Vastausten perusteella UV-B-hoitolaitteita julkisella sektorilla on käytössä 22 pystysuuntaista hoitolaitetta ja kuusi yläpaneelia, lisäksi yksityissektorilla on kolme
pystysuuntaista hoitolaitetta. UV-B-laitekanta on lisääntynyt ja nuorentunut viime
vuosina. Vanhempia laitteita on poistettu ja laitteiden kokonaismäärä on lisääntynyt.
Kaikki uudet hoitolaitteet ovat kapeakaistaisella lampuilla varustettuja.
Tylö-solarium on rakenteeltaan paneelimainen hoitolaite, jolla voidaan valottaa kerrallaan vain vartalon vatsa- tai selkäpuolta. Saatujen vastausten mukaan laitteita käytetään UV-B-hoitoihin. Kuitenkin laitteessa käytettävien Toshiba 18 W Black Light
-lamppujen UV-säteilyn spektri on lähempänä SUP-lamppuja kuin UV-B-lamppuja
(Huurto ym. 1998).
Rakenteeltaan samantyyppinen laite on Corona II. Näitä laitteita on käytössä muutamassa sairaalassa. Osa näistä sairaaloiden Corona II -laitteista on sairaaloiden omia,
ja osa sairaaloiden valohoitoyksiköiden käyttöön sijoitettuja Psoriasisliiton omistamia
laitteita. Psoriasisliitolla tai sen paikallisyhdistyksillä on yhteensä 121 kappaletta Corona II UV-B -valohoitolaitetta (Öller, henkilökohtainen tiedonanto 2003). Laitteita
vuokrataan potilaille ihosairauksien kotihoitoa varten lääkärin lähetteen perusteella.
Corona -sarjan laitteissa; Corona Mini, Corona II ja Corona III on Philipsin TL 12
-sarjan UV-B-lamput. Poikkeuksena on Corona IV -laite, jossa on käytössä kapeakaistaiset UV-B-lamput.
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4.4 UV-A- ja UV-B-yhdistelmälaitteet ja niissä käytettävät
lamput
Yhdistelmälaitteet, joissa on sekä UV-A- että UV-B-lamppuja, ovat pienehkö mutta
hyvin oleellinen valohoitolaitteiden ryhmä (taulukko 4.7). Näitä laitteita voidaan
käyttää erikseen UV-B-hoitolaitteena sekä UV-A-laitteena PUVA-hoitoihin. Lamppuja voidaan käyttää myös yhtä aikaa, jolloin saadaan UV-A- ja UV-B-spektrien summa
(Snellman ym. 2001). Yhdistelmälaitteita on käytännössä yksinomaan yliopisto- ja
keskussairaaloissa; vain yksi laite on aluesairaalassa, joka kuuluu HUSiin. Kyselyyn
saatujen vastausten perusteella näitä laitteita ei ole lainkaan yksityissektorilla.
Yhdistelmälaitteiden lukumäärä on lisääntynyt hieman viimeisten vuosien aikana.
Vuonna 1995 kerättyjen tietojen mukaan laitteita oli 7 kappaletta ja 2001 tietojen
Taulukko 4.6 UV-B -lampputyypit ja se kuinka monessa valohoitolaitteessa niitä
käytetään.
Hoitolaitteiden lukumäärä
UV-A ja UV-BUV-B-laitteet
yhdistelmät

UV-B-lamput
Leveäkaistaiset UV-B-lamput

Philips TL 40W12 RS

5

Philips TL 100W/12

1

2

Waldmann F85/100W UV 21

2
1

Sylvania 75/85 UV6
Waldman F85/100W-UV6

10

Toshiba 18 W Black Light

2

Voltarc F71T12-2027

1

Voltarc FS 1763 T12-2071

1

Kapeakaistaiset UV-B-lamput

Philips TL100W/01

2

2

Waldman F85/100W-UV01

9

3

31

10

Yhteensä

Taulukko 4.7 Valohoitoyksiköissä käytettävät yhdistelmälaitteet ja niiden lukumäärät.
Hoitolaite

Lamppujen
lukumäärä

Hoitolaitteiden
lukumäärät
YO- ja KS

Hankintavuodet

UV-A

UV-B

Cosmedico GP 42

21

21

2

2000 - 2001

Waldmann UV 7001K

20

20

3

1999 - 2002

Waldmann UV 7001K

27

13

1

1996

Waldmann UV 8001K

27

13

4

1986 -1992

Waldmann UV 8001K

22

18

1

1986

Yhteensä 11 laitetta
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11

mukaan yhdeksän laitetta (Huurto ym. 1998, Snellman ym. 2001). Jos otetaan
huomioon näissä julkaisuissa esitetty, mutta tässä selvityksessä vastaamatta jättänyt
hoitoyksikkö, niin vuonna 2002 yhdistelmälaitteita oli käytössä 12 kappaletta.
Yhdistelmälaitteiden UV-A-lamppuina käytetään tavanomaisia PUVA-hoitoihin tarkoitettuja lamppuja. Ainoana poikkeuksena ovat yhdessä laitteessa käytössä olevat
pitkäaaltoista UV-A-l -säteilyä tuottavat lamput (taulukko 4.2). UV-B-lamppuina
kaikissa uusimmissa, vuoden 1996 jälkeen hankituissa laitteissa on kapeakaistaiset
lamput. Taulukosta 4.6 huomataan myös, että yhdistelmälaitteissa käytetään erityyppisiä laajakaistaisia UV-B-lamppuja kuin kaappimaisissa UV-B-hoitolaitteissa.
On syytä huomata, että saman laitevalmistajan hoitolaitteiden erilaiset tyyppinimet viittaavat siihen, että laitteiden rakenne tai ajastimen ja valotusautomatiikan
tekniikka ovat erilaisia. Tyyppinimeltään samanlaisissa hoitolaitteissa voi kuitenkin
olla käytössä erilaisia UV-lamppuja. Esimerkiksi uusimmissa Waldmann UV 7001K
-yhdistelmälaitteissa, joissa on kapeakaistaiset UV-B-lamput, sekä UV-A- että UV-Blamppujen lukumäärä on 20 kpl. Toisaalta vuonna 1996 tai aikaisemmin käyttöön
otetuissa 7001K -laitteissa, joissa on laajakaistaiset UV-B-lamput ja vanhemmassa
8001K -laitemallissa UV-A- ja UV-B-lamppujen lukumäärät ovat vastaavasti 27 ja
13. K-kirjain laitteen nimen lopussa tarkoittaa yhdistelmälaitetta. Nimi ilman Kkirjainta tarkoittaa UV-B-hoitolaitetta. Saaduissa vastauksissa osassa laitetyyppien
nimissä oli ristiriitaisuuksia: K-kirjainta käytettiin UV-B-laitteissa ja se puuttui yhdistelmälaitteiden nimissä. Nimien väärän esitystapaan voi olla syynä laite-esitteiden
ja käyttöohjeiden epäjohdonmukaisuus.
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5 LAADUNHALLINNAN NYKYKÄYTÄNTÖ
Valohoitolaitteita ja niiden lamppuja kartoittavan kyselyn yhteydessä tiedusteltiin
kuinka usein valohoitolaitteiden UV-säteilyn voimakkuutta mitataan ja kuka mittaukset tekee. Lisäksi kysyttiin käytetäänkö mittaustulosta lamppujen vaihtotarpeen
arviointiin tai potilasten saamien UV-annosten arvioimiseen.

5.1 Laitteiden UV-säteilyn seuranta
5.1.1 Mittausten säännöllisyys
Vastaukset saatiin kaikkiaan 32 valohoitoyksiköstä, joista 20 ilmoitti tekevänsä valohoitolaitteiden UV-säteilyn mittauksia. Mittausten säännöllisyyden perusteella hoitoyksiköt jakaantuivat kolmeen selvästi erottuvaan ryhmään: Puolet hoitoyksiköistä
mittaa laitteensa kerran vuodessa. Neljännes (5) tekee mittaukset kahdesti vuodessa.
Loppu neljännes ilmoitti tekevänsä mittauksia 4-6 viikon tai 2 kk välein. Viimeksi
mainitun ryhmän vastauksista osa on tulkittavissa siten, että kyseessä ei ole varsinaisesti UV-säteilyn voimakkuuden mittaaminen, vaan hoitolaitteen automaattiseen
valotusjärjestelmään liittyvä testaus, joka tehdään säännöllisin väliajoin. Joissain hoitoyksiköissä laitteiden seurantamittauksia tehdään tiheämmin talvella, jolloin laitteita
käytetään paljon, ja vastaavasti harvemmin kesäaikaan.
Viiden yliopistosairaalan valohoitoyksiköistä kolme käyttää hoitolaitteiden UV-mittausten tuloksia hoitoannosten seurantaan ja vain yksi lamppujen vaihtotarpeen
arviointiin. Yhdessä hoitolaitteet mitataan säännöllisesti, mutta mittaustuloksia käytetään vain lamppujen vaihtotarpeen arviointiin ja potilaiden saaman UV-annoksen
määritys tehdään muilla perusteilla.
Keskussairaaloiden, terveyskeskusten ja yksityisten valohoitoyksiköiden kohdalla tilanne on samantapainen, vaikka niiden laitekanta on suppeampi kuin yliopistollisilla
klinikoilla. Useat hoitoyksiköt ovat vastanneet käyttävänsä UV-mittausta hoitoannosten määrittämiseen, kuitenkaan näissä paikoissa hoitoannoksia ei kirjata potilastietoihin. Muutamassa hoitoyksikössä laitteista mitataan niiden UV-säteilyn eryteemaefektiivinen annosnopeus ja hoidot perustuvat eryteemayksiköihin (EY). Näissä paikoissa
mittaustuloksien perusteella lasketaan potilaiden saaman UV-annosten suuruudet
joko hoitojakson aikana tai sen päätyttyä. Kyseessä on usein SUP-hoitolaitteet tai
Corona II -laitteet.
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Kuuden keskussairaalan valohoitoyksiköissä ei seurata lainkaan mittauksilla UV-hoitolaitteiden toimintakuntoa. Näistä kahdessa yksikössä ei ole UV-mittaria lainkaan
ja muissa neljässä on mittari, mutta sitä ei käytetä.

5.1.2 Mittausten säännöllisyys laitetyypin mukaan
Valohoitolaitteen UV-säteilyn seurantaan vaikuttaa paljon myös valohoitolaitteen
tyyppi ja sen tekninen toimintaperiaate. PUVA-hoitolaitteista seurataan mittauksilla
käytännössä vain lamppujen vaihtotarvetta, eikä mittaustuloksia käytetä potilaiden
annosseurantaan kuin yhdessä tai kahdessa hoitoyksikössä.
Uudemmissa yhdistelmä- ja UV-B-hoitolaitteessa on sisäinen UV-annostelujärjestelmä. Näiden laitteiden osalta erillistä UV-mittaria käytetään lamppujen säteilytehon
muutoksen seurantaan kerran tai kahdesti vuodessa. Nämä mittaukset ovat osa valohoitoyksikön laadunhallintaa, jossa kaikki valohoitolaitteet mitataan säännöllisesti.
Uusimmissa valohoitolaitemalleissa on lisäksi annostelujärjestelmän sisäinen testausohjelma, joka suoritetaan yhden tai kahden kuukauden välein. Lisäksi yhdessä hoitoyksikössä käytetään erillistä UV-mittaria hoitolaitteen sisäisen mittarin toiminnan
tarkastamiseksi.
SUP-laitteiden osalta mittausten tarkoituksena on ensisijaisesti lamppujen vaihtotarpeen arviointi. Neljässä hoitoyksikössä mittaustuloksia käytetään myös potilaiden
UV-annosten määritykseen. Näissä paikoissa hoidot perustuvat eryteemaefektiivisen
annosnopeuden määrittämiseen.

5.1.3 Mittausten tekijä
Useimmissa (14) valohoitoyksiköissä mittaukset tekee yksikön oma henkilökunta,
neljässä paikassa mittaukset ovat kokonaan laitehuollon vastuulla ja kahdessa hoitoyksikössä mittaukset tehdään yhteistyössä. Silloin kun mittaukset tekee huoltomies,
niin tarkoituksena on vain lamppujen vaihtotarpeen seuranta ja mittaukset tehdään
vain kerran vuodessa. Kun mittaukset tekee valohoitoyksikön henkilökunta, niin
mittauksia tehdään tiheämmin ja tuloksia käytetään myös potilaiden hoitoannoksen
arviointiin.
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5.2 Potilasvalotusten kirjaustavat
5.2.1 PUVA- ja UV-A-laitteet
Ennen vuotta 1990 hankituissa PUVA-hoitoihin käytettävissä laitteissa, eli Airam 22ja Waldmann UV 1000 -laitteissa, hoito perustuu ajastimella valittavaan valotusajan
pituuteen. Potilaan hoitotietoihin kirjataan kaikissa (seitsemässä) valohoitoyksikössä
käyntien lukumäärä ja lähes kaikissa myös kertynyt valotusajan pituus. Puolet paikoista myös kirjaa arvion hoidon vaikuttavuudesta. Parissa hoitoyksikössä kirjataan
myös arvio potilaan saamasta UV-annoksesta.
Vuoden 1990 jälkeen hankituissa laitteissa on sisäinen UV-mittari ja annostelujärjestelmä. Näillä laitteilla annettavat hoidot perustuvat UV-annoksen suuruuteen.
Tällöin potilaan hoitotietoihin merkitään käyntien lukumäärän lisäksi myös kertynyt
UV-annos [mJ/cm2 ].

5.2.2 SUP-hoitolaitteet
Käytössä olevissa SUP-hoitolaitteissa on vain ajastin, joten potilaan saamaa UVannosta ei voida määrittää, jollei laitteen tuottaman UV-säteilyn voimakkuutta ole
mitattu. Näitä hoitolaitteita on runsaasti sekä julkisella että yksityisellä sektorilla
(taulukko 4.2). Kaikki hoitoyksiköt kirjaavat käyntien lukumäärän ja kahta lukuun
ottamatta useimmat kirjaavat myös kertyneen valotusajan. Kolmessa hoitoyksikössä
SUP-hoitojen annostelu kirjataan eryteemayksiköinä käyttämällä laitteesta mittausten
perusteella määritettyä eryteemaefektiivistä annosnopeutta. Lisäksi kolme valohoitoyksikköä ilmoitti kirjaavansa myös havaintoja hoidon vaikutuksesta.

5.2.3 UV-B-hoitolaitteet
Vanhempia, ennen vuotta 1990 hankittuja Waldmann-merkkisiä UV-B-valohoitolaitteita ja Corona-merkkisiä hoitolaitteita, joissa valotuksen suuruus valitaan ajastimella,
oli kymmenessä hoitoyksikössä. Näistä yhdessä kirjataan vain hoitokertojen lukumäärä, muissa myös valotusaikojen pituudet. Kaksi hoitoyksikköä ilmoitti kirjaavansa
myös havainnot hoidon vaikutuksesta. Lisäksi yksi hoitoyksikkö on määrittänyt
laitteen annosnopeuden ja kirjaa suurimman annetun valotusannoksen hoitojakson
lopussa. Kolmessa hoitoyksikössä potilastietoihin kirjataan hoitoannokset eryteemayksiköinä.
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Uudempia laitteita, joissa on UV-säteilyn voimakkuuteen perustuva annostelujärjetelmä, on käytössä yhteensä 12 hoitoyksikössä. Laitteista suurin osa on kapeakaistaisilla
UV-B-lampuilla varustettuja. Näissä hoitoyksiköissä potilastietoihin kirjataan annetut UV-annokset [mJ/cm2]. Kolme hoitoyksikköä ilmoitti kirjaavansa myös hoidon
vaikutuksen.

5.2.4 Yhdistelmälaitteet
Yhdistelmälaitteissa on sekä UV-A-lamppuja että UV-B-lamppuja, joille molemmille
on oma ohjausjärjestelmä. Näillä laitteilla voidaan lamppujen valotusta ohjata joko
ajastimella tai laitteen sisäisellä, elektronisella annostelujärjestelmällä. Useimmissa
hoitoyksiköissä sekä UV-A-valotukset että UV-B-valotukset annetaan käyttämällä
UV-annoksia [mJ/cm2]. Kahdessa hoitoyksikössä PUVA-hoitojen valotukset annetaan
perinteiseen tapaan valotusajan pituuden perusteella vaikka UV-B-hoidot toteutetaan
UV-annoksen suuruuden perusteella.

5.3 Johtopäätökset
Laadunhallinnan käytännöt vaihtelevat hyvin paljon eri hoitoyksiköiden välillä. Suurimpana syynä tähän ovat hoitoyksiköiden koko, laitekannan erilaisuus sekä hoitojen
määrien hyvin suuri vaihtelu. Valohoitoyksikön koko ei selitä kokonaan vaihtelua;
joissain keskussairaaloiden valohoitoyksiköissä laadunhallinta voi olla minimitasolla
kun taas terveyskeskuksen valohoitoyksikössä laadunhallinta voi olla hyvinkin edistyksellisiä. Käytännöt vaihtelevat myös erilaisten hoitolaitteiden kesken, koska eri
laitteiden tekniset ominaisuudet ja käyttötavat ovat hyvin erilaisia.
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6 VALOHOITO- JA VALOTESTILAITTEIDEN LAADUNVARMISTUS
Valohoitojen turvallisuuden ja hyvän hoitotuloksen yhtenä edellytyksenä on se, että
laitteet toimivat virheettömästi ja että laitteiden toimintaan vaikuttavat ominaisuudet
tunnetaan. Huonokuntoinen tai virheellisesti toimiva hoitolaite voi johtaa huonoon
hoitotulokseen tai vahinko- ja vaaratilanteisiin. Suomessa on sattunut tapauksia, joissa potilaan iho palanut, kun hoitolaitteen ajastin on ollut viallinen eikä valotus ole
päättynyt asetetun ajan jälkeen (Potilasvakuutuskeskus, ote tietokannasta 2004).
Valohoitolaitteiden ja niiden käytön turvallisuuden ja luotettavuuden ylläpitämiseksi
laitteille tulisi järjestää säännöllinen laadunvarmistus. Laadunvarmistukseen kuuluu
laitteiden toimintakunnon seuraaminen ja niiden tuottaman UV-säteilyn annosnopeuden mittaaminen. Mittaustuloksista, lamppujen vaihdoista ja muista huoltotoimista on pidettävä kirjaa, niin että laitteen toimintakuntoa ja sen muutoksia voidaan
tarvittaessa arvioida muistiinpanojen perusteella.
Tässä luvussa annetaan käytännönläheiset ohjeet erilaisten valohoitolaitteiden ja valotestilaitteiden toimintakunnon seuraamiseksi sekä UV-säteilyn annosnopeuden
mittaamiseksi.

6.1 UV-säteilyn annosnopeuden mittaamisen tekninen tarkoitus
Valohoito- ja testilaitteiden UV-säteilyn annosnopeus pienenee käytön myötä lamppujen vanhetessa. Hoitolaitteen annosnopeus pienenee myös silloin kun, jokin lamppu
lakkaa toimimasta eikä sitä korvata uudella. Lopputuloksena valotuskaavion mukaisesti annettavan hoidon aikana saatava UV-annos vastaavasti pienenee, mikä heikentää
hoidon vaikuttavuutta.
UV-säteilyn annosnopeuden mittauksilla voidaan tarkistaa laitteen säteilyn voimakkuus esimerkiksi huoltotöiden jälkeen sekä silloin kun epäillään laitteen toimintavikaa
tai muuta häiriötä. Mittaamalla valohoitolaitteen annosnopeus UV-mittarilla saadaan
myös arvio potilaan iholle tulevasta UV-säteilyn annoksesta. Annettujen suositusten
mukaan potilaiden saamaa UV-annos tulee määrittää ja kirjata potilaan tietoihin,
esimerkiksi valohoitokorttiin.
Jos halutaan säilyttää alkuperäisen valotuskaavion mukainen hoitovaikutus, valotusai46

koja on pidennettävä kun lamppujen UV-säteilyn annosnopeus pienenee. Sitä varten
valohoitolaitteiden UV-säteilyn voimakkuutta olisi mitattava säännöllisesti UV-mittarilla. Silloin lamppujen annosnopeuden heikkeneminen voidaan ottaa huomioon
ja kompensoida se pidentämällä valotusaikoja. Se, kuinka usein annosnopeuden
mittaukset tehdään, riippuu ennen kaikkea laitteen käyttömäärästä. Tarkoituksena on
havaita UV-säteilyn voimakkuuden heikkeneminen ennen kuin valotuksessa saatavat
UV-annokset pienenevät niin paljon, että hoitovaste heikkenee.
Tähän tavoitteeseen päästään kun laitteiden toimintakunto on hyvä ja kun potilaalle
annettava UV-säteilyn määrää voidaan annostella halutulla tavalla. Valotestejä tehtäessä ja tuloksia tulkittaessa on tiedettävä, kuinka suuria UV-säteilyn annoksia testissä on
annettu. Siksi testilaitteen UV-säteilyn annosnopeus olisi mitattava säännöllisesti.
Osassa valohoitolaitteista valotuksia ohjataan säätämällä ajastimesta valotusajan pituus. Usein valohoidoissa noudatetaan ns. valotuskaavioita, joissa on esitetty eri
hoitokerroilla annettavien valotusaikojen pituudet. Laitevalmistajan toimittamat tai
valohoitoyksikön omat valotuskaaviot perustuvat tilanteeseen, jolloin lamput ovat
olleet uusia ja tuoreita ja niiden säteilyteho on suurimmillaan.

6.2 Mittausten sisältö ja aikataulu
Se, miten ja millaisia mittauksia laitteelle tulisi tehdä, riippuu seuraavista seikoista:
•
Jos valotuksia ohjataan automaattisella annostelujärjestelmällä, niin
silloin testataan tämän järjestelmän toiminta.
•
Jos valotuksia ohjataan ajastimella, silloin mitataan laitteen tuottaman
UV-säteilyn annosnopeus ja testataan ajastimen toiminta.
•
Mittauksissa käytettävä anturi valitaan sen mukaan, onko laitteessa
UV-A-, SUP- vai UV-B-lamput.
•

Mittaustapa valitaan laitteen rakenteen perusteella, eli sen mukaan
onko laitteen rakenne kaappimainen, laverimainen vai jokin muu.

Mittausmenetelmästä tulee kehittää sellainen, että se on kerrasta toiseen tehtävissä
aina samalla tavalla, jotta vaihtelut mittaustavassa eivät vaikuta mittaustulokseen.
Mittausten tavoitteena on päästä tilanteeseen, jossa potilaiden valohoidoissa perusteena käytetään tunnetun suuruista UV-annosta ja se, että potilaan saama UV-annos
tunnetaan. Valohoitolaitteissa, joissa on sisäänrakennettu annospohjainen [mJ] annostelujärjestelmä, tämä hoituu itsestään. Jos valotusta säädellään vain ajastimella,
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niin ongelmana on se, että lamppujen säteilytehon aikaa myöten heiketessä potilaiden saamat UV-annokset pienenevät. Tällöin hoitotulos huononee, jos hoidot
toteutetaan vakiopituisilla hoitoajoilla. Tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa lamppujen
tehon heikkeneminen havaitaan vasta hoitovasteiden huononemisesta. On parempi,
että UV-mittauksilla seurataan tehon heikkenemistä, ja kun muutos on merkittävä,
pidennetään valotuskaavion aikoja. Näin saavutetaan samat annokset ja hoitovasteen
kuin lamppujen ollessa uusia ja tuoreita.
Valohoitolaitteen UV-säteilyn annosnopeus tulisi mitata vähintään kerran vuodessa.
Lisäksi annosnopeus on syytä mitata silloin, kun lamppuja on sammunut tai kun asennetaan uusia lamppuja. Se, kuinka usein mittauksia tehdään, riippuu ennen kaikkea
siitä, kuinka paljon laitteita käytetään. Brittiläisen suosituksen mukaan mittaukset
tulisi tehdä 25–50 käyttötunnin välein (Taylor ym. 2002).

6.3 Suojautuminen UV-säteilyltä
Valohoito- ja testilaitteita käytettäessä, mitattaessa tai niiden toimintaa testattaessa
on iho ja silmät suojattava UV-säteilyltä. Suojaustapa valitaan sen mukaan, kuinka
polttavaa UV-säteily on ja onko kyseessä vain hajasäteily vai osuuko säteily suoraan
iholle tai silmiin.
Jos työvaate on lyhythihainen, niin mittauksia tehtäessä on syytä käyttää pitkähihaista
takkia käsivarsien suojaamiseksi. Kädet voidaan suojata käsineillä. Ohuet puuvillaiset
käsineet ovat riittäviä UV-A- ja PUVA-laitteiden mittaamiseen. Jos käsiä joudutaan
pitämään suoraan UV-B-lamppujen valossa, niin hansikkaiden on oltava tiivistä ja
valoaläpäisemätöntä materiaalia.
Silmien suojaamiseen käytetään henkilökunnalle tarkoitettuja suojalaseja, jotka tavallisesti on toimitettu hoitolaitteen mukana. Suojalaseja on hyvä käyttää myös silloin
kun altistutaan pelkälle hajasäteilylle. Jos joudutaan työskentelemään siten, että suora
UV-säteily osuu kasvoihin, niin kasvot on suojattava polykarbonaatista valmistetulla
visiirillä.

6.4 UV-mittarin ja -anturin valinta
Pääasiassa UV-A-säteilyä tuottavista laitteista, kuten tavanomaisista PUVA-laitteista
sekä pitkäaaltoista UV-A1-säteilyä tuottavista laitteista, mitataan niiden UV-A-sätei-
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lyn fysikaalinen annosnopeus käyttämällä UV-A-anturilla varustettua mittaria.
SUP-laitteista mitataan niiden eryteemaefektiivinen UV-säteilyn annosnopeus käyttämällä eryteema-anturilla varustettua mittaria. SUP-laitteista voidaan myös mitata
erikseen UV-B-säteilyn ja UV-A-säteilyn annosnopeudet käyttämällä vastaavasti UVB- ja UV-A-antureita.
Laajakaistaisilla UV-lampuilla varustettujen UV-B-laitteiden laadunvalvontamittauksiin soveltuu sekä tavanomainen UV-B-anturi, jolla mitataan UV-säteilyn annosnopeus että eryteema-anturi, jolla mitataan eryteemaefektiivinen annosnopeus. Kapeakaistaisten UV-B-lamppujen mittaamiseen sopii parhaiten tavanomainen
UV-B-anturi. Eryteema-anturi ei ole sopiva anturi näiden lamppujen mittaamiseen,
koska lampun tuottama UV-B-säteily on hyvin kapealla kaistalla lähellä UV-B- ja
UV-A-säteilyn rajaa. Tällä aallonpituusalueella eryteema-anturin herkkyys muuttuu
nopeasti aallonpituuden funktiona, mikä vaikeuttaa anturin kalibrointia ja heikentää
eryteema-anturilla tehdyn mittauksen tarkkuutta.

6.5 Annosnopeuden mittaaminen käytännössä
6.5.1 Laveri ja kansi –tyyppiset laitteet
Useimmat SUP-hoitolaitteet ovat solariumien kaltaisia laitteita, joissa on laverimainen alaosa ja sen päälle laskeutuva kansiosa. Alaosan lamppuja peittää muovilevy ja
kansiosassa lamppujen edessä on muovilevy tai ritilä.
Mittaukset tehdään ala- ja yläosasta erikseen siten, että UV-säteily tulee ainoastaan
mitattavasta osasta. Se puolisko, jota ei mitata, peitetään paksulla huovalla tms. materiaalilla heijastuksien estämiseksi. Peitetty osa kannattaa pitää sammutettuna (tai irrottaa verkkovirrasta), mikäli mahdollista, laitteen turhan lämpenemisen estämiseksi.
Mittaukset on tärkeä tehdä aina mahdollisimman samassa paikassa, jotta eri mittauskertojen tuloksia voidaan verrata keskenään.
Alaosan mittaus:
1.
Nosta kansiosa mahdollisimman auki.
2.
Peitä kansiosa huovalla ja kytke kansiosan lamput pois toiminnasta
(mikäli mahdollista).
3.
Merkitse alaosan keskelle muovilevyyn pintaan ihoteipillä tai muulla
helposti poistettavalla tavalla 10 cm x 10 cm kokoinen alue.
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4.
5.
6.
7.

Sytytä lamput ja anna niiden lämmetä vähintään 5 minuuttia.
Paina mittarin anturi mittausalueelle alaosan muovilevyä vasten.
Etsi maksimi liikuttamalla anturia hitaasti edestakaisin mittausalueella.
Mittaa maksimiarvo pitämällä anturi paikallaan ja kirjaa se ylös.

Kansiosan mittaus:
1.
Nosta kansiosa mahdollisimman auki.
2.
Peitä alaosa huovalla ja kytke kansiosan lamput pois toiminnasta
(mikäli mahdollista).
3.
Sytytä lamput ja anna niiden lämmetä vähintään 5 minuuttia.
4.
Laske kansiosa alas.
5.
Pidä anturi kädessäsi niin, että se on suunnattu suoraan ylöspäin ja
pujota käsi antureineen laitteen sisälle.
6.
Etsi maksimi liikuttamalla mittarin anturia hitaasti edestakaisin
samalla mittausalueella kuin alaosaa mitattaessa. Pidä anturin pohja
alaosaa vasten ja pidä anturia suunnattuna suoraan ylös koko
mittaussarjan ajan.
7.
Mittaa maksimiarvo pitämällä anturi paikallaan ja kirjaa se ylös.

6.5.2 Koko vartaloa valottavat yläpaneelit
Jalustan varaan kiinnitetystä yläpaneelista muodostuvat kokovartalon valotukseen
tarkoitetut hoitolaitteet, kuten Corona II B ja Waldmann UV 3003, on tavallisesti
suunniteltu niin, että niiden korkeutta voidaan säätää. Näiden laitteiden mittaustapaa
suunniteltaessa otetaan huomioon seuraavat seikat:
•
Mittaukset on tehtävä aina samalla vakioetäisyydellä, jota käytetään
aina mittauskerrasta toiseen.
•
Käytännöllisintä on valita mittausetäisyydeksi normaali hoitoetäisyys.
•
Mittaukset tehdään aina samalla tai samanlaisella alustalla, jotta
erilaisten alustojen erilaiset heijastusominaisuudet eivät vaikuta
mittaustuloksiin.
Mittausmenetelmä on seuraava:
1.
Tarkista että mittausetäisyys on oikea.
2.
Merkitse 10 cm x 10 cm kokoinen alue alustaan.
3.
Sytytä lamput ja anna niiden lämmetä 5 minuuttia.
4.
Pidä anturi kädessäsi niin, että se on suunnattu suoraan ylöspäin ja etsi
maksimiarvo liikuttelemalla mittarin anturia hitaasti edes takaisin
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5.

mittausalueella. Pidä anturin pohja pöytää vasten ja pidä anturia
suunnattuna suoraan ylös koko mittaussarjan ajan.
Mittaa maksimiarvo pitämällä anturi paikallaan ja kirjaa se ylös.

6.5.3 Kaappimaiset hoitolaitteet
Useimmat PUVA- ja UV-B-valohoitolaitteet ovat neliseinäisiä kaappeja, joissa yksi
seinämä avautuu oveksi. Näissä laitteissa on siis neljä mitattavaa seinäpintaa. Osa
laitteista muodostuu kahdesta kaarevasta toisiinsa saranoidusta seinämästä, jotka
liikkuvat pyörien varassa, jolloin mitattavia pintoja on vain kaksi. Näiden molempien
hoitolaitteiden UV-säteilyn seurantaan sopii parhaiten seuraavan kaltainen mittausmenetelmä.
Mittauksia varten rakennetaan yksinkertainen teline, johon anturi voidaan kiinnittää
tukevasti niin, että mittaukset tehdään aina samaan suuntaan ja samalla korkeudella.
Telineessä on jalustan varassa seisova puusta tai metallista valmistettu pystysuora
tanko. Tankoon asennetaan valitulle mittauskorkeudelle jalusta, jolle mittausanturi
voidaan kiinnittää niin, että se on aina samalla korkeudella ja osoittaa samaan suuntaan.
Mittausmenetelmä on seuraava:
1.
Kiinnitä mittarin anturi telineeseen.
2.
Aseta teline hoitolaitteen sisälle keskelle.
3.
Suuntaa anturi kohti laitteen yhden seinämän keskikohtaa.
4.
Pujota mittarin johdot laitteen oven ja rungon välistä.
5.
Sytytä lamput ja anna niiden lämmetä 5 minuuttia.
6.
Lue ja kirjaa ylös mittaustulos.
7.
Sammuta laite ja käännä anturi toista seinämää kohti.
8.
Käynnistä laite ja lue mittarin näyttämä.
9.
Mittaa vastaavasti muut seinämät.
10.
Kirjaa jokaisen seinämän mittaustulos ylös.
11.
Hoitolaitteen annosnopeutena käytetään mittaustulosten keskiarvoa.
Mittauskohdat on valittava siten että anturi ei suuntaudu kohti saranaa tai seinämien
liitosta.
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6.5.4 Pienikokoiset valohoito- ja testilaitteet
Pienikokoisten alaspäin valottavien hoito- ja testilaitteiden, kuten esimerkiksi Corona
Mini ja Waldmann UV 801, mittauksissa lähtökohtana otetaan huomioon seuraavat
seikat:
•
Jos laitetta käytetään aina samalle korkeudelle säädettynä, niin silloin
mittaukset tehdään tällä etäisyydellä.
•
Jos korkeutta muutetaan käyttötilanteen mukaan, niin valitaan jokin
yleisesti käytetty valotusetäisyys, jota sen jälkeen käytetään joka kerta
mittauksia tehtäessä.
•
Mittaukset tehdään aina samalla tai samanlaisella alustalla, jotta
erilaisten pintojen erilaiset heijastusominaisuudet eivät vaikuta
mittaustulokseen.
Mittausmenetelmä on seuraava:
1.
Aseta laite mittauksissa käytettävälle pöydälle ja tarkista
mittausetäisyys.
2.
Merkitse pöydän pintaan laitteen keskikohdalle 5 cm x 5 cm kokoinen
mittausalue.
3.
Sytytä lamput ja anna niiden lämmetä vähintään 5 minuuttia.
4.
Etsi maksimi liikuttamalla anturia hitaasti edestakaisin mittausalueella.
5.
Mittaa maksimiarvo pitämällä anturi paikallaan ja kirjaa se ylös.
Toinen ryhmä pienikokoisia laitteita ovat laitteet, joiden säteilykeila on vaakasuora,
kuten esimerkiksi Waldmann 180- sekä Sellamed-laitteet. Tällöin valotettava kohde on lamppujen edessä. Näiden laitteiden mittausetäisyydeksi valitaan tyypillinen
hoito- tai testausetäisyys. Laitteen rakenteesta, käyttötavasta ja käyttöympäristöstä
riippuu mittausjärjestelyn käytännön toteuttaminen. Huomioon on otettava seuraavat seikat:
•
Mittausasetelman on oltava sellainen, että se voidaan toistaa
samanlaisena kerrasta toiseen.
•
Mittausetäisyyden on oltava joka kerta sama.
•
Mittaukset tehdään säteilytettävän alueen keskipisteessä.
•
Anturin asettelua varten on oltava jokin tuki, jonka avulla anturi
saadaan aina asetettua samaan kohtaan laitteeseen nähden.
•
Laitteen ja anturin ympäristössä ei saa olla kiiltäviä tai heijastavia
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pintoja. Jos esimerkiksi mittausasetelma kootaan kiiltäväpintaiselle
pöydälle, niin pöydän pinta on paras peittää esimerkiksi tavallisella
sinisellä sairaalalakanalla.
Mittaukset tehdään seuraavasti:
1.
Kokoa mittausjärjestelmä ja tarkista etäisyydet.
2.
Aseta anturi paikalleen ja tarkista sen suuntaus.
3.
Sytytä lamput ja anna niiden lämmetä 5 minuuttia.
4.
Kirjaa mittaustulos.

6.6 Valohoitolaitteen automaattisen annostelujärjestelmän
toiminnan tarkistus
Joissain hoitolaitteissa valotus voidaan säätää valitsemalla kuinka suuri UV-annos
halutaan valotuksen aikana antaa. Näissä hoitolaitteissa on sisäänrakennettu UVmittari sekä valotuksen kestoa säätelevä elektroninen järjestelmä. Tämän sisäisen
UV-annostelujärjestelmän toiminta tulisi tarkistaa kerran vuodessa ja aina jos epäillään, että järjestelmä toimii väärin. Jos laitteessa on sekä PUVA- että UV-B-lamput,
molempien lamppujen annostelujärjestelmän toiminta on tarkistettava sekä erikseen
että yhdessä.
Testaus tapahtuu seuraavasti:
1.
Valitse 2 - 4 erisuuruista UV-annosta, joita tyypillisesti käytetään
valohoidoissa. Tarkistusmittauksissa käytetään aina samoja annoksia.
2.
Esilämmitä lamppuja käyttämällä laitetta 5 minuuttia.
3.
Aseta säätölaitteesta haluttu UV-annos. Merkitse ylös laitteen antama
arvio valotusajan pituudesta.
4.
Käynnistä laite ja sekuntikello yhtä aikaa.
5.
Lamppujen sammuessa pysäytä sekuntikello.
6.
Merkitse ylös mittaamasi aika, laitteen näyttämä valotusaika ja
laitteen näyttämä annettu UV-annos.
7.
Vertaa valotusajan pituutta aiempiin mittaustuloksiin sekä laitteen
antamaan ennakkoarvioon ja tarkista seuraavat seikat:
• Ennustettu, toteutunut ja mitattu valotusaika ovat yhtä pitkiä,
vain pientä satunnaista vaihtelua esiintyy.
• Toteutunut UV-annos on sama kuin alussa asetettu arvo.
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• Valotusajan pituudessa ei ole tapahtunut selittämättömän suuria
muutoksia edellisiin mittauksiin verrattuna.
Jos laitteesta on sammunut tai siihen on vaihdettu uusia lamppuja, niin nämä vaikuttavat UV-annosnopeuteen ja siten valotusajan pituuteen. Jos mittaustuloksissa on
suuria muutoksia, jotka eivät selity em. syillä, niin laitteen toiminta on tarkastettava
perusteellisesti ja tarvittaessa laite on korjattava.

6.7 Ajastimen toiminnan tarkistaminen
Valohoitolaitteen ajastimen toiminta tulisi tarkastaa vähintään kerran vuodessa sekä
aina silloin, jos on syytä epäillä, että ajastin toimii vääriin. Ajastimen toiminta tarkastetaan mittaamalla laitteen antaman valotusajan pituus sekuntikellolla tai muulla
luotettavalla kellolla. Toiminta testataan 2–4 eripituisella valotusajalla, joita tyypillisesti käytetään hoidoissa.
Ajastimen testaus tehdään seuraavasti:
1.
Aseta valitsemasi valotusaika ajastimeen.
2.
Käynnistä laite ja sekuntikello yhtä aikaa.
3.
Pysäytä sekuntikello kun laite sammuu.
4.
Merkitse muistiin asetettu aika ja mitattu valotusajan kesto.
5.
Toista mittaus muilla valotusajoilla.
Jos ajastin on selvästi viallinen tai jos sen antama valotusaika poikkeaa merkittävästi
asetetusta ajasta, niin ajastin on korjattava. Merkittävän virheen kriteerinä voidaan
pitää seuraavia perusteita:
•
Ajastimen virhe ei saa olla suurempi kuin pieni aikaero, jolla
valotuskaavion valotusaikoja hoidon aikana pidennetään.
•
Ajastimen virhe ei saa olla suurempi kuin 10 %.
•
Jos ajastimen asetustarkkuus on sekunti, niin virhe ei saa olla suurempi
kuin 2 sekuntia. Vastaavasti jos ajastimen asetustarkkuus on minuutti,
niin virhe ei saa olla suurempi kuin 2 minuuttia.
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6.8 Valotustaulukot ja muunnokset
Valotuskaavioihin on aina merkittävä UV-säteilyn annosnopeus valotuskaavion tekohetkellä sekä päivämäärä. Kun valohoito- tai testilaitteen säännölliset mittaukset osoittavat, että UV-säteilyn annosnopeus on pienentynyt merkittävästi, on valotuskaaviota
korjattava. Valotuskaaviota korjataan niin, että uusilla valotusajoilla saavutetaan samat
UV-annokset kuin alkuperäisessä valotuskaaviossa. Annosnopeuden pienenemistä
voidaan pitää merkittävänä silloin, kun esimerkiksi toisella valotuskerralla annettava
valotusaika tuottaa UV-annoksen, joka alun perin saavutettiin ensimmäisellä valotuskerralla. Valotuskaavion korjaaminen edellyttää että valotuskaavion tekohetken
ja nykyinen UV-annosnopeus tiedetään. Vanhat ja poistetut kaaviot on säilytettävä
niin, että ne voidaan ottaa uudelleen käyttöön, kun laitteeseen vaihdetaan uudet
tuoreet lamput.

6.9 Lamppujen vaihtaminen
6.9.1 Kaikkien lamppujen vaihto
Pääsääntönä voidaan pitää sitä, että valohoito- ja testilaitteen kaikki lamput vaihdetaan kerralla. Lamput vaihdetaan silloin kun valmistajan suosittama käyttöaika
täyttyy tai kun lamppujen UV-säteilyn voimakkuus on heikentynyt niin paljon, että
valotusajat pidentyvät kohtuuttomasti. Lamppuja ei saisi käyttää niin vanhoiksi, että
ne alkavat yksitellen sammua yli-ikäisyyttään. Jos lamppuja vaihdetaan yksitellen sitä
mukaan ne lakkaavat toimimasta, niin se johtaa epätasaiseen valotustulokseen.
Kun valohoito- tai testilaitteeseen vaihdetaan uudet lamput, niin lamppuja suositellaan poltettavan tunnin verran ennen kuin ne otetaan käyttöön potilaiden valotuksiin. Tähän on syynä se, että tuoreen lampun säteilyn voimakkuudessa on heti alussa
huomattava piikkimäinen huippuarvo (katso kohta 3.4.1). Kun lamppuja poltetaan
ennen niiden käyttöönottoa riittävästi, niin lamppujen UV-säteilyn annosnopeus
asettuu normaalille tasolle, mistä se laskee hitaasti käytön myötä. Ellei lamppuja
esivanhenneta, niin ensimmäisillä valotuskerroilla hoidettavat potilaat saavat huomattavasti suuremman UV-annoksen kuin vähän myöhemmin hoidettavat potilaat
saavat vastaavassa ajassa.

6.9.2 Viallisen lampun vaihto
Jos valohoitolaitteesta yksittäinen loisteputki ei syty muiden mukana laitetta käynnistettäessä, niin vika voi olla lampussa tai siihen liittyvässä elektroniikassa. On
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mahdollista, että tämä lamppu on vaurioitunut tai palanut loppuun ennen aikojaan,
jolloin se joudutaan poistamaan tai korvaamaan uudella. Tällöin tehdään seuraavat
tarkastukset ja korjaukset:
1.
Lamppuja vaihdettaessa varmista että laite on jännitteetön.
2.
Vaihdetaan keskenään viallinen lamppu ja jokin toimivan lamppu
ja käynnistetään laite.
3.
Jos viallinen lamppu ei syty uudessa paikassaan, niin se poistetaan
ja toimitaan jommankumman vaihtoehdon mukaan:
a) Otetaan varalamppu ja muita lamppuja siirretään niin, että uusi
lamppu tulee laitteessa reunimmaiselle paikalle, eli mahdollisimman
etäälle valotettavasta potilaasta.
b) Lamppua ei korvata, mutta siirretään muita lamppuja siten, että
tyhjä paikka tulee mahdollisimman kauas potilaasta.
Jos vialliseksi luultu lamppu toimii uudessa paikassaan, mutta sen tilalle siirretty
toimiva lamppu ei syty, niin silloin vika voi olla tämän paikan sytyttimessä, joka on
vaihdettava. Jos sytyttimen vaihto ei auta, niin vika voi olla kuristimessa, joka on
vaihdettava.
Jos viallisen lampun poiston jälkeen sen tilalle siirretty lamppu toimii aluksi normaalisti, mutta lakkaa sitten jonkin ajan kuluttua toimimasta, niin silloin tämä paikan
kuristin on todennäköisesti viallinen. Viallinen kuristin polttaa lamput loppuun
ennen aikojaan ja se on vaihdettava.
Lamppujen sytyttimen vaihto on yksinkertainen tehtävä mutta kuristimen vaihto on
vaativa huoltotoimenpide.
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7 NOPEAN SPEKTRORADIOMETRISEN MITTAUSMENETELMÄN KEHITTÄMINEN
7.1 Johdanto
Tarkkojen mittausten tekeminen valohoitopaikoilla ja solariumeissa on vaikeaa ja
työlästä. Pienikokoisten, laajakaistaisten UV-mittarien antama tulos on epävarma ja
riippuu mitattavasta lähteestä. Tarkkoihin mittauksiin tarkoitetut spektroradiometrit
ovat suurikokoisia ja hankalakäyttöisiä. Viime vuosina markkinoille on tullut yhdellä
kiinteällä hilalla varustettuja spektroradiometrejä, joissa käytetään diodimatriiseja
ilmaisimina. Tällaisen laitteen edut ovat pieni koko ja se, ettei laitteessa ole liikkuvia
osia, joiden asento voisi muuttua laitetta käytettäessä ja siirrettäessä. Tämän lisäksi
laite kuluttaa vähän virtaa ja on suoraan liitettävissä kannettavaan tietokoneeseen.
Nämä ominaisuudet tekevät niistä houkuttelevia laitteita kenttämittauksiin. Suurimpina ongelmina etukäteen ajatellen ovat laitteen luonteesta johtuva suuri hajavalon
määrä, sisääntulo-optiikan toimivuus, herkkyys UV-alueella ja mahdolliset lämpövaikutukset.
Tässä luvussa selostetaan Ocean Optics S2000 spektroradiometrin testaus ja spektroradiometriin perustuva mittausmenetelmä UV-säteilyn mittaamiseen. Aiheesta
kirjoitettiin tieteellinen artikkeli Photchemistry and Photobiology lehteen, jossa testausmenetelmät ja ominaisuudet ovat kuvailtu tarkemmin. Tässä raportissa mittausmenetelmä kuvataan yleisemmällä tasolla.

Kuva 7.1 Ocean Optics S2000 spektroradiometriin perustuva mittauslaitteisto.
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7.2 Laitekuvaus
Testattu laite oli Ocean Optics S2000 spektroradiometri. Spektroradiometrin aallonpituusalue on 200 nm - 800 nm, ilmoitettu kaistanleveys on 1,5 nm ja pikselien keskimääräinen aallonpituus-ero on 0,3 nm. Anturina on CCD-diodimatriisi
ja sisääntulo-optiikkana toimii tasomainen teﬂon-diﬀuuseri. Sisääntulo-optiikan ja
spektroradiometrin välissä on 4 m pitkä optinen kuitu, joka mahdollistaa diﬀuuserin
helpon asemoinnin. STUKissa instrumenttiin on lisätty Oriel 51122 suodatin vaimentamaan näkyvää valoa. Näkyvän valon vaimentamisella vähennetään hajavalon
osuutta mitattavassa UV-signaalissa. Lisäksi monokromaattoriin on kiinnitetty lämpöanturi. Kuva laitteistossa mittauskunnossa on kuvassa 7.1.

7.3 Testaus
Spektroradiometrin käytettävyyttä arvioitiin testaamalla se huolellisesti laboratoriossa.
Testauksessa selvitettiin
•
mittausolosuhteiden ja mittausajan vaikutus pimeäsignaaliin
•
mittaussysteemin lineaarisuus
•
aallonpituusasteikon tarkkuus
•
rakofunktio ja hajavalo
•
diﬀuuserin kulmavaste
•
lämpötilan vaikutus
Testauksessa todettiin kohinan kasvavan mittaussignaalin pienentyessä. Tämän vuoksi
mittaukset on suoritettava käyttämällä mahdollisimman pitkää integrointiaikaa. Testauksessa todettiin myös, ettei joidenkin CCD-diodimatriisin pikselien ylivalottuminen (mitattava signaali yli maksimisignaalin 4000 counts, jolloin mittaustuloksena
saadaan maksimisignaali todellisesta signaalista riippumatta) haittaa muiden pikselien
mittausta. Tällöin signaali/kohina-suhdetta voidaan parantaa suorittamalla kaksi eripituista mittausta. Pitkässä mittauksessa osa mittauksesta ylivalottuu ja lyhyemmästä
mittauksesta voidaan ottaa pidemmän mittauksen ylivalottunut spektriosa.
Laitteen annosvasteen lineaarisuudessa oli 5 % epälineaarisuus. Epälineaarisuuden
korjaamiseen tehtiin korjausfunktio.
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Aallonpituusasteikon kalibrointimenetelmää parannettiin, jolloin aallonpituusasteikon tarkkuus parani alkuperäisen kalibrointitavan 0,15 nm tarkkuudesta 0,05 nm
tarkkuuteen.
Rakofunktion ja hajavalomittausten perusteella laadittiin hajavalokorjausalgoritmi,
jolla hajavalon osuus mittauksissa voidaan pienentää alkuperäisestä 10-3 tasosta noin
10-5 tasoon.
Diﬀuuserin kosinivaste on kehno. Kosinikorjauksen käyttö on välttämätöntä miltei
kaikissa mittauksissa. Solarium- ja hoitolaitemittauksissa kosinikorjaus on 10 % - 25
% mittausetäisyydestä riippuen. Lämpötilan muutos siirtää aallonpituusasteikkoa ja
muuttaa pimeäsignaalin määrää. CCD-anturin herkkyyteen lämpötila ei vaikuta.
Pimeäsignaalin muutokset rajaavat mittauksissa käyttökelpoisen lämpötila-alueen
20 °C ja 30 °C välille.

7.4 Kalibrointi
Spektroradiometrin kalibrointiin käytettiin 1 kW FEL-lamppua. Lampun kalibrointi
on jäljitettävissä NISTiin. Kalibroinnin tarkkuuden parantamiseksi kalibroinnissa
käytetään apuna 40 W deuterium-lamppua, jota käyttämällä kalibroinnin kohina/signaalisuhdetta saadaan parannettua UV-B-alueella. Aallonpituusasteikon kalibrointiin
käytettiin elohopean emissioviivoja. Valolähteenä käytettiin aallonpituuskalibrointiin
tarkoitettuja elohopea-kynälamppuja.

7.5 Kehitetty mittausmenetelmä
Vuokaavio mittausdatalle tehtävistä korjauksista on esitetty kuvassa 7.2. Itse mittaus
tehdään kahdessa osassa: ensin mitataan spektri normaalisti ja tämän jälkeen tehdään toistomittaus huomattavasti pidemmällä mittausajalla, jolloin osa spektristä
ylivalottuu. Molemmilla mittausajoilla pitää tehdä myös pimeäsignaalimittaus, joten
yhteensä yksi mittaus koostuu neljästä spektrimittauksesta. Mittausdatan käsittelyyn
tehtiin Excel-taulukko, jossa vuokaavion mukaiset korjaukset tehdään automaattisesti.
Käyttäjän tarvitsee antaa vain mittausspektrit ja niiden kesto sekä antaa kosinikorjaus.
Kosinikorjaus riippuu mittauspaikan säteilygeometriasta. Yleisimmille geometrioille
(yksittäinen loisteputki ja useamman putken muodostama tasolähde) kosinikorjaus
on mallitettu valmiiksi, mutta jossain tapauksissa kosinikorjaus täytyy laskea erikseen.
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Suurimmat parannukset mittaustarkkuuteen syntyvät normaalin ja ylivalotetun mittauksen yhdistämisestä, hajavalokorjauksesta ja kosinikorjauksesta. Kosinikorjaus
parantaa mittauksen tarkkuutta koko aallonpituusalueella. Ylivalotetun mittauksen
käyttö ja hajavalokorjaus parantavat mittaustarkkuutta pienillä signaaleilla. Koska
UV-B-säteily on UV-A-säteilyyn verrattuna huomattavasti pienempi useimmilla lähteillä, parantavat kyseiset korjaukset UV-B-säteilyn mittaustarkkuutta huomattavasti.
Monilla lähteillä UV-B-säteilyn tarkka mittaus ilman näitä korjauksia olisi jopa käytännössä mahdotonta. Laskettaessa eryteema- tai NMSC-painotettuja irradiansseja
UV-B-säteilyn mittaustarkkuus korostuu, koska UV-B-säteilyn painoarvo on huomattavasti suurempi kuin UV-A-säteilyn.

Kuva 7.2 Vuokaavio mitatulle spektridatalle tehtävistä korjauksista.
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7.6 Epävarmuusarvio
Solarium- ja hoitolaitemittauksissa arvioitu mittausepävarmuus on 14 %. Eri epävarmuuskomponentit on esitetty taulukossa 7.1. Suurimpia epävarmuuskomponentteja
ovat kalibrointi, hajavalo, kulmavaste ja lämpötila. Lämpötilan vaikutus on arvioitu
20 °C - 30 °C käyttölämpötilassa. Hajavalon ja kulmavasteen aiheuttama epävarmuus
on arvioitu kun niihin liittyvät korjaukset on tehty. Ilman niitä mittausepävarmuus
olisi useita kymmeniä prosentteja.

7.7 Validointimittaukset
Ocean Optics S2000 spektroradiometri ja mittauksissa käytettävät korjausmenetelmät validoitiin tekemällä vertailumittauksia nykyisin käytössä olevan Optronic 742
kaksoishilaspektroradiometrin kanssa. Erityistä huomiota kiinnitettiin hajavalokorjauksen toimivuuteen erilaisilla spektrilähteillä. Tämän vuoksi vertailumittauksia tehtiin
useilla erilaisilla lampputyypeillä. Laitemittausvertailu tehtiin solariumtarkastuksen
yhteydessä. Vertailumittaus tehtiin myös Bentham DM150 kaksoishilaspektroradiometrin kanssa ulkona auringon säteilyssä. Validointimittauksissa saadut spektroradiometrien väliset suhteet on esitetty taulukossa 7.2. UV-säteilyllä (280 nm - 400 nm)
spektroradiometrien erot olivat alle 5 %, UV-B:llä ja CIE-eryteema painotuksella ero
on kuitenkin hieman suurempi, kuitenkin alle 10 %. Solariumtarkastuksessa mitattu
spektroradiometrien välinen ero oli suurin, Ocean Opticsilla mitatut irradianssit olivat
20 % suurempia kuin Optronicilla mitatut. Tämä johtuu todennäköisesti laitteiden
erilaisesta asemoinnista mittauksessa. Ocean Opticsin kuidun päässä oleva diﬀuuseri
on huomattavasti helpompi asettaa loisteputken keskelle kuin Optronicin monokromaattoriin kiinnitetty diﬀuuseri.
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Taulukko 7.1 Epävarmuusarvio UV-mittauksiin.
epävarmuuskomponentti

kalibrointi
hajavalo
kulmavaste
lämpötila
aallonpituus
muut virhelähteet
yhdistetty epävarmuus
laajennettu epävarmuus (k = 2)

suhteellinen epävarmuus [%]

3
4
3
3
1
2
6,9
13,9

Taulukko 7.2 Ocean Optics spektroradiometrillä mitattujen irradianssien suhteet Optronic 742 referenssispektroradiometrillä mitattuihin irradiansseihin eri valolähteillä.
Suhteet on annettu UV:lle, laajennetulle UV-B:lle ja eryteemapainotetulle irradianssille. Aurinkomittauksessa
referenssinä oli Bentham DM150 spektroradiometri.
UV

UV-B

CIE eryteema

valolähde

käyttö

Airam LUA
Cosmedico Arimed B

PUVA lamppu
SUP lamppu
kapea UV-B
lamppu

0,96
1,02

0,93
0,99

0,98
0,97

0,97

0,96

0,94

SUP lamppu

0,97

0,93

0,89

UV-B lamppu

0,96

0,94

0,93

solariumlamppu

0,98

0,93

0,96

solariumlamppu

1,00

0,97

1,02

solariumlamppu

0,98

0,96

1,03

solariumlamppu

1,01

0,98

0,94

solariumlaite

1,18

1,20

1,21

aurinko

0,99

0,93

0,91

Philips TL 100W/01
Wolﬀ system Helarium
B1-12-100W
Waldmann F85/100W-UV21
Cosmedico Cosmolux Ra Plus
15500/100W
Philips Cleo Natural TL
100W/WW
Philips Cleo Performance
100W-R
Lighttech II Combi-R-UVA
180W XLC
solarium, alataso,
Wolﬀ solarium
aurinko, keskipäivä, θele = 53°

(280 nm 400 nm)

(280 nm 320 nm)

(280 nm - 400 nm)
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7.8 Pohdinta
Suorituskyvyltään Ocean Optics S2000 spektroradiometri on miltei kaksoishilaspektroradiometrin tasoinen, kun kehitettyjä korjausmenetelmiä käytetään. Käytettävyydeltään uusi laitteisto on helpompi. Spektroradiometrin kuljettaminen on huomattavasti helpompaa pienemmän koon takia. Myös spektroradiometrin asemointi
mittausta varten on helpompaa kuidun päähän liitetyn diﬀuuserin vuoksi.
Itse mittaus vaatii kuitenkin yhtä paljon tai ehkä hieman enemmän tarkkaavaisuutta
kuin ennen, koska mittaus joudutaan suorittamaan useassa osassa. Mittauksen viemä
aika ei useasta mittauksesta johtuen ole lyhentynyt entiseen verrattuna. Mittausdataan
joudutaan tekemään huomattavia korjauksia mittauksen jälkeen. Jotta mittaukset olisivat tarkkoja, on spektroradiometri karakterisoitava perusteellisesti jotta hajavalosta ja
muista systemaattisista virhelähteistä johtuvat mittausvirheet pystytään korjaamaan.
Ilman laitteen tuntemusta ei tarkkoja mittauksia pystytä tekemään. Tämä asettaa myös
vaatimuksia laitteen käyttäjälle, hänellä tulisi olla perustiedot suurimmista virhelähteistä ja siitä, miten ne hallitaan luotettavan mittaustuloksen varmistamiseksi.
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Liite A
Taulukko A1. UV-B(C) -säteilyn osuus lamppujen säteilystä sekä lampun pinnalta mitattu UV-indeksi.
UV-lähde

UVB(C):n osuus painottamattomasta
kokonaisirradianssista [%]

UV-indeksi

Aurinko

Suomi
Välimeren maat
Päiväntasaaja

5

5-6
8-10
yli 12

1,2
1,4
1,4

4
6

0,1

3

6,1
7,1
8,7

21
23

83
83

220

65
66
40

1200
190

2,1
1,5
4,1
7,0
1,5
2,4
2,8

8
7
17
13
8
12

1,3
1,4
1,7
1,3
1,8
2,2
3,8
1,8
3,2

11
17
14
12
14
19
22
19

7,3
1,6
1,5
1,0
0,9
2,9
3,4

17
11
9
16
12
32

PUVA-lamput

Airam LUA 80W
Cosmedico Arimed PUVA
Waldmann F85/100W-PUVA

6

UVA-lamput

Philips TL 100W/10-R
SUP-lamput

Cosmedico Arimed B
Wolﬀ System Helarium B1-12-100W
Wolﬀ System Photomed A DA1-750-100W

31

UV-B-lamput (kapeakaistaiset)

Philips TL 100W/01
Waldmann F85/100W-UV01

230

UV-B-lamput (leveäkaistaiset)

Waldmann F85/100W-UV21
Waldmann F85/100W-UV6
Philips TL40W/12

660

Solariumlamput (100W tavalliset lamput)

Cosmedico Brilliant Sun XT plus 10152/100W
Cosmedico Cosmolux UVA Plus10200/100W
Cosmedico Goldarium S SA1-12-100W
Philips Cleo Natural TL 100W/WW (Warm White)
Philips Cleo Performance 100W
Philips Cleo Professional 100W
Sun Fit Professional X 100W USA Longlife

10

Solariumlamput (100W reﬂektorilamput)

Cosmedico Cosmolux RA Plus 15500/100W
Cosmedico Cosmolux RCS 15510/100W
Cosmedico Pro-Tan CR Fast Tan Professional Tube 100W 15154/100W
Philips Cleo Performance 100W-R
Philips Cleo Performance 100W-S-R
Philips Cleo Professional 100W-R
Philips Cleo Professional 100W-S-R
Lighttech II. Combi-R-UVA 100W Intensive (vartalo)
Lighttech II. Combi-R-UVA 100W Intensive (kasvot)

27

Muut solariumlamput (62 W, 120 W ja 180 W)

Philips Cleo Natural 62W-R
Goldsun XT 190S 120 Watt (160 W kuristin)
Goldsun XT 190S 120 Watt (100 W kuristin)

SunVision XTR 200 120W (kuristin 160 W)
SunVision XTR 200 120W (kuristin 100 W)
Lighttech II. Combi-R-UVA 180W XLC high intensive (vartalo)
Lighttech II. Combi-R-UVA 180W XLC high intensive (kasvot)
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Liite B Mitattujen lamppujen spektrikuvat
3,5
3

Spektrinen annosnopeus [W/m²nm]
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Kuva B1 PUVA-lamput.
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Kuva B2 UVA-lamput.
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Kuva B3 SUP-lamput.
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Kuva B4 Kapeakaistaiset UV-B-lamput
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Kuva B5 Leveäkaistaiset UV-B-lamput.
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Kuva B6 Solariumlamppuja.
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COSMEDICO GOLDARIUM S
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Spektrinen annosnopeus [W/m²nm] .

5

PHILIPS CLEO Professional
100W

4

PHILIPS CLEO Professional
100W-R

3

PHILIPS CLEO Professional
100W-S-R
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Kuva B7 Solariumlamppuja.

Spektrinen annosnopeus [W/m²nm] .
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10

SunVision XTR 200 120W
GOLDSUN XT 190S 120 Watt

8

COSMEDICO COSMOLUX
RCS 15510/100W
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Kuva B8 Solariumlamppuja.
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2,5

Spektrinen annosnopeus [W/m²nm]

.

PHILIPS CLEO
Natural 62W-R
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PHILIPS CLEO
Natural TL 100W/WW
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Kuva B9 Solariumlamppuja.

Spektrinen annosnopeus [W/m²nm] .
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7

LIGHTTECH II. COMBI-R-UVA 100W
Intensive (vartalo)

6

LIGHTTECH II. COMBI-R-UVA 100W
Intensive (kasvot)

5

LIGHTTECH II. COMBI-R-UVA 180W
XLC high intensive (vartalo)

4

LIGHTTECH II. COMBI-R-UVA 180W
XLC high intensive (kasvot)
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Kuva B10 Solariumlamppuja.
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Liite C
Taulukko C1 Lamppuparien erot.

Lamppu

Kahden identtisen lampun
(lamppuparin) ero (%)
Painottamaton annosnopeus
UV-B
280–320 nm

UV-A
320–400 nm

2,0
3,5
5,6

4,2
2,3

0,5

1,3

16
14
9,2

4,9
4,7

5,1
5,1

2,3

1,5
3,9
6,1

0,7
2,5

1,8
2,1
10,4
2,9
0,4
10,4
2,6

0,4
0,9
6,8
0,7
2,7
8,8

25
10,0
11,4
2,3
0,8
1,6
5,1
2,8
1,3

9,7
0,6
4,9
0,3
2,9
1,9
6,2
0,7

PUVA-lamput

Airam LUA 80W
COSMEDICO ARIMED PUVA 13700/100W
Waldmann F85/100W-PUVA

6,1

UVA-lamput

PHILIPS TL 100W/10-R
SUP-lamput

COSMEDICO ARIMED B 13300/100W
WOLFF SYSTEM Helarium B1-12-100W

WOLFF SYSTEM Photomed A DA1-750-100W 1)

6,3

Kapeakaistaiset UVB-lamput

PHILIPS TL100W/011)
Waldmann F85/100W-UV011)

5,4

Leveäkaistaiset UVB-lamput

PHILIPS TL40W/121)
Waldmann F85/100W-UV211)
Waldmann F85/100W-UV61)

3,5

Solariumlamput (100W tavalliset lamput)

COSMEDICO BRILLIANT SUN XT plus 10152/100W
COSMEDICO COSMOLUX UVA Plus 10200/100W
COSMEDICO GOLDARIUM S SA1-12-100W
PHILIPS CLEO Natural TL 100W/WW (Warm White)
PHILIPS CLEO Performance 100W
PHILIPS CLEO Professional 100W
SunFit PROFESSIONAL X 100W USA LONGLIFE

4,4

Solariumlamput (100W reﬂektorilamput)

COSMEDICO COSMOLUX RA Plus 15500/100W
COSMEDICO COSMOLUX RCS 15510/100W1)
COSMEDICO PRO-TAN CR FAST TAN PROFESSIONAL TUBE 100W 15154/100W
PHILIPS CLEO Performance 100W-R
PHILIPS CLEO Performance 100W-S-R
PHILIPS CLEO Professional 100W-R
PHILIPS CLEO Professional 100W-S-R

LIGHTTECH II. COMBI-R-UVA 100W Intensive (vartalo)1)
LIGHTTECH II. COMBI-R-UVA 100W Intensive (kasvot)1)

2,3

Muut solariumlamput (62, 120 ja 180W lamput)

PHILIPS CLEO Natural 62W-R
GOLDSUN XT 190S 120 Watt2)
SunVision XTR 200 120W2)
LIGHTTECH II. COMBI R-UVA 180W XLC high intensive (vartalo)1)
LIGHTTECH II. COMBI R-UVA 180W XLC high intensive (kasvot)1)
1)
2)

5,0
13
31
10,4
0,8

Lamppu tuottaa jonkin verran UV-C säteilyä, joka sisältyy taulukossa UV-B:hen ja UV-AB:hen
Lampuissa eri kuristimet (160 W ja 100 W)

6,6
6,5
18
11,1
0,9

Liite D Solariumlamppujen erot: tavallinen ja reﬂektorilamppuversio

6

5
Spektrinen annosnopeus [W/m²nm]

.

PHILIPS CLEO Performance 100W
PHILIPS CLEO Performance 100W-R

4

PHILIPS CLEO Professional 100W
PHILIPS CLEO Professional 100W-R
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Kuva D1 Lineaarinen kuva.

10

Spektrinen annosnopeus [W/m²nm]

.

1
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PHILIPS CLEO Performance 100W
PHILIPS CLEO Performance 100W-R
PHILIPS CLEO Professional 100W
PHILIPS CLEO Professional 100W-R
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Kuva D2 Logaritminen kuva.

Liite E PUVA-lamppujen ero solariumlamppuihin

3,5

3

COSMEDICO ARIMED PUVA
13700/100W

Spektrinen annosnopeus [W/m²nm]

.

Waldmann F85/100W-PUVA

2,5

COSMEDICO COSMOLUX UVA Plus
10200/100W

2

PHILIPS CLEO Performance 100W
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Kuva E1 Lineaarinen kuva.

10

Spektrinen annosnopeus [W/m²nm]

.

1
0,1
0,01
0,001
0,0001

COSMEDICO ARIMED PUVA
13700/100W
Waldmann F85/100W-PUVA
COSMEDICO COSMOLUX UVA
Plus 10200/100W
PHILIPS CLEO Performance 100W
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Kuva E2 Logaritminen kuva.
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