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OHJE VUODEHUOLLOSTA (POTILASPÖYTÄ, VUOTEEN LÄHEISYYDESSÄ OLEVAT APUVÄLINEET,
VUODE, POTILASKAAPPI, TUOLI)
1. Huoneeseen otetaan mukaan vuodehuoltovaunu/siivousvaunu, jossa on yleispuhdistusaineella kostutettuja mikrokuitupyyhkeitä.
2. Kädet desinfioidaan ja suojataan kertakäyttöisillä suojakäsineillä. Käytetään suojaesiliinaa.
3. Eritteet poistetaan (katso ohje eritteiden poistosta).
4. Potilaspaikan tyhjennys:
- Jos potilaalta on jäänyt henkilökohtaista omaisuutta, niin ne laitetaan läpinäkyvään muovipussiin.
Merkitään nimi tai potilaspaikka sekä päivämäärä. Pussi toimitetaan hoitajille.
- Poistetaan tukityynyt, apuvälineet, kukkavaasit jne. puhtaina omille paikoilleen.
- Potilaskengät pakataan ohjeen mukaan ja lähetetään keskuspesulaan pestäväksi.
- Seinästä suljetaan happiventtiili. Poistetaan happiviikset tai maski ja laitetaan roskiin.
5. Vuode nostetaan työskentelyasentoon.
- Tekstiilit poistetaan pölyämättömästi ja laitetaan irrallaan pyykkisäkkiin.
Katso pesuun lähtevien tekstiilien lajittelu-/pakkausohje.
- Kertakäyttöiset tyynymuovit laitetaan roskiin.
- Jos kestokäyttöiset tyynysuojat ovat likaiset tai kastuneet, niin ne laitetaan pyykkiin.
6. Puhdistetaan potilaspöytä ja taustahylly.
7. Vuode pyyhitään kauttaaltaan (tarkista myös vuoteen alapuoli).
- Tyynyt / tyynysuojat pyyhitään ja tarkistetaan niiden kunto.
- Tarkistetaan patjan ja palolakanan kunto. Patja pyyhitään kauttaaltaan ja jätetään tuulettumaan
tilanteen mukaan. Vuokrapatjoista aukaistaan vetoketju ja tarkistetaan kosteus. Jos ei ole kosteutta, niin patja otetaan käyttöön. Kostunut patja viedään kuivumaan sovittuun paikkaan ja uusi
patja otetaan käyttöön.
- Kiinnitä erityistä huomiota kosketuskohtien pyyhkimiseen (vuoteen laidat ja päädyt).
- Jos vuokrapatjassa on eritettä, niin tehdään eritteen poisto Oxivirlla ja sen jälkeen patja vielä
pyyhitään yleispesuaineella kostutetulla mikrokuitupyyhkeellä. Vuokrapatjat eivät kestä pelkästään Oxivir-pyyhintää.
8. Pyyhitään potilaskaappi ja tuoli.
9. Riisutaan suojakäsineet ja suojaesiliina. Desinfioidaan kädet.
10. Vuode petataan puhtaaksi.
11. Lopuksi yleissilmäys, että tuolit ovat suorassa ja kaikki tavarat järjestyksessä paikoillaan.
12. Eristyshuoneiden vuodehuollossa noudatetaan eristysohjeita.
Lisäys:
- Kestokäyttöinen tyynysuoja, tyyny ja peitto laitetaan aina pyykkiin.
- Vuokrapatjat eivät kestä pelkästään Oxivir-pyyhintään, vaan patja täytyy vielä lopuksi pyyhkiä
yleispesuaineella kostutetulla mikrokuitupyyhkeellä.
13. Kun potilas on ollut potilaspaikalla pitemmän aikaa (n. 2 vko), niin vuode huolletaan edellä olleen ohjeen mukaisesti viikon välein.
14. Jos potilas on ollut potilaspaikalla vain lyhyen aikaa (alle 1 vrk), niin silloin pyyhitään kosketuskohdat
ja vaihdetaan liinavaatteet.
15. Lisäksi yksikkökohtaiset vuodehuolto-ohjeet löytyvät kustakin yksiköstä.
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