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Kiireellisen proteettisen ja purentafysiologisen hoidon kriteerit/hoitoohjeet erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhoidossa koronavirus
COVID-19-epidemian aikana
Exit vaihe, toiminnan lisääminen V1

ICD-luokitus
K07.6 Leukanivelen sairaus
M79.1 Lihasssärky
K07.58 Muu poikkeava dentofasiaalinen toiminta
S03.0 Leukanivelen välilevyn sijoiltaan meno
Hoitokriteerit koronavirus COVID-19 infektiota tai muuta akuuttia hengitystieinfektiota sairastava
•

haittaava äkillinen purentatoimintahäiriö, esim. voimakas kipu, joka vain osittain hallittavissa kipulääkkeillä tai lukkiutunut leukanivel, suunavaus alle 2 sormen leveyttä (Purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD) – käypä hoito).

•

rikkoutuneen kiinteän proteettisen rakenteen aiheuttama merkittävä haitta, pistää, estää syömisen.

Hoitokriteerit terve potilas
•

haittaava äkillinen purentatoimintahäiriö, esim. kipu, lukkiutunut leukanivel (Purentaelimen toimintahäiriöt (TMD) – käypä hoito).

•

rikkoutuneen kiinteän tai irroitettavan proteettisen rakenteen aiheuttama merkittävä haitta,
esim. irti oleva silta tai kruunu.

Hoitokriteerit terve potilas, mikäli epidemia pitkittyy
•

Purentakisko- ja proteesihoidoissa ei ole välitöntä aerosolityöskentelyä: rakenteiden desinfektiokäytännöt (A12t 80% Dilutuksessa rakenteen välihuuhtelut) ja vetokaapin pleksin suojassa tapahtuva
materiaalin muokkaus.

•

purentakiskon valmistaminen merkittävistä TMD vaivoista kärsivälle potilaalle.
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•

proteesin valmistaminen hammaspuutospotilaalle ravitsemuksellisin/toiminnallisin perustein. Esimerkiksi sairaudesta kuntoutuva potilas ja/tai työelämään palaava potilas, jolle hammaspuutos on merkittävä esteettinen ja/tai toiminnallinen haitta esim. työtehtävissä.

•

valmiiden proteettisten töiden luovuttaminen potilaalle, harkiten hyödyt/haitat, kysymyksenasetteluna istuuko työ enää 2-3 kk kuluttua.

Korona exit strategia protetiikassa ja purentafysiologiassa

1.
2.
3.
4.

Uudet 1- kiireelliset lähetepotilaat
Vastaanottokäyntiä vaativat kipu- ja tmd- potilaat
Potilaat, joiden hoito kesken/ valmiiden töiden suuhun laitto
Syöpäpotilaiden hoidon jatko. Tämä arvioitava tapauskohtaisesti, sillä jokainen syöpäpotilas kuuluu riskiryhmään
5. Ort - kir potilaiden hoidon jatko tapauskohtaisesti
6. Uudet lähetepotilaat. 2- kiireelliset ensisijaisesti
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