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Kiireellinen suu- ja leukakirurginen hoito koronapandemian 

aikana ESH:ssa ja PTH:ssa 

Exit vaihe, toiminnan lisääminen V1 

Keltainen linja  

Diagnoosi ESH 

Korona(epäily), hengitystieinfek-

tio- oireita 

PTH 

Terve (ei hengitystieinfektion oi-

reita) 

K12.2 Suun selluliitti ja 

paiseet 

 Hampaan poisto ja absessin avaus 
mikrobilääkeprofylaksiassa 

 Mikrobilääkehoito, jos yleisoireita 
tai immunosuppressoitu potilas 

 Ks. Käypä hoito: Hammasperäiset 
äkilliset infektiot ja mikrobilääk-
keet 

 Koronapotilaalla huomioi mahd. 
minihepariinihoito 

 

 Hampaan poisto ja absessin avaus 
mikrobilääkeprofylaksiassa 

TAI 

 Absessin avaus ja juurihoidon aloi-
tus mikrobilääkeprofylaksiassa 

 Mikrobilääkehoito, jos yleisoireita 
tai immunosuppressoitu 

 Ks. Käypä hoito: Hammasperäiset 
äkilliset infektiot ja mikrobilääk-
keet 

K10.3 Hammaskuoppa-

tulehdus (alveoliitti) 

 

 Puudutus, kuopan puhdistus, 
huuhtelu fysiologisella keittosuo-
laliuoksella ja verestys 

 Kipulääkitys (huom. koronapoti-
laalla ensisijaisesti parasetamoli) 

 Puudutus, kuopan puhdistus, 
huuhtelu fysiologisella keittosuola-
liuoksella ja verestys 

 Kipulääkitys 

K05.22 Akuutti perikoro-

niitti 

 Tarvittaessa mikrobilääkitys  

 CHX paikallishoito 

 Tarv. yläviisaudenhampaan 
poisto 

 Hampaan leikkauksellinen poisto 
vain, jos etenevä tai yleistynyt in-
fektio 

 Ks. Käypä hoito: Viisaudenham-
mas 

 

 Hampaan poisto/koronektomia 

TAI 

 Tarvittaessa mikrobilääkitys  

 CHX paikallishoito 

 Tarv. yläviisaudenhampaan poisto 

 Ks. Käypä hoito: Viisaudenhammas 

K05.32 Krooninen peri-

koroniitti 

 Ei hoitoa 

 

 Hampaan poisto/koronektomia 

 Ks. Käypä hoito: Viisaudenhammas 
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T81.0 Toimenpiteestä 

johtuva verenvuoto (vuo-

tava poistokuoppa) 

 

 

 Puudutus, revisio, vuotokohdan 
paikallistaminen ja tyrehdytys 
(huom. vältetään mono/bipolaari-
polttoa): paikallinen hemostaasi 
(Surgicel/Spongostan), ompeleet 
ja paikallinen traneksaamihappo 

 Puudutus, revisio, vuotokohdan 
paikallistaminen ja tyrehdytys: pai-
kallinen hemostaasi (Sur-
gicel/Spongostan), ompeleet ja pai-
kallinen traneksaamihappo 

K10.21 Leukaluun osteo-

myeliitti 

M87.1# Lääkeaineen ai-

heuttaman luukuolio 

(MRONJ) 

 Mikrobilääkitys, mikäli selkeät in-
fektion merkit 

 Kipulääkitys ja CHX-purskute tar-
vittaessa 

 Mikrobilääkitys, mikäli selkeät in-
fektion merkit  

 Kipulääkitys ja CHX-purskute tar-
vittaessa 

 Lähete erikoissairaanhoitoon 

 

C00.0  -  C09.0 Suun ja 

leukojen alueen pahan-

laatuiset kasvaimet ja 

epäily 

 Tutkimus ja hoito tapahtuvat ESH  Mahdollinen biopsia ja valokuvaus 

S00.0 – S05.0 Kasvo-

vammat 

S02.6 Hammasvammat 

ja hammasavulsiot 

 Kasvovammojen tutkimus ja hoito 
tapahtuvat ESH 

 Vaikeiden hammasvammojen tut-
kimus ja hoito tapahtuvat ESH, 
samoin virka-ajan ulkopuoliset 
hammastapaturmat 

 Yksinkertaisten hammasvammojen 
tutkimus ja hoito 

 Puudutus, reponointi ja interden-
taalikiskotus, mikrobilääkitys 

 Kipulääkitys ja CHX-purskute tar-
vittaessa 

 Kts kar- endo ohjeistus 

 Lähete erikoissairaanhoitoon tar-
vittaessa 
 

 

Huomioitavia seikkoja suu- ja leukakirurgiassa koronapandemian aikana: 

- Voimakkaasti oireileva ja yleiskunnoltaan heikko COVID-19 positiivinen potilas hoidetaan 

vain, jos trauman aiheuttama murtuma tai infektion aiheuttama turvotus vaarantaa hengi-

tysteitä (punainen linja). 

- Jokainen hammashoidon potilas on potentiaalinen Covid-19 viruksen kantaja. Hoitotoi-

menpiteissä kaikkea aerosolin tuottoa on vältettävä, sillä Covid-19 leviää aerosoli/pisaratar-

tuntana. Mono- / bipolaaripolton aiheuttama käry on myös potentiaalisesti virusta levit-

tävä. 

- COVID-19 postiviisille potilaille ensisijainen kipulääke parasetamoli. 

- Vältetään pitkiä (yli 15min) toimenpiteitä (altistus lisääntyy ajan myötä), jos vain mahdol-

lista.  

- COVID-19 potilaiden oireilevien hampaiden (esim. perikoroniitti) leikkaukselliset poistot ja 

osteomyeliitin / MRONJ:n kirurginen hoito vasta 30 päivää oireiden loppumisen tai nega-

tiivisen testin jälkeen.  
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- COVID-19 positiivisilla potilailla huomioitava mahdollinen minihepariini –lääkitys. 
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