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Pyykin käsittely
Puhtaat tekstiilit on sairaalassa kuljetettava ja säilytettävä niin, ettei puhdas pyykki kontaminoidu
ympäristöstä. Jos pyykki säilytetään käytävillä, avonainen rullakko on suojattava hupulla myös säilytyksen ajan. Pyykin turhaa käsittelyä on vältettävä. Sairaalapesulatoiminnasta vastaa Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy. Puron tekstiilihuoltoprosessi on sertifioitu standardin ”SFS-EN14065 Tekstiilit. Pesulassa huolletut tekstiilit. Mikrobiologisen puhtauden hallinta” vaatimusten mukaisesti.
Käsihygienia
 Suojakäsineiden käyttö ei korvaa käsien desinfektiota
 Kädet desinfioidaan aina ennen suojakäsineiden pukemista ja niiden riisumisen jälkeen
Pyykin käsittely
 Turhaa pöyhimistä on vältettävä
 Kiinteä jäte, esim. ulostekokkareet tai muu sellainen poistetaan ennen pyykin laittamista säkkiin
 Märät tekstiilit kiedotaan kuivan pyykin sisään
 Pyykki laitetaan suoraan säkkiin laskematta sitä välillä esim. lattialle tai tasolle
 Infektiovarotoimipotilaiden pyykki pakataan huoneessa
Infektiopyykki pakataan liukenevaan pyykkipussiin, joka laitetaan keltaiseen pussiin:
 Oksennus- ja ripulipotilaiden pyykki, jos epäillään tai on todettu:
o Norovirus
o Rotavirus
o Clostridium difficile


Seuraavien potilasryhmien pyykki:
o MRSA-kantaja, jolla hilseilevä iho
o Tuberkuloosipotilaan märkä/eritteinen pyykki
o CPE
o Candida auris
o Korona
o Täit, syyhy, kihomadot (pyykkipussin päälle merkintä täi, syyhy, kihomato)
o Lude todetaan tai epäillään sairaalassa (pyykkipussin päälle merkintä lude)
o Tietyt erikseen ohjeistetut erityistilanteet (esim. apinarokko)



Solusalpaajat ja vahvat kemikaalit – niiden likaamat tekstiilit laitetaan solunsalpaajajätteisiin
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viivakooditunnus ilmoitetaan pesulaan

Infektiopyykki pakataan seuraavasti:
 Yllä mainittu Infektiopyykki pakataan itsesulavaan läpinäkyvään infektiopyykkipussiin ja pussi
suljetaan pussissa olevalla vaaleanpunaisella nauhalla
o Tarvittaessa pyykki lajitellaan värin ja pesunkeston mukaan eri pusseihin;
o Arat tekstiilit pakataan omaan pussiin
o Pesulan siivoustekstiilit pakataan omaan pussiin
o Suljettu infektiopyykkipussi laitetaan keltaiseen tartuntavaarapussiin (muovinen tai
kankainen) ja pussinsuu suljetaan solmulla tai narulla


Tekstiilit pakataan siinä tilassa missä ne ovat syntyneet (myös siivoustekstiilit). Pyykkipussi
kuljetetaan telineen avulla pyykki – ja jätehuoneeseen. Infektiopyykkipussi toimitetaan pesulaan rullakossa muun pyykin mukana

Pussien tilaus pesulasta pyykkitilauksen yhteydessä
 Infektiopyykkipussi 25 kpl/rulla (kirkas) tilauskoodi 93010000
 Tartuntavaarapussi 10 kpl (keltainen) tilauskoodi 93020000
 Pesupussi keltainen 1 kpl (kankainen tartuntavaarapussi) 02560000
Logistiikalta tilaus
 Jätesäkki 150L keltainen; 750X1250X0, 15mm Tartuntavaara muovi tilauskoodi ZKJ1157B
 Likapyykkisäkki Polyvin. alk. kok. liukeneva; 710X990X0, 02mm kirkas, tilauskoodi ZLH602
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