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Kirurgisen savun ennaltaehkäisy ja siltä suojautuminen - tutkimusnäyttö käyttöön hoitohenkilökunnan ja
leikkauspotilaan parhaaksi
Tämä toimintaohje perustuu European Operating Room Nurses Association (EORNA) yhdistyksen vuonna 2018
julkaisemaan suositukseen1, aihetta käsitteleviin kirjallisuuskatsauksiin2,3,4,5,6 ja Joanna Brigss Instituuttiin
tuottamiin tutkimusnäytön tiivistelmiin7,8,9.
Tarkoitus:
Tämän toimintaohjeen tarkoituksena on auttaa leikkausosastolla työskentelevää hoitohenkilökuntaa
tunnistamaan kirurgisen savun potentiaaliset terveysriskit ja ennaltaehkäisemään niitä suojautumalla
asianmukaisesti toimenpiteiden aikana. Toimintaohjeen tavoitteena on edistää tutkimusnäyttöön perustuvien
hoitokäytänteiden/-laitteiden käyttöönottoa niin hoitohenkilökunnan kuin leikkauspotilaiden parhaaksi.
Taustaa:
Kirurgista savua voidaan pitää työperäisenä terveysriskinä leikkausosastolla työskentelevälle
hoitohenkilökunnalle.1,3 Kirurgista savua syntyy, kun kudoksia leikataan tai hemostaasia tehdään lämpöenergiaan
perustuvien laitteiden avulla (sähkökirurgiset veitset ja pinsetit sekä laser- ja ultraääniveitset). Kirurginen savu
koostuu vesihöyrystä ja hienojaksoisista hiukkasista, kuten veri- ja kudoshiukkasista, viruksista ja bakteereista,
jotka voivat olla haitallisia sekä hoitohenkilökunnalle että leikkauspotilaille.1,2,3,4,5,7
Leikkauksissa yleisesti käytetyt kirurgiset suu-nenäsuojaimet eivät kykene täysin suodattamaan hienojakoisia
hiukkasia, jolloin pienemmät hiukkaset saattavat päätyä hengityselimistöön.2,4,9 Hiukkaset voivat päätyä myös
iholle tai silmiin.1 Laparoskooppisissa toimenpiteissä kirurgisen savun sisältämät hiukkaset voivat imeytyä potilaan
verenkiertoon vatsakalvon läpi.1,8 Potentiaalisten terveysriskien lisäksi kirurginen savu haittaa näkyvyyttä
toimenpiteessä ja on epämiellyttävän hajuista.1 Kirurgisen savun ennaltaehkäiseminen ja siltä suojautuminen on
tärkeää sekä hoitohenkilökunnan että leikkauspotilaiden näkökulmasta ottaen huomioon savun koostumuksen
(mahdolliset mikrobit ja karsinogeenit).1,3,4
Toimintaohjeet kirurgiselta savulta suojautumiseksi:


Leikkausalin ilman tulee vaihtua vähintään 15-20 kertaa tunnissa ja salissa tulee olla ylipaine.1



Kun leikkaussalissa käytetään kirurgista savua tuottavia laitteita (sähkökirurgiset veitset ja pinsetit sekä
laser- ja ultraääniveitset), niin savun poistamiseksi tulee käyttää tehokkaita savunpoistojärjestelmiä.1,2,3,5,8
 Savunpoistoon tarkoitettuja laitteita tulee käyttää oikein ja ne tulee olla käytössä koko sen ajan,
kun savua tuottavat laitteet ovat käytössä. Lisäksi tulee huolehtia savunpoistolaitteiston
asianmukaisesta hävittämisestä.1



Henkilökohtaisia suojaimia, kuten kirurgista suu-nenäsuojainta ja silmäsuojainta, on käytettävä oikein ja
niitä tulee käyttää koko sen ajan, kun savua tuottavat laitteet ovat käytössä.1,2,5,9
 Tehokkaampia hengityssuojaimia (esimerkiksi N95-suojaimia) tulee käyttää aina kun
mahdollista.2,6,9



Työnantajan tulee järjestää leikkausosastolla työskentelevälle hoitohenkilökunnalle koulutusta kirurgisen
savun ennaltaehkäisemisestä ja siltä suojautumisesta.1,3,5,8,9
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