MAKSUTTOMIEN HOITOVÄLINEIDEN JA -TARVIKKEIDEN JAKELUOHJE
VOIMASSA 1.1.2016 ALKAEN
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JOHDANTO

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 24 § mukaan kunnan tehtävänä on järjestää alueensa
asukkaiden sairaanhoitopalvelut. Sairaanhoitopalveluihin sisältyvät mm. sairauksien
tutkimus, lääketieteellinen taudinmääritys sekä hoito ja hoitosuunnitelman mukaiset
pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarvittavat hoitotarvikkeet. Lisäksi kotisairaanhoidon
yhteydessä annettavat hoitosuunnitelman mukaiset hoitotarvikkeet sisältyvät hoitoon
(1326/2010, 25 §). Sairauden hoitoon liittyvät hoitotarvikkeet ovat käyttäjilleen maksuttomia
(Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992, 51).
Laajennettu kiireettömän hoitopaikan valinta tuli voimaan 1.1.2014. Valinta käsittää
terveyskeskuksen palvelut kokonaisuutena sisältäen mm. terveysneuvonnan ja
terveystarkastukset, seulonnat, sairaanhoidon mukaan lukien hoitotarvikkeet, suun
terveydenhuollon, lääkinnällisen kuntoutuksen ja neuvolapalvelut. Terveydenhuoltolain 58 §
mukaan sen kunnan tai kuntayhtymän, jolla on vastuu hoidon järjestämisestä, on korvattava
hoidosta aiheutuneet kustannukset, jollei hoitokustannusten korvaamisesta muualla toisin
säädetä. Henkilö, jonka kotikunta on muualla ja joka on kirjallisesti ilmoittanut valitsevansa
perusterveydenhuollostaan vastaavaksi terveyskeskukseksi Inarin kunnan terveyskeskuksen,
saa hoitosuunnitelmansa mukaiset hoitotarvikkeet Inarin kunnan terveyskeskuksesta, joka
laskuttaa kotikuntaa.

Yleiset ohjeet ja perusteet asiakkaille annettavista hoitotarvikkeista
Maksuttomien hoitovälineiden jakelussa noudatetaan sosiaali- ja terveyslautakunnan
hyväksymiä toimintaperiaatteita ja jakeluohjeita. Hoitotarvikejakelun lähtökohtana on
lääketieteellisin perustein todettu pitkäaikainen sairaus, joka on kestänyt vähintään kolme (3)
kuukautta. Alle kolme (3) kuukautta kestävä sairaus ei pääsääntöisesti oikeuta maksuttomien
hoitovälineiden ja -tarvikkeiden saamiseen. Poikkeuksena tästä on diabetesdiagnoosi, joka
oikeuttaa maksuttomaan hoitotarvikejakeluun jo ennen kuin sairaus on kestänyt kolme
kuukautta.
Hoitotarvikkeiden käyttö perustuu yksilölliseen hoitosuunnitelmaan ja ohjeessa olevat
määrät perustuvat Käypä hoito-suositukseen tai tavanomaiseen kulutusarvioon.
Hoitotarvikejakelu on osa potilaan kokonaishoitoa ja sisältää sairaanhoidollista ohjausta ja
yksilöllistä neuvontaa sekä tarvittaessa kotikäyntejä. Toiminnalla pyritään vähentämään
pitkäaikaisen sairauden aiheuttamia huomattavia hoitokustannuksia sekä edistämään kotona
tapahtuvaa hoitoa. Myös potilaalla on vastuu hoitotarvikkeiden asianmukaisessa käytössä.
Hoitotarvikkeet ja –välineet on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön ja niiden luovuttaminen
eteenpäin on kielletty. Hoitotarvikkeiden jakelua ja käyttöä seurataan yksilökohtaisesti.
Avaamattomat hoitotarvikepakkaukset tulee palauttaa jakelua hoitaneelle taholle, esim.
terveydenhoitajalle tai tarvikevarastoon.
Jakelussa käytetään kulloinkin voimassa olevien hankintapäätösten mukaisia hoitotarvikkeita.
Pääsääntöisesti tarvikkeita luovutetaan kerralla enintään kolmen (3) kuukauden tarvetta
vastaava määrä. Toimintaa valvoo avohoidon johtaja ja sitä toteuttavat sairaanhoitovälineistä
ja hoitotarvikkeista vastaavat sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat. Kirjallisen lähetteen
hoitotarvikkeista tekee aina lääkäri tai terveydenhuollon ammattihenkilö.
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Maksuttomia hoitotarvikkeita koskevassa lähetteessä tulee näkyä:




lääketieteellinen syy, diagnoosi
tuote ja arvioitu tarve
terveydenhuollon ammattihenkilön allekirjoitus

Mikäli lähete hoitotarvikejakelun aloittaiseksi on tehty erikoissairaanhoidon lääkärin toimesta,
edellytämme sähköistä tai kirjallista lähetettä hoitavalta taholta, jonka perusteella
terveyskeskuksessa laaditaan sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan toimesta yksilöllinen
hoitosuunnitelma. Ulkopaikkakuntalaiset, jotka ovat vaihtaneet kotikuntansa tarjoamat
terveyspalvelut Inarin kunnan terveyspalveluihin, ovat oikeutettuja saamaan hoitotarvikkeita
samoin periaattein kuin inarilaiset. Terveyskeskusta vaihtaneiden hoitotarvikkeet laskutetaan
kotikunnalta ja erillistä maksusitoumusta ei tarvita.
Asiakkaalle maksuttomia hoitovälineitä ja -tarvikkeita luovuttaessaan välinejakelusta
vastaava hoitaja arvioi hoitovälineen ja -tarvikkeen tarpeen ja asianmukaisuuden sekä ohjaa
ja opettaa asiakkaalle tuotteen oikean käytön. Vastuuhoitajalle kuuluu myös kulutuksen
seuranta ja kirjaaminen. Asiakkuus ja kaikki asiakkaan saamat hoitotarvikkeet ja niiden
määrä kirjataan Pegasos-ohjelmaan. Hoitotarvikkeiden enimmäismäärän ylittävän osuuden
asiakas hankkii ja kustantaa itse.
Tehostetun palveluasumisen yksiköt ja vuodeosasto sopivat omien asiakkaidensa
hoitotarviketilauksista tarvikevarastonhoitajan kanssa. Pääsääntöisesti pyritään siihen, että
yleisimmät hoitotarvikkeet, kuten vaipat ja henkilökunnan suojakäsineet tilataan suoraan
toimittajilta.
Hoitajien tarvitsemat suojakäsineet tai suojavaatteet kustantaa työnantaja.
Lääketieteellisiin erityiskysymyksiin ja hoitotarvikkeiden jakeluun niiden osalta ottaa kantaa
johtava lääkäri. Muutoshakemukset hoitotarvikejakelusta tehdään johtavalle lääkärille, jonka
päätöksistä voi tehdä oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveyslautakunnalle.
POTILASINFORMAATIO HOITOTARVIKEJAKELUSTA TERVEYSKESKUKSESSA
Jokaisen tuoteryhmän kohdalla on erikseen määritelty jakelukäytännöt. Virka-ajan
ulkopuolella ja esim. arkipyhinä hoitotarvikejakelua ei suoriteta. Asiakkaita pyydetään
ennakoimaan hyvissä ajoin hoitotarvikkeiden loppumisen ja huolehtimaan hoitotarvikkeiden
riittävyydestä arkipyhien ja kesäkuukausien ylitse. Hoitotarvikejakelu on AINA kiinni
heinäkuussa. Tavoitteena on, että yhdellä noutokerralla tarvikkeita haetaan noin kolmen
kuukauden tarpeeseen.

JAKELUSSA OLEVAT TUOTTEET
1 Avannehoitotarvikkeet
Maksutta jaetaan avanteen hoidossa tarpeelliset tarvikkeet. Asiakas saa avannehoitajan
suosittelemat tuotteet, jotka tulee valita ensisijaisesti sopimustuotteista. Tarvittaessa
käytettävien tuotteiden tarve on perusteltava Pegasoksessa. Normaaliin hygieniaan ja
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perushoitoon kuuluvat tuotteet asiakas hankkii itse, esim. pesuaineet, pyyhkeet,
suojakäsineet, perusvoiteet.
















virtsa-avannepussi 1-osainen
virtsa-avannepussi 2-osainen
avannelevy virtsa-avannepussiin
suoliavannepussi 1-osainen
suoliavannepussi 2-osainen
biohajoava pussi poikkeustilanteissa
kodin ulkopuolella
avannelevy suoliavanteisiin
minipussit ja avannesuojat harrastuksiin
ja erikoistilanteisiin
pussin sulkija
tiivisterengas
vyö
pasta
ihonsuojatuotteet
tehdaspuhtaat taitokset

4 kpl/viikko
1 kpl/vuorokausi
2 – 4 kpl/viikko
1 – 3 kpl/vrk
1 – 3 kpl/vrk
30 kpl/vuosi
2 – 4 kpl/viikko
tarvittaessa
tarvittaessa
2 – 4 kpl/viikko
2 – 4 kpl/vuosi
1 – 3 kpl/kuukausi
vain avannehoitajan lähetteellä
vain avannehoitajan lähetteellä

Jakelu: Alkuvaiheessa terveydenhoitaja Sirpa Aittokosken tai Jaana Vallivaara-Puttosen
toimesta Lapin keskussairaalan avannehoitajan antaman ohjeistuksen mukaisesti.
Yhteydenotot terveydenhoitajiin kirjeitse, sähköpostitse tai tekstiviestillä. Kun tilanne
stabiloituu, asiakas tekee tilaussopimuksen suoraan em. tuotteita toimittavan firman kanssa.
Mikäli se ei ole mahdollista, tarvikevarastonhoitaja hoitaa jakelun yksilöllisen
hoitosuunnitelman mukaisesti. Asiakkaalle toimitetaan kerrallaan 3 kk:n tarvetta vastaava
määrä tuotteita. Tarvikevaraston kautta hoidettavat tilaukset tulee tehdä joko kirjepostina tai
sähköpostilla 1 kk ennen tavaroiden loppumista.
Terveydenhoitaja Sirpa Aittokosken puh. 040 520 9246 ja terveydenhoitaja Jaana VallivaaraPuttonen, puh. 040 520 9245. Pohjois-Inarin asukkaiden osalta yhdyshenkilönä toimivat
terveydenhoitaja Anne Kinnunen, puh. 040 844 5628 ja terveydenhoitaja Paula Kontsas, puh.
040 844 5482.

2 Diabetestarvikkeet
Maksutta jaetaan diabeteksen hoidossa ja seurannassa tarpeelliset tarvikkeet, jotka ovat
Inarin kunnan terveyskeskuksen sopimustuotteita. Tuotteiden saaminen edellyttää aina
diabetesdiagnoosia. Diabetestuotteiden määrät ovat enimmäismääriä, jotka voidaan ylittää
vain erikseen perustelemalla (esim. muutokset lääkehoidossa, näkövamma ja infektiotaudit).
Asiakkalle annetaan yksi insuliinikynä/insuliinilaji. Matkojen ja mahdollisen kynän
rikkoutumisen varalle ei anneta ylimääräisiä insuliinikyniä, vaan varalle annetaan
kertakäyttöruiskuja. Rikkoontuneen kynän palauttaminen hoitotarvikejakeluun on ehtona
uudelle kynälle. Tahallisesti rikotun tai hukatun kynän tilalle asiakas hankkii itse uuden kynän,
jonka asiakas voi ostaa esimerkiksi apteekista.
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Ruokavaliohoidolla oleva asiakas ilman diabetesdiagnoosia hankkii testiliuskat itse. Ihon
desinfektioaineet eivät kuulu jakeluun. Normaaliin puhtauteen ja ihon hoitoon tarvittavat
tuotteet asiakas hankkii itse.


insuliinipumpputarvikkeet
o infuusiosetti
o insuliinipumpun säiliö
o asetin, aloituksessa 1 kpl ja rikkoontuneen tilalla uusi
o kaukosäätimen paristot
o paristotilan suojus
o yhdistäjä
o kiinnitevyö/klipsi
tilalle
o kotelo; rikkoontuneen tilalle uusi
o sensorit

2 -4 kpl/viikko
2 -3 kpl/viikko
1 kpl kerrallaan
tarvittaessa
3 – 4 kpl/vuosi
3 – 4 kpl/vuosi
rikkoontuneen
1 kpl kerrallaan
lähetteen mukaan







insuliinikynät
hoitavan tahon lähetteellä
insuliinikynien neulat
pistoskertojen mukaan
insuliiniruisku kertakäyttöinen, kynän rikkoutumisen varalle
tarvittaessa
pistolaite/lansetti
tarvittaessa
verilansetti pistolaitteeseen
tarvittaessa



verensokerimittarit
o Contour XT, Contour next, Contour next USB
o FreeStyle Lite
o Breeze 2 (erityiskäyttö, esim. vanhus- ja lapsipotilaat)
o tarvittaessa muu hankintasopimuksen ulkopuolella
insuliinipumppupotilaat

oleva

mittari,



verensokerin mittausliuskat
o monipistoshoito
150 – 600 liuskaa/3 kk
o yhdistelmähoito
100 – 300 liuskaa/3 kk
o tablettihoito
10 – 150 liuskaa/3 kk
o raskausdiabeetikot neuvolan ja LKS:n ohjeen
mukaan poikkeustilanteissa perustelujen mukaan
tarvittaessa



verestä ketoaineiden mittausliuskat
o Freestyle Precision
virtsan sokerin ja ketoaineiden testiliuskat



esim.

tarvittaessa
tarvittaessa

Jakelu: Diabeteshoitajan toimesta. Hän jakaa 3 kk:n tarvetta vastaavan määrän. Asiakas
tekee tilauksen 1 kk ennen tavaroiden loppumista, diabeteshoitajalle kirjeitse, sähköpostitse
tai tekstiviestillä. Puh.040 520 9245. Varahenkilönä toimii terveydenhoitaja Sirpa Aittokoski,
puh. 040 520 9246.
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3 Dialyysitarvikkeet
Maksutta jaetaan tarvikkeet dialyysihoidon toteuttamiseen kotona. Tuotteet ovat steriilisti
pakattuja.











letkusetti
haaraletkusto
jatkoletku (happiletkua)
liittimet, eri mallit
yhdistäjät
korkki
desinfektiokorkki
suojakorkki
suojakuori
teippi

tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa

Jakelu: Hoitavan terveydenhoitajan toimesta. Tarkemmat jakelukäytännöt sovitaan
asiakkaan kanssa yhdessä.
4 Haavanhoitovälineet ja –tarvikkeet
Asiakas saa maksutta haavanhoitotarvikkeet tiukin lääketieteellisin perustein ja jos hoito
toteutetaan asiakkaan kotona, palvelutalossa tai vastaanotolla hoitajan valvonnassa.
Hoidettavan haavan on oltava pitkäaikainen, vaikeahoitoinen ja vaatii lääkärin seurantaa.
Haavanhoitotarvikkeet saa maksutta kolmen kuukauden omavastuuajan jälkeen.
Säännöllisen kotisairaanhoidon piirissä olevilla potilailla ei ole omavastuuaikaa. Mikäli
potilaalla on haavan alipainehoito, haava luokitellaan pitkäaikaiseksi. Normaaliin
puhtauteen ja ihon hoitoon tarvittavat tuotteet asiakas hankkii itse. Suoraan haavapintaan
laitettavat lääkeaineisiin rinnastettavat sidokset, perusvoiteet, pastat, puuterit tahnat ja
liuokset asiakas hankkii itse esim. apteekista. Puhdas vesi riittää kotioloissa useimmiten
haavan puhdistamiseen.










haavatyyny, tehdaspuhdas, eri koot
Harsotaitos tehdaspuhdas, eri koot
pumpulitikut
harsoside elastinen, eri leveydet
putkiside, eri leveydet ja materiaalit
teippi
haavakalvo tehdaspuhdas rullassa
kevennyshuopa
muu haavanhoitotuote, esim. Mepilex, Sorbact, Aguacell)

tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa

Jakelu: Vastaanoton sairaanhoitajien toimesta. Tilaukset ajanvarausnumerosta arkisin klo
13–14. Puh. 040 – 188 7400
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5 Hapen annon ja hengityksen tarvikkeet
Maksutta jaetaan ne tarvikkeet, joilla toteutetaan hengitystä ja hapetusta tukevaa hoitoa
kotona happirikastimen tai muun lisähapen avulla.











aikuisten happiviikset letkulla, käyrät ja suorat
2 – 3 kpl/kk
lasten happiviikset letkulla
tarvittaessa
vauvojen happiviikset letkulla
tarvittaessa
happiviikset kannettavaan happirikastimeen
2–3 kpl/
kuplahappiletku metreittäin
10–15 m /3 kk
happiletku suora metreittäin, Sopii myös pulloon puhallukseen
10–15 m/3kk
kostutuspullo
tarvittaessa
happipullot ja niiden vaihto
o Terveyskeskuksen talonmiehen toimesta arkisin klo 7 – 15 välisenä aikana.
Asiakkaan tulee soittaa talonmiehelle etukäteen, puh. 040 774 1127 ja sopia
happipullon vaihdosta.
spiralaite, happirikastimet
o asiakas itse soittaa apuvälineyksikköön ja se huolletaan kerran vuodessa LKS:n
toimesta matkahuollon kautta.

Jakelu: Hengityshoitajan toimesta. Hänelle jätetään soittopyyntö ajanvarausnumeroon
arkisin klo 13 – 14. Puh. 040 188 7400. Kotisairaanhoidon asiakkaiden tarvikkeet hoitaa oma
kotisairaanhoitaja.

6 Imujen tarvikkeet
Maksutta jaetaan kotona liman imemiseen kuuluvat tarvikkeet.





imukatetri koot Ch 8 – 18
imuletku metreittäin (sopii myös pulloon puhallukseen)
vinyylikäsineet imemiseen
puuvanua

tarpeen mukaan
tarvittaessa
1 pari/imukerta
tarvittaessa

Jakelu: Hengityshoitajalle jätetään soittopyyntö ajanvarausnumeroon arkisin klo 13 – 14.
Puh. 040 188 7400. Kotisairaanhoidon asiakkaiden tarvikkeet hoitaa oma kotisairaanhoitaja.

7 INR-arvon toteamistarvikkeet
Antigoagulanttihoitoa varten myönnetään lapsille liuskat ja lansetti. Yli 18-vuotiaiden kotona
tapahtuvan INR-arvon toteamiseen tarvittavat itsehankituilla laitteilla lansetit ja liuskat eivät
kuulu maksuttomaan jakeluun vaan ne hankitaan omakustanteisesti.
Jakelu: Asianomainen terveydenhoitaja toimesta (esim. lastenneuvola tai
kouluterveydenhoitaja). Tarkemmat jakelukäytännöt sovitaan asiakkaan kanssa yhdessä.

8

8 Lääkeannostelun tarvikkeet
Maksutta jaetaan lääkkeiden antamiseen tarvittavat ruiskut ja neulat silloin, kun niitä ei saa
apteekista lääkettä ostettaessa. Inhaloitavien eli keuhkojen kautta otettavien lääkkeiden
annosteluun saa välineet ensisijaisesti apteekista.















insuliiniruiskut diabeetikolle (katso diabetestarvikkeet)
ruiskut ja neulat lääkkeen antoon sekä katetrien ja letkujen huuhteluun
tarvittaessa
lääkkeenottokanyyli toistuvaan lääkkeen ottoon ampullista
1 kpl/vrk
lääkesumutin maskilla
tarvittaessa
lääkesumutin suukappaleella
1 – 2 kpl/kk
lasten lääkesumutin maskilla
tarvittaessa
lääkesumuttisen suodattimet (laitekohtaisia)
tarvittaessa
immunoglobuliinipumpun tarvikkeet
tarvittaessa
kipupumpun tarvikkeet
tarvittaessa
ruiskupumpun tarvikkeet
tarvittaessa
nesteensiirtolaite
tarvittaessa
3-tiehana
tarvittaessa
steriilit taitokset kanyylin/katetrin juureen ja puhdistukseen
tarvittaessa
steriili haavakalvo kanyylin kiinnitykseen
tarvittaessa

Jakelu: Potilasta hoitavan sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan toimesta. Tarkemmat
jakelukäytännöt sovitaan asiakkaan kanssa yhdessä.

9 Ravitsemuksen tarvikkeet
Maksutta jaetaan ravitsemuksen toteuttamiseen kuuluvat tarvikkeet, kun asiakas ei pysty
syömään
riittävästi
suun
kautta.
Tarvikkeet
jaetaan
potilaalle
asennetun
ravinnonsiirtojärjestelmän mukaan. Ravintovalmisteet eivät kuulu jakelutuotteisiin.
Hygieniaan ja perushoitoon kuuluvat tuotteet asiakas ostaa itse.









peg-syöttänapit, eri merkit ja koot
gastrostomialetkut, eri merkit ja koot
ruokintayhdistäjät
ravinnonsiirtolaitteet ja ravinnonsiirtolaitteet pumppukäytössä
ravinnonsiirtosäiliöt
ruiskut
tehdaspuhtaat taitokset ja pumpulitikut
Nutrisafe 2-tuotteet lapsille

tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa

Jakelu: Tarvikevarastonhoitajan toimesta, joka hoitaa jakelun yksilöllisen hoitosuunnitelman
mukaisesti. Asiakkaalle toimitetaan kerrallaan 3 kk:n tarvetta vastaava määrä tuotteita.
Tarvikevaraston kautta hoidettavat tilaukset tulee tehdä joko kirjepostina tai sähköpostilla 1
kk ennen tavaroiden loppumista.
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10 Trakeostomiatarvikkeet
Maksutta jaetaan tarvikkeet henkitorven avanteen hoitamiseen. Normaaliin hygieniaan ja
perushoitoon kuuluvat tarvikkeet asiakas ostaa itse.













trakeostomiakanyyli eri mallit ja koot
trakeostomiakanyylin nauha, tehdasvalmisteinen tai Tubinette
bakteerisuodattimet
kosteuslämmönvaihtimet
puhdistusharja
Provox-tuotteet
tehdaspuhtaat taitokset
haavalevy trakeostomia Metalline
suojakäsineet
puuvanua
pumpulitikut
pulssioksimetrin anturit

tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa

Jakelu: Potilasta hoitavan sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan toimesta. Tarkemmat
jakelukäytännöt sovitaan asiakkaan kanssa yhdessä.

11 Katetrit ja virtsanohjaimet
Maksutta jaetaan virtsakatetrit asiakkaille, jotka katetroivat itse tai joiden katetroinnin
suorittaa omainen tai avustaja. Asiakkalle toimitetaan kotiinkuljetuksena kolmen kuukauden
tarvetta vastaava määrä katetreja. Kotiinkuljetus koskee vain sopimustoimittajien tuotteita.
Muiden toimittajien katetrit noudetaan terveyskeskuksesta. Normaaliin hygieniaan ja
perushoitoon sekä suojakäsineet kuuluvat tuotteet asiakas ostaa itse. Mikäli katetrien tarve
on suurempi, se tulee perustella hoitosuunnitelmassa.





Kertakatetri hoitavan tahon lähetteellä
3–5 vrk kpl/vrk
o Ensisijaisesti LoFric Nelaton
Sairaudesta johtuvasta syystä, esim. usein tulehduksia tai motorista kömpelyyttä
sairauteen liittyen katetroinnissa
o LoFric Primo, LoFric Sense
3 – 5 kpl/vrk
Matkakatetrit sis. virtsankeräyspussin
1 kk tarve/vuosi
Kestokatetri silikoni
1 kpl/kk

Maksutta jaetaan virtsanohjain (urinaalikondomi) miehille, jos se on valittu
virtsainkontinenssin hoidoksi. Normaaliin puhtauteen ja perushoitoon kuuluvat tuotteet sekä
suojakäsineet asiakas ostaa itse.




virtsanohjain asettimella, systeettinen, itsekiinnittyvä, eri koot
virtsanohjain, silikoninen, itsekiinnittyvä, eri koot
kiinnitysnauha, eri materiaaleja, eri kokoja, kiinnityksen
varmistamiseen
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1 kpl/vrk
1 kpl/vrk
tarvittaessa

Maksutta jaetaan virtsapussit asiakkaille, joilla on ulkoinen virtsanohjain (urinaalikondomi),
kestokatetri tai rakkopunktiokatetri.









Virtsapussi 2 litraa, letku 110 cm, yksittäispakattu, sopii yöpussiksi
Virtsapussi 500 ml, letku 50 cm, raajapussi, yöpussiliitäntä
Virtsapussi 800 ml, letku 45 cm, raajapussi, yöpussiliitäntä
raajapussin kiinnitysnauhat, tarranauhapari
Virtsapussi 1,5 l, suljettu, kertäkäyttöinen
Letkun sulkija
Katetrin korkki, steriili
Katetriventtiili

1 kpl/viikko
2 – 3 kpl/viikko
2 – 3 kpl/viikko
tarvittaessa
1 kpl/vrk
1 – 2 kpl/vuosi
tarvittaessa
tarvittaessa

Jakelu: Katso kohta 11. alkuteksti. Katetriasioiden yhdyshenkilönä toimivat terveydenhoitajat
Sirpa Aittokoski, puh. 040 520 9246 ja terveydenhoitaja Anneli Pekkala, puh. 040 512 4602.
Pohjois-Inarin asiakkaiden yhdyshenkilönä toimii Anne Kinnunen, puh. 040 844 5628.
12 Vaipat
Omavastuuaika on 3 kk. Maksutta jaetaan keskivaikean
ulosteinkontinensssin hoitoon sopimustuotteena olevia vaippoja.
Lievä inkontinenssi:
Keskivaikea:
Vaikea:

ja

vaikean

virtsa-

ja

Virtsa karkaa harvoin tai ponnistettaessa (asiakas hankkii itse
vaipat)
Virtsa karkaa usein, määrä on noin 1,5 dl kerralla
Virtsa karkaa myös levossa ollessa

Jos asiakas tarvitsee yhden vaipan vuorokaudessa, hän ostaa ne itse. Tippasuojat ja
pikkuvaipat eivät kuulu jakeluun. Samoin yli viiden vaipan tarpeen potilas kustantaa itse.
Tena Pants-inkohousut on tarkoitettu itsenäisesti asuville omatoimisuuden ja itsenäiseen
WC:ssä käynnin tukemiseen. Normaaliin hygieniaan ja perushoitoon kuuluvat tuotteet sekä
suojakäsineet asiakas ostaa itse.











Tena Men level 3 tippasuojat
2 – 5 kpl/vrk
Tena Lady Extra Plus, Super
2 – 5 kpl/vrk
Tena Comfort muotovaipat
2 – 5 kpl/vrk
Tena Flex vyövaipat
2 – 5 kpl/vrk
Tena Slip teippivaipat
2 – 5 kpl/vrk
Tena Maxi, suodakaidevaippa
2 – 5 kpl/vrk
Tena Pants Normal, Plus, Super ja Maxi inkohousut
2 – 5 kpl/vrk
Libero Comfort UP&GO ja Libero Night Comfort lapsille
1 – 5 kpl/vrk
Tena Fix hygieniahousut
5 kpl/3kk
Sairaudesta johtuvasta syystä, mikäli tarve on vähintään kaksi vaippaa vuorokaudessa
o Tena Lady Extra
2 – 5 kpl/vrk

Jakelu: Vaipat toimitetaan asiakkaalle kotiinkuljetuksena 3 kuukauden tarvetta vastaava
määrä kerralla. Vaippa-asioiden yhdyshenkilönä toimii terveydenhoitaja Sirpa Aittokoski, puh.
040 520 9246 ja Pohjois-Inarin alueella terveydenhoitaja Anne Kinnunen, puh. 040 844 5628.
Sevettijärvi-Näätämön alueen vaippatilaukset hoitaa lähihoitaja Sointu Lintula, puh. 040 764
0863.
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Lasten vaippajakelu
Vaippojen myöntämisen perusteena lapselle on lastenlääkärin tekemä diagnoosi. Yökastelu
ei ole riittävä peruste vaippojen jakeluun. Lasten vaippa-asioita hoitavat lastenneuvolan
terveydenhoitajat. Lasten vaippajakelun tarve tarkistetaan kerran vuodessa spontaanin
paranemistaipumuksen vuoksi. Jakelun piiriin kuuluvat:
 Yli 2-vuotiaat laaja-alaisesti kehitysvammaiset tai vaikeasti pitkäaikaissairaat
kastelevat lapset
 Yli 3-vuotiaat pidätyskyvyttömät kehitysvammaiset tai vaikeasti pitkäaikaissairaat
lapset
Jakelu: Vaipat toimitetaan asiakkaalle kotiinkuljetuksena 3 kuukauden tarvetta vastaava
määrä
kerralla.
Vaippa-asioiden
yhdyshenkilönä
toimivat
lastenneuvoloiden
terveydenhoitajat.
13 Suolen toiminnan tarvikkeet
Maksutta jaetaan suolen toimintaan liittyvät sopimustuotteet. Suojakäsineitä annetaan
henkilökohtaisen avustajan ja omaisen tarpeisiin. Normaaliin hygieniaan ja perushoitoon
kuuluvat tarvikkeet asiakas ostaa itse.






ileostomiakatetri
rektaaliputki, eri koot
suolihuuhtelun tarvikkeet
suolihuuhtelun korkki
anaalitamponi

tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa
tarvittaessa

Jakelu: Potilasta hoitavan terveydenhoitajan toimesta. Tarkemmat jakelukäytännöt sovitaan
asiakkaan kanssa yhdessä
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14 Jakeluun kuulumattomat hoitovälineet- ja tarvikkeet




























Avannepussien hajunpoistajat
Ihon desinfiointioaineet
INR-mittarin liuskat aikuisille
Instrumentit (niitä ei myöskään lainata)
Juomamukit
Kaarimaljat
Käsidesinfektioaineet
Lääkinnälliset hoitosukat
Mehupillit
Nenäliinat
Pesukintaat
Pesupyyhe
Pesuvoide
Pikasiteet, laastarit
Plasmansokerin mittausliuskat heikentyneessä sokerinsietokyvyssä (ei diabetesdiagnoosia)
Pumpulikäsineet
Riskijäteastiat (poikkeuksena metorexaattia käyttävät reumapotilaat)
Ruokaliinat
Selluloosavanu (poikkeuksena keskuslaskimokatetrin ja vastavien kanyylien hoito)
Steriilit sidokset (poikkeuksena keskuslaskimokatetrin ja vastaavien kanyylien hoito)
Suojakäsineet (poikkeuksena suolen toimitus ja huuhtelut, limaimut ja trakeostomien
hoito)
Tippasuojat ja pikkuvaipat (poikkeukset kts. kohta vaipat)
Tukisiteet eli kompressiositeet
Tyrävyö
Verensokerimittarin paristot
Virtsapullot, muoviset alusastiat
Vuodesuojat ( poikkilakanat, saniteetti- eli kroonikkovaipat, vuoteen suojamuovit)

Lisätietoa:
Käypä hoito-suositukset. Saatavana verkkosivuilta: http://www.terveyskirjasto.fi
Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 3/2014. Toimenpide-ehdotuksia hoitotarvikejakeluun.
Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:28. Selvitys kuntien
hoitotarvikejakelusta. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.
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Hoitotarviketilaus
Korvauksetta jaettavat hoitotarvikkeet

______________________________________________________
Tarvikejakelun yhdyshenkilö
______________________________________________________
Puhelinnumero
Tilauksen tekopäivä:
Asiakkaan nimi:

Syntymäaika:

Osoite:

Puhelinnumero:

Hoitotarvike:

Ref. numero:

Lomakkeen palautus:
Ivalon terveyskeskus
Kassa/ neuvonta
Sairaalantie 20
99800 Ivalo
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Määrä:

