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”Potilaalle maksuttomia hoitotarvikkeita ja -

välineitä jaetaan osana kansanterveystyöhön 

kuuluvaa kunnan asukkaiden avo-ja 

kotihoitoa. Tarkoituksena on edistää 

pitkäaikaisten sairauksien hoitoa ja seurantaa 

kotona, parantaa asiakkaiden itsehoidon 

edellytyksiä, työkykyä ja toimintakykyä sekä 

elämänlaatua.” 
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HOITOTARVIKEJAKELUN YLEISET PERIAATTEET 
 

 

Hoitotarvikejakelu perustuu terveydenhuoltolakiin ja asiakasmaksulakiin ja sosiaali-ja 

terveysministeriön kuntainfoihin: 

 

 Terveydenhuoltolain (1326/2010) 24 §:n mukaan kunnan tehtävänä on järjestää alueensa 

asukkaiden sairaanhoitopalvelut. Sairaanhoitopalveluihin sisältyvät hoitosuunnitelman 

mukaiset pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarvittavat hoitotarvikkeet. Lisäksi 

kotisairaanhoidon ja kotisairaalahoidon yhteydessä annettavat hoitosuunnitelman 

mukaiset hoitotarvikkeet sisältyvät hoitoon (25 §).  

 

 Sairauden hoitoon liittyvät hoitotarvikkeet ovat käyttäjilleen maksuttomia (Laki sosiaali-ja 

terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992 5 §). 

 

 Terveyskeskusten hoitotarvikejakelua ohjaa yleiskirje, Sosiaali-ja terveysministeriön 

Kuntainfo 4/2013. 

 

 Hoitotarvikejakelun pääsääntönä on asiakkaan yksilöllinen tarve. Kunta voi tehdä oman 

yleisohjeensa hoitotarvikejakelusta, mutta yksilöllisten tarpeiden vaatimaa 

hoitotarvikkeiden saantia ei saa rajoittaa. 
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HOITOTARVIKKEIDEN HANKINTA JA KILPAILUTUS 
 

 

 Hoitotarvikejakelussa käytetään kulloinkin voimassaolevien hankintapäätösten mukaisia 

hoitotarvikkeita, ns. sopimustuotteita.  

 

 Hoitotarvikkeiden hankintamenettelyssä noudatetaan julkisia hankintoja koskevaa 

lainsäädäntöä (hankintalaki 29.12.2016/1397), organisaation yleisiä hankintaohjeita ja 

hallintosääntöä. 

 

 Kuntalaisella ei ole subjektiivista oikeutta saada tietyn toimittajan hoitotarvikkeita, vaan 

hoitotarvikepalvelu perustuu Ikaalisten kaupungin hoitotarvikeohjeeseen ja kilpailutettuun 

hoitotarvikevalikoimaan. 

 

 Jos hoitava taho arvioi asiakkaalla olevan tarve hoitotarviketuotteesta, joka ei ole 

tuotevalikoiman tai hoitotarvikeohjeistuksen mukainen, on tarve perusteltava 

lääketieteellisesti tai hoidollisesti välttämättömäksi. Päätöksen hoitotarvikkeen 

myöntämisestä tekee Ikaalisten kaupungin ylilääkäri hoitavan tahon lähetteen perusteella.  
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HOITOTARVIKEJAKELUN PERIAATTEET JA YKSILÖLLINEN 
TARVE  
 

 

 Hoitotarvikkeiden jakaminen asiakkaalle edellyttää aina diagnoosia. Hoitotarvikejakelun 

lähtökohtana on lääketieteellisin perustein todettu pitkäaikainen sairaus, joka on 

kestänyt vähintään kolme kuukautta. Hoitotarvikkeita jaetaan pitkäaikaiseen, yli 3 

kuukautta kestävään tarpeeseen. Jakelu voidaan aloittaa myös välittömästi, mikäli 

asiakkaan hoito on pitkäkestoista ja hoitotarvikkeiden tarve on pysyvä. 

 

 Hoitotarvikejakelu edellyttää terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamaa hoidon 

kokonaistilanteen arviointia. Sairaanhoidon tarvikkeiden jakelun tulee aina perustua 

yksilölliseen tarpeeseen, jonka määrittelee terveydenhuollon ammattihenkilö, joka 

tarkoittaa lääkäriä, sairaan- tai terveydenhoitajaa. Hoitotarvikkeiden jakelu perustuu 

asiakkaan yksilölliseen lääketieteelliseen hoitosuunnitelmaan, joka määrittää 

hoitotarvikkeet ja niiden saatavan määrän. 

 

 Hoitotarvikkeiden jakelumäärät perustuvat valtakunnallisiin Käypähoito suosituksiin. 

 

 Jakelu toteutetaan asiakkaan lääketieteellisen hoitosuunnitelman mukaisesti. 

 

 Jakelu on osa potilaan/asiakkaan kokonaishoitoa ja sisältää sairaanhoidollista ohjausta.  

 

 Tilanteissa, joissa hoitotarvikkeiden tarve on pysyvä, jakelu aloitetaan välittömästi 

(esimerkiksi dialyysi-, diabetes-tai avannepotilaan kotiutuessa sairaalasta). Lähettävän 

yksikön tulee antaa potilaalle kotiutusvaiheessa mukaan 2 viikon hoitotarvikkeet. 

Hoitotarviketilaus tapahtuu asiakkaan toimesta Ikaalisten kaupungin nettisivuilla sähköisen 

hoitotarviketilauslomakkeen kautta. Hoitotarvikkeet ovat noudettavissa toimipisteestä noin 

1-2 viikon kuluessa.  

 

 Vaipat ja katetrit toimitetaan asiakkaalle kotiinkuljetuksena kolmen (3) kuukauden tarve 

kerrallaan. 
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 Kaikki perushygieniaan kuuluvat tarvikkeet asiakas hankkii itse. 
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YLEISOHJEESTA POIKKEAMINEN 
 

 

 Poikkeamat jakeluohjeessa oleviin tuotteisiin ovat mahdollisia asiakkaan lääketieteelliseen 

tarpeeseen ja hoitosuunnitelmaan perustuen. 

 

 Hoitosuunnitelmasta tulee käydä ilmi muun kuin sopimustuotteen tai yleisohjeen 

hoitotarvikkeen määrien ylittämä välitön tarve asiakkaan sairauden hoidossa.  

 

 Lopullisen päätöksen hoitotarvikkeiden jakamisesta tekee Ikaalisten kaupungin ylilääkäri.  

 

 Puutteellisen hoitosuunnitelman ja/tai hoitotarvikelähetteen perusteella, ylilääkäri voi evätä 

hoitotarvikkeen jakamisen. Näissä tilanteissa edellytetään lisäselvitystä hoitosuunnitelman 

tai hoitotarvikelähetteen tehneeltä taholta.  

 

 Mikäli asiakas on päätökseen tyytymätön, tulee hänen olla yhteydessä hoitavaan lääkäriin 

tai tarvittaessa Ikaalisten kaupungin ylilääkäriin. Päätöksestä on oikeus tehdä kirjallinen 

valitus. Jos asiakas on tyytymätön hoitotarvikejakeluun, hän voi tehdä potilaslain 10 §:ssä 

tarkoitetun muistutuksen terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. 
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HOITOTARVIKKEIDEN TARPEEN ARVIOINTI, 
LÄHETEKÄYTÄNNÖT JA HOITOSUUNNITELMA 

 

 

 Hoitotarvikkeiden ja -välineiden luovuttamisen edellytyksenä on terveydenhuollon 

ammattihenkilön tekemä lähete, joka kirjataan asiakkaan potilastietoihin. Ikaalisten 

sosiaali- ja terveyskeskuksessa tehty kirjallinen hoitotarvikejakelulähete toimitetaan 

oman kunnan hoitotarvikejakeluun. 

 

 Mikäli lähete hoitotarvikejakelun aloittamiseksi on tehty erikoissairaanhoidon toimesta, 

edellytämme sähköistä / kirjallista lähetettä hoitavalta taholta.  

 

Lähetteessä tulee käydä ilmi seuraavat asiat:  

 

 lääketieteellinen syy, diagnoosi 

 lyhyt kuvaus sairaudesta 

 tuote ja arvioitu tarve 

 hoitavan lääkärin allekirjoitus 

 

Hoitotarvikkeiden valinnasta ja ohjauksesta vastaa terveydenhuollon ammattihenkilö.  

 

Hoitotarvikkeita ja -välineitä jaetaan kotona asuville henkilöille, joiden kotikunta on Ikaalinen. 

Kotona asumiseen rinnasteiseksi katsotaan myös kotihoitoa vastaavat palveluasuminen ja 

tehostettu palveluasuminen. Näissä yksiköissä asuville tarvikkeita jaetaan vain asiakkaan 

henkilökohtaiseen tarpeeseen, ei laitoksen muuhun käyttöön. 

 

Ulkopaikkakuntalaiset, jotka ovat vaihtaneet kotikuntansa tarjoamat terveyspalvelut 

Ikaalisiin, ovat oikeutettuja saamaan hoitotarvikkeita samoin periaattein kuin kuntalaiset. 

Terveyskeskusta vaihtaneiden hoitotarvikkeet laskutetaan kotikunnalta.  
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ASIAKKAAN VASTUU HOITOTARVIKEJAKELUN ASIAKKAANA 

 

 Hoitotarvikejakelusta jaettavat hoitotarvikkeet ja niiden määrät perustuvat Pirkanmaan 

kriteereihin ja yleisohjeeseen. 

 

 Potilaalla on vastuu hoitotarvikkeiden asianmukaisesta käytöstä. 

 

 Hoitotarvikkeiden tarpeen muuttuessa hoitotarvikejakelulähete ja hoitosuunnitelma tulee 

päivittää terveydenhuollon ammattihenkilön toimesta, joka edellyttää asiakkaalta uutta 

terveydenhuollon ammattihenkilön tekemää arviota.  

 

 Hoitotarvikkeita luovutetaan ainoastaan asiakkaan omaan käyttöön. 
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1 AVANNETARVIKKEET 
 

 Avannehoitajat määrittävät hoitotarvikelähetteessä / hoitosuunnitelmassa asiakkaalle 

avannetarvikkeita yksilöllisen tarpeen mukaisesti. 

 

 Avannesidosten (levyt, pussit) määrät ovat suuntaa antavia ja keskiarvoja.  

 

 Akuuteissa esimerkiksi vatsataudin aiheuttamissa infektioissa avannetarvikkeita 

luovutetaan tarpeen mukaan määräajaksi.  

 

Avannehoitajan lähetteellä 

o virtsa-avannepussi 1-osainen 4 kpl/viikko  

o virtsa-avannepussi 2-osainen 1 kpl/vuorokausi 

o avannelevy virtsa-avannepussiin 2-4 kpl/viikko 

o suoliavannepussi 1-ja 2-osainen 1-3 kpl/vuorokausi 

o avannelevy suoliavannepussiin 2-4 kpl/viikko  

o tiivisterengas 2-4 kpl/viikko 

o vyö 2-4 kpl/vuosi 

o pasta 1-3 kpl/kuukausi  

o ihonsuojatuotteet avannehoitajan lähetteellä  

o minipussit ja avannesuojat harrastuksiin ja erikoistilanteisiin tarvittaessa 

o pussin sulkija tarvittaessa  

o huuhtelupussi 2kpl/vuosi 

o huuhtelukärki 4kpl/vuosi 
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2 DIABETESTARVIKKEET 
 

 Tuotteiden saaminen edellyttää aina diabetes -diagnoosia.  

 

 Omamittausten tarve, ajankohta ja numeeriset tavoitteet määritetään yksilöllisesti ja 

yhteistyössä diabeteksen hoidon ammattilaisten ja asiakkaan kanssa.  

 

 Diabetestuotteiden määrät ovat enimmäismääriä. Enimmäismäärän tarpeen ylittyessä 

tarvitaan lääkärin tai diabeteshoitajan arvio.  

 

 

Plasmanglukoosin mittausliuskat: 

o tyypin 1 diabetes 36-56 kpl/viikko 

o tyypin 2 diabetes monipistoshoito 36-56 kpl/viikko 

o tyypin 2 diabetes perusinsuliini 12-21 kpl/viikko 

o tyypin 2 diabetes ei insuliinihoitoa 0-12 kpl/viikko 

o raskausdiabetes 

o ketoaineiden mittausliuskat yskilöllisen tarpeen mukaan insuliinipuutosdiabeetikoille. 

 

Insuliinikynät ja -neulat: 

 

o Insuliinikynien neulat pistokertojen mukaan 

o Insuliinikynät hoitavan tahon lähetteellä 

o Yksi monikäyttöinen insuliinikynä/insuliinilaji 

o Matkojen ja mahdollisen monikäyttökynän rikkoutumisen varalle annetaan tarvittaessa 

resepti kertakäyttökynistä. Tahallisesti rikotun tai hukatun kynän tilalle asiakas hankkii 

itse uuden kynän. 

o Pistolaite/lansettikynä  

o Verilansetit pistolaitteeseen tarpeen mukaan 
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2.1 Sensorointilaitteet 

 

Terveyskeskuksessa on saatavilla vain FreeStyleLibre®- sensori. Muut sensorointilaitteet 

luovutetaan erikoissairaanhoidon lähetteellä. 

 

Jatkuvan glukoosiseurannan kriteerit diabetespotilaille:  

 Monipistoshoito 

 On kykenevä ja halukas käyttämään teknistä apuvälinettä (sorminäppäryys, näkö, 

muisti) 

 Asiakkaan tulee osata sensoroinnin tekninen suoritus ja sitoutua tekemään 

sensorointia sovitusti >70% ajasta 

 Pystyy arvioimaan syötyjä hiilihydraatteja (HH) ja niiden vaikutusta verensokeriin 

 Osaa annostella insuliinin huomioiden liikunnan vaikutuksen glukoositasoon 

 Ymmärtää kohonneen verensokerin korjauslogiikan 

 On valmis pitämään kirjaa syödyistä HH määristä, pistetyistä insuliinimääristä ja 

liikunnasta 

 Asiakkaan tulee aktiivisesti analysoida sensoroinnin tuloksia takautuvasti/toistetusti 

 Asiakkaan tulee käyttää aktiivisesti sensoroinnin tuloksia insuliinisäätöjen tekemiseen 

itsenäisesti 

 Ongelmat sormenpäämittausten toteuttamisessa esim. työstä, harrastuksista, runsaista 

mittausten määristä (>8/vrk) tai iho-ongelmista johtuen 

 Raskaus ja raskauden suunnittelu 

 Pistospelko 

 Vakavat toistuvat hypoglykemiat 

 Hypoglykemiapelko 

 

 

Glukoosiseurantajärjestelmän tarvikkeet    
 
o sensorit 7 kpl/3 kk, yli menevät itse kustannettava 

o Lukulaite 1 kpl, rikkoutuneen/toimimattoman tilalle 1 kpl kerrallaan 

o Plasmaglukoosin mittaliuskat tarpeen mukaan 

o Verestä ketoaineiden mittaliuskat tarpeen mukaan 
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2.2 Insuliinipumppuhoito 

 

o Insuliinipumppuhoito on keskitetty erikoissairaanhoitoon.  

o Erikoissairaanhoito vastaa insuliinipumppupotilaan hoidon aloituksesta, hoidosta ja 

seurannasta.  

o Erikoissairaanhoidossa laaditaan diabeetikolle hoitosuunnitelma ja sen perusteella 

määritetään yksilöllisesti oikea pumppuhoito.  

o Erikoissairaanhoito tekee selvityksen pumpputarvikkeista terveyskeskuksen 

hoitotarvikejakelua varten. 

o Pumpputarvikkeet tilataan omasta terveyskeskuksesta.  

o Edellytyksen pumppuhoidon jatkamiselle arvioidaan jokaisella vastaanottokäynnillä 

(lääkäri/diabeteshoitaja). Jatkuvan glukoosinseurantahoidon loppuessa laite 

palautetaan hoitavaan yksikköön. 

 

Pumpputarvikkeet 

 

o Infuusiosetti 2-4 kpl/viikko 

o Insuliinipumpun säiliö 2-3 kpl/viikko 

o Asetin, aloituksessa 1 kpl ja rikkoutuneen tilalle uusi 1 kpl kerrallaan 

o Kaukosäätimen paristot tarvittaessa 

o Paristotilan suojus 3-4 kpl/vuosi 

o Yhdistäjä 3-4 kpl/vuosi 

o Kiinnitevyö/klipsi rikkoutuneen tilalle 

o Kotelo, rikkoutuneen tilalle uusi 1 kpl kerrallaan 

o Sensorit lähetteen mukaan 

o Insuliinikynät hoitavan tahon lähetteellä 

o Insuliinikynien neulat pistoskertojen mukaan 

o Monikäyttökynän rikkoutumisen varalle tarvittaessa resepti kertakäyttökynistä 

o Pistolaite/lansettikynä tarvittaessa 

o Verilansetti pistolaitteeseen tarvittaessa 

o Plasmanglukoosin mittarit 

 

 

Insuliinipumppuhoidon lopettamisen harkinta  

 

o Infuusiopaikkaongelmat 

o Ikääntymiseen tai liitännäissairauksiin liittyvät tekniset ongelmat 
o Asiakas ei noudata saamiaan hoito-ohjeita 
o Lapsuudessa tai nuoruusiässä hoitotasapainon korjaamiseksi aloitetun 

insuliinipumppuhoidon    tarpeellisuus arvioidaan aikuisiässä uudelleen 
o Jatkuvan glukoosinseurannan kriteerit eivät täyty 
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3 DIALYYSITARVIKKEET 
 

Erikoissairaanhoidosta lääkärin/dialyysihoitajan lähetteen mukaan tarvittaessa jaettavat 

hoitotarvikkeet

o Letkusetti  

o Haaraletkusto 

o Jatkoletku (happiletkua)  

o Liittimet, eri mallit  

o Yhdistäjät 

o Korkki  

o Desinfektiokorkki  

o Suojakorkki 

o Suojakuori  

o Teippi 

 

 

4 HAPEN ANNON JA HENGITYKSEN TARVIKKEET 
 

 Happipullot, painesäiliöhappivarustukset sekä kodin ulkopuolella liikkumisen tueksi 

tarvittavat liikuteltavat happipullot potilas vuokraa itse happea myyviltä yrityksiltä (Kela 

maksaa korvaukset pullojen ja laitteistojen vuokrasta ja hapen hinnasta, kustannukset 

kerryttävät KELA:n lääkekattoa) 

 

 CPAP uniapneahoitajan lähetteellä (Laite erikoissairaanhoidosta ja tarvikkeet 

hoitotarvikejakelusta) 

 

Tarvittaessa jaettavat hoitotarvikkeet 

o Happiviikset ja maskit  

o Happiletku 

o Yhdistäjät 

o Happiletku kupla, metreittäin 10-15 m/3 kk 

o Kostutuspullo tarvittaessa 
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5 HAAVANHOITOTARVIKKEET 
 

 Haavahoitotuotteiden jakelu perustuu diagnoosiin ja hoitosuunnitelmaan. 

Tarvikkeita annetaan terveydenhuollon ammattihenkilön tekemän arvion ja 

hoitosuunnitelmassa sovitun seurannan mukaisesti. Hoitosuunnitelmaan kirjataan 

hoidon toteutus ja seuranta vähintään 1 kuukauden välein sekä haavan hoidosta 

vastuussa oleva lääkäri tai sairaanhoitaja.  

 

 Mikäli haavan hoito ei perustu yleisohjeessa määritettyyn diagnoosiin, 

haavahoitotarvikkeiden omavastuuaika on 3 kuukautta. Omavastuuaikana asiakas 

hankkii haavanhoitotuotteet itse apteekista. Omavastuuaika koskee myös säännöllisen 

kotihoidon asiakkaita. 3 kuukauden jälkeen haavanhoidon jatkuessa katsotaan 

haavanhoidon lukeutuvan yli 3 kuukautta kestäväksi pitkäaikaiseksi tarpeeksi, jolloin 

asiakas saa hoitotarvikkeet haavanhoitoon hoitotarvikejakelusta. Tällöin sovelletaan 

samaa lähete ja hoitosuunnitelma ohjeistusta kuin diagnostisissa ilman 

omavastuuaikaa olevissa haavoissa. 

 

 

 

 

 Haavanhoitotuotteiden tarpeen muuttuessa hoitosuunnitelman toteutuksen ja 

seurannan päivittäminen vaatii lääkärin tai sairaanhoitajan arvion vastaanotolla. Näin 

voidaan varmistaa asiakkaan haavan paraneminen ja paranemisen edellytykset sekä 

asiakkaan saamien haavanhoitotarvikkeiden oikeellisuus ja kustannustehokkuus. 

Kotihoidon asiakkaiden hoitosuunnitelman päivittämisestä ja seurannasta vastaa 

kotihoidon lääkäri ja sairaanhoitaja. Annettavat tuotteet ovat sopimustuotteita ja 

enimmäismäärä on 1kk tarve. 

 

 Haavahoitoon käytettävät puudutegeelit ja erikoishuuhteet (Prontosan) ovat asiakkaan 

itse kustannettavia reseptivalmisteita. Kotona haavan hoitamiseen riittää vesijohtovesi.  
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 Hoitotarvikejakelussa käytetään kulloinkin voimassaolevien hankintapäätösten 

mukaisia sopimustuotteita. Sopimustuotteista poikkeavat erikoissairaanhoidossa 

määritetyt haavanhoitotuotteet jaetaan Ikaalisten hoitotarvikejakelusta vastaavana tai 

lähinnä vastaavana haavanhoitotuotteena.  

 

6  TRAKEOSTOMIA-TARVIKKEET 
 

Tarvittaessa jaettavat hoitotarvikkeet 

o Trakeostomiakanyyli, eri mallit ja koot  

o Trakeostomiakanyylin nauha, tehdasvalmisteinen tai putkiharso  

o Bakteerisuodattimet ja kosteuslämmönvaihtimet 

o Puhdistusharja  

o Provox-tuotteet  

o Tehdaspuhtaat taitokset  

o Haavalevy trakeostomia Metalline  

o Vinyylikäsineet  

o Puuvanua ja pumpulipuikot  

o Pulssioksimetrin anturit  

 

 

7 IMUJEN TARVIKKEET 
 

Tarvittaessa jaettavat hoitotarvikkeet 

o Imukatetri, eri koot  

o Imuletku metreittäin (sopii myös pulloon puhallukseen)  

o Vinyylikäsineet imemiseen  

o Puuvanua tarvittaessa 
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8 LÄÄKEANNOSTELUN TARVIKKEET 
 

 Maksutta jaetaan lääkkeiden antamiseen tarvittavat ruiskut ja neulat silloin, kun niitä ei 

saa apteekista lääkettä ostettaessa. Lääkityksen pitää olla aiheellinen kyseessä olevan 

sairauden hoitoon. Inhaloitavien eli keuhkojen kautta otettavien lääkkeiden annosteluun 

saa välineet ensisijaisesti apteekista. 

 

Tarvittaessa jaettavat lääkeannostelun hoitotarvikkeet 

o Ruiskut ja neulat 

o Lääkkeen antoon ja katetrien ja letkujen huuhteluun  

o Lääkkeenottokanyyli toistuvaan lääkkeen ottoon ampullista 1 kpl/vuorokausi 

o Lääkesumutin suukappaleella  

o Lääkesumutin maskilla, lasten 

o Lääkesumuttimien suodattimet (laitekohtaisia)  

o Immunoglobuliinipumpun tarvikkeet  

o Kipupumpun tarvikkeet  

o Ruiskupumpun tarvikkeet  

o Nesteensiirtolaite 

o 3-tiehana  

o Steriilit taitokset kanyylin/katetrin juureen ja puhdistukseen  

o Steriili haavakalvo kanyylin kiinnitykseen  

 

 

9 RAVITSEMUKSEN TARVIKKEET 
 

Tarvittaessa jaettavat ravitsemuksen hoitotarvikkeet 

o Peg-syöttönapit, eri merkit ja koot  

o Gastrostomialetkut, eri merkit ja koot  

o Ruokintayhdistäjät  

o Ravinnonsiirtolaitteet ja ravinnonsiirtolaitteet pumppukäytössä  

o Ravinnonsiirtosäiliöt  

o Ruiskut  

o Tehdaspuhtaat taitokset ja pumpulitikut  

o Nutrisafe2 -tuotteet lapsille, joilla nenämahaletku  

 

Ravintolisät eivät kuulu jakelutuotteisiin. 
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10. VIRTSAN KARKAILUN TARVIKKEET 
 

 Virtsankarkailun eli virtsainkontinenssin hoidon apuvälineisiin ja hoitotarvikkeisiin 

kuuluvat imukykyiset siteet, vaipat, vuoteensuojat ja virtsakatetrit sekä emättimeen 

laitettavat mekaaniset virtsaputkea tukevat tamponit ja uretrarenkaat. 

 

 Apuvälineen valinnassa huomioidaan virtsankarkailun vaikeusaste, liikunta-ja 

toimintakyky. Pääsääntöisesti virtsankarkailuun myönnetään apuvälineet, silloin kun 

ongelmaa ei kyetä tai ei ole tarkoituksenmukaista hoitaa muilla keinoilla kuten 

esimerkiksi lääkehoidolla tai fysioterapialla. Pysyvässä ja vaikeassa inkontinenssissa 

potilaalla on mahdollisuus saada hoitotarvikkeita ja apuvälineitä. Vaikeusastetta 

arvioidaan haitta-aste lomakkeella.  

 

10.1 Vaipat 

 

 Vaippojen saaminen hoitotarvikejakelusta edellyttää aina diagnoosia ja keskivaikeaa tai 

vaikeaa virtsa- tai ulosteinkontinenssia. Asiakkaan inkontinenssi ja vaippojen tarve 

arvioidaan inkontinenssin haitta-astelomakkeella. 

 

 Maksutta jaetaan keskivaikean ja vaikean virtsa-ja ulosteinkontinenssin hoitoon 

sopimustuotteena olevia vaippoja.  Lievässä inkontinenssissa, jossa asiakkaan 

vaippatarve on 1 kpl/vuorokaudessa, on asiakkaan itse kustannettava.  

 

 Vaippoja annetaan enintään 2-5 kpl/vrk. Vaippa valitaan asiakkaan yksilöllisen tarpeen 

ja vaipan imukyvyn mukaisesti siten, että vaipan imukyky riittää vaipan vaihtamiseen 6-

8 h välein. 

 

 

 Vaipat toimitetaan asiakkaalle kotiinkuljetuksena kolmen kuukauden tarvetta vastaava 

määrä kerralla. 

 

 TenaPants-inkohousut on tarkoitettu itsenäisesti asuville omatoimisuuden ja 

itsenäiseen WC:ssä käynnin tukemiseen. 

 

 Lapsille, jotka ovat yli 3-vuotiaita ja joilla on virtsa-ja/tai ulosteenpidätyskyvyttömyyttä 

aiheuttava kehitysviivästymä, kehitysvamma tai muu vakava sairaus, annetaan 

erikoislääkärin diagnoosiin perustuen yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti 

vaippoja. 
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 Yökastelijat (fysiologinen kastelu) eivät ole oikeutettuja vaippojen ilmaisjakeluun. 

 

Jaettavat vaipat 

 

o TenaComfort muotovaipat 2-5 kpl/vuorokausi 

o TenaFlex vyövaipat 2-5 kpl/vuorokausi 

o TenaSlip teippivaipat 2-5 kpl/vuorokausi 

o TenaMaxi suorakaidevaipat 2-5 kpl/vuorokausi 

o TenaPants Normal, Plus, Super, Maxi ja TenaLady Pants Plus 2-5 kpl/vuorokausi 

o Libero teippi-ja housuvaipat 1-5 kpl/vuorokausi 

o TenaFix hygieniahousut 5 kpl/3 kk 

 

 

10.2 Katetrit 

 

 Katetreja annetaan urologin lausunnon perusteella. 

 

 3 kuukauden tarvetta vastaava määrä virtsakatetreja jaetaan maksutta, jotka 

katetroivat itse tai joiden katetroinnin suorittaa omainen tai avustaja. 

 

 Erikoiskatetreja jaetaan käytettäväksi poikkeustilanteissa kodin ulkopuolella esim. 

matkoilla yhden kuukauden tarve vuodessa. Erikoiskatetreja luovutetaan ohjeesta 

poiketen vain erikoislääkärin lähetteellä tai ylilääkärin kirjallisella päätöksellä., 

 

 

Jaettavat katetrit 

 

o Kertakatetri 1-6 kpl/vrk  

o Matkakatetrit, 1kk tarve/vuosi  

o Kestokatetri silikoni, 1 kpl/kuukausi  

 

 

10.3 Virtsanohjaimet 

 

Maksutta jaetaan virtsanohjain (urinaalikondomi) miehille, joille se on valittu 

virtsainkontinenssinhoidoksi.  
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Jaettavat virtsanjohtimet 

o Virtsanohjain asettimella, synteettinen itsekiinnittyvä, eri koot 1 kpl/vuorokausi 

o Virtsanohjain, silikoninen itsekiinnittyvä, eri koot 1 kpl/vuorokausi  

o Kiinnitysnauha, eri materiaaleja ja kokoja tarvittaessa (kiinnityksen varmistamiseen) 

 

 

10.4 Virtsapussit 

 

 Jaetaan maksutta asiakkaille, joilla on ulkoinen virtsanohjain (urinaalikondoomi), 

kestokatetri tai rakkopunktiokatetri.¨ 

 

 

Jaettavat virtapussit ja oheistarvikkeet 

 

o Virtsapussi 2 litraa, letku 110 cm, yksittäispakattu 1 kpl/viikko (sopii yöpussiksi) 

o Virtsapussi, raajapussi, yöpussiliitäntä 2-3 kpl/viikko 

o Raajapussin kiinnitysnauhat, tarranauhapari tarvittaessa  

o Virtsapussi 1,5 litraa, suljettu, kertakäyttöinen 1 kpl/vuorokausi 

o Letkun sulkija 1-2 kpl/vuosi 

o Katetrin korkki, steriili tarvittaessa 

o Katetriventtiili tarvittaessa 

 

 

11 SUOLEN TOIMINNAN HOITOTARVIKKEET 
 

 Suolen toimintaan liittyvien hoitotarvikkeiden jakelu edellyttää aina lääkärin tutkimaa, 

toteamaa ja diagnosoimaa sairautta.  

 

Tarvittaessa jaettavat suolen toiminnan tarvikkeet 
 
o Ileostomiakatetri  

o Rektaaliputki, eri koot  

o Suolihuuhtelun tarvikkeet  

o Suolihuuhtelun korkki  

o Anaalitamponi 1 kpl/vrk 

o Vinyylikäsineet henkilökohtaista avustajaa tai hoitavaa omaista varten 

 

Suolihuuhtelulaitteen asiakas saa uroterapeutin lähetteellä. 
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12 KOSKETUSVAROTOIMET 
 

Hoitotarvikejakelusta jaetaan suojakäsineet ja käsihuuhde omaiselle/läheiselle kun 

 Asiakkaalla on todettu moniresistenttibakteeri 

 Läheinen/omainen joutuu kosketuksiin tartunnan lähteen kanssa esimerkiksi 

haavahoito, avanne, virtsatiet. 

 

13 LASTEN ANTIKOAGULANTTIHOITO  
 

 Liuskat, kontrolliliuokset ja lansetit hoidon tarpeen mukaan. 
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14 JAKELUTUOTTEISIIN KUULUMATTOMAT TARVIKKEET 
 

o Kaarimaljat 

o Mehupilli 

o Pesukintaat 

o Ruoka-ja nenäliinat 

o Juomamukit 

o Instrumentit 

o Suojakäsineet (poikkeuksena suolen toimitus ja huuhtelut, limaimut ja trakeostomian 

hoito, omaiselle, kosketusvarotoimet) 

o Puuvillakäsineet 

o Tippasuojat ja pikkuvaipat 

o Virtsapullo, alusastia 

o Selluloosavanu (poikkeuksena trakeostomiapotilaat ja limaimut) 

o Saniteettivaipat eli kroonikkovaipat 

o Poikkilakanat ja vuoteen suojamuovit 

o Steriilit sidokset (poikkeuksena keskuslaskimokatetrin ja vastaavien kanyylien hoito) 

o Prontosan ym. lääkkeelliset huuhteet 

o Keittosuolahuuhde 

o Pikasiteet, laastarit 

o Lääkinnälliset hoitosukat/tukisukat 

o Ihon ja käsien desinfiointiaineet 

o Pesuvoide ja -pyyhe 

o Avannepussien hajunpoistajat 

o Plasmansokerin mittausliuskat heikentyneessä sokerinsietokyvyssä (ei diabetes-

diagnoosia) 

o Sensoreiden alle laitettavat tai irrottamiseen tarkoitetut aineet/pyyhkeet 

 

Poikkeuksena: 

 Syöpä-, reuma-ja ms-potilaat, joille annetaan ruiskut ja neulat 

 Keskoslasten ruokintaan ja lääkitykseen tarvittavat ruiskut ja neulat, letkut, ym. 

 Saattohoitopotilaille hoitovälineiden jakelu asiakaskohtaisesti harkinnan mukaan 

 

Kts. sivu 8. Yleisohjeesta poikkeaminen 

 

 

 


