
 

High-tech sairaala  

 
Vulcano Oy 

Laitosjalkine Oy 

Solepex Oy 

 

Tiinaliisa Tani-Lahtinen 

Sairaalajalkineet ja niiden 

puhdistettavuuden kehittäminen 
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Vulcano Oy 
Omistaa 70 %  

Solepex Oy:stä 

 
Solepex Oy 

Tehdas valmistaa jalkineen 

 irtopohjia Kankaanpäässä 

 

 

 

 

Laitosjalkine Oy 
Ammattijalkinevalmistaja  

Orivedellä.  

Omistaa 30 % Solepex Oy:stä 
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POTILASJALKINETUTKIMUS  

• Tutkittiin 20 parin puhdistusprosessia  
vuodeosastolla vuoden ajan. 

• Jalkineille tehtiin kolme eri mikrobitarkastelua (1 
kk, puolen vuoden ja 1 vuoden käytön jälkeen)  

• Mikrobinäytteet otettiin ennen ja jälkeen huuhtelu-
desinfiointipesun, neljästä eri kohdasta tossua 
sekä tossun sisältä että ulkoa. 

• Jalkineista otetut näytetyypit olivat:  
– Aerobiset bakteerit 

– Hiivat ja Homeet 

– Koliformit  

– E. coli  

– Staphylococcus aureus 

• Jalkineista seurattiin myös pesukertojen määrää ja 
jalkineiden kuntoa. 
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POTILASJALKINETUTKIMUS -tuloksia 

VTT Luokitteli jalkineet puhtaustason mukaan (pmy / Petrifilm) 

Hyvä Välttävä Huono Kelvoton 

BAKTEERIT < 20 20 - 50 > 50 

HIIVAT < 10 10 - 25 > 25 

HOMEET < 10 10 - 25 > 25 

KOLIT < 1 1 - 10 

E. COLI < 1 1 - 5 

S. AUREUS < 1 1 - 5 > 5 
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BAKTEERIT HIIVAT HOMEET KOLIT E.coli S.

aureus

Kelvoton

Huonolla

tasolla

Välttävällä

tasolla

Hyvällä

tasolla

MIKROBITARKASTELUJEN PROSENTUAALISET OSUUDET 
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POTILASJALKINETUTKIMUS -

tuloksia 

• +93 °C Huuhtelu-desinfiointi (deko 
190) toimii potoille hyvin. 

• Jalkineille suunniteltu pesuteline 
paransi pesutulosta. 

• Malli 925 likaantui enemmän kuin 
sileäpintainen 910, mutta mallilla ei 
ollut vaikutusta jalkineen 
puhdistumiseen.     

• Jalkineet kestivät huoltoprosessin 
erinomaisesti. Pesukertoja 6-16. 

• 20 parista hukkui osastolta 7 pr, 
hävikki 35% 

925 910 
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MARKKINATUTKIMUS POTILASJALKINEISTA  

 Syksyllä 2011 teimme markkinatutkimuksen Suomen 
potilasjalkinemarkkinoista 

 

• Yleisesti potilasjalkineiden elinikä vaihteli n. ½ -8 vuoden välillä 

• Yleisin poiston syy oli  

– Jalkineiden katoaminen osastolta 

– Jalkineen rikkoontuminen, kuluminen tai huonokuntoisuus 

– Huuhteludesinfioinnin huono kestävyys 

– Sisäpohjien irtoavuus 

• Jalkineet hävitetään sekajätteen mukana. 

 

• Yleisesti jalkineet huollettiin deko huuhtelu-desinfiointikoneessa. 
Osa kyselyyn vastanneesta ostajista ei tiennyt huoltotavasta. 
Huonosti dekoa kestäviä jalkineita pestiin myös käsin ja desinfioitiin 
kloorilla tai alkoholilla. Myös vesipesu + 60 °C on käytössä. 
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LAITOSJALKINE OY:n POTO-

POTILASJALKINEMALLISTOA 

Huuhtelu-desinfiointikoneen 

kestävä mallisto 

Uusi näkyvämpi 

leimausmahdollisuus 

910 911 925 920 

930 

Kokoon 53 asti 

Koot 27 alkaen 
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• Suunnittelussa huomioitu: 

– Heikentynyt paineen-, hankauksen- ja 
kitkansietokyky 

– Säädettävyys 

– Jalan puutteellinen asentotunto 

– Huollettavuus 

– Helppo puettavuus 

– Keveys 

– Hyvät kitkaominaisuudet 

• Jalkinetta voidaan käyttää sairaalan 
vuodeosaston lisäksi myös sisäjalkineena esim. 
vanhainkodeissa ja vanhusten palvelutaloissa. 

 

DIABETES- POTILASJALKINEEN 

KEHITTÄMINEN 

 

 

 Kehitetty yhteistyössä Hatanpään sairaalan osasto B4 sisätautien 
vuodeosaston kanssa. Suunnittelun lähtökohtana huuhtelu-
desinfioinnin kestävä malli. 
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HENKILÖKUNNAN  

TYÖJALKINEET 
 VTT tutki sairaalan henkilökunnan työjalkineita ja niistä löytyi 

huomattavasti aerobisia bakteereita, hiivoja, homeita, 
koliformeja ja S. aureus bakteereita. 

 

 14 % työntekijöiden jalkineista löytyi S. Aureus bakteereita 

 

• Yleisellä tasolla sairaalan työntekijöiden jalkineiden 
hankinnasta ja huollosta vastaa henkilökunta itse 
(poikkeuksena leikkaussalijalkineet). Huoltoa ei 
pääsääntöisesti sairaaloissa seurata eikä henkilökunnan 
jalkineiden hankinnalle  aseteta jalkineen huollettavuuteen 
liittyviä vaatimuksia.  

• Huuhteludesinfioinnin kestäviä työjalkineita on markkinoilla 
tarjolla erittäin vähän. 

  

Näyte

puhtaustaso (pmy/Petrifilm) hyvä huono hyvä huono hyvä huono

< 1 ≥1 < 1 ≥1 < 1 ≥1

< 1 ≥1 < 1 ≥1 < 1 ≥1

< 1 ≥1 < 1 ≥1 < 1 ≥1

kengät ja lahkeet

paita ja päähine

kädet

koliformit E. coli S. aureus 

Lähde: Tutkimusraportti VTT-R-02058-12 



12.9.2012 LAJA / TTL             11 

 

LEIKKAUSSALIJALKINEET 

 

– Huuhtelu-desinfioinnin kestävä 

– Suojaava umpinainen malli 

– Puettavissa koskettamatta 
jalkineeseen 

– Mahdollisimman vähän likaa 
kerääviä saumarakenteita 

– Pito, nesteitä tyhjäävä 
pohjakuviointi 

– Hyvät ergonomiset 
ominaisuudet 

– Hyvät ESD-ominaisuudet 

– Nimikointi mahdollisuus 

 

 

LAJA CLINIGO® – TYÖNTEKIJÖIDEN 

JALKINEET 
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STAATTINEN SÄHKÖ JA ESD –JALKINEET 

 ESD -jalkineiden tehtävänä on maadoittaa ihminen 
puolijohtavan lattian kautta maahan ja purkaa kehossa 
oleva varaus hallitusti. 

 

 Sairaalassa on monia tiloja, jotka luokitellaan EPA-

tiloiksi, esim. leikkaussalit, teho-osastot, heräämöt. 

Näissä tiloissa on maadoitetut lattiat. 

 

 Ilman toimivia ESD-jalkineita, maadoitusketju katkeaa. 

Tämä on merkittävä riski lääkintälaitteiden luotettavalle 

toiminnalle.  

 

 ESD-jalkine maksaa n. 5 Eur enemmän kuin 

antistaattinen työjalkine 
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Huuhtelu-desinfioinnin kestävä mallisto markkinoille 
vuoden 2013 vaihteessa 

LAJA CLINIGO® – TYÖNTEKIJÖIDEN 

JALKINEET 
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LAJA CLINIGO® – ANTIMIKROBISET 

JALKINEET 

 Antimikrobinen käsittely, joka tekee jalkineesta entistä 
hygieenisemmän ja vastustuskykyisen sairaalabakteeria 
(Staphylococcus aureus) vastaan. 

 

 Helpottaa jalkineiden huollettavuutta ja sairaalan 
kokonaishygienian hallintaa. 

 

 Voidaan hyödyntää potilasjalkineissa, henkilökunnan 
työjalkineissa sekä muissa puhtaan teollisuuden tiloissa 
esim. lääketeollisuus ja elintarviketeollisuus. 
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YHTEENVETO HT- SAIRAALAHANKKEESTA  

• Tarkkaa ja tutkittua tietoa sairaalajalkineiden 
vaatimuksista ja jalkineiden nykytilanteesta 
sairaalassa. 

• Tehtaalle saatiin huuhtelu-desinfiointikone, jolla  
testataan materiaalien ja jalkineiden 
pesunkestoa. 

• Huuhtelu-desinfioinnin kestävän Laja Clinigo® 
sairaalamalliston kehittäminen. 

• Huolto-suositusten kehittäminen jalkineille. 

• Uudet lupaavat antimikrobiset tuotteet, joita 
vastaavia ei markkinoilla ole. 
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LAITOSJALKINEEN TOIMINTA-AJATUS  

 Tarjoamme asiakkaillemme 

mahdollisuuden panostaa henkilöstön  

 

     Työterveyteen  

     Työturvallisuuteen  

     Työssä jaksamiseen  
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LÄMMIN KIITOS  

YHTEISTYÖSTÄ! 


