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Insinöörityössä selvitettiin staattisen sähkön ja sähköstaattisten purkausten eli ESD:n
(Electrostatic Discharge) aiheuttamia vaaroja terveydenhuollossa ja tutkittiin, miten näitä
vaaroja voidaan ehkäistä tai vähentää turvalliselle tasolle. Työn tavoitteena oli edistää
staattisen sähkön ja ESD:n hallinnan tietämystä ja sitä myöten lisätä käytännön toimia hallinnan parantamiseksi Suomen sairaaloissa. Työssä oli tavoitteena myös luoda staattisen
sähkön hallinnan yleisohje terveydenhuoltoon.
Työssä tehtiin usean tutkimuksen kirjallisuuskatsaus koskien staattisen sähkön ja ESD:n
aiheuttamia riskejä sairaalarakennuksissa. Työssä tutustuttiin vuonna 2018 julkaistuun uuteen suomenkieliseen standardiin SFS-EN IEC 61340-6-1:2018 “Staattinen sähkö. Osa
6-1: Terveydenhuollon staattisen sähkön hallinta. Tilojen yleiset vaatimukset”. Lisäksi
työssä tehtiin resistanssimittauksia ja mittaustulosten perusteella tehtiin johtopäätöksiä.
Työn pohjalta todettiin, että staattisen sähkön hallintaan tulee kiinnittää huomiota sekä tulevissa sairaalarakennushankkeissa että olemissa olevissa sairaalarakennuksissa. Staattisen sähkön hallinta on melko vaivatonta ja kustannustehokasta toteuttaa. Lisäksi suurin
osa käytettävistä hallintamenetelmistä on passiivisia eli ne eivät kuluta energiaa.
Keskeisimpänä tuloksena työssä syntyi staattisen sähkön hallinnan yleisohje terveydenhuoltoon. Tätä ohjetta voidaan hyödyntää kaikissa Suomen sairaaloissa ja tarvittaessa sairaalat voivat muokata sitä omien tarpeidensa mukaisesti. Työn tuloksena ehdotettiin myös,
että mikäli organisaatiossa käsitellään ESD-herkkiä osia suojaamattomina, jokaiseen terveydenhuollon organisaatioon tulisi nimetä ESD-koordinaattori, joka vastaa staattisen sähkön hallinnan kokonaisvaltaisesta toteutumisesta. Lisäksi ehdotettiin, että staattisen sähkön hallintakeinojen käytön lisäksi tulisi hoitoympäristöstä tehtäviä käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksia lisätä.
Onnistuneella hallinnalla on mahdollista lisätä potilasturvallisuutta ja edistää henkilöstön
työviihtyvyyttä. Lisäksi staattisen sähkön hallinnalla voidaan parantaa lääkintä- ja tietoteknisten laitteiden luotettavuutta ja saavuttaa kustannussäästöjä.
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This study reviewed hazards in healthcare facilities caused by static electricity and ESD
(Electrostatic Discharge) and clarified how these hazards could be eliminated, or how to at
least reduce residual risk to moderate levels. The objective was to increase knowledge
about static electricity and ESD and thereby encourage practical actions to improve electrostatic control in Finnish healthcare facilities. Another goal of the thesis study was to create the guideline for electrostatic control in healthcare facilities.
The thesis includes literature review based on several studies about risks in healthcare facilities caused by static electricity and ESD. The thesis gives an overview of the new Finnish standard SFS-EN IEC 61340-6-1:2018 “Staattinen sähkö. Osa 6-1: Terveydenhuollon
staattisen sähkön hallinta. Tilojen yleiset vaatimukset” published in 2018. Also, resistance
measurements were conducted, and conclusions were made based on the results.
Based on this study it can be stated that attention must be drawn to electrostatic control in
forthcoming hospital construction projects and in existing hospital buildings. Electrostatic
control is reasonably effortless and cost-effective to implement. Also, most of the methods
used for electrostatic control are passive, which means they do not consume energy.
The main result of the thesis study is the guideline for electrostatic control in healthcare facilities. The guideline can be used in every Finnish hospital and, if necessary, hospitals
may adjust the guideline compatible with their own needs. Based on this study it is proposed that when unprotected ESD sensitive devices are handled, every healthcare organization should appoint an ESD-coordinator who is responsible for comprehensive realization of electrostatic control. In addition to use of methods for electrostatic control, it is also
recommended to increase commissioning and periodic inspections in healthcare environment.
With successful electrostatic control, it is possible to enhance patient safety and promote
personnel’s job satisfaction. Additionally, successful control improves reliability of medical
and IT devices and achieves cost savings.
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EPA

ESD Protected Area. ESD-suojattu alue, jossa ESD-herkkiä osia voidaan
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1

Johdanto

Yli 40 vuotta sitten standardi SFS 4372 / 1979 - Lääkintätilojen sähköasennukset ohjeisti
toteuttamaan staattisen sähkön hallintaa leikkaussaleissa ja tehostetun hoidon huoneissa. Silloin merkittävänä riskitekijänä tunnistettiin palo- ja räjähdysvaara johtuen käytössä olleista anestesia-aineista. Liitteessä 1 on kuva vuoden 1987 standardista, jossa
on esitetty leikkaussalien räjähdysvaaralliset alueet käytettäessä anestesia-aineita.

Räjähdysvaara ei ole enää yhtä ilmeinen riskitekijä terveydenhuollossa, sillä nykyisin
käytettävät anestesia-aineet eivät ole niin räjähdysherkkiä kuin ennen. Nykyään tunnistetaan palo- ja räjähdysvaaran lisäksi kolme muuta staattisen sähkön aiheuttamaa vaaratekijää terveydenhuollossa, jotka liittyvät laitteiden luotettavaan toimintaan, hygieniaan
sekä viihtyisään työympäristöön. Aiemmin staattisen sähkön hallintaan liittyvistä materiaaleista on käytetty termejä antistaattinen sekä puolijohtava, mutta nämä termit ovat
vanhentuneet. Nykyään puhutaan staattista sähköä poistavista (dissipative) ja staattista
sähköä johtavista (conductive) materiaaleista. [1; 2.]

Terveydenhuollossa staattisen sähkön ja sähköstaattisten purkausten eli ESD:n hallintaan liittyviä vaatimuksia ja vaaroja ei ole välttämättä tiedostettu. Sähkökäyttöisille laitteille ja järjestelmille on olemassa staattisen sähkön ESD-kestoisuuden raja-arvot. Tutkimuksissa on havaittu, että hoitoympäristöistä löytyy näiden raja-arvojen ylittäviä arvoja.
Myöskään palovaaraan ja hygieniaan liittyvät tekijät eivät välttämättä ole laajasti tiedossa. Perusperiaatteena terveydenhuollossa pyritään siihen, että yli 2 000 V:n potentiaaleja ei esiinny, kun elektroniikan käsittelyssä tulee taas noudattaa paljon tiukempaa
100 V:n tasoa. [3.]

Syyskuussa 2018 julkaistiin uusi kansainvälinen staattisen sähkön hallinnan standardi
IEC 61340-6-1:2018. Standardin suomenkielinen versio SFS-EN IEC 61340-6-1:2018
“Staattinen sähkö. Osa 6-1: Terveydenhuollon staattisen sähkön hallinta. Tilojen yleiset
vaatimukset”, julkaistiin marraskuussa 2018. Standardi käsittelee staattisen sähkön ja
ESD:n hallintaa terveydenhuollon näkökulmasta. Standardissa on esitetty uusia velvoittavia vaatimuksia koskien staattisen sähkön hallintaa sekä useita suosituksia, joilla voidaan ehkäistä staattisen sähkön sekä ESD:n aiheuttamia ongelmia.
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Vuosi sitten julkistetussa Maakuntien tilakeskuksen selvityksessä ilmeni, että tällä hetkellä Suomessa on suunnitteilla tai rakennusvaiheessa yli 200 erillistä sairaalarakennushanketta, joiden yhteisarvoksi on arvioitu noin 5 miljardia euroa. Useisiin hankkeisiin sisältyy kalliita ja hyvinkin herkkiä erikoissairaanhoidon tiloja sekä laitteita, joissa staattisen sähkön hallintaa vaaditaan. Uusi standardi SFS-EN IEC 61340-6-1:2018 tulee olemaan keskeisessä roolissa tulevissa sairaalarakennushankkeissa, siten että staattisen
sähkön ja ESD:n synnyttämät ongelmat osataan huomioida jo suunnitteluvaiheessa. [4.]

Työn tavoitteet ja rakenne

Tämän insinöörityön tarkoituksena on perehtyä staattisen sähkön ja ESD:n hallintaan
terveydenhuollossa ja päivittää vanhentuneet tiedot sekä käytännöt tämän päivän mukaisiksi. Työssä on tavoitteena luoda terveydenhuoltoon staattisen sähkön hallinnan
yleisohje, jota kaikki Suomen sairaalat voivat käyttää vapaasti ja omiin tarpeisiinsa soveltaen. Työssä on tuotu esille joitakin kohtia staattisen sähkön hallinnan uudesta standardista. Työn tarkoitus on esittää standardin suosituksia ja vaatimuksia kuitenkaan niitä
korvaamatta, sillä standardin mukaisen ESD-hallintajärjestelmän rakentaminen vaatii
standardin huomioimista kokonaisuutena kaikkine yksityiskohtineen.

Insinöörityö muodostuu kirjallisuuskatsauksesta sekä empiirisestä osuudesta. Työssä
käydään läpi staattisen sähkön perusteita sekä esitellään uusi standardi. Tämän jälkeen
tutustutaan staattisen sähkön aiheuttamiin ongelmiin terveydenhuollossa ja esitetään
erilaisia staattisen sähkön hallintakeinoja. Työssä tutustutaan myös erilaisiin staattisen
sähkön mittausmenetelmiin, esitellään tehtyjä mittauksia ja tehdään mittaustuloksien perusteella johtopäätöksiä. Lopuksi yhteenvedossa on esitetty päätelmiä työn pohjalta
sekä esitetty työssä saavutetut tulokset.

Yhteistyökumppanit

Insinöörityö tehtiin yhteistyössä Granlund Oy:n, STAHA ry:n ja SSTY ry:n kanssa. Lisäksi
mukana olivat Cascade Metrology Oy sekä Kanta-Hämeen keskussairaala. STAHA ja
SSTY tekevät aktiivisesti töitä lisätäkseen ja edistääkseen staattisen sähkön hallintaa
Suomen sairaaloissa.
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Erityisesti haluan kiittää STAHA:n ja SSTY:n jäsentä Mika Kokkosta insinöörityön ohjaamisesta sekä kaikesta tuesta. Kiitän myös STAHA:n puheenjohtajaa Toni Viheriäkoskea
vahvasta asiantuntemuksesta ja kommenteista. Lisäksi haluan kiittää työni valvojaa
Osmo Massista hyvistä neuvoista insinöörityön alussa sekä loppuvaiheessa.
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Staattinen sähkö

Kontaktivarautuminen

Kontaktivarautuminen eli tribosähköinen varautuminen on yleinen ja tunnettu ilmiö staattisen sähkön syntymiselle. Kontaktivarautuminen tapahtuu kahden eri materiaalia olevan
kappaleen rajapinnassa. Kiinteiden aineiden lisäksi kontaktivarautuminen voi tapahtua
nestemäisten aineiden tai nestemäisen ja kiinteän aineen välillä. Kaasut eivät varaudu.
Varautuminen tapahtuu, kun kappaleet koskettavat toisiaan. Tällöin elektronit siirtyvät
kappaleiden välillä sähköistymisominaisuuksiensa mukaan. Kun kappaleet erotetaan toisistaan, ne jäävät varautuneiksi, mikäli toinen tai molemmat kappaleista ovat sähköisesti
eristäviä. [2.]

Aineet sähköistyvät eri tavalla ja tämä herkkyys on riippuvainen kappaleen kyvystä vastaanottaa tai luovuttaa elektroneja. Aineiden välistä sähköistymistä voidaan arvioida triboelektrisen sarjan avulla. Triboelektrisessä sarjassa esitetään järjestyksessä aineiden
taipumus varautua ja polarisoitua kahden aineen koskettaessa toisiaan. Sähköstaattinen
varautuminen riippuu myös kontaktipinta-alasta. Varauksen muodostumiseen vaikuttavat lisäksi monet muut tekijät, kuten materiaalien pinnan karheus, epäpuhtaudet sekä
suhteellinen ilmankosteus. [2.]

Kontaktivarautumista tapahtuu jatkuvasti hyvinkin arkipäiväisissä asioissa, kuten esimerkiksi lattialla käveltäessä, tuolilta noustessa sekä vaatteita riisuttaessa. Esimerkiksi toppatakin riisuminen voi joissakin olosuhteissa aiheuttaa henkilöön yli 20 kV:n potentiaalin.
Sähkövarauksen tunnus on Q ja sen yksikkö on Coulombi (C) eli ampeerisekunti (As).
[2.]

Sähköstaattinen influenssi

Staattinen sähkö voi siirtyä johtumalla, indusoitumalla tai ionisoitumalla. Varautuneilla
kappaleilla on sähkökenttä. Jos staattiseen sähkökenttään tuodaan ympäristöstä sähköisesti eristetty sähköä johtava kappale, sen sähköinen potentiaali muuttuu kentän vaikutuksesta. Tätä kutsutaan sähköstaattiseksi influenssiksi eli induktioksi. Mikäli staattisen sähkön kentässä oleva kappale koskettaa jotain eri potentiaalissa olevaa kappaletta
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kuten maadoitusjohtoa, syntyy induktion vaikutuksesta staattisen sähkön purkaus. Jos
maadoitus poistetaan ja kenttä siirretään pois kappaleen läheisyydestä, kappaleen potentiaali kasvaa vastakkaisella polariteetilla sähkökentän lähteeseen nähden. [2.]
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3

Standardi staattisen sähkön hallinnasta

Uudessa standardissa SFS-EN IEC 61340-6-1:2018 listataan ja kuvataan staattisen
sähkön aiheuttamia riskejä terveydenhuollossa sekä esitetään eri toimenpiteitä ja käytäntöjä staattisen sähkön ja ESD:n hallinnalle. Standardissa on myös velvoittavia dokumentteja ja viittauksia useisiin muihin standardeihin. [5.]

Tämän

työn

kannalta

muita

tärkeitä

asiakirjoja,

joihin

standardissa

SFS-EN IEC 61340-6-1:2018 viitataan, ovat:
•

IEC 61340-2-1:2015

•

IEC 61340-2-3:2016

•

IEC 61340-4-1:2004 + A1:2015

•

IEC 61340-4-2:2013

•

IEC 61340-4-3:2017

•

IEC 61340-4-5:2018

•

IEC 61340-5-1:2016 [5, s. 8].

Uutta staattisen sähkön hallinnan standardia on ollut mukana laatimassa 27 asiantuntijaa 10 eri maasta. Standardisointiprojekti käynnistettiin Suomen aloitteesta ja projektin
vetäjänä toimi Cascade Metrology Oy:n omistaja Toni Viheriäkoski. Kyseinen asiakirja
on kansainvälisen standardin pohjalta hyväksytty eurooppalaiseksi standardiksi ja vahvistettu myös suomalaiseksi kansalliseksi standardiksi.

Standardia tulee soveltaa kaikissa terveydenhuollon tiloissa kuten terveyskeskuksissa,
sairaaloissa sekä klinikoilla. Standardissa on sekä vaatimuksia että suosituksia staattisen sähkön hallinnalle terveydenhuollossa, koskien muun muassa lattioita ja jalkineita
sekä kalusteita ja muita materiaaleja. Viheriäkosken [6] mukaan staattinen sähkö aiheuttaa talvisin suurempia riskejä Suomessa kuin monissa muissa maissa. Tähän on suurimpana syynä pakkasista johtuva kuiva sisäilma, joka lisää merkittävästi staattisen sähkön esiintymistä ja siitä aiheutuvia ongelmia.
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4

4.1

Staattinen sähkö terveydenhuollossa

Staattisen sähkön aiheuttamat vaarat terveydenhuollossa

Staattisen sähkön ongelmat saattavat aiheuttaa useita vaaratilanteita sekä laitteille että
hoitohenkilökunnalle ja potilaille. Jo 70-luvulta asti on tiedetty staattisen sähkön aiheuttavan palo- ja räjähdysvaaraa. Nykyään tunnistetaan neljä staattisen sähkön aiheuttamaa vaaratekijää terveydenhuollossa.

Staattisen sähkön aiheuttamat vaaratekijät ovat:
•

palonarkojen aineiden syttyminen,

•

lääkintä- ja tietoteknisten laitteiden sekä heikkovirtajärjestelmien häiriöt ja
vaurioitumiset sähköstaattisen purkauksen tai siitä johtuvan sähkömagneettisen häiriön vaikutuksesta,

•

kontaminaatio sekä varautuneiden pintojen likaantuminen sähköstaattisen
vetovoiman vaikutuksesta,

•

henkilöille aiheutuvat staattisen sähkön iskut. [5, s. 7.]

Palonarkojen aineiden syttyminen

Suurimmat riskialueet tulipalojen ja räjähdysten syntymisille ovat leikkaussalit, tehoosastot sekä erilaiset laboratoriotilat. Pearcen ym. [7] tutkimustulokset ovat osoittaneet,
että ESD on aiheuttanut alkoholipohjaisten käsihuuhteiden syttymistä henkilöiden käsissä. Standardin SFS-EN IEC 61340-6-1:2018 [5, s. 11] mukaan tiloissa, joissa hapen
pitoisuus nousee yli 23,5 tilavuusprosentin, staattisen sähkön purkaus saattaa toimia katalyyttinä palon syttymiselle tai pahimmassa tapauksessa räjähdykselle. VTT:n tutkimuksissa Salmela ja Kalliohaka [8, s. 4] ovat todenneet, että laskennallinen henkilön varaustaso, jolla saavutetaan syttyvän materiaalin MIE (Minimum Ignition Energy) eli minimisyttymisenergia 80 til-% etyylialkoholille on 2 000–2 450 V.

Sähkölaitteiden ESD-vioittuminen ja -häiriöt

Nykyään terveydenhuollossa yhä useammin yksittäisistä lääkintälaitteista rakennetaan
yhdistettyjä kokonaisia järjestelmiä. Lisäksi laitteita liitetään usein myös tietoverkkoon
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datan käsittelyn nopeuttamiseksi. Nämä molemmat toimintatavat voivat lisätä jopa merkittävästi yksittäisten laitteiden ja suurempien laitteistojen häiriöalttiutta staattisen sähkön purkauksille sekä sähkömagneettisille häiriöille. [5, s. 10.]

Yleisin ja kallein ESD:n aiheuttama ongelma on laitteiden vikaantumiset. Erityisesti tehoosastoilla, leikkaussaleissa ja muissa kriittisen toiminnan tiloissa, joissa potilas on pitkälti
laitejärjestelmien varassa, sähköstaattiset purkaukset saattavat aiheuttaa toimintahäiriöitä laitteisiin. Tällöin hetkellinenkin häiriö laitteiden toiminnassa voi aiheuttaa potilaalle
hengenvaaran. Erilaisissa kliinisen fysiologian tiloissa kuten aivosähkökäyrä- (EEG) ja
sydänfilmitiloissa (ECG) sekä kuvantamishuoneissa kuten tietokonetomografia- (CT) ja
magneettikuvaushuoneissa (MRI) olevat laitteet ovat hyvin herkkiä ja erittäin kalliita. Mikäli staattisen sähkön hallinta on puutteellista näissä tiloissa, se saattaa johtaa kuvantamislaitteiden vikaantumiseen, laitteiden ennen aikaiseen vanhenemiseen tai virheellisiin
tutkimustuloksiin. [1.]

Terveydenhuollossa on siirrytty yhä enenevässä määrin käyttämään elektroniikkaa erilaisten laitteiden toiminnan kehittämiseksi ja parantamiseksi. Erityisesti mikroelektroniset
komponentit ovat herkkiä ESD:lle ja voivat johtaa laitteiden epäluotettavuuteen ja pahimmassa tapauksessa turvallisuusriskeihin. Yhdysvalloissa on tutkittu terveydenhuollon
laitteisiin aiheutuneita ESD-vikoja ja -häiriöitä. Kohani ja Pecht [9, s. 1–2] kävivät eräässä
tutkimuksessaan läpi suurta amerikkalaista tietokantaa MAUDE:a (Manufacturer and
User Facility Device Experience), jonne lääkintälaitteiden käyttäjät, valmistajat ja toimittajat raportoivat laitteisiin liittyvistä ongelmista. He loivat algoritmin, joiden avulla he etsivät tietokannasta ESD:hen liittyviä ilmoituksia. Tutkimuksen mukaan ESD-häiriöitä oli
raportoitu vuosien 2006–2016 aikana pelkästään USA:ssa yli 1 300 kappaletta. Tämä
luku on mitä todennäköisimmin kuitenkin liian pieni, sillä moni ihminen ei ole tietoinen
ESD:n aiheuttamista ongelmista. Tällöin niistä raportoidaan virheellisesti tietokantaan tai
jätetään jopa kokonaan ilmoittamatta. Lähes 80 % kaikista raportoiduista häiriöistä ja
vikaantumisista oli syntynyt infuusiopumppuihin, defibrilaattoreihin sekä kliinisen kemian
analysaattoreihin.

Kohanin ja Pechtin [9, s. 3–6] tutkimuksessa raportoitujen vikojen mukaan ESD-häiriöt
olivat aiheuttaneet laitteisiin muun muassa vääriä mittaustuloksia ja vikailmoituksia, laitteiden tahatonta uudelleenkäynnistymistä sekä muutoksia päivämäärien ja kellonaikojen
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lokitietoihin. Tutkimuksessa todettiin, että vaikka suuri osa laitteiden ESD-häiriöistä vaikuttikin harmittomilta eikä johtanut laitteiden lopulliseen vikaantumiseen, osassa tapauksista häiriöt olivat aiheuttaneet potilaille komplikaatioita. Joissain tapauksissa ESD-vikaantumiset olivat aiheuttaneet potilaiden loukkaantumisen tai jopa kuoleman.

Varautuneiden pintojen likaantuminen ja kontaminaatio

Terveydenhuollossa ja sairaalaympäristössä puhtaus on todella merkittävässä roolissa,
millä pyritään ehkäisemään sairaalainfektioiden leviämistä sekä kontaminaatiota. Vastakkain varautuneet pinnat ja hiukkaset vetävät toisiaan puoleensa. Pieniin hiukkasiin
kohdistuvat staattisen sähkön voimat voivat olla huomattavasti maan vetovoimaa suurempia. Tästä ilmiöstä käytetään nimitystä sähköstaattinen vetovoima ESA (Electrostatic
Attraction). Tämä vetovoima aiheuttaa pienhiukkasten kertymistä IV-kanaviin, joista ne
päätyvät helposti ihmisten hengitysteihin sekä haavoihin. Lisäksi ESA lisää merkittävästi
hiukkasten kerääntymistä varautuneille pinnoille, jolloin ne aiheuttavat esineiden kontaminoitumista. Terveydenhuollossa pääasiallisia sairaalatartuntojen ja saastumisen lähteitä ovat ympäristö sekä potilaat ja henkilöstö. Ensisijainen keino hallita hygieniaa terveydenhuollossa on desinfiointi sekä sterilointi. Infektioriskiä voidaan vähentää staattisen sähkön hallinnan avulla. [5, s. 11.]

Henkilöille aiheutuvat staattisen sähkön iskut

Yksi suuri syy staattisen sähkön iskujen lisääntymiselle terveydenhuollossa on eristeiden, erityisesti muovin käytön kasvaminen. Sähkökentän muutostilanteissa henkilön
sähköinen potentiaali voi kasvaa hyvinkin suureksi ja näin ollen johtaa staattisen sähkön
purkaukseen. Tietyissä olosuhteissa nämä purkaukset saattavat aiheuttaa kipua henkilöstölle sekä potilaille, jolloin kivun aiheuttamat lihasnykäykset voivat lisätä tapaturmien
riskiä. [5, s. 11.]

4.2

Laitteiden ja järjestelmien ESD-kestoisuus

Laitteiden ESD-immuniteetin eli ESD-kestoisuuden mittauksessa sovelletaan standardia
IEC 61000-4-2:2013. Standardissa olevat mittausmenetelmät ja mittausolosuhteet eivät
usein kuitenkaan vastaa todellisuuden riskitilanteita terveydenhuollossa. Testaukset
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suoritetaan aina vakioiduissa olosuhteissa. Esimerkiksi varauksen kertyessä johonkin
siirrettävään metalliesineeseen kuten potilassänkyyn, saattavat purkaukset olla voimakkaita, mikäli suhteellinen ilmankosteus RH (Relative Humidity) on alhainen. Myös eri potentiaalissa olevien metallisten osien koskettamista ei ole huomioitu IEC 61000-4-2:2013
mukaisissa testauksissa. [5, s. 10.]

Yksi merkittävä ongelma laitteiden ESD-kestoisuutta määriteltäessä on se, että ESDtestauksissa mitataan aina yksittäisten osien ESD-vikakestoisuus. Terveydenhuollossa
on usein käytössä yhdistettyjä laitekokonaisuuksia ja -järjestelmiä, jolloin testaukset eivät vastaa kaikkia todellisuudessa esiintyviä järjestelmien kytkentä- ja vikaantumismahdollisuuksia. [5, s. 10.]

ESD voi aiheuttaa sähkömagneettisia häiriöitä aiheuttavia signaaleja eli EMI-signaaleja
(Electromagnetic Interference). Ilmiö tunnetaan Suomessa myös EMC-häiriönä (Electromagnetic Compatibility), joka tarkoittaa sähkömagneettisen yhteensopivuuden häiriötä.
EMI-signaalit voivat kytkeytyä kapasitiivisesti eli nopeiden jännitemuutosten seurauksena ja induktiivisesti eli virran muutosten vaikutuksesta. Lisäksi EMI-signaalit voivat kytkeytyä säteilemällä sekä johtumalla. Komponenttien ja tuotteiden EMC:tä eli sähkömagneettista yhteensopivuutta mitoitettaessa standardin IEC 61000-4-2:2013 ESD-immuniteettitesti on tärkeä. [10, s. 7–8, 11.]

Sähköisiä lääkintälaitteita koskevan standardin IEC 60601-1-2:2014 [11] neljännessä eli
viimeisimmässä painoksessa lääkintälaitteiden ESD-vikakestoisuudeksi ilmoitetaan kontaktipurkauksessa ±8 kV ja ilmapurkauksessa ±15 kV. Standardin aiemmissa painoksissa laitteiden ESD-vikakestoisuudeksi kontaktipurkauksessa vaaditaan ±6 kV ja ilmapurkauksessa ±8 kV. Vuonna 2015 julkaistussa artikkelissa Kohani ja Pecht [12, s. 1-2]
toteavat, että vaikka standardin IEC 60601-1-2:2014 uusi painos on astunut voimaan
koskien laitteiden ESD-vikakestoisuuden mitoitusta, suurin osa nykyisistä laitteista on
todennäköisesti mitoitettu standardin aiempien painosten mukaan. He viittaavat standardiin 61000-4-2:2013, jonka mukaan keinotekoisella lattialla käveltäessä, suhteellisen ilmankosteuden ollessa 20 %rh voi esiintyä jopa 13 kV potentiaaleja. Tämä ylittää reilusti
nykyisten laitteiden ESD-immuniteetin ja voi aiheuttaa merkittäviä riskejä, erityisesti
teho-osastoilla ja muissa kriittisen toiminnan tiloissa. On hyvä kuitenkin huomioida, että
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käveleminen ei aina ole todennäköisin henkilön voimakkaan staattisen varautumisen aiheuttaja, kuten Salmela ja Kalliohaka ovat osoittaneet [8, s. 2, 5].

Heikkovirtajärjestelmien, kuten hoitajakutsu- ja kulunvalvontajärjestelmien, sekä tietotekniikkalaitteiden ESD-kestoisuudeksi on määritelty 4 kV. Sairaaloissa käytettävät sanelulaitteet sekä näppäimistöt ja hiiret ovat liitettyinä USB:n kautta tietokoneisiin, jolloin
myös kyseiset laitteet ovat osa tietotekniikkalaitteistoja ja ovat näin ollen ESD-herkkiä.
[13, s. 45.]

Edellä mainitut esimerkit osoittavat, että useat terveydenhuollossa käytössä olevat lääkintä- ja tietotekniikkalaitteet eivät ole suunniteltu kestämään sairaalarakennuksissa
esiintyviä staattisen sähkön ongelmia. Sen sijaan, että yritettäisiin parantaa ja lisätä laitteiden ESD-kestoisuutta, tulee helpommaksi ja taloudellisemmaksi käyttää hyväksi havaittuja keinoja staattisen sähkön ja ESD:n hallinnassa.

4.3

Merkittäviä staattisen sähkön muodostajia terveydenhuollossa

Terveydenhuollossa on useita merkittäviä generaattoreita eli syntymekanismeja sähköstaattiselle varautumiselle. Muun muassa Salmela ja Kalliohaka [8, s. 2, 5] ovat VTT:n
toimesta todentaneet ja dokumentoineet näitä eri syntymekanismeja mittausten ja tutkimusten avulla.

Staattisen sähkön generaattoreita terveydenhuollossa ovat muun muassa
•

henkilön kehon varautuminen tuolilta noustessa,

•

henkilön kehon varautuminen potilaspeiton sähkökentän vaikutuksesta,

•

metallirunkoisen apupöydän varautuminen henkilön kosketuksesta,

•

metallirunkoisen kalusteen varautuminen sähkökentän vaikutuksesta,

•

metallirunkoisen sairaalakalusteen varautuminen pyörien vaikutuksesta.
[13, s. 30.]

Yleisiä syitä staattisen sähkön syntymiselle terveydenhuollossa ovat hankaussähkön aiheuttama henkilön kehon varautuminen tuolilta noustessa sekä henkilön varautuminen
lämpöpeitteen sähkökentän vaikutuksesta. Vaikka käytössä olisi staattista sähköä
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poistava lattia, mutta henkilöllä on jalassaan eristävät jalkineet, syntyy hankaussähkön
vaikutuksesta henkilöön ja tuoliin sähköstaattiset varaukset, kun staattinen sähkö ei
pääse purkautumaan hallitusti maahan. Salmela ja Kalliohaka [8, s. 2, 5] ovat tutkineet
ja mitanneet näitä ilmiötä PIMEX-menetelmällä (Picture Mix Exposure), jossa yhdistetään videokuva ja mittausdata. Tutkimuksessa mittauksia tehtiin useissa sairaaloissa ja
leikkaussaleissa. Mittauksissa käytettiin staattista sähköä poistavia tai eristäviä jalkineita.

Ensimmäisessä PIMEX-esimerkissä henkilö on leikkaussalissa ja hän nousee tavalliselta tuolilta jalassaan eristävät jalkineet. Kädessään henkilöllä on suurjännitemittaelektrodi, jolla henkilön kehon potentiaali saadaan mitattua luotettavasti. Henkilön noustessa
tuolilta ensimmäisen kerran henkilön kehoon syntyy lähes 16 kV:n potentiaali tribosähköisen varautumisilmiön vaikutuksesta. Kun henkilö istuu takaisin tuolille, varaus tasoittuu, mutta potentiaali jää edelleen noin 2 kV:iin. Kun henkilö nousee uudestaan tuolista,
henkilön potentiaali nousee yli 20 kV:n. Mittauksissa ilman suhteellinen kosteus oli noin
10 %rh. [8, s. 2.]

Toisessa PIMEX-mittauksessa tutkittiin leikkaussaleissa käytettävän lämpöpeitteen aiheuttamaa sähkökenttää ja henkilön varautumista sähkökentän vaikutuksesta. Tutkimuksessa henkilö on leikkaussalissa, hänellä on jalassaan eristävät jalkineet ja hän taittaa kasaan potilaspeitettä, joka on hyvin herkästi varautuvaa materiaalia. Kun henkilö
ottaa peitteen syliinsä, sähkökentän vaikutuksesta henkilö varautuu ja kehoon syntyy yli
20 kV:n potentiaali. Mittauksessa suhteellinen ilmankosteus oli 40 %rh, joten pelkällä
kostutuksella ei staattista sähköä pystytä hallitsemaan. Ensisijaisesti tulee kiinnittää huomiota passiivisiin hallintakeinoihin kuten lattia-jalkine-yhdistelmiin ja tekstiilien materiaaleihin. [8, s. 5.]

Kun liikuteltavia sairaalakalusteita kuljetetaan sairaalan käytävillä, joidenkin kalustemallien kanssa voi käydä niin, että pyörät, jarrupalat ja lattia muodostavat rakenteen, joka
toimii Van de Graaffin generaattorin tavoin. Tämä ilmiö saattaa aiheuttaa suurien varausten syntymistä. [13, s. 77.]

Uudessa standardissa SFS-EN IEC 61340-6-1:2018 [5, s. 16] on määritelty, että metallirunkoisen esineen maadoitusresistanssin tulee olla alle 1 GΩ (< 1 x 109 Ω) standardin
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IEC 61340-2-3:2016 mukaisesti mitattuna. Tällöin mittaus suoritetaan esineen metallipinnassa olevan elektrodin sekä toiminnallisen maan väliltä. Mikäli käytössä on kannettavia paristokäyttöisiä sähkölaitteita, jotka on varustettu omalla maadoitusliitännällä, tulee laitteet kytkeä toiminnalliseen maahan.
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5

5.1

Staattiselta sähköltä ja ESD:ltä suojautuminen terveydenhuollossa

Lääkintätilat

Terveydenhuollossa on eri toimenpiteisiin ja hoitoihin tarkoitettuja lääkintätiloja, jotka on
luokiteltu standardin IEC 60364-7-710:2002 mukaan seuraavanlaisesti: luokittelematon,
G0, G1, G2. Toistaiseksi vain G2-tiloissa vaaditaan staattisen sähkön hallinta. [5, s. 12.]

Luokittelemattomat tilat

Sairaaloissa olevia yleisiä tiloja, kuten käytäviä ja odotustiloja, ei luokitella lääkintätiloiksi.
Näin ollen tilojen staattisen sähkön hallinnalle ei ole standardissa asetettuja vaatimuksia,
ja suurimmassa osassa nykypäivän sairaaloita näissä tiloissa ei olekaan toteutettu staattisen sähkön hallintaa. Uusi standardi suosittelee heikosti varautuvien materiaalien käyttöä muun muassa kontaminaation sekä staattisen sähkön iskujen ehkäisemiseksi.
[5, s. 12.]

Luokittelemattomiin tiloihin kuuluu myös toimisto- ja kansliatilat. Näissä tiloissa on usein
käytössä tietokoneita ja näissä tiloissa tapahtuu paljon muun muassa potilastietojen käsittelyä. Kyseisiin tiloihin olisi suositeltavaa käyttää materiaaleja, jotka rajoittavat ihmiskehon jännitteen alle 2 000 V:n, jolloin voidaan vähentää edellä mainittujen riskien lisäksi
tietoteknisiä virheitä. [5, s. 16.]

G0-tilat

Yleisimpiä G0-tiloja ovat vuodeosastojen käytävät sekä kansliat. G0-tiloissa ei vaadita
staattisen sähkön hallintaa. Uudessa standardissa kuitenkin suositellaan käytettäväksi
useita keinoja staattisen sähkön hallinnalle, kuten henkilön maadoitus lattian ja jalkineen
kautta sekä kalusteiden kuten tuolien maadoitus lattian kautta. Näiden keinojen avulla
saadaan ESD-vaaroja ja -riskejä vähennettyä turvalliselle tasolle. [5, s. 12.]

G1-tilat

Potilas- ja vastaanottohuoneet
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G1-tiloja ovat esimerkiksi potilas-, vastaanotto- ja näytteenottohuoneet. G0-tilojen tapaan näissäkään lääkintätiloissa ei ole standardissa määritettyjä vaatimuksia staattisen
sähkön hallinnalle. On kuitenkin suositeltavaa käyttää näissä tiloissa kokonaisvaltaisesti
staattisen sähkön hallintakeinoja ESD-riskien minimoimiseksi. [1; 5, s. 12.]

Tutkimushuoneet

Joissakin G1-tiloissa tehdään kliinisen fysiologian tutkimuksia, joissa hyvin herkillä laitteilla mitataan biosähköisiä signaaleja. Näitä tiloja ovat muun muassa aivosähkökäyräja sydänfilmihuoneet. G0-tilojen tapaan kliinisen fysiologian tutkimushuoneissakaan ei
ole standardissa määritettyjä vaatimuksia staattisen sähkön hallinnalle. On kuitenkin erittäin suositeltavaa käyttää näissä tiloissa kokonaisvaltaisesti staattisen sähkön hallintakeinoja ESD-riskien minimoimiseksi. Passiivisen hallinnan lisäksi kannattaa tutkimushuoneisiin toteuttaa maltillinen kostutus. [1; 5, s. 12.]

Kuvantamisen tilat

Myös erilaiset kuvantamisen tilat kuuluvat G1-tiloihin. Näissä tiloissa on käytössä kalliita
ja hyvinkin herkkiä kuvantamislaitteita. Näitä tiloja ovat muun muassa tietokonetomografia- ja magneettikuvaushuoneet. Staattisen sähkön passiivisten hallintakeinojen lisäksi
näissä tiloissa tulee toteuttaa kostutus laitevalmistajien ilmoittamien ohjeiden mukaisesti.
Riittämätön ESD-hallinta saattaa aiheuttaa vääristyneitä tutkimustuloksia, ylimääräisiä
virheilmoituksia, tai vaikuttaa negatiivisesti laitteiden toiminta-aikaan ja elinkaareen.
Puutteellinen laiteympäristön hallinta vaikuttaa negatiivisesti laitteen ennenaikaiseen
vanhenemiseen. Kuvantamislaitteiden valmistajat ilmoittavat laitteen käyttöympäristölle
minimikosteusrajat. Näissä tiloissa on erittäin suositeltavaa käyttää passiivisen hallinnan
menetelmiä. [1; 5, s. 12.]

G2-tilat

Toiminnoiltaan kriittisimmät tilat ovat G2-tiloja. Näihin tiloihin lukeutuvat esimerkiksi leikkaussalit, heräämöt, teho-osastot sekä tilat, joissa on sydämen läheistä toimintaa. G2tiloissa hyvinkin lyhytaikainen lääkintälaitteiden sähkön syötön katkeaminen tai vikaantuminen voi aiheuttaa potilaalle hengenvaaran, joten näissä tiloissa staattisen sähkön
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hallinta on vaatimus. Uudessa standardissa minimivaatimuksena on henkilöstön maadoitus jalkineiden ja lattian kautta sekä muiden johteiden kuten mittauslaitteiden maadoitus lattian tai suoran kytkennän kautta. Aiemmassa standardissa oli vaadittu vain staattista sähköä poistava lattia, joka ei välttämättä ollut riittävä maadoittamaan henkilöä lattian kautta, mikäli henkilöllä oli jaloissaan esimerkiksi muoviset jalkineet, jotka ovat hyvin
eristävät. Lisäksi on vahvasti suositeltavaa kiinnittää huomiota materiaalivalintoihin, kuten vuodevaatteisiin, leikkausliinoihin sekä henkilöstön vaatetukseen. [3; 5, s. 12–13.]

5.2

Passiivinen hallinta

Staattisen sähkön hallinta tulisi ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa, jolloin päätetään materiaaleista ja kalusteista. Passiivisella hallinnalla tarkoitetaan niitä keinoja, jotka
eivät aktiivisesti kuluta energiaa. Passiivinen hallinta on pääasiallisesti huomion kiinnittämistä materiaalivalintoihin, kuten lattioihin, jalkineisiin sekä irtokalusteisiin. Passiivisilla
keinoilla on mahdollista saavuttaa hyvä ja useimmissa tiloissa riittävä staattisen sähkön
ja ESD:n hallinta. [13, s. 183.] Standardissa SFS-EN IEC 61340-6-1:2018 [5, s. 16] on
määritelty, että mikäli staattisen sähkön hallintaa vaaditaan terveydenhuollossa esimerkiksi luokittelemattomissa tiloissa, mutta henkilöitä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista maadoittaa, tulee pyrkiä alle 2 000 V:n henkilöpotentiaaleihin lattioiden avulla.

Lattiapinnat

Staattisen sähkön hallinnassa staattista sähköä poistava lattia on lähtökohta onnistuneelle hallinnalle. Materiaaliparit yhdessä toimivat maadoitusreittinä, kuten staattista
sähköä poistava lattia ja jalkineet yhdessä maadoittavat henkilön ja siten poistavat haitalliset varaukset henkilön kehosta. Samoin metallirunkoisen kalusteen staattista sähköä
poistavat pyörät ja lattia yhdessä poistavat kalusteeseen syntyneen varauksen. Staattista sähköä poistavan lattian toiminta perustuu siihen, että se on tärkeä osa maadoitusreittiä, kun ihmisen kehoa tai kalustetta maadoitetaan. [1.]

Staattista sähköä poistavat lattiapäällysteet voidaan valmistaa useista eri materiaaleista
kuten kumista, epoksista ja muovista. Myös betonipintaiset lattiat toimivat hyvinä staattista sähköä poistavina lattioina. Kyseisiä lattiapäällysteitä on tarjolla nykyään hyvin laajasti ja valmistajia on useita, kuten Tarkett, Upofloor ja Armeka Engineering. Staattista
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sähköä poistavia lattiapäällysteitä on saatavilla useina eri väreinä ja erilaisilla kuvioinneilla, jolloin niiden ulkonäkö yleensä miellyttää myös arkkitehtia. Lisäksi ne ovat käytännössä yhtä kestäviä ja helppohoitoisia verrattuna tavallisiin lattiapäällysteisiin. Kuvassa 1 on esimerkkinä joitakin Armeka Engineeringiltä saatavia erilaisia staattista sähköä poistavia lattiapäällysteitä. [13, s. 60; 14, s. 59.]

Esimerkkejä erilaisista staattista sähköä poistavista lattiapäällysteistä [16, s. 59].

Kuvassa 2 on esitetty ohjeet lattiapäällysteiden asennuksiin, joissa on staattista sähköä
johtava pohja. Staattista sähköä johtavalla pohjalla olevat lattiapäällysteet on mahdollista
liimata tavallisella dispersioliimalla. Vaihtoehtoisesti uusi lattiapäällyste voidaan asentaa
vanhan lattian päälle 2-puoleisella teipillä. [16, s. 60–61.]
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Ohje staattista sähköä johtavalla pohjalla olevien lattiapäällysteiden asennukseen [16,
s. 60].

Mikäli lattiapäällysteen pohja on staattista sähköä johtamaton, asennukset voidaan
tehdä vain ja ainoastaan sähköä johtavalla dispersioliimalla. Kuvassa 3 on havainnollistettu asennusperiaate lattiapäällysteelle, jossa on staattista sähköä johtamaton pohja.
Kaikkia lattiapäällysteitä asennettaessa maadoituskuparit tulee asentaa lattiapäällysteiden alle, ja ne nostetaan seinille, josta ne liitetään maadoituspisteisiin. [16, s. 60–61.]

Ohje staattista sähköä johtamattomalla pohjalla olevan lattiapäällysteen asennukseen
[16, s. 60].
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Lääkintätiloissa käytössä olevien lattioiden maadoitusresistanssi voi olla staattista sähköä johtava eli alle 1 MΩ (≥ 1 x 106 Ω) tai staattista sähköä poistava sillä rajoituksella,
että maadoitusresistanssi on korkeintaan 1 GΩ (≤ 1 x 109 Ω). Tämä on aivan eri suuruusluokkaa oleva resistanssi kuin mistä tavallisten sähköasennusten yhteydessä puhutaan eli ≤ 0,2 Ω. Taulukossa 1 on havainnollistettu lääkintätiloissa sekä muissa tiloissa
staattisen

sähkön

hallintaan

käytettävien

lattioiden

jaottelua

standardin

SFS-EN IEC 61340-6-1:2018 mukaisesti.
Taulukko 1.

Lääkintätiloissa sekä muissa tiloissa staattisen sähkön hallintaan käytettävien lattioiden jaottelu standardin SFS-EN IEC 61340-6-1:2018 mukaisesti [5, s. 14–15].

Standardin SFS-EN IEC 61340-6-1:2018 [5, s. 12-16] mukaan terveydenhuollossa staattista sähköä poistavia lattioita suositellaan sijoitettavaksi G0- ja G1-lääkintätiloihin, joka
käsittää vastaanottohuoneet, vuodeosastot sekä useat erilaiset tutkimushuoneet. Lisäksi
se vaaditaan kaikissa G2-tiloissa. Lisäksi on suositeltavaa asentaa staattista sähköä
poistavat lattiat kaikkiin toimisto- ja kansliatiloihin, joissa on käytössä tietoteknisiä laitteita.
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Räjähdysvaarallisten lääkintätilojen lattiat
Tiloissa, joissa on räjähdysvaara, tulee lattian resistanssi maahan olla alle 1 MΩ. Tällaiset lääkintätilat ovat terveydenhuollossa kuitenkin erittäin harvinaisia. Tällöin tilaan tulee
tehdä kokonaisvaltainen riskienhallinnan arviointi. Mahdollisia sairaaloissa sijaitsevia räjähdysvaarallisia tiloja ovat akkuhuoneet ja kaasukeskukset, mutta niitä ei luokitella lääkintätiloiksi. Nykypäivän leikkaussaleissa staattista sähköä poistavat tuotteet ovat riittävät staattisen sähkön hallintaan eikä näitä tiloja luokitella enää räjähdysvaarallisiksi. [1.]

Henkilökunnan jalkineet

Jotta henkilön maadoitus staattista sähköä poistavan lattian kautta toimisi, vaatii se parikseen johteena toimivat jalkineet. Mikäli henkilöllä on käytössä eristeenä toimivat jalkineet, kuten muovijalkineet, varaus ei pääse kulkemaan henkilöstä lattian kautta maahan
vaan purkautuu tällöin hallitsemattomasti henkilön kehon kautta.

Mikäli lattiana on tavallinen muovimatto, mutta henkilöllä on käytössä staattista sähköä
poistavat jalkineet, tulisi tämän yhdistelmän toimivuus testata siihen tarkoitetuilla mittalaitteilla. Riittävän maadoitusresistanssin saavuttamiseksi tulisi yleisesti ottaen aina olla
sekä

staattista

sähköä

poistava

lattia

sekä

jalkineet.

Standardissa

SFS-EN IEC 61340-6-1:2018 [5, s. 15] on määritelty, että jalkineiden maadoitusresistanssi tulee olla alle 1 GΩ standardin IEC 61340-5-1:2016 mukaisesti mitattuna.

Metallikalusteiden pyörät sekä sähkölaitteiden maadoitus

Tuolilta nousemisen synnyttämää staattisen sähkön varausta voidaan ehkäistä valitsemalla sellaisia tuoleja, jotka poistavat staattista sähköä. Käytännössä tuolin rakenteessa
on huomioitu staattista sähköä poistava ominaisuus tuolin runkorakenteessa, verhoilukankaassa, pyörissä sekä mahdollisesti myös staattista sähköä poistavissa käsituissa.
[13, s. 99.]

Terveydenhuollossa potilaita liikutellaan ja kuljetetaan paljon erilaisiin tutkimuksiin ja hoitoihin. Tällöin tähän tarkoitettuja liikuteltavia kalusteita ei voida tai ei ole tarkoituksenmukaista maadoittaa kiinteiden asennusten avulla. Tällaisia liikuteltavia kalusteita ovat
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muun muassa potilassängyt ja -pöydät sekä apupöydät, tippatelineet ja lääkevaunut. Liikuteltavien metallirunkoisten kalusteiden staattista sähköä voidaan hallita melko helposti. Tähän tarvitaan staattista sähköä poistava lattia sekä kalusteeseen vähintään
kaksi staattista sähköä poistavaa pyörää. Staattista sähköä poistavat pyörät ja lattia yhdessä maadoittavat kalusteen niin, että metallirunkoon ei pääse syntymään haitallisia
sähköstaattisia varauksia. Myös paikallaan olevat metallirunkoiset kalusteet, kuten henkilöstön työpöydät sekä sohvat tulee olla kytkettynä maahan. Tämä toteutetaan valitsemalla kalusteiden jalkoihin staattista sähköä poistavat muovitulpat. Lisäksi on suositeltavaa kiinnittää huomiota kalusteiden materiaaleihin. [5, s. 16.]

Tiloissa, joissa staattisen sähkön hallintaa vaaditaan, tulee kannettavat ja siirreltävät paristokäyttöiset sähkölaitteet kytkeä toiminnalliseen maahan tai tarvittaessa suojamaahan, mikäli laitteissa on oma maadoitusliitäntä [5, s. 16].

5.3

Aktiivinen hallinta

Terveydenhuollossa yleisesti käytössä oleva staattisen sähkön aktiivinen hallintakeino
on kostutus. Aktiiviseen hallintaan voidaan lukea myös henkilöstöön liittyvät aiheet, kuten ESD-koordinaattori ja henkilöstön kouluttaminen. [13, s. 183.]

Ilman kostutus

Sähkönjohtavuus on aineominaisuus, johon vaikuttaa ympäristön olosuhteet kuten suhteellinen ilmankosteus sekä lämpötila. Pakkasella ilman suhteellinen kosteus on yleensä
melko korkea, mutta kun tätä ulkoilmaa lämmitetään, ilman suhteellinen kosteus laskee.
Tämän vuoksi sairaalan sisäilman suhteellinen kosteus laskee talvella alhaiseksi. Suomessa sisäilman suhteellinen kosteus saattaa talvella olla jopa viikkoja alle 15 %rh.
Staattisen sähkön ongelmat ovat suurimmaksi osaksi ongelma talviaikaan, sillä kesällä
ilman ollessa lämmintä, staattista sähköä muodostuu huomattavasti vähemmän. [1.]

Kuvassa 4 on esitetty erään Etelä-Suomen sairaalan kahden eri leikkaussalin sisäilman
luonnollisen suhteellisen kosteuden trendit aikaväliltä 21.12.2018–21.4.2019. Kuvasta 4
on nähtävissä, että sisäilman luonnollinen suhteellinen kosteus laskee selvästi alle
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15 %rh usean viikon ajaksi. Mittausajankohtana leikkaussalien sisäilman luonnollinen
suhteellinen kosteus oli alimmillaan vain noin 6 %rh. [3.]

Sairaalan kahden eri leikkaussalin sisäilman luonnollisen suhteellisen kosteuden trendit
aikaväliltä 21.12.2018–21.4.2019 [3].

Kuvassa 5 on esitetty samasta sairaalasta 35 %rh kostutetun CT-kuvaushuoneen sisäilman trendi aikaväliltä 21.12.2018–21.4.2019. Kostutus on toteutettu kolmella kostuttimella. Yleisilmastoinnissa on kaksi kostutinta, joilla toteutetaan peruskostutus (30 %rh)
kaikkiin kuvaushuoneisiin. CT-kuvaushuoneen välittömässä yhteydessä on vakioilmastointikone, joka hienosäätää huoneen kosteuden 35 %rh. [3.]

23

35%rh kostutetun CT-kuvaushuoneen sisäilman trendi aikaväliltä 21.12.2018–
21.4.2019 [3].

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010) [17] velvoittaa toiminnanharjoittajan, tässä tapauksessa laitteen asentajan ja loppukäyttäjän, noudattamaan valmistajan antamia tietoja ja ohjeita kyseisen laitteen asennusta ja toimintaa koskien. Terveydenhuollon tiloja suunniteltaessa esimerkiksi LVI-suunnittelijan ja arkkitehdin tulee huomioida käytössä olevat standardit ja laitevalmistajien ohjeet.

Nykypäivänä lähes kaikki laitevalmistajat ilmoittavat kuvantamislaitteiden toimintaympäristölle kosteus- ja lämpötilarajat, joissa laitetta tulisi käyttää. Lisäksi valmistajat ilmoittavat laitteiden tarvitsemille kone- ja säätöhuoneille samansuuntaiset raja-arvot. Perusteluksi laitevalmistajat toteavat staattisen sähkön hallinnan. Tärkeimmät laitteet, joiden ympäristön hallintaan tulisi kiinnittää erityistä huomiota, ovat magneettikuvaus- ja tietokonetomografialaitteet.
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Tyypilliset valmistajien ilmoittamat käyttöympäristön suhteellisen kosteuden minimirajat:
•

40 %rh magneettikuvauslaitteet (MRI)

•

35 %rh tietokonetomografialaitteet (CT)

•

30 %rh peruskuvauslaitteet [1; 12, s. 124–126].

Kostutuksen toteuttaminen vaatii energiaa, joten sen käyttö kannattaa olla mahdollisimman pitkälle optimoitua. Voidaan todeta, että suhteellisen ilmankosteuden ollessa
35–70 %rh, ei ole tarpeellista toteuttaa ilman kostutusta tai kuivausta. Kosteuden säätö
on mahdollista toteuttaa LVI:n ja rakennusautomaation avulla, jolloin huoneisiin asennetaan anturit, jotka mittaavat ilman kosteutta. Kostutuksen ohjaukselle asetetaan oma
säätöpiiri ja asetusarvot, esimerkiksi kosteuden laskiessa alle 35 %rh, kostuttimet käynnistyvät. Vastaavasti asetetaan oma säätöpiiri ja asetusarvot kuivaukselle esimerkiksi
70 %rh, jonka ylittyessä kuivattimet käynnistyvät. Suhteellisen ilmankosteuden tulisi olla
mahdollisimman tasainen. Kostutus toteutetaan asentamalla vähintään kaksi tai kolme
kostutinta ilmastointi- ja vakioilmastointikoneiden yhteyteen. [1; 12, s. 127–128.]

Uudessa yhteiseurooppalaisessa ilmanvaihdon standardissa CEN/TC156 WG18 - Ventilation in hospital suositellaan leikkausosastojen ilmalle minimikosteusrajaksi 25 %rh.
Standardissa ilmoitetaan yhtenä perusteena kosteusrajalle staattisen sähkön hallinta.
[18.]

Kostutus ei ole ensisijainen staattisen sähkön hallintakeino, mutta erilaisissa kliinisen
fysiologian tiloissa ja kuvantamishuoneissa sitä suositellaan muiden staattisen sähkön
hallintakeinojen lisäksi käytettäväksi. Kostutuksen avulla on mahdollista optimoida laitteen toimintaympäristö mahdollisimman tasaiseksi, jolla ehkäistään laitteeseen kohdistuvia tai laitteessa syntyviä staattisen sähkön aiheuttamia häiriöitä sekä vikaantumisia.
Tällä varmistetaan laitteen antamien tulosten luotettavuus sekä voidaan ehkäistä laitteen
ennenaikaista hajoamista. Tällä on mahdollista saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä
kostutuksen kustannuksista huolimatta. [1.]

Kohani ja Pecht [12, s. 5] ovat tutkineet suhteellisen ilmankosteuden vaikutusta terveydenhuollon laitteiden vikaantumiseen. Julkaisemassaan artikkelissaan he viittaavat
erääseen toiseen tutkimukseen, jossa arvioitiin todennäköisyyttä yli 8 kV:n staattisen
sähkön varausten syntymiselle eri ilmankosteuksissa. Tutkimuksessa käytettiin staattista
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sähköä poistavaa lattiaa ja tavallisia jalkineita. Tutkimus toteutettiin mittauskeskuksessa.
Tulosten mukaan suhteellisen ilmankosteuden ollessa 15 %rh, todennäköisyys yli 8 kV:n
varausten syntymiselle oli 0,09 %, joka olisi jo merkittävä riski tutkijoiden mukaan. Tutkimuksessa todettiin, että suhteellisen ilmankosteuden laskiessa 40 %rh:sta 15 %rh:iin,
todennäköisyys yli 8 kV:n jännitteiden syntymiselle kasvoi 45-kertaiseksi.

5.3.1

Henkilöstöön liittyvät aiheet

Mikäli organisaatiossa käsitellään ESD-herkkiä osia suojaamattomina, tulee jokaiseen
huolto-

ja

ylläpito-organisaatioon

nimetä

ESD-koordinaattori

standardin

IEC 61340-5-1:2016 mukaisesti. Aivan kuten kiinteistöissä on aina nimettynä myös esimerkiksi sähkölaitteiston käytön johtaja, jonka vastuulla on sähkölaitteiston käytöstä ja
kunnossapidosta huolehtiminen. Sähkölaitteiston käytön johtajan tavoin ESD-koordinaattori voi tehtävien laajuuden mukaan hoitaa virkaansa täysipäiväisesti tai muiden töiden ohella. ESD-koordinaattorin tehtäviin tulisi kuulua ESD-hallintaohjelman suunnitelman laadinta ja toteutus standardin IEC 61340-5-1:2016 mukaisesti.

ESD-koordinaattorin tehtävien määrittelyssä on hyvä huomioida muun muassa seuraavat tehtävät:
•

laatia ESD-hallintaohjelman suunnitelma ja toteuttaa staattisen sähkön hallintaa suunnitelman mukaisesti,

•

toimia yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa, mikäli kiinteistöä ollaan vasta
suunnittelemassa ja rakennuttamassa,

•

vastata ESD-materiaalien valinnoista ja hankinnoista,

•

suorittaa säännöllisesti valvontatoimenpiteitä ja auditointeja, joilla pyritään
löytämään mahdollisia ESD-ongelmia ja parannusehdotuksia,

•

huolehtia hoitohenkilökunnan kouluttamisesta,

•

ylläpitää tietokantaa suoritetuista tarkastuksista, toimenpiteistä ja koulutuksista,

•

vastata laitteiden huollon ja ylläpidon oikeellisuudesta. [1; 19; 20.]

Vaikka sähköstaattinen varautuminen ja ESD ovat hyvin arkipäiväisiä ilmiöitä, monet voivat olla ilmiöistä täysin tietämättömiä koulutuksen tasosta riippumatta. Siksi olisi tärkeää,
että esimerkiksi magneettikuvauksessa, tietokonetomografiassa ja kliinisen fysiologian
parissa työskentelevät henkilöt ovat riittävästi perehdytettyjä ja koulutettuja staattisen

26

sähkön ilmiöistä ja ESD:n vaikutuksista. Näin voidaan varmistaa se, että henkilökunta
osaa toimia staattisen sähkön hallinnan edellyttämillä tavoilla, kuten käyttää oikeanlaisia
jalkineita. Tällä taas voidaan parantaa lääkintätoimenpiteiden luotettavuutta, kun laitteiden ESD-vikaantumisen riski saadaan mahdollisimman pieneksi. [1.]

5.4

ESD-riskit huollossa ja ylläpidossa

Sairaaloissa joudutaan korjaamaan lääkintälaitteita. Näissä laitteissa on ESDS-osia
(Electrostatic Discharge Sensitive device) eli staattisen sähkön purkaukselle herkkiä
osia. Mikäli ESD-herkkiä osia käsitellään suojaamattomina, organisaatiolla tulee olla
ESD-hallintaohjelman suunnitelma, joka sisältää ohjelman tekniset, hallinnolliset ja yleiset vaatimukset standardin IEC 61340-5-1:2016 mukaisesti määriteltynä [5, s. 13]. Jos
teknisiä ja hallinnollisia vaatimuksia ei ole laadittu, ESD-hallintaa ei käytännössä katsoen
voida toteuttaa. Suurin osa standardissa esitetyistä vaatimuksista ei ole teknisiä vaatimuksia vaan lähinnä vaatimusten määrittelyä. Joitakin teknisiä vaatimuksia standardissa
on kuitenkin esitetty. Standardissa vaaditaan esimerkiksi henkilön maadoittaminen maadoitusrannekkeen avulla käsiteltäessä ESDS-osia istuma-asennossa. Mikäli ESDS-osia
käsitellään suojaamattomina, korjaus- ja huoltotoimenpiteitä varten tulee olla EPA (ESD
Protected Area) eli ESD-suojattu alue. Oikein toteutettuna ESD-suojattu alue vähentää
staattisen sähkön purkauksien ja kenttien aiheuttamaa vikaantumisriskiä komponenteille.

EPA

toteutetaan

maadoittamalla

ESDS-osat

ja

työntekijät.

[14; 19, s. 10–11, 23; 21.]

Pelkästään kansainvälinen standardi ei vaadi ESD-hallintaohjelman suunnitelmaa vaan
tätä vaativat myös laite- ja komponenttivalmistajat. Standardissa 61340-5-1:2016 on
erikseen mainittu huoltoon liittyvät vaatimukset. Lisäksi laki terveydenhuollon laitteista ja
tarvikkeista (629/2010) [17] edellyttää lääkintälaitteiden asianmukaista käsittelyä. Mikäli
huolto-organisaatiolla ei ole käytössä ESD-hallintaohjelman suunnitelmaa, käytännössä
katsoen elektroniikka sisältävää lääkintälaitetta ei saa käsitellä. [21.]
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ESD-suojatun alueen toteuttaminen

Huoltoyksikössä käytössä oleva EPA on paljon laajemmin ja tarkemmin toteutettu kuin
väliaikainen EPA. EPA:lla lattian tulee aina olla staattista sähköä poistava tai johtava ja
kytkettynä toiminnalliseen maahan. [15, s. 4, 12–13.]

EPA:lla käytössä olevien kalusteiden, työvälineiden ja muiden varusteiden käyttöön tulee
kiinnittää huomiota. Lattiaan yhteydessä olevat materiaalit, kuten tuolit, pöydät ja vaunut
voivat olla ilman eri suojausta käytössä, mikäli tuotteet ovat ESD-suojattuja ja alueella
on staattista sähköä poistava matto tai -lattia. Tapauskohtaisesti tulee myös arvioida
kaikkien muiden varusteiden ja työvälineiden sopivuus EPA:lle riippumatta siitä aiheuttavatko ne suoraa riskiä käsiteltäville komponenteille. EPA:lla kaikkien irtokalusteiden ja
materiaalien tulisi olla varausta poistavia tai johtavia. Kaikki ESD-suojatulla alueella olevat kalusteet on maadoitettava. [15, s. 14–15.]

Henkilömaadoitus toteutetaan rannekemaadoituksena, jos ESD-herkkiä osia käsitellään
istuma-asennossa. Suoja-alueella työskenneltäessä tulee henkilöllä aina olla staattista
sähköä poistavat jalkineet. [15, s. 16–17; 21.]

ESDS-osien suojaus varastoinnin ja kuljetuksen aikana tapahtuu varausta poistavissa
tai siltä suojaavissa pusseissa ja pakkauksissa. Suojapakkaukset avataan EPA:lla ja
herkät komponentit pakataan suojapakkauksiin EPA:lla ennen kuin ne viedään ESDsuojatun alueen ulkopuolelle. [15, s. 18–19.]

Mikäli korjaus- ja huoltotoimenpiteet koskevat kiinteitä laitteita ja ne joudutaan tekemään
paikan päällä, tulee kenttäolosuhteissa luoda korjauspaikalle väliaikainen ESD-suojattu
alue. Kenttäolosuhteissa voidaan käyttää helposti mukana kuljetettavaa ESD-mattoa,
joka johtaa tai poistaa varausta. Alusta tulee aina maadoittaa. Myös väliaikaisella EPA:lla
tulee aina käyttää staattista sähköä johtavia tai poistavia jalkineita. Kenttäolosuhteissa
henkilön tulee aina käyttää maadoitusranneketta. [1.]
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ESD-suojatun alueen huoltotoimenpiteet

EPA tulee aina pitää siistinä. Myös lattiat tulee puhdistaa säännöllisesti. Lattiat käsitellään vain hyväksyttyjen hoito-ohjeiden mukaisesti. Lattian staattista sähköä poistava
ominaisuus on mahdollista pilata esimerkiksi vahaamalla lattia väärällä aineella. ESDjalkinetesterillä on mahdollista mitata jalkineiden toimivuus hyvin helposti. ESD-vaatteet
sekä tavalliset vaatteet voi pestä normaalisti. [15, s. 20–21.]

EPA:lla suoritetaan kelpoisuuden todentaminen säännöllisesti. Suoritettavat mittaukset
tulee olla määriteltynä ESD-hallintaohjelman suunnitelmassa. Mitatut arvot on raportoitava. Mikäli mitatut arvot nousevat viitearvojen yli, tulee tarkistaa, että siivous ja mittaukset on toteutettu oikein. ESD-hallintaohjelma voidaan toteuttaa monella eri tavalla. [15,
s. 20–21.]
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6

Tuotehyväksyntä ja kelpoisuuden todentaminen

6.1

Staattisen sähkön hallinnan mittaukset terveydenhuollossa

Tärkeimmät mitattavat kohteet terveydenhuollossa ovat lattiat, jalkineet sekä metallirunkoiset kalusteet, kuten tuolit, työtasot ja apupöydät sekä potilassängyt. Standardissa
SFS-EN IEC 61340-6-1:2018 [5, s. 13] on määritelty, että kaikille staattisen sähkön hallintaan käytettäville materiaaleille ja uusille asennuksille on suoritettava tuotehyväksyntä
ennen hankintaa. Tuotehyväksyntämittaukset tehdään (23 ±2) °C ja (12 ±3) %rh olosuhteissa ja testausta ennen tulee olla 48 h:n vakiointiaika. Tuotehyväksyntämittaukset suorittaa yleensä tuotteen valmistaja tai toimittaja, joka ilmoittaa saadut tulokset tuote-esitteissään. Lattioille ja muille vastaaville asennuksille vaaditaan aina tuotehyväksynnän
lisäksi käyttöönottotarkastuksen yhteydessä suoritettavat hyväksyntämittaukset. Tuotehyväksyntä on mahdollista toteuttaa kolmella tavalla. Yleisin tapa on verrata valmistajan
tai toimittajan tekemiä mittauksia omiin vaatimuksiin. Toinen tapa on teettää mittaukset
ulkopuolisen auditointina. Mittaukset on myös mahdollista tehdä itse, mikäli siihen on
osaamista ja resursseja sekä standardinmukaiset olosuhteet tuotehyväksyntämittauksiin. Tuotehyväksyntä tulee aina suorittaa standardin mukaisesti. [14.]

Kelpoisuudentodentamismittaukset suoritetaan tuotteen vallitsevassa toimintaympäristössä määräajoin. Toinen nimitys kelpoisuuden todentamiselle on kunnossapitotarkastukset. Kelpoisuuden todentamisessa voidaan yksinkertaistaa suoritettavaa testiä standardin ohjeistuksesta niiltä osin, kun tunnetaan tehtyjen oikaisujen vaikutus mittaustuloksiin. [5, s. 13; 13.]

Lattioiden mittaus

Lattioille

suoritetaan

resistanssi

maahan

mittaukset

standardin

IEC 61340-4-1:2004 + A1:2015 mukaisesti. Mittausten tekeminen aloitetaan 10 V:n mittajännitteellä ja mikäli tulos on alle 1 MΩ, tulos kirjataan. Mikäli tulos ylittää 1 MΩ:n, mittaus toistetaan uudelleen 100 V:n mittajännitteellä. Mittaustuloksen ylittäessä 100 GΩ
(1

x

1011

Ω),

mittaus

toistetaan

500

V:n

mittajännitteellä.

Standardissa

SFS-EN IEC 61340-6-1 on määritelty, että lattian on oltava staattista sähköä poistava tai
johtava ja resistanssin tulee olla alle 1 GΩ. Mittauksia tehtäessä elektrifiointiaika tulee
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olla (15 ±2) s. Asennetuille lattioille tulee tehdä käyttöönottotarkastuksessa mittaukset
vähintään kuudesta pisteestä. Kunnossapitotarkastuksessa vaaditaan vähintään yksi
mittaus jokaista alkavaa 100 m²:ä kohti. [5, s. 14–15; 13.]

Jalkineiden mittaus

Jalkineiden mittauksessa sovelletaan standardia IEC 61340-5-1:2016. Jalkineiden mittaus tapahtuu sitä varten erikseen tarkoitetulla jalkinetesterillä. Henkilön tulee seistä toisella jalalla johtavan jalkinetesterin päällä, toisen jalan ollessa ilmassa. Seisoessaan
elektrodin päällä henkilö painaa käsikosketuslevyä, jolla varmistetaan, että henkilö-jalkine-järjestelmän resistanssiarvo on sallittujen raja-arvojen sisällä. Mikäli mittausarvo on
hyväksytty, syttyy vihreä valo. Vastaavasti syttyy punainen valo, mikäli mittaustulos ei
ole määriteltyjen arvojen sisällä. Testi toistetaan myös toisella jalkineella. Jalkinetesterin
tulee voida mitata resistansseja 500 kΩ:n (5 x 104 Ω) ja 1 GΩ:n väliltä. Jalkinetesterissä
olevan avoimen piirin jännite vaihtelee välillä 9–100 V DC ja virtaa on rajoitettu. Liitteessä
3 on kuva jalkinetesterin toimintaperiaatteesta. [14.]

Henkilö-jalkine-lattia-järjestelmän mittaus

Henkilö-jalkine-lattia-järjestelmän mittaukset tehdään standardin IEC 61340-4-5:2018
mukaisesti. Mittaukset tehdään ensin seisomalla lattialla molemmilla jaloilla. Seuraavaksi mittaus toistetaan seisomalla vasemmalla jalalla ja oikea jalka nostetaan 150 mm
korkeuteen. Tämän jälkeen mittaus toistetaan vastaavasti oikealla jalalla vasemman jalan ollessa ilmassa. Mittaaminen aloitetaan 10 V:n mittajännitteellä ja mikäli tulos on alle
1 MΩ, tulos kirjataan. Mikäli tulos ylittää 1 MΩ:n, mittaus toistetaan uudelleen 100 V:n
mittajännitteellä. Tuloksen ylittäessä 100 GΩ, mittaus toistetaan 500 V:n mittajännitteellä. Mittauksia tehtäessä elektrifiointiaika tulee olla (15 ±2) s. Liitteessä 4 on esitetty
henkilö-jalkine-lattia-järjestelmän mittausperiaate. [14.]

Kalusteiden mittaus

Kalusteiden mittauksessa tulee käyttää standardia IEC 61340-2-3:2016. Standardia sovelletaan kiinteille, tasomaisille materiaaleille kuten työtasoille, istuimille ja apupöydille.
Kalusteiden tuotehyväksyntämittaukset tehdään kappaleesta maadoituspisteeseen.
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Kelpoisuuden todentamisessa mitataan kalusteen resistanssia maahan yhdessä lattian
kanssa. Näin saadaan testattua kalusteen toimivuus todellisessa käyttöympäristössä.
Kalusteiden mittauksessa aloitetaan 10 V:n mittajännitteellä ja mikäli tulos on alle 1 MΩ,
tulos kirjataan. Tuloksen ylittäessä 1 MΩ:n, mittaus toistetaan uudelleen 100 V:n mittajännitteellä. Mikäli tulos ylittää myös 100 GΩ, mittaus toistetaan 500 V:n mittajännitteellä.
Mittauksia tehtäessä elektrifiointiaika tulee olla (15 ±2) s. [14.]

Tekstiilien mittaus

Vaatetuksille, vuodevaatteille ja muille tekstiileille tehdään lähinnä toimittajan tai valmistajan toimesta tuotehyväksyntämittaukset. Toistaiseksi tekstiilien mittausta ei ole tarpeen
toteuttaa terveydenhuollossa, sillä mittaaminen on liian hankala toteuttaa saatuihin hyötyihin nähden. Tuotteesta ja materiaalista riippuen toimittaja on saattanut tehdä tuotehyväksyntämittaukset. Uudessa staattisen sähkön hallinnan standardissa on määritelty
vaatimuksia ja annettu suosituksia tekstiilejä koskien. [5, s. 16–17; 13.]

Pakkausten ja muiden säilytysmateriaalien mittaus

Terveydenhuollossa pakkausten toiminnalliset vaatimukset, kuten suojaus- tai hygieniaominaisuudet menevät staattisen sähkön ominaisuuksien edelle ja käytetyt pakkausmateriaalit ovatkin usein eristeitä. Tekstiilien tavoin myöskään pakkausmateriaalien mittaaminen ja testaaminen ei ole ainakaan toistaiseksi kovin hyödyllistä toteuttaa terveydenhuollossa. Tuotehyväksyntätestit tehdään pääasiassa toimittajan tai valmistajan toimesta. Uudessa standardissa on annettu vaatimuksia ja suosituksia pakkausmateriaalien ominaisuuksista, kun vaaditaan staattisen sähkön hallintaa. [5, s. 17; 13; 14.]

6.2

Staattisen sähkön hallinnan käyttöönotto- ja kunnossapitotarkastukset terveydenhuollossa

Tärkein osa staattisen sähkön hallinnan käyttöönotto- ja kunnossapitotarkastuksia on
laatia ESD-hallintaohjelman suunnitelma. Suunnitelmassa tulee määrittää tekniset vaatimukset käyttöönotto- ja kunnossapitotarkastusten toteutuksille. On tärkeää laatia huoltosuunnitelma organisaation omien staattisen sähkön hallinnan toimien ja tarpeiden
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mukaiseksi. Esimerkiksi terveydenhuollossa on aivan erilaiset tarpeet staattisen sähkön
hallinnalle kuin teollisuudessa. [14.]

Uusia tuotteita hankittaessa varsinaisia käyttöönottomittauksia ei yleensä suoriteta uusia
lattioita lukuun ottamatta. Kalusteet, jalkineet ja muut tarvikkeet voidaan hankkia vertailemalla toimittajan tai valmistajan tuotehyväksyntämittausten tuloksia omiin määriteltyihin vaatimuksiin. [14.]

Kaikille staattisen sähkön hallinnan tuotteille olisi hyvä tehdä säännöllisin väliajoin kunnossapitotarkastukset. Suoritettavia mittauksia ei ole erikseen määritelty missään standardissa,

vaan

ne

tulee

itse

määritellä

huoltosuunnitelmassa.

Standardissa

SFS 6000-6:2017 - Pienjännitesähköasennukset. Osa 6: Tarkastukset on sanottu, että
sähköasennusten kunnossapitotarkastusten tiheys voi olla esimerkiksi neljä vuotta tai
kohteesta ja käyttötarkoituksesta riippuen määritelty tapauskohtaisesti. Samalla kun toteutetaan sähköasennusten kunnossapitotarkastukset, voitaisiin myös toteuttaa staattisen sähkön tarkastukset. Leikkaussaleissa, tehohoidossa sekä kliinisen fysiologian tiloissa ja kuvantamishuoneissa, joissa toiminta ja käytössä olevat lääkintälaitteet ovat
paljon herkempiä, kunnossapitotarkastukset voitaisiin toteuttaa esimerkiksi kahden vuoden välein. Mitattavia kohteita ovat pääsääntöisesti lattiat ja kalusteet sekä mahdollisesti
vaatteet ja muut tekstiilit. [22.]

Jalkineiden mittaamista varten sairaaloiden tulisi hankkia jalkinetesterit. Nämä testerit
voisivat olla vuosittain muutaman viikon ajan osastoilla käytössä ja henkilökunta voi
käydä itse testaamassa jalkineiden toimivuuden, joka vie vain muutaman minuutin. Lattioiden ja kalusteiden tarkastukset voi toteuttaa aiheeseen perehdytetty henkilö huoltoorganisaatiosta tai mittaukset voidaan teettää ulkopuolisen auditointina. Kalusteiden mittaukset voidaan toteuttaa pistotarkastuksina eri hoitotiloista ja erilaisista kalusteista. Pakkausmateriaalien ja tekstiilien mittaaminen saattaa edellyttää laboratoriota. Näitä mittauksia voidaan tehdä tarvittaessa. [1; 14.]

6.3

Toteutetut mittaukset

Terveydenhuollossa on uuden standardin myötä tullut voimaan uusi mittausmenetelmä
lattioiden maadoitusresistanssin mittauksiin. Aiemmin lattioiden resistanssi maahan
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mitattiin kolmiojalan avulla, jonka päällä piti olla vähintään 50 kg painoa ja mittajännitteenä

käytettiin

500

V:a.

Nykyään

mittaaminen

tulee

toteuttaa

standardin

IEC 61340-4-1:2004 + A1:2015 mukaisesti hyväksytyn elektrodin avulla ja mittajännitteenä käytetään 100 V. [1.]

Vanhassa mittausmenetelmässä epätarkkuutta mittaustuloksiin tuo se, että vaadittu
paino kolmiojalalle on vähintään 50 kg, mutta painoa ei ole standardoitu. Näin ollen eri
ihmisten tehdessä mittauksia jokainen omalla kehonpainollaan, tulokset voivat vaihdella
suurestikin riippuen siitä, kuinka hyvin kolmiojalka saa kontaktia lattiapintaan. Uudessa
mittausmenetelmässä elektrodi on standardoitu, mikä takaa tasaiset ja luotettavammat
tulokset.

Työtä varten toteutettiin resistanssi maahan -mittauksia uudella ja vanhalla mittausmenetelmällä sekä henkilö-jalkine- ja henkilö-jalkine-lattia-järjestelmämittauksia. Lisäksi
testattiin sukkien vaikutusta henkilön maadoittamisessa. Mittaukset suoritettiin KantaHämeen keskussairaalan Riihimäen yksikön päiväsairaalassa vastaanotto- ja kuvaushuoneissa.

Resistanssi maahan mitattiin kahdella standardoidulla elektrodilla sekä kolmiojalalla. Mittalaitteena käytettiin eristysvastusmittaria mittajännitteen ollessa 100 V elektrodeilla mitattaessa ja 500 V kolmiojalalla. Elektrifiointiaika oli 10–15 s. Mittaukset toteutettiin
3 m²:n alueelta kymmenestä eri pisteestä. Liitteessä 2 on kuva toteutetuista lattiamittauksista endoskopiahuoneessa. Mitattavat lattiat olivat kahden eri valmistajan staattista sähköä poistavia lattiapäällysteitä sekä alkuperäinen betonilattia. Tulosten luottamuksellisuuden vuoksi työssä ei mainita tutkittujen lattiapäällysteiden tai jalkineiden valmistajia,
vaan ne on esitetty anonyymeiksi numeroituina.

Henkilö-jalkine-järjestelmämittaus

Henkilö-jalkine-järjestelmämittauksissa tutkittiin henkilön ja kolmen eri ESD-jalkineen järjestelmäresistanssia, kun henkilöllä oli jaloissaan tavalliset puuvillasukat tai henkilö oli
paljain jaloin. Mittauksissa käytettiin kolmen eri valmistajan jalkineita. Mittajännitteinä
käytettiin 10:tä, 25:tä, 50:tä ja 100 V:a. Eri jalkineiden välillä oli eroja mittaustuloksissa,
mutta kaikki saadut arvot olivat hyväksyttäviä.
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Joissakin harvoissa tapauksissa henkilöllä saattaa olla hyvin kuivat jalat, jolloin mittaustulos ylittää raja-arvon. Näissäkin tapauksissa, kun odottaa hetken ja suorittaa mittaukset
uudestaan, resistanssi saattaa laskea hyväksytylle tasolle. Tehdyissä mittauksissa todettiin, että eri sukkamateriaalien välillä on eroja henkilö-jalkine-maadoituksessa, mutta
sukkien vaikutus tasaantuu noin 10 minuutissa. Suoritettujen mittausten ja tulosten perusteella voidaan todeta, että sukilla ei ole käytännössä mitään vaikutusta henkilön maadoituksessa terveydenhuollossa. Liitteessä 5 on mittauspöytäkirja toteutetuista henkilöjalkine-järjestelmämittauksista.

Henkilö-jalkine-lattia-järjestelmämittaus

Henkilö-jalkine-lattia-järjestelmämittauksissa tutkittiin eroja eri valmistajien lattiapäällysteiden ja jalkineiden välillä sekä tarkasteltiin kostutuksen vaikutusta maadoitusresistanssiin. Mittaukset toteutettiin sairaalassa neljästä eri tilasta. Uuden ja vanhan mittaustavan
vertailussa välineinä käytettiin kahta standardoitua elektrodia erilaisilla pohjamateriaaleilla sekä kolmiojalkaa. Jalkinemittauksissa vertailussa olivat kolmen eri valmistajan
ESD-hyväksytyt jalkineet. Kaikissa tiloissa, joissa mittauksia toteutettiin, lattiat olivat
staattista sähköä poistavia, oikein asennettu ja toimivat hyvin. Henkilö-jalkine-lattia-järjestelmämittausten tulokset ovat esitetty liitteenä 6 olevassa mittauspöytäkirjassa.

Mittaustuloksista on ensimmäisenä pääteltävissä se, että eri valmistajien välillä on eroja
jalkineiden toimivuudessa henkilön maadoituksessa. Mittausten aikana myös huomattiin,
että paljas betonilattia muodostaa paremman kontaktin jalkineiden kanssa kuin muovimatto.

Uuden ja vanhan mittausmenetelmän vertailusta voidaan todeta, että vanhalla tavalla
saatiin paremmat tulokset verrattuna uuteen mittausmenetelmään. Lisäksi todettiin, että
betoni on vakaa staattisen sähkön johde, sillä betonilattialla toteutetuissa mittauksissa
esiintyi vain vähän vaellusta eli mittarin liikehdintää verrattuna muovimattoihin.

Tulosten perusteella on todettavissa, että yksittäinen materiaali ei takaa staattisen sähkön hallintaa vaan kyse on nimenomaan materiaalipareista. Elektrodi 1:llä saatiin huomattavasti paremmat mittaustulokset kuin elektrodi 2:lla. Molemmat elektrodit olivat saman standardin IEC 61340-4-1:2004 + A1:2015 mukaan hyväksyttyjä, mutta niissä oli
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eri materiaaleista valmistetut pohjat, joten ne muodostivat erilaiset materiaaliparit lattioiden kanssa. Lisäksi eri valmistajien jalkineet muodostivat erilaisia materiaalipareja lattioiden kanssa ja jalkineiden väliset mittaustulokset erosivat melko paljonkin toisistaan.
Tuloksista voidaan myös nähdä se, että lattiapäällysteiden välillä on eroja maadoitus- ja
järjestelmäresistansseja mitattaessa.

Hyvin kuiva ilma eli alle 15 %rh vaikuttaa todennäköisesti heikentävästi mittaustuloksiin.
Mittauksissa vertailtiin kostutuksen vaikutusta maadoitusresistanssiin suhteellisen ilmankosteuden ollessa 18 %rh ja 33 %rh mitattavissa tiloissa. Vertailussa ilman suhteellinen kosteus oli 15 %rh korkeampi röntgenhuoneessa kuin tavallisessa tutkimushuoneessa. Mittaustulosten perusteella todettiin, että tilan kostutus ei juurikaan parantanut
maadoitusresistanssia tai henkilön maadoitusta verrattuna kostuttamattomaan tilaan.
Molemmissa tiloissa oli käytössä saman valmistajan staattista sähköä poistava muovimatto. [3.]

Mittauksia tehtiin useammasta huoneesta eri mittajännitteillä sekä elektrodi 1:llä että kolmiojalalla. Näin haluttiin testata maadoitusresistanssin riippuvuus mittajännitteestä. Liitteenä 6 olevan mittauspöytäkirjan sivulla 6 esitetyistä kuvaajista on selkeästi nähtävissä
maadoitusresistanssin riippuvuus jännitteestä.

6.4

Potentiaalimittaukset

Staattisen sähkön hallinnan toimivuutta voidaan mitata henkilö-jalkine-lattia-potentiaalimittauksina, jolla voidaan varmistaa, että käytännön tilanteissa haitallisia potentiaaleja ei
pääse syntymään. Terveydenhuollossa näitä mittauksia tehdään vain poikkeustapauksissa. [23.]

Staattisen sähkön synnyttämiä henkilön kehon potentiaaleja on mitattu sairaalaympäristössä syystalvella. Kuvassa 6 on mitattu henkilön kehoon syntyvää potentiaalia, kun henkilö kävelee jalkineiden ja lattian ollessa staattista sähköä poistavia. [23; 24.]
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Kävelytesti lattian ja jalkineiden ollessa staattista sähköä poistavia [24].

Kuvassa 7 on havainnollistettu potentiaalimittaus, kun jalkineet, lattia sekä tuoli ovat
staattista sähköä poistavia. Kuvan 7 mittauksessa henkilö istuu tuolilla, nousee tuolilta
ja kävelee. Kyseiset mittaukset osoittavat, että staattista sähköä poistavat tuotteet toimivat erittäin hyvin ja haitallisia potentiaaleja ei pääse syntymään. [23; 24.]

Istuintesti lattian, tuolin ja jalkineiden ollessa staattista sähköä poistavia [24].

6.5

ESD:n mittaus

Terveydenhuollossa potilassängyn kuljettaminen käytävällä saattaa aiheuttaa henkilön
sekä sängyn varautumista ja sen myötä staattisen sähkön purkauksia. Tämä johtuu pääasiassa eristävien pyörien ja pyöriä hankaavien jarrupalojen kontaktivarautumisesta
sekä eristävästä lattiapäällysteestä. Mittauksia varten tarvitaan erikoismittalaitteet.

ESD Association EOS/ESD Symposiumissa [25] esitellyssä tutkimuksessa saatiin kentänvoimakkuusmittarin avulla mitattua 22 kV/m noin 3 cm:n etäisyydellä potilassängystä.
Kentän

taittumisen ja mittausetäisyyden

perusteella

arvioitiin

sähköstaattisten
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potentiaalien olleen noin 30 kV. ESD-vastaanottimen suurjännitevastuksen läpilyöntilujuus oli noin 15 kV, joten potilassängystä oli mahdollista mitata staattisen sähkön purkauksia vain 14 kV:n lähdejännitteellä 30 kV:n sijaan. Kuvassa 8 on esitetty staattisen
sähkön purkaus potilassängystä 1500 Ω:n sarjavastuksella ja 14 kV:n lähdejännitteellä
mitattuna. Piirretystä kuvaajasta on nähtävissä, että ESD aiheuttaa hetkellisesti lähes
8 A:n virran. Hetkellisen virran suuruus olisi ollut korkeampi kuin 8 A, mikäli ei olisi käytetty virran kulkua rajoittavaa 1500 Ω:n sarjavastusta. Vastuksen ollessa 1500 Ω ja virran
ollessa 8 A, nousee hetkellinen teho noin 96 kW:iin.

Staattisen sähkön purkaus mitattuna potilassängystä 1500 Ω sarjavastuksella [25].

Potilassängystä mitatut suurimmat arvot olivat seuraavat:
•

johtavien osien pintapotentiaalit (arvioitu): -30 kV

•

siirtynyt varaus (14 kV lähdejännite): 3 µC

•

ESD-purkauspiirin lähdekapasitanssi: 200 pF

•

ESD-energia (14 kV lähdejännite): 20 mJ

•

ESD-teho (8 A virta): 96 kW [24].
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7

Kustannusvaikutukset

Staattisen sähkön hallinnan toteuttamisen kokonaiskustannukset ovat hyvin marginaaliset rakentamisen ja saneeraamisen kokonaiskustannuksiin verrattuna. Staattisen sähkön hallinnan investoinneilla saadut hyödyt voivat olla moninkertaiset sekä rahallisesti
että toiminnallisesti mitattuina.

Staattisen sähkön hallinta vaatii hieman tavallisuudesta poikkeavien materiaalien ja ratkaisujen käyttöä, jolloin se lisää myös kustannuksia. Nykyään valmistajia ja kilpailua on
markkinoilla kuitenkin koko ajan lisää, joka alentaa tuotteiden hintoja. Lisäksi väri- ja
mallivaihtoehtoja on saatavilla hyvin kattavasti, jolloin ESD-tuotteilla saadaan myös toteutettua visuaalisesti miellyttäviä ja käyttäjäystävällisiä ratkaisuja. [1.]

Staattista sähköä poistava tai johtava lattia on keskimäärin 10–20 % kalliimpi toteuttaa
kuin tavallinen lattia. Lattian hintaan vaikuttaa valittu materiaali sekä asennustapa. Valmistajia ovat muun muassa Tarkett ja Upofloor. [1.]

Staattista sähköä poistavat jalkineet ovat noin 10 % tavallisia työjalkineita kalliimmat.
Mikäli työnteko vaatii staattista sähköä poistavat jalkineet, kuten leikkaussaleissa työskentelevillä, tulisi työnantajan hankkia jalkineet, vaikka ne muuten kuuluisivatkin työntekijän henkilökohtaiseen hankintaan. Työpaikalle on mahdollista esimerkiksi tilata isompi
määrä jalkineita, jolloin saadaan paljousalennus ja jalkineet saadaan hankittua lähes
normaalien jalkineiden hintaan. Valmistajia ovat muun muassa Sievi ja Jalas.
[13, s. 184; 26.]

Staattista sähköä poistavat työtuolit maksavat 20–30 % tavallisia työtuoleja enemmän,
riippuen mallista ja tuolilta vaadituista ominaisuuksista. Toimittajia ovat esimerkiksi Isku,
Martela, Treston, Perel ja Hexaplan. [26; 27.]

Kostutuksella voidaan parantaa laitteiden toimintavarmuutta ja mahdollisesti pidentää
niiden toimintaikää, jolla voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä. Esimerkiksi
tietokonetomografialaitteen kostutuksen alkuinvestointi on karkeasti arvioiden noin 1 %
laitteen hankintahinnasta. Alkuinvestointiin sisältyy tarvittavien laitteiden hankinta ja
asennus. Tietokonetomografialaitteen kostutuksen sähköenergian kulutus on kohteesta
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riippuen vuodessa 10 000–15 000 kWh, kun toteutetaan 35 %rh:n minimikosteus. Sairaaloiden sähkön nykyisillä ostohinnoilla (95 €/MWh) se maksaa 950–1 425 €/vuosi, joka
on vain promillen verran tietokonetomografialaitteen hankintahinnasta. [28.]

Mikäli esimerkiksi CT-laitteeseen tulee toimintahäiriö ja sitä joudutaan seisottamaan päivänkin, saattaa tästä kertyä jo enemmän välittömiä ja välillisiä kuluja kuin kostutuksen
vuosikustannuksista. Välittömiä kustannuksia ovat muun muassa huolto- ja varaosakustannukset ja välillisiä esimerkiksi potilaiden kuvaaminen muualla, mikä aiheuttaa ylimääräisiä henkilöstökuluja. Kuitenkin tärkeintä on, että kostutuksen toteutuksella lisätään potilasturvallisuutta ehkäisemällä ESD:n aiheuttamia ongelmia, kuten kontaminaatiota
sekä laitteiden toimintahäiriöitä. [1.]
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8

Yhteenveto

Sairaalaympäristön tulisi aina olla mahdollisimman luotettava ja turvallinen. Staattinen
sähkö ja ESD voivat aiheuttaa useita vaaratilanteita potilaille, henkilökunnalle sekä laitteille terveydenhuollon tiloissa. Terveydenhuollossa olisi tärkeä tiedostaa nämä vaarat
ja staattisen sähkön hallintaan liittyvät vaatimukset sekä suositukset.

Insinööriyössä tehtiin kirjallisuuskatsaus viimeisimpiin tutkimuksiin staattisen sähkön ja
ESD:n aiheuttamista ongelmista terveydenhuollossa. Lisäksi työssä tutustuttiin vuonna
2018 julkaistuun uuteen standardiin SFS-EN IEC 61340-6-1:2018 “Staattinen sähkö.
Osa 6-1: Terveydenhuollon staattisen sähkön hallinta. Tilojen yleiset vaatimukset”, joka
käsittelee staattisen sähkön hallintaa terveydenhuollossa. Työssä selvitettiin staattisen
sähkön hallintaan liittyviä vaatimuksia ja suosituksia pohjautuen uuteen standardiin sekä
muuhun tutkittuun tietoon. Työssä toteutettiin myös staattisen sähkön henkilö-jalkine- ja
henkilö-jalkine-lattia-järjestelmämittauksia sairaalarakennuksesta, ja mittaustuloksista
tehtiin johtopäätöksiä. Työn pohjalta luotiin staattisen sähkön hallinnan yleisohje terveydenhuoltoon, joka on esitetty liitteessä 7.

Työn perusteella voidaan todeta, että staattisen sähkön hallintaan tulee kiinnittää huomiota etenkin tulevissa sairaalarakennusten hankkeissa, mutta myös nykyisissä sairaalarakennuksissa. Parhaiten staattisen sähkön hallintaan voidaan vaikuttaa sairaalarakennusten suunnitteluvaiheessa. Hallintaa on mahdollista toteuttaa melko yksinkertaisilla ja taloudellisilla keinoilla. Onnistuneen hallinnan varmistamiseksi lääkintälaitteiden
huolto- ja kunnossapito-organisaation tulee nimetä ESD-koordinaattori. Viranomaisvalvontaa voitaisiin edistää esimerkiksi hoitoympäristöstä tehtävien käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksien avulla. Staattisen sähkön hallinnalla terveydenhuollossa voidaan lisätä potilasturvallisuutta, edistää henkilökunnan viihtyvyyttä ja parantaa laitteiden luotettavuutta sekä saavuttaa kustannussäästöjä.

Työssä saavutettiin sille asetetut tavoitteet. Työssä tehtiin kattava kirjallisuuskatsaus uusimmista tutkimustuloksista ja tiedoista staattisen sähkön vaikutuksista terveydenhuollossa. Lisäksi tutustuttiin uuteen staattisen sähkön hallinnan standardiin ja siinä esitettyihin suosituksiin sekä vaatimuksiin. Näiden tietojen perusteella tehtiin johtopäätöksiä
ja annettiin suosituksia staattisen sähkön hallinnalle. Tärkeimpänä lopputuloksena
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insinöörityössä syntyi staattisen sähkön hallinnan yleisohje terveydenhuoltoon, jota voidaan hyödyntää kaikissa Suomen sairaaloissa. Liitteenä 7 olevassa ohjeessa on tiivistetysti käyty läpi perustelut eri hallintakeinoille sekä esitetty vaatimukset ja suositukset
tiloittain ja henkilöittäin käytettäville hallintamenetelmille.
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Liite 1. Kuva leikkaussalien räjähdysvaarallisista vyöhykkeistä käytettäessä anestesia-aineita [29]
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Liite 7. Staattisen sähkön hallinnan yleisohje terveydenhuoltoon
STAATTISEN SÄHKÖN HALLINNAN YLEISOHJE TERVEYDENHUOLTOON
YLEISTÄ
Yli 40 vuotta sitten SFS 4372 / 1979 Lääkintätilojen sähköasennukset standardi
ohjeisti toteuttamaan staattisen sähkön hallintaan leikkaussaleissa ja tehostetun
hoidon huoneissa. Silloin merkittävänä riskitekijänä tunnistettiin palo – ja räjähdysvaara johtuen käytössä olleista anestesia-aineista. Räjähdysvaara ei ole enää yhtä
ilmeinen riskitekijä terveydenhuollossa, sillä nykyisin käytettävät anestesia-aineet
eivät ole niin räjähdysherkkiä kuin ennen. Tilalle on kuitenkin tullut uusia riskejä.
Tämän ohjeen tarkoituksena on tuoda esille nykyään tiedossa olevat staattisen
sähkön riskitekijät sekä päivittää staattisen sähkön hallinnan ohjeita vastaamaan
nykypäivän tietämystä.

Staattisen sähkön aiheuttamat ongelmat tulevat Suomessa voimakkaimmin esiin
talviaikaan, sillä staattisen sähkön syntyminen on kääntäen verrannollisesti riippuvainen ilman kosteudesta. Mitä kuivempaa sisäilma on, sitä herkemmin sähköstaattisia varauksia syntyy.

Vuonna 2018 julkaistiin uusi kansainvälinen staattisen sähkön hallinnan standardi
IEC 61340-6-1:2018 ja tämän suomenkielinen versio SFS-EN IEC 61340-6-1:2018
“Staattinen sähkö. Osa 6-1: Terveydenhuollon staattisen sähkön hallinta. Tilojen
yleiset vaatimukset”. Standardi käsittelee staattisen sähkön ja ESD:n hallintaa terveydenhuollon näkökulmasta. Standardissa on esitetty joitakin uusia vaatimuksia
ja useita suosituksia staattisen sähkön hallinnalle. Tässä ohjeessa on nostettu
esille joitakin kohtia standardista, mutta tämä ohje ei korvaa standardin mukaista
ESD-hallintajärjestelmän rakentamista, sillä se vaatii standardin huomioimista kokonaisuutena.

Staattisen sähkön hallintaa voidaan toteuttaa melko vaivattomasti ja pienillä kustannuksilla. Parhaiten hallintaan pystytään vaikuttamaan sairaalarakennusten
suunnitteluvaiheessa. Staattisen sähkön hallintaa on mahdollista toteuttaa myös
jo olemassa oleviin sairaalarakennuksiin. Onnistuneella hallinnalla on mahdollista
lisätä potilasturvallisuutta ja henkilökunnan viihtyvyyttä sekä parantaa laitteiden
luotettavuutta ja saavuttaa kustannussäästöjä.
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ESD - STAATTISEN SÄHKÖN PURKAUS
Staattisen sähkön purkautuminen eli ESD (Electrostatic Discharge) tapahtuu, kun
eri sähköisessä potentiaalissa olevien kappaleiden välillä tapahtuu nopea varausten siirtyminen. Ilmiön voi tuntea, pistona sormessa tai kuulla räsäyksenä tai jopa
nähdä kipinänä.

RISKIT TERVEYDENHUOLLOSSA
Sähköstaattinen varautuminen ja purkautuminen voivat terveydenhuollossa aiheuttaa
vaaratilanteita potilaille, henkilökunnalle sekä laitteille. Nämä riskit voidaan jaotella neljään ryhmään:
•

Palonarkojen aineiden syttyminen.

•

Sähkölaitteiden ESD-vioittumiset ja -häiriöt.

•

Varautuneiden pintojen likaantuminen.

•

Henkilöille aiheutuvat staattisen sähkön iskut.

STAATTISEN SÄHKÖN HALLINTA
Terveydenhuollossa on eri toimenpiteisiin ja hoitoihin tarkoitettuja lääkintätiloja. Eri
lääkintätiloilla on erilaisia staattisen sähkön hallinnan vaatimuksia. Tärkeintä on
kiinnittää huomiota hankittavien tarvikkeiden ja kalusteiden materiaaleihin. Alla on
listattu useita eri keinoja staattisen sähkön hallinnalle.

STAATTISTA SÄHKÖÄ POISTAVAT LATTIAT
Staattisen sähkön hallinnassa staattista sähköä poistava (dissipative) lattia on lähtökohta onnistuneelle hallinnalle. Staattista sähköä poistavan lattian toiminta perustuu siihen, että se on tärkeä osa maadoitusreittiä, kun henkilön kehoa tai kalustetta maadoitetaan. Staattista sähköä poistavat lattiapäällysteet voidaan valmistaa
useista eri materiaaleista. Myös betonipintaiset lattiat toimivat hyvinä staattista
sähköä poistavina lattioina. Staattista sähköä poistavia lattioita on saatavilla
useina eri väreinä ja erilaisilla kuvioinneilla. Lisäksi ne ovat käytännössä yhtä kestäviä ja helppohoitoisia verrattuna tavallisiin lattiapäällysteisiin.

Staattista sähköä poistava lattia kannattaa asentaa terveydenhuollossa vähintäänkin kaikkiin hoito- ja toimenpidetiloihin sekä kansliatiloihin, joissa on käytössä tietoteknisiä laitteita. Myös odotustiloihin on suositeltavaa asentaa staattista sähköä
poistava lattia. Terveydenhuollon tiloihin sopii asennettavaksi myös staattista sähköä johtava (conductive) lattia.
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STAATTISTA SÄHKÖÄ POISTAVAT JALKINEET
Materiaaliparit yhdessä toimivat maadoitusreittinä, kuten staattista sähköä poistava lattia ja jalkineet yhdessä maadoittavat henkilön kehon. Staattista sähköä
poistavat jalkineet ovat erittäin tärkeä osa hallintaa. Staattista sähköä poistavia
jalkineita on saatavilla useita eri malleja eri valmistajilta ja hinnat ovat lähes samaa
luokkaa verrattuna tavallisiin työjalkineisiin. Kyseisiä jalkineita suositellaan käytettäväksi koko henkilökunnalle, mutta vähintäänkin niille henkilöille, jotka työskentelevät säännöllisesti tiloissa, joissa on staattista sähköä poistava lattia.

STAATTISTA SÄHKÖÄ POISTAVAT TUOLIT
Yksi merkittävistä staattisen sähkön syntymekanismeista terveydenhuollossa on
henkilön nouseminen tuolilta. Staattista sähköä poistavalla tuolilla hillitään henkilön varautumista tuolilla istuttaessa ja tuolilta noustessa. Staattista sähköä poistavat tuolit ovat pyörien kautta maadoitetut sekä niiden materiaalit ovat huonosti varautuvia. Kyseisillä tuoleilla voidaan myös parantaa hygienian hallintaa.

Staattista sähköä poistavia tuoleja suositellaan käytettävän kaikissa henkilökunnan työpisteissä, mutta erityisesti kaikissa hoito- ja toimenpidetiloissa sekä kansliatiloissa, joissa on käytössä tietoteknisiä laitteita.

STAATTISTA SÄHKÖÄ POISTAVAT KALUSTEET
Hoitotyössä käytettäviä liikuteltavia metallirunkoisia kalusteita ei voida tai ei ole
tarkoituksenmukaista maadoittaa kiinteiden asennusten avulla. Tällaisia liikuteltavia kalusteita ovat muun muassa potilassängyt ja -pöydät sekä apupöydät, tippatelineet ja lääkevaunut. Tällaiset kalusteet tulee maadoittaa lattian kautta vähintään kahdella staattista sähkö poistavalla pyörällä.

Staattista sähköä poistavia pyöriä tai muovitulppia suositellaan käytettäväksi kaikissa liikuteltavissa ja paikallaan olevissa metallirunkoisissa kalusteissa.

STAATTISTA SÄHKÖÄ POISTAVAT MUUT TARVIKKEET
Sähköä eristävien materiaalien käyttöä tulee välttää. Synteettisesti valmistettuja
tuotteita ei toistaiseksi ole saatavana staattista sähköä johtavina tai poistavina
kaikkiin soveltuviin käyttötarkoituksiin. Materiaalien soveltuvuus kyseiseen käyttötarkoitukseen tulee arvioida tapauskohtaisesti.
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KOSTUTUS
Nykypäivänä lähes kaikki laitevalmistajat ilmoittavat kuvantamislaitteiden toimintaympäristölle kosteus- ja lämpötilarajat, joissa laitetta tulisi käyttää. Perusteluksi
laitevalmistajat toteavat staattisen sähkön hallinnan. Laitevalmistajien ilmoittama
tyypillinen ilman suhteellisen kosteuden (RH, Relative Humidity) alaraja on
30–40 %rh laitteen mukaan. Kostutuksen tarve alkaa viimeistään ulkolämpötilan
laskiessa alle +5 °C.

Tärkeimmät laitteet, joiden ympäristön hallintaan tulisi kiinnittää erityistä huomiota
ovat magneettikuvaus- (MRI) ja tietokonetomografialaitteet (CT). Kostutuksen lisäksi näissä kuvantamistiloissa suositellaan käytettävän myös kaikkia edellä mainittuja staattisen sähkön hallinnan keinoja.

ESD-KOORDINAATTORI
Mikäli organisaatiossa käsitellään ESD-herkkiä osia suojaamattomina, tulee jokaiseen huolto- ja ylläpito-organisaatioon nimetä ESD-koordinaattori standardin
IEC 61340-5-1:2016 mukaisesti. ESD-koordinaattori voi tehtävän laajuuden mukaan hoitaa virkaansa täysipäiväisesti tai muiden töiden ohella. ESD-koordinaattorin tehtäviin tulisi kuulua ESD-hallintaohjelman suunnitelman laadinta ja toteutus
standardin IEC 61340-5-1:2016 mukaisesti.

ESD-koordinaattorin tehtävien määrittelyssä on hyvä huomioida muun muassa
seuraavat tehtävät:
•

Laatia ESD-hallintaohjelman suunnitelma ja toteuttaa staattisen sähkön hallintaa
suunnitelman mukaisesti.

•

Ylläpitää tietokantaa suoritetuista tarkastuksista, toimenpiteistä ja koulutuksista.

•

Vastata ESD-materiaalien valinnoista ja hankinnoista.

•

Suorittaa säännöllisesti valvontatoimenpiteitä ja auditointeja.

•

Laitteiden huollon ja ylläpidon oikeellisuudesta vastaaminen.

HENKILÖKUNNAN KOULUTUS
Vaikka sähköstaattinen varautuminen ja ESD ovat hyvin arkipäiväisiä ilmiöitä, monet voivat olla ilmiöistä täysin tietämättömiä koulutuksen tasosta riippumatta. Siksi
olisi tärkeää, että esimerkiksi leikkaussaleissa, tehohoidossa, magneettikuvauksessa, tietokonetomografiassa ja kliinisen fysiologian parissa työskentelevät henkilöt ovat riittävästi perehdytettyjä ja koulutettuja staattisen sähkön ilmiöistä ja
ESD:n vaikutuksista.
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G0-lääkintätila
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taukotila
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leikkaussali
heräämö
HENKILÖSTÖ
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sairaala- ja välinehuoltajat
potilaskuljettajat
keskusvaraston henkilöt

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

kostutus

kalusteet

tuolit

kengät

lattia

STAATTISEN SÄHKÖN HALLINTAMENETELMIEN KÄYTTÖ TILOITTAIN JA HENKILÖITTÄIN TERVEYDENHUOLLOSSA

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
=
=
=
=
=

suositus hyvästä käytännöstä
suositellaan SFS-EN IEC 61340-6-1:2018
suositellaan CEN/TC156 WG 18
vaaditaan SFS-EN IEC 61340-6-1:2018
vaatimus laitevalmistajalta

