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TERVEYDENHUOLLON STAATTISEN SÄHKÖN HALLINTA

STAATTISTA SÄHKÖÄ POISTAVA
Dissipatiivinen,  Electrostatic dissipative

RESISTANSSI MAAHAN

<1 GΩ
< 1 000 000 000 Ω
< 1 × 109 Ω

SFS-EN IEC 61340-6-1 Terveydenhuollon staattisen sähkön 
hallinta – tilojen yleiset vaatimukset 
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TERVEYDENHUOLLON STAATTISEN SÄHKÖN HALLINTA

Staattista sähköä poistavat jalkineet
Metallirunkoisen sairaalakalusteen staattista sähköä 
poistava pyörä
Staattista sähköä poistava tuoli

Staattista sähköä poistava lattia
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TRIBOSÄHKÖINEN VARAUTUMINEN  eli
HANKAUSVARUTUMINEN

• Kun kaksi erilaista materiaalia koskettavat toisiaan 
niiden välillä siirtyy varausta - materiaalit varautuvat
• Jos toinen tai kummatkin ovat sähköisesti eristäviä, ne 

jäävät irrottaessa varautuneeksi, toinen positiivisesti +
toinen negatiivisesti - Vähintään toisen materiaalin 
tulee olla ns. sähköisesti eristävää materiaalia.
• Tribosähköinen sarja osoittaa materiaalien taipumusta 

polarisoitua kosketustilanteessa (+ tai -)
• Varautumisen voimakkuuteen vaikuttaa esim. 

materiaalien pinta-alat, erotuksen nopeus, ilman 
kosteus 



Synteettisten materiaalien staattinen varautuminen
Perustuu laajamittaisiin kokeellisiin tutkimuksiin
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Sairaalan sisäilman luonnollinen suhteellinen kosteus
alle 40 %rh   7000 h/vuodessa   <=>   MRI / CT minimikosteusraja 
alle 30 %rh 5000 h/vuodessa peruskuvauslaitteet 

=>    passiivisen staattisen sähkön hallinnan vaatimus kaikkiin lääkintätiloihin
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Henkilön kehon potentiaali - nousee tuolilta eristävillä jalkineilla
VTT  Hannu Salmela ja Tapio Kalliohaka

§ Hankausvarautumisen aiheuttama henkilön enimmäisjännite oli >20 kV
§ Suhteellinen ilmankosteus leikkaussalissa oli n. 10 %



IHMISKEHON POTENTIAALIN RAJA-ARVOJA

20 kV => n. 6 mm kipinä

• 8000 V lääkintälaitteen sietoisuusraja

• 4000 V tietotekniikan ja 
heikkovirtajärjestelmän sietoisuusraja

• Syttymisvaara, käsihuuhde ja 
liimanpoistoaine

• Max 2000 V TERVEYDENHUOLLON 
STANDARDI ja ihmisen tuntoraja



Henkilön kehon potentiaali - käsittelee eristävää ja voimakkaasti 
varautuvaa potilaslämpöpeitettä, eristävät jalkineet
VTT  Hannu Salmela ja Tapio Kalliohaka

§ Peitteen sähkökentän aiheuttama henkilön enimmäisjännite >20 kV @ 40 % RH
Ø Staattista sähköä poistava jalkine (“ESD-jalkine”)
Ø Peitteen vaihtaminen heikosti varautuvaan materiaaliin



ESIMERKKEJÄ VAARATILANTEISTA
1. TEHOHOITO G2: hoitajan koskiessa lääkintälaitteeseen niin laite häiriintyi 

ja lopetti toimintansa. Laitteita olivat infuusiopumppu ja hengityslaite.
2. TEHOHOITO G2: kun hoitaja kosketti potilasta niin potilas luuli saavansa 

potilasvalvontamonitorista sähköiskun ja alkoi repimään itsestään irti 
antureita ja johtimia

3. EEG TUTKIMUS G1: tutkimuksen päätteeksi potilaan pään alueelle 
suihkutettu liimanpoistoaine syttyi palamaan

4. KUVANTAMINEN G1: tietokonetomografialaite oli rikki 8 kertaa vuodessa  
5. KUVANTAMINEN G0: tutkimuslaitteen tietokone vioittui hoitajan 

kosketuksesta
6. SAIRAALAKALUSTE G1: potilassängyn pyörä toimii staattisen sähkön 

generaattorina   ( siivousvainu, potkulauta) 
7. HISSISTÄ, KEITTÖHANSTA ja OVENKAHVOISTA saa sähköiskuja



KUVANTAMISLAITTEET
• Magneettikuvaus – ja tietokonetomografialaitteen käyttöympäristön 

minimikosteusraja on 40 %rh – perusteena staattisen sähkön hallinta  
• Peuruskuvauslaitteen käyttöympäristön minimikosteusraja on 30 %rh 

– perusteena staattisen sähkön hallinta
=> kosteudenhallinta + staattisen sähkön hallinta 

• Ultraäänilaitteen käyttöympäristössä vaaditaan staattisen sähkön 
hallintaa, jos käyttöympäristön kosteus on alle 30 %rh

=> staattisen sähkön hallinta
Arkkitehti-, rakenne-, ja LVI suunnittelussa 
huomioitava !



Staattisen sähkön purkaus (ESD) on merkittävä sähkömagneettinen häiriösignaali (EMI) 
ihmiskehomallinnus kun potentiaali on 8 kV  ó voidaan mitata

Johtuva ESD/EMI häiriö
Virta 20 A    
Teho 140 kW

Säteilevä ESD/EMI häiriö
3 m päästä ESD tapahtumasta mitattu  
n. 50 V huipusta huippuun häiriösignaali



Häiriöiden jakautuminen
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Väliaikainen virhe
- laite toipuu ilman toimenpiteitä

Väliaikainen virhe
- pehmeä tai kova palautus

Pysyvä virhe



ESD-virheiden ajoittuminen, USA
1350 kpl vikatapausta sähkökäyttöiselle lääkintälaitteelle
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Mehdi Kohani



Antistaattinen – mitä se tarkoittaa ?
• Antistaattisuudella tarkoitetaan erilaisia asioita, jotka eivät välttämättä  kuvaa 

staattisen sähkön poistamista. 
• IEC 61340 staattisen sähkön hallinnan standardiperhe ei tunne termiä 

antistaattinen
• Antistaattinen lattia ei ole staattista sähköä poistava lattia
• Antistaattisuuden määritys on usein puutteellinen siksi, että varautuvuus riippuu 

vastakkaisesta pinnasta eli kahdesta materiaalista
• Antistaattisella saatetaan tarkoittaa staattisen sähkön muodostusta (EN 1815)

• Mitä tarkoittaa puolijohtava ?

• Staattista sähköä poistava tarkoittaa  < 1 GΩ resistanssi maahan



STANDARDEJA
• SFS-EN IEC 61340-6-1 Terveydenhuollon staattisen sähkön hallinta –

tilojen yleiset vaatimukset  (esim. lattian valinta)
• IEC 61340-6-1 Electrostatic control for healtcare – general 

requirements for facilities
• IEC 61340-5-1 elektroniikkateollisuuden standardi, ko. tuotteet 

soveltuvat terveydenhuoltoon  (esim. lattian valinta)
• IEC 61340-4-3 jalkineiden mittauksen menetelmästandardi
• IEC 61340-4-1 lattioiden mittauksen menetelmästandardi
• IEC 61340-4-5 Henkilö - jalkine - lattia - järjestelmän mittauksen 

menetelmästandardi



STAATTISEN SÄHKÖN HALLINNALLA SAAVUTETAAN
1. Paloturvallisuus
2. Tietoteknisten - ja heikkovirtajärjestelmien luotettavuus
3. Lääkintälaitteiden luotettavuus
4. Hygienian hallinta – varautunut pinta ja varautunut henkilö vetää 

epäpuhtauksia puoleensa
5. Estetään tahtomia henkilön liikkeitä joita staattisen sähkön purkaus 

voi aiheuttaa
6. Työturvallisuus – estetään epämiellyttävät tuntemukset joita 

staattisen sähkön purkaus voi aiheuttaa
7. Potilasturvallisuutta ja kustannusten säästöä
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