Mitä hoitotyöntekijöiden tulee
huomioida, jos kankaisia
kasvomaskeja käytetään hoitotyössä?
TULOKSET
1) Kankaisten kasvomaskien antama suoja
• Kankaisten kasvomaskien antama suoja ilma- ja pisarateitse tarttuvia
tauteja vastaan on heikompi kirurgisiin suu-nenäsuojuksiin verrattuna.4,8,9
• Sairaalaolosuhteissa kankaisten kasvomaskien (kaksikerroksinen, valmistettu puuvillasta) käyttöön liittyi 6,5-kertainen riski (RR=6,64, 95 %
CI 1,45–28,65) saada influenssan kaltainen kuumeinen hengitystieinfektio ja 1,7-kertainen riski (RR=1,72, 95 % CI 1,01–2,94) saada laboratoriossa varmistettu virusinfektio kolmikerroksisiin kirurgisiin suunenäsuojuksiin verrattuna4
• Kankaiset kasvomaskit päästivät laboratoriotesteissä lävitseen lähes
97 % viruspartikkeleista, kun kirurgisilla suu-nenäsuojuksilla läpäisevyys oli 44 %4. Toisessa tutkimuksessa kankaisten materiaalien,
mm. kankaisten kasvomaskien ja huivien, läpäisevyys oli keskimäärin
40–97 % partikkeleista (20–1000 nm).5
• Kahdessa muussa ilmansaasteisiin liittyvässä tutkimuksessa kankaisten maskien suojateho vaihteli 15–65 % (aerosolin koko 30, 100 ja
500 nm, ja 1 ja 2.5 μm)6 ja 63–84 % (partikkelit pääsääntöisesti alle
10 μm)7välillä. Samoissa tutkimuksissa kirurgisten suu-nenäsuojusten suojateho oli 78–94 %6 ja 94 %.7
2) Kankaisten kasvomaskien antamaan suojaan liittyvät tekijät
• Kankaiset kasvomaskit antoivat paremman suojan, jos partikkeleiden
koko oli suuri tai hengityksen virtaus heikko (8 l/min). Suojateho oli
huonompi partikkelien koon pienetessä ja virtauksen voimakkuuden
kasvaessa (19 l/min). 6
• Kankaisten kasvomaskien antama suoja vaihtelee niissä käytettyjen
materiaalien ja ominaisuuksien perusteella. 6
o Kankainen suorakaiteen muotoinen kasvomaski korvan
taakse kiinnitettävillä silmukoilla saattaa huonon kasvoille istuvuutensa vuoksi aiheuttaa ohivuotoja ja osin siksi antaa
heikon suojan käyttäjälleen. 6
o Kankainen kasvomaski, jossa on muovinen tai lateksinen
uloshengitysventtiili, antoi perinteisiin kankaisiin kasvomaskeihin verrattuna paremman suojan. 6
• Kankaisten kasvomaskien materiaalien huokosten koossa (koko keskimäärin 81–461 μm) ja määrässä on havaittu suurta vaihtelua. 7
o Kankaisten kasvomaskien hengitysvastuksen on havaittu
kuitenkin olevan suurempaa kuin kirurgisilla suu-nenäsuojuksilla9 ja niiden käyttöön voi liittyä haittaa (42,6 % käyttäjistä), kuten epämukavuuden tunnetta tai hengitysvaikeutta.4
• Kasvomaskien venyttäminen esimerkiksi pesun yhteydessä suurentaa
kankaan huokosia ja potentiaalisesti heikentää entisestään niiden antamaa suojaa. 7
• Kankaisen kasvomaskin suojateho heikkeni 20 % neljän pesukerran ja
kuivauksen jälkeen. 7
• Puhuminen maski kasvoilla lisäsi kankaisten kasvomaskien epäpuhtauksien määrää.9 Pitkän käyttöajan (yli 2 tuntia) on myös havaittu
lisäävän kirurgisten suu-nenäsuojien epäpuhtauksien määrää.10
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TAUSTA
Terveydenhuollon ammattihenkilöiden käyttöön suositellaan CEmerkittyjä
hengityksensuojaimia
(esim. FFP2 tai FFP3) tai kirurgisia
suu-nenäsuojuksia riippuen käyttöympäristöstä ja siitä, onko hoidettavalla potilaalla tai terveydenhuollon asiakkaalla ilma- ja pisarateitse tarttuvaa tautia tai siihen sopivia oireita. Kirurgista suu-nenäsuojusta käytetään ensisijaisesti
suojaamaan potilasta hoitohenkilökunnan uloshengitysilmassa mahdollisesti olevilta taudinaiheuttajilta.1 Markkinoilla on myös kankaisia kasvomaskeja, joiden käyttöä
Maailman terveysjärjestö WHO ei
suosittele terveydenhuollossa niiden käyttöön liittyvien riskien ja
näytön puutteen vuoksi. Niiden
käyttö voi kuitenkin paikallisesti
olla perusteltua riskiarvion perusteella suojavarusteiden saatavuusongelmien tai vähyyden vuoksi.2
Suomessa COVID-19-epidemiaan
liittyen kotihoidon henkilöstöä on
ohjeistettu käyttämään itsensä
suojaamiseen kertakäyttöistä suunenäsuojusta tai pestävää kankaista kasvomaskia niissä tilanteissa, joissa hoidettavalla tai
avustettavalla henkilöllä ei ole COVID-19-taudin oireita.3
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Kantakin osin terveyteen liittyvää eläkainen kasvomaski tulee vaihtaa
mänlaatua, esimerkiksi parantamalla
joka potilas-/asiakaskontaktin jälfyysistä toimintakykyä ja edistämällä
keen ja tarvittaessa tiheämmin, ja
kivuttomuutta.
myös muita niiden käyttöön annettuja ohjeistuksia tulee noudattaa3.
Kasvomaskin korvaamista uudella
kannattaa harkita viimeistään muutaman pesukerran jälkeen.

KÄYTTÖKELPOISUUS SUOMESSA
Tulokset soveltuvat suomalaiseen terveydenhuoltoon hyödynnettäväksi. Kotihoidossa, jossa työskennellään lähellä riskiryhmiin kuuluvia potilaita ja asiakkaita, kangasmaskien käyttöön liittyy riskejä.
Tuloksia hyödynnettäessä on syytä huomioida, että tutkimukset on
tehty Vietnamissa4, USA:ssa5,6, Katmandussa7, Hollannissa8 sekä
Kiinassa.9,10 Tutkimuksissa käytetyt kankaiset kasvomaskit olivat paikallisia valmisteita ja niissä saattaa olla eroja Suomessa käytettäviin
maskeihin verrattuna.
Tarkastelluista tutkimuksista kolme4,9,10 oli toteutettu terveydenhuollossa ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä (sairaalan osastolla4 ja
leikkaussalissa9,10). Muut tutkimukset olivat toteutettu laboratorio-olosuhteissa5-8. Tutkimuksista kaksi6,7 tarkasteli kasvomaskeja ilmansaasteisiin liittyen.
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AINEISTO JA MENETELMÄT
Näytön kooste laadittiin rapid review -menetelmällä11 ja se perustuu seitsemään alkuperäistutkimukseen4-10. Tutkimuksia haettiin Pubmed (MEDLINE)-, Cochrane-, Scopus- ja Medline-tietokannoista ja niiden laatu arvioitiin JBI:n tutkimusten laadunarviointikriteeristöillä.12 Alkuperäistutkimusten laatu vaihteli tasokkaasta4,6 kelvolliseen.5,7–10
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Mukaan valittujen tutkimusten menetelmällinen toteutus on kuvattu yksityiskohtaisemmin alkuperäisessä julkaisussa4-10.
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