
IKINÄ- koulutus

Suun terveydenhuollon 

osuus 29.9.2022

Tuire Kolehmainen

Asiantuntijasuuhygienisti,

Tulevaisuuden sote-keskus hanke

Suuhygienisti, PHHYKY, 

Suun terveydenhuolto, Läntinen Alue



Suun terveydenhuollon yhteystiedot 

kiireettömään hoitoon

• Lahti, Iitti, Kärkölä 040 688 8675 ma-pe klo 8-15

• Asikkala, Hartola, Padasjoki 03 880 2842 ma-pe klo 8-15

• Orimattila, Myrskylä, Pukkila 03 819 4280 ma-pe klo 8-15

• Hollola 03 880 2250 ma pe klo 8-15



Suun terveyden kiireellinen hoito

Kiireellisissä tapauksissa iltaisin, 
viikonloppuisin ja arkipyhinä 

hakeudu

Akuutti 24-
hammaslääkäripäivystykseen. 

Soita ensin Päivystysavun 
numeroon 116117

Kiireellistä hoitoa vaativat 
oireet

• Voimakas suun tai leukojen 
alueen turvotus

• Äkillinen kova särky

• Voimakas verenvuoto, joka ei lopu 
kotikonstein

• Kasvojen alueen tapaturmat

• Jos edellisiin liittyy hengitys- tai 
nielemisvaikeuksia tai korkea 
kuume -> viipymättä yhteys 
päivystykseen



Hammashoidon toteutukseen vaikuttavat asiat

• Kerro seuraavista asioista jo ajanvarauksen yhteydessä:

• Onko todettu sairaalabakteeri, HIV, hepatiitti tai tuberkuloosi?

• Onko verenohennuslääkitystä? Jos käytössä Marevan, INR-arvo mitattava edellisenä päivänä

• Onko osteoporoosilääkitystä? Pistos- vai tablettihoito? Milloin viimeksi pistetty?

• Onko keinoniveliä? Missä nivelessä? Koska laitettu?

• Onko tehty sydänoperaatioita? (tahdistin, keinoläppä, pallolaajennus, ohitusleikkaus) Milloin?

• Onko ollut infarktia (sydän/aivo) vuoden sisällä?

• Toimintakyky; onko liikkumisen apuvälineitä? Pääseekö siirtymään hammashoitotuoliin?

• Hoitomyönteisyys? Hammashoitopelko?

• Otathan hammashoitokäynnille aina mukaan allergiatiedot, lääke- ja diagnoosilistat



Suun terveys

• Olennainen osa hyvinvointia ja yleisterveyttä

• Huono suunterveys voi aiheuttaa

• valtimokovettumatautia

• sydän- tai aivoinfarktin

• huonontaa reuman ja diabeteksen hoitotasapainoa

• suun tulehdukset voivat levitä verenkierron mukana muualle elimistöön

• Suun terveys tarkastettava ja mahdolliset suun tulehdusfokukset hoidettava 
kuntoon

• Ennen keinonivelleikkaukseen menoa

• Ennen osteoporoosilääkityksen aloitusta



Hampaan rakenne

Kuva: Peda-net



Suun omahoidon perusasiat

• Suun puhdistus (hampaat, hammasvälit, kieli ja proteesit)

• Fluorin käyttö

• Säännöllinen ateriarytmi sekä monipuolinen ja terveellinen ravinto

• Ksylitoli

• Suun terveystarkastukset



Suun puhdistus

• Hampaiden pesu aamuin illoin fluorihammastahnalla

• Manuaali- tai sähköhammasharja

• Pehmeä harjaspää

• Hammasvälien puhdistus päivittäin

• Hammaslanka, hammastikku, harjatikku, hammasväliharja

• Kielen puhdistus tarvittaessa

• Kielen puhdistin, hammasharja

• Proteesien puhdistus

• Nestemäinen saippua, astianpesuaine, proteesiharja

• Hampaaton suu 

• Sideharsotaitos



Hampaiden harjaus



Hampaiden harjaus sähköhammasharjalla



Hammasvälien puhdistus



Proteesien puhdistus

• Proteesiharja, nestemäinen saippua tai 
astianpesuaine

• Proteesit kannattaa pestä lavuaarin päällä

• Voidaan käyttää myös puhdistusliuoksia ohjeen
mukaan n. 1 x vko ( Corega, Isodent, Nitradine)

• Proteesit olisi hyvä ottaa yöksi pois suusta, jotta
limakalvot saavat levätä

• PUHTAAT proteesit voidaan säilyttää
kannettomassa astiassa, jonka pohjalla on vähän
vettä. Veden vaihto päivittäin

• Vaihtoehtoisesti proteesit voidaan säilyttää yön yli
kuivana



Plakki = biofilmi = bakteerimassa

• Bakteerien muodostama vaalea kerros hampaan pinnalla

• Kovettuu syljen mineraalien vaikutuksesta hammaskiveksi

• Suuri osa suun sairauksista johtuu plakista



Hampaiden reikiintyminen 

(karies)

Hammas

Bakteerit 
(streptococcus

mutans)
Ravinto

Kuva: Hammaslääkäriliitto



Ientulehdus

• Bakteerit kiinnittyvät hampaan pinnalle aiheuttaen 

tulehdusta

• Tulehtunut ien punoittaa, turpoaa ja vuotaa herkästi 

verta

• Pahanhajuinen hengitys

Kuva: Metropoli.net



Hampaan kiinnityskudossairaus (parodontiitti)

Kuva: Oral.fi



Kuiva suu

• Kipua, kirvelyä suussa tai kielessä, punoittavat 

limakalvot

• Rohtuneet huulet

• Syöminen ja puhuminen voi tuntua hankalalta

• Muuttunut makuaisti, tai metallin maku suussa

• Pahanhajuinen hengitys

• Proteesit pysyvät huonosti

• Kuiva suu altistaa sieni-infektioille ja 

limakalvomuutoksille

• Lisää reikiintymisriskiä



Mikä avuksi?

• Janoon juodaan vain vettä

• Juodaan riittävästi

• Suuta voi kostuttaa erilaisilla kuivan suun hoitotuotteilla (geelit, suihkeet)

• Suuta voi kostuttaa myös Ceridal- tai ruokaöljyllä

• Valitse vaahtoamaton hammastahna, joka ei sisällä natriumlauryylisulfaattia

• Ksylitolipastillien imeskely voi lisätä syljen eritystä

• Pureskelua vaativa ruoka stimuloi myös syljen eritystä



Hampaat ja ravinto

• Suosi säännöllistä ateriarytmiä

• Syö muutama kunnollinen ateria

päivittäin

• Juo janojuomaksi vettä

• Makeat ja happamat tuotteet

aterioitten yhteyteen

Kuva: Hammaslääkäriliitto



Ksylitoli katkaisee happohyökkäyksen



Proxident sormisuoja / suun aukipitäjä

• Proxident sormisuoja tai suun aukipitäjä auttaa pitämään hoidettavan suuta 
auki ja estää sormeen puremista. 

• Sormisuoja on hyvä apu autettavan asiakkaan hampaiden harjauksessa 
etenkin silloin, kun autettavan suu ei pysy riittävän auki hampaiden 
harjaamista varten. Sormisuojaa sanotaan myös purutueksi jota 
hyödynnetään usein vanhuksen tai kehitysvaimmaisen suun hoidossa.

• Puhdistus: Puhdistetaan desinfiointi-liuoksella tai tiskikoneessa (alle 90°C)

• Käyttö: Mikäli tuotetta käytetään päivittäin niin suositeltava vaihtoväli on 
kuukausittain.

• Saatavilla: kahta kokoa Small ja Large

• Hinta: 7,30€

https://www.hampaille.fi/tuotekuvat/900x600/proxident_sormisuoja_suun_aukipitaja.jpg


Säännölliset suun terveystarkastukset!



KIITOS!
Tuire.kolehmainen@phhyky.fi

044 482 3318

Kuva: Ifolor.fi

mailto:Tuire.kolehmainen@phhyky.fi



