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Hepatiitti B, potilastiedote 1.7.2004 
 
Potilastiedote ja käyttäytymissäännöt. Tartuntasuojalääkärien tartuntavaaratiedote. 
 
Mikä hepatiitti B on? 
Sinulla on hepatiitti B -virusinfektio, joka aiheuttaa maksatulehduksen. Hepatiitti B -
infektiota esiintyy kaikkialla maailmassa, ja joissakin maissa se on hyvin yleinen. Noin 
puolella kaikista tartunnan saaneista aikuisista ei ole lainkaan oireita. Jos oireita ilmenee, niitä 
ovat akuuttivaiheessa yleensä pahoinvointi, ruokahaluttomuus, väsymys, epämääräiset 
vatsakivut, yleinen särky kehossa ja kuume. Myös kutinaa esiintyy, ja iho ja silmänvalkuaiset 
alkavat kellertää. Jos tartunnan saanut on aikuinen, tauti paranee useimmissa tapauksissa 
kokonaan muutamassa kuukaudessa. Jos tartunnan saa lapsena, on suurempi vaara, että 
tulehdus pitkittyy (muuttuu krooniseksi). 
 
Tartuntatiet 
Hepatiitti B tarttuu niin, että tartunnan sisältävää verta pääsee limakalvolle tai 
vahingoittuneelle iholle, mikä voi tapahtua perheen sisällä läheisessä kosketuksessa. Ne 
perheenjäsenet/läheiset, joiden katsotaan tarvitsevan rokotuksen, saavat sen maksutta. 
Tartuntaa kantava äiti voi tartuttaa viruksen lapseensa synnytyksessä tai harvinaisissa 
tapauksissa aiemmin raskauden aikana. Infektio voi siirtyä myös sukupuolisessa 
kanssakäymisessä. Tartunnan voi saada myös hepatiitti B -tartuntaa kantavan henkilön kanssa 
yhdessä käytetyistä injektiovälineistä. 
 
Raskaus ja synnytys 
Tartuntaa kantava äiti voi tartuttaa lapsensa synnytyksen yhteydessä. Siksi tulevan äidin on 
ilmoitettava tartunnasta kätilölle ensimmäisellä käynnillään äitiysneuvolassa 
(mödravårdscentralen). Lapsi rokotetaan heti synnytyksen jälkeen, ja hänelle annetaan 
ensimmäisen elinvuoden aikana lisärokotuksia hepatiitti B -infektion estämiseksi. 
 
Hygieniaohjeet 
• Laita aina side pienenkin haavan päälle. Jos joku auttaa sinua, hänen on käytettävä 
muovikäsineitä. Paketoi verinen materiaali huolellisesti, ennen kuin hävität sen. Esimerkiksi 
lattialle roiskunut veri on kuivattava Klorinilla/Virkonilla tai muulla vastaavalla 
desinfiointiaineella.  
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äyttäytymissäännöt 
takäynneillä ja näytteenotoissa, jotka hoitava lääkäri katsoo 

rveyden- tai hammashoidossa sinun on kerrottava, että veressäsi on tartunnan 

rtasi joutuu jonkun toisen silmään, nenään tai suuhun, kohtaa on huuhdeltava 

nulla on 

ten partahöylää, partakonetta tai 

ausaineita suonensisäisesti, sinun on käytettävä omia ruiskuja ja neuloja 
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enpiteeseen, jossa 
 niin, 

si ennen yhdyntää, että sinulla on hepatiitti 

uuni (hänellä ei ole 

le lääkärillesi, jos sinulla on kumppani tai perheenjäsen, joka saattaa 

i kudosta siirrännäistä varten.
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• Sinun on käytävä uusin
tarpeellisiksi.  
• Käydessäsi te
aiheuttajaa. 
• Jos sinun ve
vedellä. Verelle altistunut iho voidaan vesihuuhtelun jälkeen desinfioida esimerkiksi 
klooriheksidiinispriillä. Sinun on ilmoitettava verellesi altistuneelle henkilölle, että si
hepatiitti B -tartunta ja että hänen on heti otettava yhteyttä terveyskeskukseen tai 
infektiovastaanottoon mahdollista rokottamista varten. 
• Älä käytä muiden kanssa yhteisiä hygieniavälineitä, ku
hammasharjaa. 
• Jos käytät huum
etkä saa antaa muiden käyttää niitä. Et saa käyttää yhteistä sekoituskuppia, ja injektioväline
on säilytettävä niin, että ne eivät aiheuta tartuntavaaraa muille.  
• Et saa ottaa tatuointeja tai reikiä korviin tai mennä muuhun toim
käytetään teräviä välineitä ja jossa voi syntyä verenvuotoa. Jos haluat kuitenkin tehdä
sinun on kerrottava, että sinulla on hepatiitti B.  
• Sinun on ilmoitettava tulevalle seksikumppanille
B. Tämä koskee yhdyntää, jonka aikana penis on emättimessä, peräsuolessa tai suussa, ja 
muuta seksuaalista toimintaa, jossa on tartunnan leviämisen vaara.  
• Käytä kondomia suojaamaan tartunnalta, jos kumppanisi ei ole imm
ollut tautia eikä häntä ole rokotettu hepatiitti B:tä vastaan). Kondomia on käytettävä koko 
yhdynnän ajan.  
• Ilmoita hoitaval
tarvita rokotuksen hepatiitti B:tä vastaan. 
• Et saa luovuttaa verta, spermaa, elimiä ta
Sinuun tarttunut tauti on tartuntasuojalain (smittskyddslagen) mukaan ylei
olet velvollinen noudattamaan lääkärisi antamia käyttäytymissääntöjä. Voit halutessasi pyytää
tartuntasuojalääkäriä harkitsemaan käyttäytymissääntöjen muuttamista sinun tapauksessasi. 
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