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Asia: Vetoomus nro 0637/2008, Pawel Szczepanski, Puolan kansalainen, ja yksi 
allekirjoittanut, turvallisista kertakäyttöruiskuista

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä työskentelee Poznanin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa 
(University of Medical Science). Hän korostaa, että lääketieteen kehittymisestä ja 
terveydenhuoltoon liittyvien infektioiden erityisen seurantaverkoston (HELICS) avulla 
toteutetusta yhteistyöstä huolimatta hoidosta aiheutuvat sairaudet aiheuttavat vakavia 
ongelmia kaikkialla maailmassa. Hänen mielestään kertakäyttöruiskut, joiden muoto 
mahdollistaa infektion välittymisen, ovat yksi syy ongelmiin. Hän viittaa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 21 päivänä huhtikuuta 2004 antamaan 
asetukseen (EY) N:o 851/2004 tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen 
perustamisesta sekä säädöksiin, joilla määrätään keskuksen tehtävät, ja pyytää näin ollen 
Euroopan parlamenttia varmistamaan, että tähän vakavaan kansanterveyttä uhkaavaan 
ongelmaan puututaan.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 16. lokakuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. helmikuuta 2009

Vetoomuksen esittäjät väittävät, että kertakäyttöruiskuissa on suunnitteluvirhe. Väitetty virhe 
koskee ruiskuja, joiden männän halkaisija on samankokoinen tai hiukan (noin 0,1–0,2 mm) 
pienempi kuin ruiskun sylinterin sisähalkaisija. Vetoomuksen esittäjät kertovat tämän 
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tyyppisen rakenteen mahdollistavan männän kosketuksen ruiskun sylinterin steriiliin 
sisäpintaan. Vetoomuksen esittäjien mukaan valmisteltaessa injektiota nestemäistä lääkettä, 
kuten antibiootteja, käyttäen mäntää on liikutettava edes takaisin useita kertoja. Tällöin mäntä 
saattaa jossain tilanteessa tulla vedetyksi ulos ja saastua, jos sitä esimerkiksi kosketetaan 
kädellä. Jos saastunut mäntä työnnetään takaisin sylinteriin, se saastuttaa sylinterin 
sisäpinnan, joka vuorostaan saastuttaa ruiskun sisältämän lääkkeen. Vetoomuksen esittäjät 
väittävät, että tämä voi johtaa muun muassa C-hepatiittiviruksen (HCV) tarttumiseen.

Vetoomuksen esittäjät kertovat esittäneensä asian Puolan viranomaisille tuloksetta. Nyt he 
vetoavat Euroopan parlamenttiin, jotta se ryhtyisi kaikkiin tarvittaviin toimiin virheellisten 
ruiskujen markkinoilta vetämiseksi EU:n jäsenvaltioissa.

Huomautuksia 

Vetoomus voitaisiin tulkita kirjaimellisesti pyynnöksi vetää tuotteita markkinoilta. On 
kuitenkin huomattava, että ainoastaan jäsenvaltiot voivat "vetää markkinoilta" mahdollisesti 
haitallisia lääkinnällisiä laitteita. Jäsenvaltioiden vastuu perustuu lääkinnällisistä laitteista 
annetun direktiivin 93/42/ETY 8 artiklaan ja 14 artiklan b kohtaan. Jos vetoomus tulkitaan 
kirjaimellisesti, Euroopan parlamentti tai mikään muukaan EU:n toimielin ei ole tämän 
vetoomuksen oikea vastaanottaja. EU:n toimielimillä ei ole toimivaltuuksia vetää kyseisiä 
tuotteita markkinoilta. Jos väitetty uhka on todellinen, asiaan puuttuminen on jäsenvaltioiden 
vastuulla.

Vetoomus voidaan tulkita myös pyynnöksi muuttaa EU:n lainsäädäntöä tämän tyyppisten 
infektioiden ehkäisemiseksi. Tämä pyyntö olisi perusteltu, jos voimassa olevassa EU:n 
lainsäädännössä ei huomioitaisi riittävällä tavalla vetoomuksessa kuvattua uhkaa. Uhka on 
kuitenkin huomioitu voimassa olevassa EU:n lainsäädännössä tyydyttävällä tavalla. 
Direktiivin 93/42/ETY liitteen I 7.2 kohdassa todetaan: "Laitteet on suunniteltava, 
valmistettava ja pakattava siten, että vähimmäistetään kuljetukseen, varastointiin ja käyttöön 
osallistuvalle henkilöstölle sekä potilaille vieraiden aineiden ja jäämien aiheuttama riski, 
tuotteen käyttötarkoituksen mukaan." Saman liitteen 13.1 kohtaan sisältyy säännöksiä laitteen 
turvallisen käytön varmistamiseksi toimitettavista tiedoista. Koska on mahdotonta laatia 
erillisiä säännöksiä useista tuhansista lääkinnällisistä laitteista, Euroopan unioni ei voi asettaa 
tämän konkreettisempia vaatimuksia kullekin tuotetyypille. Näin ollen se ei voi tehdä 
enempää lainsäädännön tasolla.

Vetoomus voidaan tulkita myös pyynnöksi muuttaa asiaa koskevaa yhdenmukaistettua 
standardia siltä osin kuin yhdenmukaisten standardien kehittäminen tapahtuu Euroopan 
unionin valvonnassa. Asiaa koskee standardi EN ISO 7886-1:1997 "Sterile hypodermic 
syringes for single use – Part 1: Syringes for manual use (ISO 7886-1:1993, including 
Technical Corrigendum 1:1995)". Komission yksiköt ovat tarkistaneet standardin sisällön  
Standardin 12.1 kohdassa todetaan, että mäntää ei tulisi voida helposti vetää ulos sylinteristä. 
Näin ollen keskeisin vaatimus, jonka tarkoituksena on estää männän steriilin osan joutuminen 
kosketuksiin käsien kanssa, on otettu standardissa huomioon. Vastaavasti 16.3 kohdan 
f alakohdassa edellytetään valmistajalta tietoja pakkauksen sisällön käsittelystä, 
säilyttämisestä ja kuljettamisesta. Kaikki voitava on siis tehty myös standardisoinnin tasolla. 
Komissio aikoo kuitenkin kehottaa Euroopan standardointikomiteaa tutkimaan standardin 
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seuraavan tarkistuksen yhteydessä olisiko standardiin mahdollista lisätä kohta, joka koskee 
tilanteita, joissa mäntä tulee vedetyksi ulos ruiskun sylinteristä.

Komission yksiköt tunnustavat, että terveydenhuollon ammattilainen saattaa siirtää 
käsivälitteisen infektion (stafylokokki-infektion) potilaaseen, jos hän koskettaa ruiskun 
mäntää käsin. Tämän vuoksi komissio laatii parhaillaan tiedonantoa ja ehdotusta neuvoston 
suositukseksi potilasturvallisuudesta ja hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisemisestä ja 
valvonnasta, jossa muun muassa suositellaan jäsenvaltioille erityisten toimenpiteiden 
käyttöönottoa hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisemiseksi ja valvomiseksi.

Sen sijaan on erittäin epätodennäköistä, että vetoomuksen esittäjien kuvaama ruiskun 
epäasiamukainen käyttö voisi johtaa C-hepatiittiviruksen (HCV) tarttumiseen. HCV leviää 
pääasiassa suoran verikontaktin välityksellä. HCV:n on useissa yhteyksissä todettu tarttuvan 
verensiirroissa, joissa verta ei ole tutkittu HCV-infektion varalta, riittämättömästi steriloitujen 
neulojen, ruiskujen tai muiden lääkinnällisten laitteiden uudelleenkäytön yhteydessä sekä 
huumeidenkäyttäjien käyttäessä yhteisiä neuloja. HCV voi tarttua myös muulla tavoin, kuten 
ihon kautta tapahtuvien toimenpiteiden yhteydessä, jos käytettyjä laitteita ei ole steriloitu 
asianmukaisesti. HCV ei sen sijaan leviä tavanomaisessa kosketuksessa (1). Kaikki tunnetut 
tapaukset, joissa HCV on tarttunut terveydenhuollon yhteydessä, liittyvät kirurgisiin 
toimenpiteisiin tai vääriin injektiokäytäntöihin (injektiolaitteiden uudelleenkäyttöön tai 
moniannosruiskepullojen käyttöön) (2, 3, 4, 5, 6 ja 7). HCV-tartuntatapaukset ovat siis 
yhteydessä kosketukseen veren tai muiden kehon nesteiden kanssa, eivät käsikosketukseen. 
Näin ollen tartunnalta voidaan välttyä terveydenhuollon ammattilaisten asianmukaisella 
toiminnalla.

Johtopäätös

Asia ei edellytä toimenpiteitä EU:n toimielimiltä. Euroopan standardointikomitea tutkii onko 
asiaa koskevaan standardiin aiheellista lisätä kohtaa, joka velvoittaisi valmistajat varoittamaan 
käyttäjiä työntämästä ruiskun mäntää takaisin sylinteriin sen ulosvetämisen jälkeen. On 
jäsenvaltioiden asia tarkistaa, että markkinoilla olevat yksittäiset ruiskut täyttävät lakien 
vaatimukset ja ovat turvallisia. Tässä kuvatut toimet eivät ratkaise HCV-tartunnan ongelmaa, 
joka on yhteydessä kosketukseen veren tai muiden kehon nesteiden kanssa.
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