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BioMag-laboratorion toiminta- ja turvallisuusohjeet tutkijoille

OHJEIDEN TARKOITUS
Näiden ohjeiden tarkoitus on turvata hyvien tutkimusperiaatteiden toteutuminen sekä
tutkittavien henkilöiden hyvinvointi, edut ja oikeudet BioMag-laboratoriossa tehtävissä
tutkimuksissa.

PERUSTA
Toiminnan ja turvallisuuden pohjana on voimassaoleva lainsäädäntö.
Lisäksi sovelletaan yleistä HUS-ohjeistusta, joka sisältää mm: tutkimuslupamenettelyn, sekä
BioMag-laboratorion ohjeita.

VASTUU
Tutkimusryhmän johtaja ja jokainen tutkimustyöhön osallistuva vastaa osaltaan tutkimuksen
asianmukaisesta, turvallisesta ja pätevästä suorittamisesta. Kaikkien lupien hankkiminen on
aina tutkijoiden omalla vastuulla.

TIETOSUOJA JA TIETOTURVA
Tietosuojaa ja tietoturvaa koskevat HUS:n ohjeet ovat saatavilla HUS intranetissä
(http://intra.hus.fi/) ja niitä voi myös pyytää BioMag-laboratorion sihteeriltä. Mm.
potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot, kuten muutkin potilaan hoitoon liittyvät tiedot ovat
salassapidettäviä eikä niitä saa antaa tiedoksi sivullisille ilman potilaan yksilöityä kirjallista
suostumusta.

UUDEN TUTKIMUKSEN ALOITTAMINEN
Uutta tutkimushanketta suunnittelevan tulee sopia tapaaminen laboratoriopäällikön kanssa.

Eettiseltä kannalta tutkimustatoimintaa koskevat säännöt ja ohjeet on soveltuvilta osin
lueteltu HUS intranetissä ja luetteloa voi myös pyytää BioMag-laboratorion sihteeriltä.

Tutkimusta varten on hankittava HUS:n tutkimuslupa, jonka hakemisessa tarvittavat
lomakkeet ja tarkemmat ohjeet niiden täyttämiseksi ovat saatavilla HUS intranetissä ja niitä
voi myös pyytää BioMag-laboratorion sihteeriltä.

Avaimen BioMag-laboratorioon saa laboratoriopäällikön luvalla sihteeriltä
yhteystietolomakkeen täyttämisen jälkeen.

Kaikilla terveydenhuollon laitteiden käyttäjillä on oltava turvallisen käytön vaatima koulutus ja
kokemus. Laitteen käyttö- ja turvaohjeisiin on perehdyttävä ennen käyttöä.

TUTKIMUKSEN AIKANA
Internetissä on laboratorion käytön lähtökohdan muodostava varausjärjestelmä.
Järjestelmään tutkimusta varten tehdyn varauksen ohittaa kuitenkin potilastyölääkärin
akuutiksi arvioima käyttötarve. Varausjärjestelmän käytön opastaa laboratorion



sairaanhoitaja tai laboratorioinsinööri. Tehdyn varauksen osoittautuessa tarpeettomaksi on
se pian poistettava ja vapautuneesta ajasta tiedotettava sähköpostiosoitteeseen
biomag-users@biomag.hus.fi, jotta aika mahdollisimman hyvin tulee muiden käytettäväksi.

Jokaisesta mittauksesta tulee tehdä merkintä laitteiston mittauspäiväkirjaan. Lisäksi voidaan
kirjata laitteistoon liittyviä huomioita.

Mitattavien henkilöiden tiedot ilmoitetaan BioMag-laboratorion sairaanhoitajalle sairaalan
vakuutusmenettelyyn liittämistä varten. Tarkemmat ohjeet antaa sairaanhoitaja.

HUS-työsuhteessa ulkoisen rahoittajan (mm. EU, Tekes) hankkeessa työskentelevän tulee
noudattaa työajanseurantaohjetta, joka on saatavilla HUS intranetissä ja sitä voi myös pyytää
BioMag-laboratorion sihteeriltä.

Tutkittavan terveyteen liittyvissä, sekä välitöntä arviointia vaativissa että vähemmän
kiireellisissä kysymyksissä tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä tutkimuksen vastuulääkäriin ja
tarvittaessa laboratoriopäällikköön. Henkeä uhkaavalta vaikuttavissa tilanteissa tulee
kuitenkin hälyttää paikalle elvytysryhmä (ks. Avunhälytyspuhelinnumerot).

Laitevioista ja niiden epäilyistä on ensitilassa ilmoitettava laboratorioinsinöörille tai
laboratoriopäällikölle.

Avotulenteko ja kynttilöiden polttaminen HUS:n tiloissa on kielletty.

AIVOJEN MAGNEETTISTIMULAATIOTUTKIMUKSET
Aivojen magneettistimulaatiolaitteiden käytössä noudatetaan seuraavissa julkaisuissa
esitettyjä turvallisuussuosituksia:
· Rossi S., et al: The Safety of TMS Consensus Group 1. Safety, ethical considerations,

and application guidelines for the use of transcranial magnetic stimulation in clinical
practice and research. Clinical Neurophysiology 120, 2008-2039 (2009). (Liite 1)

· Wassermann E.M: “Risk and safety of repetitive transcranial magnetic stimulation: report
and suggested guidelines from the International Workshop on the Safety of Repetitive
Transcranial Magnetic Stimulation, June 5–7, 1996”, Electroenceph. Clin. Neurophysiol.
108(1), 1–16 (1998). (Liite 2)

MEG- JA MKG-LAITTEET JA MAGNEETTISETI SUOJATUT HUONEET
Kun tutkittava on suljetussa magneettisesti suojattussa huoneessa yksin, ei tutkija saa
poistua huoneen luota.

MEG- tai MKG-mittalaitteen kanteen ei tavallisen tutkimuskäytön yhteydessä pidä koskea.

Voimakkaiden mekaanisten iskujen kohdistamista MEG- ja MKG-mittalaitteisiin tulee välttää
eikä mittausyksikön pintaan saa missään tapauksessa tehdä yhtään reikää.



Vaihdettaessa MEG-mittalaitteen asentoa istuen tutkittavan ja makuulla tutkittavan
mittaamiseen tarkoitettujen asentojen välillä ei potilastuoli saa olla laitteessa.
Tutkittavan saa asettaa MEG-mittausyksikköön vain silloin, kun vihreä OK-valo palaa
jatkuvasti mittausasennon osoitinnäytössä takaseinällä suojahuoneen sisällä.

Pään- ja kehonpaikannuskelojen (ns. HPI- ja TPI-kelat, vastaavasti) kiinnittämiseen ei saa
käyttää johtavaa elektrodipastaa.

Magneetit voivat aiheuttaa vahinkoa MEG- ja MKG-mittalaitteille ja magneettisesti suojatuille
huoneille, minkä vuoksi niitä ei saa tuoda suojahuoneiden lähelle.

Magneettiset esineet aiheuttavat häiriöitä MEG- ja MKG-mittauksiin, minkä vuoksi niiden
tuomista suojahuoneeseen ja erityisesti laitteiden antureiden lähelle tulee välttää. Tarkempi
ohjeistus asiasta löytyy MEG- ja MKG-laitteiden käyttöohjeista.

Matkapuhelimet ja muut radiotaajuuksilla toimivat laitteet voivat häiritä MEG- ja MKG-laitteilla
tehtäviä mittauksia, minkä vuoksi niiden pitämistä päällä magneettisesti suojattujen
huoneiden läheisyydessä tulee välttää tutkimusten aikana.

HELIUM
Laboratorion MEG- ja MKG-laitteissa on niiden käyttössä ollessa sisällä nestemäistä
heliumia, jonka lämpötila on erittäin alhainen, n. -269 °C. Helium poistuu laitteista vähitellen
kaasuna, joka kerätään talteen, ja laitteiden ylläpitoon sisältyy säännöllinen nesteheliumin
lisäys.

Helium on ilmaa kevyempi väritön ja hajuton jalokaasu, jolla ei tiedetä olevan myrkyllisiä
vaikutuksia. Helium-kaasun korkea pitoisuus hengitettävässä ilmassa voi kuitenkin aiheuttaa
tukehtumisen. Mikäli suojahuoneen tai laboratorion ilmatilaan tulee laitteistosta näkyvästi
helium-kaasua, tulee tutkittava ja muut lähellä olevat henkilöt ohjata rauhallisesti mutta
ripeästi etäämällä oleviin tiloihin, esimerkisi suojahuoneiden lähellä olevaan tunneliin.

Laboratoriossa mahdollisesti olevaa nesteheliumin varastosäiliötä ei saa kallistaa tai kaataa.

JULKAISEMINEN
BioMag-laboratorion laitteistolla tehtyyn tutkimukseen perustuvissa tieteellisissä julkaisuissa
on ainakin yhdelle kirjoittajista merkittävä myös BioMag-laboratorion osoite.

HENKILÖTURVALLISUUTEEN LIITTYVIÄ VARUSTEITA T-KERROKSESSA
- Defibrillaattori
- Elvytyspakki sekä lapsille että aikuisille
- Hapen ja ilman seinäliitännät
Lisätietoja varusteista antaa laboratorion henkilökunta.



AVUNHÄLYTYSPUHELINNUMEROT BIOMAG-LABORATORIOSSA (24x7):

· Elvytysryhmä:
- laboratorion lankapuhelimista numerossa 64112 (varanumero: 60252)
- myös puh 050-4287600.

· Yleinen hätänumero laboratorion lankapuhelimista numerossa 0112.
· Henkilöturvallisuushälytykset ja kulku-/lukkoasiat (Turvakeskus):

- laboratorion lankapuhelimista numerossa 75400
- tai puh 09-47175400.

· Kiinteistöön liittyvät hälytykset:
- laboratorion lankapuhelimista numerossa 74800
- tai puh 09-47174800

BIOMAG-LABORATORION YHTEYSTIETOJA:
- Sihteeri Eini-Marie Majavirta, sposti eini.majavirta@hus.fi, puh 09-47175780
- Sairaanhoitaja Suvi Lehto, sposti suvi.lehto@hus.fi,

puh 09-47175696  tai 050- 4670896
- Laboratorioinsinööri Juha Montonen, sposti juha.montonen@hus.fi,

puh 09-47175541 tai 050-5922224
- Laboratoriopäällikkö Jyrki Mäkelä, sposti jyrki.makela@hus.fi,

puh 09-47172096 tai 050-4279051
- Telefax: 09-47175781
- Katuosoite: Haartmaninkatu 4, 00290 Helsinki

                 (Meilahden sairaala, Laboratoriosiipi, P- ja T-kerros)
- Postitusosoite: BioMag-laboratorio, PL 340, 00029 HUS

mailto:eini.majavirta@hus.fi
mailto:suvi.lehto@hus.fi
mailto:juha.montonen@hus.fi
mailto:jyrki.makela@hus.fi

