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Sterilisatsioonitehniku kompetentside vastavustabel 

Kompetents Moodul 1 Moodul 2 Moodul 3 Moodul 4 

2.1 Meditsiiniseadmete puhastamine ja desinfitseerimine 

1.Transpordib kontamineeritud 

meditsiiniseadmeid vastavalt 

kehtivatele juhenditele, järgides 

infektsioonikontrolli ja 

tööohutuse nõudeid 

1. Transpordib 

meditsiiniseadmed vastavalt 

kehtivatele juhenditele, 

järgides infektsioonikontrolli 

ja tööohutuse nõudeid ning 

kasutades ergonoomilisi 

töövõtteid. 

  4.Mõistab oma õigusi ja 

kohustusi töökeskkonnas 

toimimisel. 

2.Võtab kontamineeritud 

korduvkasutatavad 

meditsiiniseadmed osadeks 

vastavalt seadme tootjapoolsele 

puhastus ja 

desinfektsioonijuhendile; 

eelpuhastab meditsiiniseadmed 

mehaaniliselt või sobivat 

puhastusseadet (nt 

pesurdesinfektor) 

kasutades 

2. Valib vastavalt 

tööülesandele puhastus- ja 

desinfektsiooni meetodi ning 

töörežiimi. 

3. Puhastab meditsiiniseadmed 

mehaaniliselt või sobivat 

puhastusseadet (nt pesur-

desinfektor) kasutades. 

   

3.Valib puhastus-ja 

desinfektsioonimeetodi ning 

töörežiimi vastavalt 

meditsiiniseadmete 

tootjapoolsele puhastus-ja 

desinfektsioonijuhendile, 

järgides infektsioonikontrolli ja 

tööohutuse nõudeid 

2. Valib vastavalt 

tööülesandele puhastus- ja 

desinfektsiooni meetodi ning 

töörežiimi. 

3. Puhastab meditsiiniseadmed 

mehaaniliselt või sobivat 

puhastusseadet (nt pesur-

desinfektor) kasutades. 

  4.Mõistab oma õigusi ja 

kohustusi töökeskkonnas 

toimimisel. 



4.Puhastab meditsiiniseadmed 

mehaaniliselt või 

puhastusseadme abil (ultraheli-

pesur, pesur-desinfektor) 

vastavalt 

valitud meetodile 

3. Puhastab meditsiiniseadmed 

mehaaniliselt või sobivat 

puhastusseadet (nt pesur-

desinfektor) kasutades. 

5. Hooldab meditsiiniseadmeid 

vastavalt tootjapoolsele 

juhendile. 

   

5.Kasutab ettenähtud 

meditsiiniseadmete puhastus- ja 

desinfektsioonivahendeid, 

järgides vahendite ohutuskaardi 

nõudeid 

4. Kontrollib 

meditsiiniseadmete 

funktsionaalsust visuaalselt ja 

kinesteetiliselt vastavalt 

asutuses kinnitatud tööohutuse 

nõuetele. 

   

6.Kontrollib automatiseeritud 

protsessi kvaliteeti, kasutades 

kontrolltesti 

4. Kontrollib 

meditsiiniseadmete 

funktsionaalsust visuaalselt ja 

kinesteetiliselt vastavalt 

asutuses kinnitatud tööohutuse 

nõuetele. 

   

7. Transpordib 

dekontamineeritud 

meditsiiniseadmeid vastavalt 

haiglanakkustõrje standarditele, 

järgides 

infektsioonikontrolli ja 

tööohutuse nõudeid 

1.Transpordib 

meditsiiniseadmed vastavalt 

kehtivatele juhenditele, 

järgides infektsioonikontrolli 

ja tööohutuse nõudeid ning 

kasutades ergonoomilisi 

töövõtteid. 

   

2.2 Meditsiiniseadmete funktsionaalsuse kontroll ja hooldamine 

1.Kuivatab pestud ja 

desinfitseeritud 

meditsiiniseadmed vastavalt 

asutusesisesele tööjuhendile 

5. Hooldab meditsiiniseadmeid 

vastavalt tootjapoolsele 

juhendile. 

   

2.Kontrollib meditsiiniseadmete 

puhtust ja terviklikkust 

visuaalselt 

4. Kontrollib 

meditsiiniseadmete 

funktsionaalsust visuaalselt ja 

kinesteetiliselt vastavalt 

   



asutuses kinnitatud tööohutuse 

nõuetele. 

3.Testib meditsiiniseadmete 

funktsionaalsust; hindab 

meditsiiniseadmete 

kasutuskõlblikkust vastavalt 

ettenähtud 

funktsioonile; kõrvaldab 

kulunud ja kahjustatud, sh 

korrodeerunud 

meditsiiniseadmed kasutuselt 

3. Puhastab meditsiiniseadmed 

mehaaniliselt või sobivat 

puhastusseadet (nt pesur-

desinfektor) kasutades. 

4. Kontrollib 

meditsiiniseadmete 

funktsionaalsust visuaalselt ja 

kinesteetiliselt vastavalt 

asutuses kinnitatud tööohutuse 

nõuetele. 

   

4. Hooldab meditsiiniseadmeid 

vastavalt tootjapoolsele 

juhendile 

5. Hooldab meditsiiniseadmeid 

vastavalt tootjapoolsele 

juhendile. 

   

2.3.Meditsiiniseadmete komplekteerimine ja pakendamine 

1. Paneb meditsiiniseadmed 

kokku vastavat tootjapoolsele 

juhendile 

 1.Komplekteerib  

meditsiiniseadmed vastavalt 

meditsiiniseadmete 

nimetusele, kasutaja 

tellimusele ja asutuses 

kehtestatud korrale. 

  

2. Komplekteerib 

meditsiiniseadmed vastavalt 

meditsiiniseadmete nimetustele, 

kasutaja tellimusele ja asutuses 

kehtestatud korrale 

 1.Komplekteerib  

meditsiiniseadmed vastavalt 

meditsiiniseadmete 

nimetusele, kasutaja 

tellimusele ja asutuses 

kehtestatud korrale. 

  

3. Hindab pakkematerjali 

kasutuskõlblikkust; valib 

pakkematerjali ja 

pakendamismeetodi, arvestades 

sterilisatsioonimeetodit, 

komplekti suurust ja kaalu ning 

kasutaja tellimust; pakib 

 2. Pakendab ja markeerib 

meditsiiniseadmed vastavalt 

seadme suurusele ja tellija 

vajadusele. 

  



meditsiiniseadmed vastavalt 

valitud 

meetodile 

4. Markeerib komplekteeritud ja 

pakitud komplekti, märkides 

vähemalt steriilsuse säilivuse 

aja 

 2.Pakendab ja markeerib 

meditsiiniseadmed vastavalt 

seadme suurusele ja tellija 

vajadusele. 

  

5. Hindab visuaalselt 

kinnitusmeetodi kvaliteeti; 

kontrollib pakendatud 

komplekti terviklikkust ja 

markeeringut 

 2. Pakendab ja markeerib 

meditsiiniseadmed vastavalt 

seadme suurusele ja tellija 

vajadusele. 

  

6. Varustab komplekteeritud 

meditsiiniseadmed 

sterilisatsiooniprotsessi 

kontrolli-indikaatoritega, 

arvestades 

kasutusele võetavat 

sterilisatsioonimeetodit ja -

tsüklit 

 3. Koostab komplekteeritud 

pakendile nõuetele vastava 

dokumentatsiooni ja lisab 

sterilisatsiooniprotsessi 

kontroll-indikaatorid. 

1. Steriliseerib 

meditsiiniseadmed 

vastavalt juhendile. 

 

7. Dokumenteerib tegevused 

vastavalt asutuses kehtestatud 

korrale 

 3. Koostab komplekteeritud 

pakendile nõuetele vastava 

dokumentatsiooni ja lisab 

sterilisatsiooniprotsessi 

kontroll-indikaatorid. 

1. Steriliseerib 

meditsiiniseadmed 

vastavalt juhendile. 

4.Mõistab oma õigusi ja 

kohustusi töökeskkonnas 

toimimisel. 

2.4 Meditsiiniseadmete steriliseerimine 

1. Hindab sisselülitamise 

järgselt sterilisaatori tehnilist 

korrasolekut ja funktsionaalsust, 

kasutades selleks 

spetsiaalset testi 

  1. Steriliseerib 

meditsiiniseadmed 

vastavalt juhendile. 

 

2. Kontrollib steriliseeritavate 

meditsiiniseadmete pakendite 

terviklikkust ja märgistust enne 

sterilisaatorisse 

  1. Steriliseerib 

meditsiiniseadmed 

vastavalt juhendile. 

 

 



panemist; koostab sterilisaatori 

laadungi lähtuvalt 

pakkematerjalidest ja 

meditsiiniseadme 

steriliseerimismeetodi/- 

temperatuuri vajadusest; 

dokumenteerib sterilisaatori 

laadungi vastavalt asutuses 

kehtivale korrale; enne 

sterilisaatori käivitamist 

kontrollib 

sterilisatsiooniprotsessi 

parameetreid sterilisaatori 

ekraanil või väljatrükil; jälgib 

sterilisatsiooniprotsessi 

vastavust parameetritele 

3. Valib sterilisatsioonimeetodi 

ja -programmi vastavalt 

steriliseeritava 

meditsiiniseadme ja pakendi 

materjalile. 

  1. Steriliseerib 

meditsiiniseadmed 

vastavalt juhendile. 

 

4. Kontrollib ja hindab 

sterilisatsiooniprotsessi 

kvaliteeti, kasutades keemilisi 

ja/või bioloogilisi 

kasutuskõlblikke 

indikaatoreid; dokumenteerib 

tulemused vastavalt asutuses 

kehtestatud korrale 

  1. Steriliseerib 

meditsiiniseadmed 

vastavalt juhendile. 

4.Mõistab oma õigusi ja 

kohustusi töökeskkonnas 

toimimisel. 

5. Sterilisatsiooniprotsessi 

lõppedes eemaldab 

steriliseeritud pakendid 

sterilisaatorist, järgides 

haiglanakkustõrje 

standardite ja tööohutuse 

  1. Steriliseerib 

meditsiiniseadmed 

vastavalt juhendile. 

2. Lõpetab 

sterilisatsiooniprots

essi vastavalt 

 



nõudeid; hindab visuaalselt 

pakendite seisundit; vigastatud 

pakendi korral alustab 

dekontaminatsiooni alates 

pakendamisest uuesti 

asutuses 

kehtestatud korrale 

6. Protsessi lõppedes kontrollib 

sterilisatsioonitsükli tulemust, 

sh keemilisi indikaatoreid; 

säilitab 

sterilisatsiooniprotsessi andmed 

vastavalt asutuses kehtivale 

korrale 

  1. Steriliseerib 

meditsiiniseadmed 

vastavalt juhendile. 

4.Mõistab oma õigusi ja 

kohustusi töökeskkonnas 

toimimisel. 

7. Sorteerib, ladustab ja 

väljastab või transpordib 

kliendile steriliseeritud 

pakendid ja meditsiiniseadmed, 

järgides 

infektsioonikontrolli ja 

tööohutuse nõudeid 

1.Transpordib 

meditsiiniseadmed vastavalt 

kehtivatele juhenditele, 

järgides infektsioonikontrolli 

ja tööohutuse nõudeid ning 

kasutades ergonoomilisi 

töövõtteid. 

 1. Steriliseerib 

meditsiiniseadmed 

vastavalt juhendile. 

 

8. Dokumenteerib tegevused 

vastavalt asutuses kehtestatud 

korrale 

  1. Steriliseerib 

meditsiiniseadmed 

vastavalt juhendile. 

4.Mõistab oma õigusi ja 

kohustusi töökeskkonnas 

toimimisel. 

 


