
Punkin poistaminen
Punkkiraudalla voit poistaa punkin ihmisiltä ja eläimiltä helposti, nopeasti ja 
turvallisesti. On tärkeää poistaa punkki niin pian kuin mahdollista. Tutkimus-
ten mukaan riski saada punkin levittämä bakteeritauti kasvaa huomattavasti 
punkin oltua 24 tuntia kiinni ihossa. Suurimmillaan riski on, kun punkki on 
ollut ihossa 48 tunnin ajan.

Punkin poistaminen oikealla tavalla on hyvin tärkeää jälkitautien estämiseksi.

Näin poistat punkin helposti ja oikeaoppisesti:
1. Ota punkin puremakohta hyvin esille.
2. Aseta Punkkirauta ihoa vasten.
3. Liu’uta Punkkirauta punkin alle.
4. Nosta punkki varovasti irti ihosta.
5. Desinfoi puremakohta ja Punkkirauta.

On tärkeää poistaa punkki kokonaan mukaan lukien punkin suuosat ja punkin tarttumakohdan ympärille 
erittämä kiinnittymisaine. Punkin poistamisen jälkeen puremakohta ja Punkkirauta tulisi käsitellä desinfi-
ointiaineella. Puremakohtaa tulee tarkastella seuraavien päivien ajan ja kaikki muutamaa senttiä laajemmat 
ihottumaläiskät on syytä käydä näyttämässä lääkärille.

Älä tee seuraavia asioita:
• Älä käytä teräviä pihtejä – jos punkki vahingossa puhkeaa, infektoitunut punkin sisältö voi roiskua 

iholle tai puremakohtaan ja tartuttaa ihmisen tai eläimen.

• Älä murskaa, puhkaise tai purista punkkia – puristaessa punkkia sen infektoitunut mahan sisältö voi 
siirtyä ihmiseen tai eläimeen.

• Älä pyöritä, taivuta tai kiskaise punkkia irti – pyörittäessä, taivuttaessa tai kiskaistessa punkin 
leukaosat voivat jäädä kudokseen ja aiheuttaa tulehduksen. Myös infektoituneen mahansisällön siirty-
minen voi helpottua.

• Älä käsittele punkkia paljain käsin – taudinaiheuttajat voivat päästä ihollesi.

• Älä käytä rasvaa punkin poistamiseen – tukehtuessaan punkki voi oksentaa infektoituneen mahan-
sisällön ihmiseen tai eläimeen.

• Älä käytä tulitikkua tai kuumaa neulaa punkin poistamiseen – punkki voi puhjeta, kuten terävä-
kärkisiä pinsettejä käytettäessä.

www.punkkirauta.com

Ohjeet perustuvat WHO:n (World Health Organization) ja amerikkalaisten viranomaisten (CDC, United States’ 
Centers for Disease Control and Prevention) suosituksiin sekä kansainvälisiin punkkien poistoa käsitteleviin artik-
keleihin, mm. amerikkalaisten lääkäreiden Matthew Gammonsin ja Gohar Salamin punkin poistamista käsittelevään 
artikkeliin (Gammons M & Salam G. Tick removal. Am Fam Physician, 66(4): 643-647, 2002).


