
Antimikrobiset suuvedet vähentävät oikein 
käytettyinä suun mikrobeja ja ientulehdusta

Ientulehdusta sairastaa lähes kol-
me neljästä suomalaisesta. Kah-
della kolmesta aikuisesta tämä
on jo heikentänyt hampaiden
kiinnitystä ja aiheuttanut tulehtu-
neita ientaskuja, jotka ovat riski
sydämen ja verenkierron tervey-
delle. Kuitenkin ientulehduksen
voisi useimmiten ehkäistä riittä-
vällä päivittäisellä hampaiden
puhdistuksella. Valitettavasti sit-
keän bakteeribiofilmin poistami-

nen erityisesti hammasväleistä on
vaikeaa. Puhdistuksen tehoa voi
kuitenkin parantaa käyttämällä li-
säapuna antimikrobista suuvettä.

Suuvesiä ja niiden erilaisia vai-
kuttavia aineita on tutkittu jo
vuosikymmenien ajan. Antimikro-
bisista suuvesistä eniten tutkittuja
ja käytettyjä ovat klooriheksidii-
niä sisältävät suuvedet, tina- ja
amiinifluorideja sisältävä Meridol
sekä eteerisiä öljyjä sisältävät Lis-
terine-suuvedet. Klooriheksidiini-
suuvesiä suositellaan vain lyhytai-
kaiseen käyttöön 2–3 viikoksi,
kun suun puhdistus on vaikeutu-
nut esimerkiksi suun alueen leik-
kausten jälkeen. Klooriheksidiini
on tehokas, mutta aiheuttaa ma-
kuhäiriöitä ja hampaiden ja kielen
värjäytymistä. Myös Meridol-suu-
vesi värjää hampaita. Listerine-
suuvesistä on eniten pitkäaikaisia
tutkimuksia ja yli 50 vuoden laaja
käyttökokemus päivittäisessä käy-
tössä. Se ei myöskään värjää ham-
paita eikä lisää hammaskiveä.

Tutkimusten mukaan tehok-
kaat antimikrobiset suuvedet vä-
hentävät syljen mikrobeja, ham-
paiden pinnalle muodostuvaa
bakteeribiofilmiä, ientulehdusta
sekä aftojen esiintymistä, vai-
keusastetta ja oireita. Suun mik-

robien vähentäminen vähentää
myös hampaiden reikiintymistä,
ja erityisesti suuveden fluori on
tehokas reikiintymisen ehkäisijä. 

Tutkimuskatsauksessa tarkas-
teltiin perusteellisesti myös suu-
vesien sisältämän alkoholin ja
suusyövän väitettyä yhteyttä. Tie-
detään, että runsas alkoholin juo-
minen tupakan ohella lisää usei-
den syöpälajien riskiä. Alkoholi-
juomien syöpäriskin katsotaan
liittyvän alkoholin aineenvaih-
duntaan elimistössä mm. maksan
kautta. Monissa alkoholijuomis-
sa on vierasaineina käymisen ai-
kana syntyneitä syöpävaarallisia
aineita, kuten nitrosamiineja ja
etyylikarbamaattia. Alkoholijuo-
mat lisäävät suusyövän riskiä eri-
tyisesti henkilöillä, joilla on huo-
no suuhygienia, sillä suun mikro-
bit tuottavat alkoholista syöpä-
vaarallista asetaldehydiä. Huuh-
tominen antimikrobisella suuve-
dellä vähentää asetaldehydin
tuottoa vähentämällä suun mik-
robeja. Uusimman tiedon mu-
kaan myös papilloomavirukset
ovat osallisia limakalvosyöpien
synnyssä. Toistaiseksi ei kuiten-
kaan ole tutkimustuloksia siitä,
vähentävätkö antimikrobiset suu-
vedet papilloomaviruksia suussa.
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Taulukko 1. Päivittäin käytettävältä 

suuvedeltä toivottavia ominaisuuksia.

• Sisältää fluoria

• Vähentää plakin kasvua ja ientulehdusta

• Vaikuttaa myös jo muodostuneeseen 

plakkiin

• Tehoaa viruksiin, bakteereihin ja sieniin, 

mutta ei aiheuta mikrobitasapainon 

muutoksia tai resistenssiä

• Ei aiheuta eroosiota

• Ei aiheuta värjäytymiä

• On hyvin siedetty

• Ei aiheuta makuhäiriöitä

• Ei reagoi hammastahnan  

sisältämien eri aineiden kanssa

Antimikrobiset suuvedet vähentävät suun mikrobeja, bakteeribiofilmiä hampaissa ja ientulehduksen
kehittymistä. Niillä voidaan täydentää suun ja hampaiden puhdistusta. Eniten tutkimuksia päivittäi-
sessä käytössä on Listerine-suuvesistä, jotka eivät värjää hampaita tai aiheuta makuhäiriöitä. Suuve-
sillä ja suusyövällä ei ole osoitettu syy-seuraussuhdetta. Sen sijaan on osoitettu, että hyvä suuhygie-
nia on suusyövältä suojaava tekijä. Edellä esitetyt asiat ilmenevät hiljan Suomen Hammaslääkärileh-
dessä julkaistusta katsauksesta (1). Tähän artikkeliin on kerätty katsauksen keskeiset asiat.
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Taulukko 4. Suomessa myytävien suuvesien ominaisuuksia. Tiedot saatu valmistajilta/maahantuojilta, pakkausselosteista 
ja/tai kirjallisuudesta. Kaikilta maahantuojilta ei saatu vastauksia.

Suuvesi Vaikuttavat 
aineet

Fluori pH Sitruu-
nahap-

po

Muita
happoja

Alkoholia Alkoholin
tehtävä

Päivittäi-
seen

käyttöön

Pitkäaikai-
seen 

käyttöön 

Onko antimikrobinen teho
osoitettu tutkimuksin

Air-Lift Ksylitoli, oliiviöljy,

persiljansiemenöljy

Ei 6,5 Ei lopul-

lisessa

tuot-

teessa

Ei Ei – Sopii Sopii Ksylitolin plakkia vähentävä

vaikutus, in vitro -tutkimuksia 

oliiviöljystä, Air-Lift-hammas-

tahnasta.

Betadine Jodattu povidoni 

10 mg/ml

Ei 3–6 Ei Ei 7 % ? Sopii Sopii Kahden viikon ajan; raskauden

ja imetyksen aikana rajoitetusti

Lääkevalmisteelta vaadittavat

tehotutkimukset. Mm. lievensi

syöpäpotilaiden mukosiittia.

Biotène Laktoperoksidaasi,

lysotsyymi, 

laktoferriini, 

kalsiumlaktaatti,

ksylitoli, aloe vera

On 5,5 Ei Ei Ei – Sopii Sopii Tuloksia vaikean suun kuivuu-

den oireiden lievittäjänä yhdes-

sä saman valmistajan ham-

mastahnan, purukumin ja

geelin kanssa. Antibmikrobista

tehoa ei ole osoitettu.

Biotène Samat, 

fluoriton versio

hampaattomille

Ei

BioXtra Fluori, laktoferriini,

lysotsyymi, laktope-

roksidaasi, ternimai-

touute, ksylitoli

On ? Ei Ei Ei – Sopii Sopii

Colgate To-
tal (ei vast.)

Natriumfluoridi

0,025 %, setyylipyri-

diniumkloridi

On ? ? ? Kyllä ? ? ?

Colgate To-
tal Sensitive

(ei vast.) 

Sama ilman 

alkoholia

Corsodyl Klooriheksidiini-

glukonaatti 2 mg/ml

Ei 5,5–

7,0

Ei Ei 7 % Ei vaikut-

tava aines-

osa

Ei, lääke-

valmiste

Ei, 5–30 vrk

Värjää

Yli 100 kliinistä tutkimusta ja

30 vuoden käyttökokemus.

Decapinol Delmopinolihydro-

kloridi (pinta-

aktiivinen aine)

Ei 5,5 Ei Ei 1,5 % Aromien

liuottami-

nen

Sopii Sopii Vaikutus perustuu gram-nega-

tiivisten bakteerien kiinnittymi-

sen ehkäisyyn. Kahdeksan 2–6

kk:n tutkimuksen meta-analyy-

sin mukaan ienverenvuoto 

väheni 10–30 %.

Denivit 3D
Clean ham-
masuuhde

Natriumfuoridi,

klooriheksidiini, 

layryyliglukosidi,

ksylitoli, alkoholi

0,05% 7 Ei Ei 20 % Tukee anti-

bakteerista

vaikutusta

Sopii Sopii Julkaisemattomia tutkimuksia.

Fludent
Fresh

Natriumfluoridi,

ksylitoli makeutus-

aineena

0,2 % 4,8 On Ei 2,3 % Maku-

aineen 

liuotin

Sopii Sopii Korkeafluorinen suuvesi yli 12-

vuotiaille karieksen ehkäisyyn.

Halita 
dentaali-
liuos

Sinkkilaktaatti, 

klooriheksidiini-

glukonaatti 0,05 %,

setyylipyridinium-

kloridi 0,05 %

Ei ? ? ? ? ? Kahden

viikon

jaksoina

Viikon tauko

jaksojen vä-

lillä,joillakin

käyttäjillä

värjää

Teho halitoosiin ja suun mikro-

beihin todettu kahden viikon

tutkimuksilla. Myynti vain 

maahantuojalta.

Hextril  Heksetidiini Ei 4,7–

5,1

On Ei 4,3 % Liuotin Sopii Sopii Antimikrobinen teho osoitettu

in vitro ja lyhytaikaisissa 

kliinisissä tutkimuksissa.

Listerine
Advanced  

Tymoli, eukalyptoli,

mentoli, metyylisali-

sylaatti, sinkkikloridi

(hammaskiven 

ehkäisyyn)

Ei 4,2 Ei Säilöntä-

aineena

bentsoe-

happo

22 % Liuotin Sopii Sopii Listerine-suuvesien antimikro-

bitehosta kymmeniä kontrolloi-

tuja kliinisiä lyhyt- ja pitkäai-

kaistutkimuksia, mikrobiologi-

sia tutkimuksia, 50 vuoden

käyttökokemus.
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Taulukko 4. Jatkoa viereiseltä sivulta.

Suuvesi Vaikuttavat 
aineet

Fluori pH Sitruu-
nahap-

po

Muita
happoja

Alkoholia Alkoholin
tehtävä

Päivittäi-
seen

käyttöön

Pitkäaikai-
seen 

käyttöön 

Onko antimikrobinen teho
osoitettu tutkimuksin

Listerine
Coolmint

Tymoli, eukalyptoli,

mentoli, metyylisali-

sylaatti

Ei 4,2 Ei Bentsoe-

happo

22 % Liuotin Sopii Sopii

Listerine
Fluoride

Tymoli, eukalyptoli,

mentoli, metyylisali-

sylaatti, natrium-

fluoridi

0,022

%

4,2 Ei Bentsoe-

happo

22 % Liuotin Sopii Sopii

Listerine
Total
Care

Tymoli, eukalyptoli,

mentoli, metyylisalisy-

laatti, natriumfluoridi,

sinkkikloridi (ham-

maskiven ehkäisyyn)

0,022

%

4,2 Ei Bentsoe-

happo

22 % Liuotin Sopii Sopii

Meridol Tinafluoridi ja amiini-

fluoridi, 

happamuus tulee

amiinifluoridista

On 4,2 Ei Ei Ei – Sopii Sopii

Joillakin

käyttäjillä

värjää

Kymmeniä kliinisiä ja 

in vitro -tutkimuksia, pitkä 

käyttökokemus.

Oxygenol
Sensitive 

Natriumfluoridi, 

setyylipyridinium-

kloridi

On 5–6 On Ei Ei – Sopii Sopii Tutkimusnäyttö perustuu val-

mistusaineiden ominaisuuksiin

ja niillä tehtyihin testeihin 

(kuten setyylipyridiumkloridi).

Oxygenol
Xylitol

Ksylitoli, 

natriumfluoridi,

alkoholi

On 5,5–

6,5

On Ei < 13 % Raikastaa

hengitystä,

liuotin

Sopii Sopii Tutkimukset perustuvat valmis-

tusaineilla tehtyihin tutkimuk-

siin (natriumfluoridi, ksylitoli,

alkoholi).

Paroex Klooriheksidiini 

0,12 %

Ei ? Ei Ei Ei – Ei Ei yli 3 viik-

koa ilman

hml suos.

Värjää

Klooriheksidiinitutkimuksia.

RetarDEX Klooridioksidi Ei ? On Ei Ei – Sopii Sopii Ei tutkimuksia antimikrobi-

tehosta.

SB12 Klooriheksidiini, 

sinkkiasetaatti, 

natriumfluoridi

0,05 % 5,7 0,15

promil-

lea

Ei 1,9 % Makuainei-

den liuotin

Sopii Sopii Klooriheksidiinistä, sinkkiyhdis-

teistä ja fluoridista tutkimuksia.

Neutraloi rikkiyhdisteitä.

Sensi 
Vital

Kaliumnitraatti, 

fluori, E-vitamiini,

B5-vitamiinin esiaste

On ? Ei Ei Ei – Sopii Sopii Ei tutkimuksia antimikrobi-

tehosta.

Sensody-
ne 

Kaliumkloridi, 

natriumfluoridi, 

alkoholi

On 6,0–

6,8

Ei Ei 3,75 % Stabilointi Sopii Sopii Mm. natriumfluoridia ja 

kaliumkloridia sisältävä suuvesi

vihloville hampaille.

Xerostom Ksylitoli, oliiviöljy, 

betaiini, persiljansie-

menöljy, provitamii-

niB5, E-vitamiini, ka-

liumfluoridi, allantoi-

ni, sitruuna-aromi

On 7,0 Ei Ei Ei – Sopii Sopii Kuivalle suulle tarkoitettu fluo-

ria ja suojaavia aineita sisältävä

suuvesi. Antimikrobitehosta

vain oliiviöljyyn perustuvia 

tutkimuksia.

Yotuel Allantoini, ksylitoli,

tetrakaliumpyrofos-

faatti, pentanatrium-

trifosfaatti, kalium-

fluoridi

On 8,0 Ei Ei Ei – Sopii Sopii Antimikrobisesta tehosta vain

öljyyn perustuvia tutkimuksia.

Vademe-
cum An-
ticaries 

Natriumluoridi, 

sinkkiglukonaatti,

klooriheksidiini

0,035

%

6–6,5 Ei Ei 5 % ? Sopii Sopii Ei tutkimuksia antimikrobi-

tehosta.

Vademe-
cum 

Classic ja 
50 %

Alkoholi ja eteeriset

öljyt

Ei n. 7

käyttö-

liuok-

sessa

Ei Bentsoe-

happo

30-40 %

(laim. 

5 tippaa/

100 ml)

Vaikuttava

aine

Sopii Sopii Vastauksessa ei yksilöidä 

tutkimuksia.



Suuvesien sisältämän alkoho-
lin ja suusyöpien mahdollisesta
yhteydestä on tehty lukuisia tut-
kimuksia. Niiden perusteella ei
ole osoitettu syy-seuraussuhdetta
suuvesien käytölle ja suusyövälle.
Syövän syntyminen ensinnäkin
edellyttää vuosikymmenien altis-
tusta syöpää aiheuttaville tekijöil-
le. Kyselytutkimuksissa alkoholin
käyttö ja tupakointi ilmoitetaan
usein todellista vähäisemmäksi.
Myös pitkäaikaisesta suuvesien
käytöstä on vaikea saada luotet-
tavaa tietoa. On myöskin huo-
mattava, että suuvesi on suussa
ohjeiden mukaan vain 30 sekun-
tia kahdesti päivässä, mikä on
huomattavasti vähemmän kuin
alkoholijuomien aika suussa.
Suuvesien alkoholi on puhdasta,
eikä siinä ole epäpuhtautena syö-
pävaarallisia aineita. Alkoholia
sisältävien suuvesien käyttöä ei
täten voida rinnastaa alkoholijuo-
miin, vaan sitä voidaan pitää tur-
vallisena tässäkin suhteessa.

Suuvesihuuhtelut eivät tieten-
kään vaikuta veren alkoholipro-
milleihin. Alkoholipitoisella suu-
vedellä huuhtelu saattaa nostaa
puhalluskokeessa alkometrin lu-
kemaa lyhyeksi ajaksi. Poliisin al-
kometrillä testattaessa lukema oli
välittömästi Listerine-huuhtelun
jälkeen 6,73 promillea, kolmen
minuutin kuluttua se oli laskenut
0,27 promilleen ja kuuden mi-
nuutin kuluttua se oli vain 0,08
promillea. Tämä osoittaa, miten
nopeasti suuvesihuuhtelusta suu-
hun jäänyt vähäinen alkoholi-
määrä poistuu suusta. 

Tutkimusyhteenvedossa koros-
tetaan hampaiden harjauksen
ohella hammasvälien puhdista-
mista hammastikuilla tai ham-
masväliharjoilla, koska hammas-
harja ei yllä hammasväleihin. Täl-
lä tavoin suuvedestäkin saa par-
haan hyödyn.
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Taulukko 3. Antimikrobisten suuvesien käyttöaiheita.

• Päivittäisen suuhygienian tehostaminen mekaanisen puhdistuksen lisänä

• Ientulehdusten ja karieksen vähentäminen

• Suun desinfektio ennen suun toimenpiteitä tartuntavaaran ja mikrobiaerosolien vähentämiseksi

• Suun mikrobien vähentäminen ennen suun kirurgisia toimenpiteitä ja niiden jälkeen

• Suun mikrobien vähentäminen vastustuskyvyltään heikentyneillä potilailla

• Suuhygienian parantaminen ja aspiraatiopneumonian vaaran vähentäminen vanhus- 

ja riskipotilailla

• Hammasimplanttien ylläpitohoito

• Hammasproteesia käyttävien suun ja proteesien desinfiointi 

• Mahdollinen lievittävä vaikutus pahanhajuiseen hengitykseen

• Mahdollinen lievittävä vaikutus aftoihin

Taulukko 2. Klooriheksidiinin ja eteerisiä öljyjä sisältävän suuveden 

vaikutusmekanismeja ja eroja.

Klooriheksidiini ja eteeriset öljyt (Listerine)

• Yhtäläisyyksiä

• Eivät aiheuta bakteeritasapainon muutoksia tai resistenssiä

• Vaikeuttavat bakteerien kiinnittymistä

• Vaurioittavat bakteerien pintaa

• Hidastavat bakteerien lisääntymistä

• Vaikeuttavat bakteerien aineenvaihduntaa

• Tunkeutuvat biofilmiin

• Eroja

Klooriheksidiini

• Sitoutuu suun kudoksiin, vapautuu hitaasti, vaikutus pitkäaikainen

• Vähentää pellikkelin muodostusta ja plakin kerrostumista sitoutumalla syljen musiiniin

• Hammastahnan natriumlauryylisulfaatti vähentää tehoa

• Aiheuttaa makuhäiriöitä

• Värjää hampaita, proteeseja ja suun limakalvoja

• Lyhytaikaiseen käyttöön

Eteeriset öljyt (Listerine)

• Ei reagoi hammastahnan kanssa

• Ei aiheuta makuhäiriöitä 

• Ei värjää 

• Sopii päivittäiseen käyttöön

1. Lahtinen A, Ainamo A. Antimikrobiset suuvedet oikein käytettynä hyödyllisiä.
Suomen Hammaslääkärilehti 2009;16:30-41.
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