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JOHDANTO 

Esipuhe 

Tiivistelmä suosituksesta (Quick Reference Guide) on yhteenveto painehaavojen näyttöön perustuvista 
ehkäisy- ja hoitosuosituksista. Tätä kattavampi Clinical Practice Guideline on yksityiskohtainen analyysi ja 
pohdinta käytettävissä olevasta tutkimustiedosta, kriittinen arviointi alalla vallitsevista käsityksistä, tiedosta 
ja asiantuntija-arvioista sekä ohjeiden laadinnassa käytettyjen menetelmien kuvaus. Tiivistelmä 
suosituksesta on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille, jotka tarvitsevat nopeasti tietoa hoitaessaan 
potilaita. Oppaan käyttäjien ei tule toimia pelkästään Tiivistelmän tarjoamien poimintojen varassa. 

Tiivistelmän ensimmäinen painos kehitettiin Yhdysvaltain kansallisen painehaava-asiantuntijaneuvoston 
(NPUAP) ja Euroopan painehaava-asiantuntijaneuvoston (EPUAP) nelivuotisena yhteistyönä. Tiivistelmän 
toiseen painokseen on NPUAPn ja EPUAPn lisäksi osallistunut myös Pan Pacific Pressure Injury Alliance 
(PPPIA). Kansainvälisen yhteistyön tarkoituksena oli kehittää painehaavojen ehkäisylle ja hoidolle näyttöön 
perustuvia suosituksia, joita terveydenhuollon ammattilaiset voivat hyödyntää kaikkialla maailmassa. 
Saatavilla olevien tutkimusten valintaan ja arviointiin käytettiin täsmällistä tieteellistä metodologiaa. 
Vahvan näytön puuttuessa suositusten tekemiseen käytettiin asiantuntija-arvioita (joita usein tukivat 
epäsuora näyttö ja muut suositukset). Suositusten luonnokset ja niitä tukeva näyttö olivat 986 henkilön ja 
organisaation saatavilla, jotka oli kutsuttu mukaan eri puolilta maailmaa. Lopullinen suositus perustuu 
tutkimuksiin sekä NPUAPn, EPUAPn, PPPIAn ja kansainvälisten sidosryhmien yhteiseen tietämykseen. 
Tiivistelmän toisessa painoksessa käytettiin konsensusäänestystä (GRADE) kunkin suosituksen painoarvon 
osoittamiseen. Suosituksen painoarvo määräytyy sen mahdollisuudesta parantaa potilashoidon tuloksia. 
Terveydenhuollon ammattilaiselle painoarvo osoittaa, että hän voi luottaa suositukseen ja että siitä on 
enemmän hyötyä kuin haittaa ja sitä voidaan käyttää apuna painehaavainterventioiden priorisoinnissa. 

Clinical Practice Guidelinen englanninkielisen version painettuja kopioita on saatavilla seuraavilla Internet-
sivuilla olevien linkkien kautta: 
NPUAP website:        www.npuap.org 
EPUAP website:        www.epuap.org 
Australian Wound Management Association (AWMA) website:   www.awma.com.au 
Hong Kong Enterostomal Therapist Society website:   www.etnurse.com.hk 
New Zealand Wound Care Society (NZWCS) website:   www.nzwcs.org.nz 
Wound Healing Society Singapore website:     www.woundhealingsociety.org.sg 
International Pressure Ulcer Guideline website:     www.internationalguideline.com 

Tekstin lainaaminen 

NPUAP, EPUAP ja PPPIA toivovat, että suositusta käytetään ja sovelletaan kansainvälisellä, kansallisella ja 
paikallisella tasolla. Lainauksissa tulee merkitä alkuperäinen lähde seuraavassa muodossa: 

National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan 
Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference 
Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014. 

Suosituksen käytön rajoitukset ja asianmukainen käyttö 

 Suositukset ovat systemaattisesti laadittuja lausuntoja. Niiden tarkoituksena on auttaa 
terveydenhuollon ammattilaisia valitsemaan potilaalle kussakin tilanteessa sopiva hoito. Suositukset 
eivät välttämättä päde kaikissa hoitotilanteissa.  

 Päätöksen jonkin tietyn suosituksen noudattamisesta tekee terveydenhuollon ammattilainen 
käytettävissä olevien resurssien ja yksittäisen potilaan tilanteen mukaan. Mitään tässä suosituksessa 
sanottua ei tule pitää lääketieteellisenä ohjeena yksittäisissä tapauksissa. 
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 Tämän suosituksen laadinnassa käytetyn tarkan metodologian perusteella suosituksen 
kehitystyöryhmän jäsenet uskovat, että suositusta tukeva tutkimus on luotettavaa ja paikkansapitävää.  
Tätä asiakirjaa laadittaessa on pyritty kriittisesti arvioimaan sen sisältämä tutkimustieto kaikin 
mahdollisin tavoin. Se ei kuitenkaan takaa käytettyjen yksittäisten tutkimusten luotettavuutta ja 
oikeellisuutta. 

 Tämä suositus on tarkoitettu ainoastaan koulutusta ja tiedonsaantia varten. 

 Tämä suositus sisältää tietoa, joka oli julkaisuajankohtana oikeaa. Tutkimus ja teknologia kehittyvät 
nopeasti, ja sen vuoksi tässä esitetyt suositukset eivät ehkä vastaa tulevaisuuden kehitystä. 
Terveydenhuollon ammattilaisella on vastuu pitää yllä omaa tietämystään tutkimuksista ja 
teknologisesta kehityksestä, jotka saattavat vaikuttaa käytännön työssä tehtyihin päätöksiin. 

 Tuotteista käytetään geneerisiä nimiä. Tämä suositus ei sisällä mitään, mikä olisi katsottava jonkin 
tietyn tuotteen suosimiseksi.  

 Mitään tässä suosituksessa olevaa ei ole tarkoitettu koodausstandardien tai korvaussäännösten 
ohjeiksi. 

 Suosituksen tarkoituksena ei ole antaa tuotteiden ja laitteiden täydellistä turvallisuus- ja 
käyttöohjeistoa, mutta mukaan on otettu yleisesti saatavilla olevia turvallisuus- ja käyttöohjeita. 
Hyödynnetyissä tutkimuksissa raportoidut haittatapahtumat on kerrottu näyttöyhteenvedoissa ja 
varoituksissa. Kaikkia tuotteita tulee käyttää valmistajan ohjeiden mukaisesti. 

Tarkoitus ja laajuus 

Tämän suosituksen tavoitteena on esittää näyttöön perustuvia painehaavojen ehkäisy- ja hoitosuosituksia 
joita terveydenhuollon ammattilaiset voivat käyttää maailmanlaajuisesti. Painehaavojen ehkäisysuositusten 
tarkoitus on ohjata näyttöön perustuvaa hoitoa estämään painehaavojen syntymistä. Painehaavojen 
hoitosuositusten tarkoituksena on antaa näyttöön perustuvaa ohjausta tehokkaimmista painehaavojen 
paranemista edistävistä hoitomuodoista. Suositus on tarkoitettu kaikkien niiden terveydenhuollon 
ammattilaisten käyttöön, jotka osallistuvat painehaavoille alttiiden potilaiden tai painehaavapotilaiden 
hoitoon kliinisestä erikoisalasta riippumatta. Suositus on tarkoitettu sovellettavaksi kaikilla hoitoportaan 
tasoilla: sairaaloissa, kuntoutuksessa, pitkäaikaishoidossa sekä kotisairaanhoidossa. Suosituksen katsotaan 
soveltuvan kaikille potilaille diagnooseista tai hoidon tarpeista riippumatta, ellei toisin mainita. 
Erityisryhmät-osassa käsitellään potilasryhmiä, joilla on erityistarpeita, esimerkiksi palliatiivisessa hoidossa 
olevat, tehohoito-, lapsi- ja leikkauspotilaat, ylipainoiset potilaat, selkäydinvammautuneet ja iäkkäät 
potilaat. Lisäksi potilaat, joilla on riski saada painehaava tai heillä on jo todettu painehaava voivat käyttää 
suositusta tiedonlähteenä mahdollisista painehaavojen ehkäisy- ja hoitomenetelmistä. Limakalvojen 
painehaavojen ehkäisy ja hoito eivät sisälly tähän suositukseen. 

 

Suosituksen kehitystyö 

Metodologinen prosessi on esitetty kokonaisuudessaan Clinical Practice Guidelines-oppaassa. Yhdysvaltain 
kansallinen painehaava-asiantuntijaneuvosto (NPUAP), Euroopan painehaava-asiantuntijaneuvosto (EPUAP) 
ja Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA) päivittivät yhteistyössä painehaavojen ehkäisy- ja 
hoitosuositukset ja yhdistivät näiden kahden erillisen suosituksen aikaisemmat versiot nyt yhdeksi 
kattavaksi kliinisen käytännön suositukseksi. 

Suosituksen on laatinut moniammatillinen kehitystyöryhmä (GDG, Guideline Development Group) sekä 
lukuisat pientyöryhmät (SWG, Small Working Group), joissa jokaisessa oli kaikki kolme 
kehitysorganisaatiota (NPUAP, EPUAP, PPPIA) edustettuina. Suosituksen kehitysprosessin ensimmäinen 
vaihe oli uuden tutkimusnäytön löytäminen. Moniammatillinen kehitystyöryhmä teetti kattavan 
kirjallisuuskatsauksen painehaavojen ehkäisystä ja hoidosta käyttäen useita sähköisiä tietokantoja ja 
tunnisteherkkää hakustrategiaa. Moniammatillinen kehitystyöryhmä ja menetelmäasiantuntija seuloivat 
kaikki haetut viitteet ennalta määritettyjen mukaanottokriteerien mukaisesti ja laativat alustavat 
poimintataulukot. Toisessa vaiheessa haettu tutkimusnäyttö arvioitiin ja tämän jälkeen kokonaiset 
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tutkimusartikkelit jaoteltiin aiheiden mukaan ja jaettiin kullekin pientyöryhmälle. Menetelmäasiantuntijan 
avulla pientyöryhmien jäsenet arvioivat tutkimusnäyttöä kriittisesti ja määrittivät kullekin tutkimukselle 
näytön tason käyttäen Sackettin (1997)1 kuvaamaa luokittelujärjestelmää. Tämän jälkeen näyttötaulukot 
hiottiin lopulliseen muotoonsa. 

Seuraava vaihe oli suositusten luonnostelu. Kukin pientyöryhmä teki johtopäätökset saatavilla olevasta 
tutkimusnäytöstä ja laati sen perusteella suosituksen. Vuoden 2009 ohjeen suositukset tarkastettiin ja 
uudistettiin uuden tutkimusnäytön sekä tämänhetkisen kertyneen näyttöaineiston perusteella. Aineiston 
näytönaste määritettiin. Tässä luokituksessa arvioidaan suositusta tukevan kertyneen näytön voimakkuus. 
Pientyöryhmät kiteyttivät kutakin suositusta tukevan näytön. Moniammatillinen kehitystyöryhmä ja 
kansainväliset sidosryhmät tarkastivat suositukset ja näytön yhteenvedot moniammatillisen 
kehitystyöryhmän hyväksymien lopullisten vedosten kanssa. 

Viimeisessä vaiheessa määriteltiin kunkin suosituslausunnon painoarvo. Kaikki ohjeiden kehitysprosessiin 
osallistuneita henkilöitä pyydettiin tarkastelemaan jokaista suositusta sekä osallistumaan web-pohjaiseen 
konsensusäänestykseen, jossa suosituksille annettiin painotukset. 

Suosituksen painoarvo tarkoittaa sitä, kuinka vahvasti terveydenhuollon ammattilainen voi luottaa 
kuhunkin suositukseen, kun huomioidaan sitä tukevan näytön voimakkuus; kliiniset riskit vastaan hyödyt; 
kustannustehokkuus ja yleiset vaikutukset.  

 

Suositukset 

Suositukset ovat systemaattisesti laadittuja lausuntoja. Niiden tarkoituksena on auttaa terveydenhuollon 
ammattilaisia valitsemaan potilaalle kussakin tilanteessa sopiva hoito. Suositukset eivät välttämättä päde 
kaikissa hoitotilanteissa 

Tämä suositus on yleisohje asianmukaisiin hoitokäytäntöihin, joita terveydenhuollon ammattilaisten 
tulee toteuttaa kliinisen harkintansa perusteella kussakin yksittäisessä tapauksessa huomioiden potilaan 
henkilökohtaiset mieltymykset sekä käytettävissä olevat resurssit. Suosituksia tulisi toteuttaa 
yhteistyössä potilaan itsemääräämisoikeutta ja kulttuuritaustaa kunnioittaen sekä potilasturvallisuus 
huomioiden.  

Suosituksessa annettuja ohjeistuksia ei tule pitää lääketieteellisinä määräyksinä yksittäisissä tapauksissa. 
Suositus on tarkoitettu vain koulutusta ja tiedonsaantia varten. Tuotteista käytetään geneerisiä nimiä. Ohje 
ei sisällä mitään, mikä olisi katsottavissa jonkin tietyn tuotteen suosimiseksi. 

Näytön tasot, näytön asteet ja suositusten painoarvo 

Metodologian täydellinen kuvaus on saatavilla Clinical Practice Guideline-oppaasta. Yksittäiset tutkimukset 
luokiteltiin tutkimusasetelman ja laadun mukaan ja niille määritettiin ”näytön taso” Sackettin (1989)2 
kuvaaman luokittelujärjestelmän mukaisesti. 

Näytön tasot  
 Interventiotutkimukset Diagnostiset tutkimukset Prognostiset tutkimukset 

Taso 1 Satunnaistetut tutkimukset, 
joissa on selkeät tulokset ja 
vähäinen virheen riski TAI 
systemaattinen 
kirjallisuuskatsaus tai meta-
analyysi Cochrane- 
metodologian mukaan tai 
täyttää AMSTAR-
arviointityökalusta ainakin 
yhdeksän yhdestätoista 
laatukriteeristä. 

Systemaattinen katsaus 
korkealaatuisista (poikkileikkaus-) 
tutkimuksista sellaisten 
laadunarviointivälineiden mukaan, 
joissa on yhdenmukainen 
viitestandardi ja sokkouttaminen. 

Systemaattinen katsaus 
laadunarviointivälineiden 
mukaan korkealaatuisista 
prospektiivisista (pitkittäis-)  
kohorttitutkimuksista. 
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Taso 2 Satunnaistetut tutkimukset, 
joiden tulokset ovat 
epävarmoja ja virheen 
mahdollisuus on 
kohtalaisesta korkeaan. 

Yksittäisiä korkeatasoisia 
(poikkileikkaus-) tutkimuksia 
sellaisten laadunarviointivälineiden 
mukaan, joissa on yhdenmukainen 
viitestandardi ja perättäisten 
henkilöiden sokkoutus. 

Prospektiivinen 
kohorttitutkimus. 

Taso 3 Satunnaistamattomia 
tutkimuksia, joissa on 
rinnakkainen tai 
samanaikainen 
vertailuryhmä. 

Ei-perättäisiä tutkimuksia tai 
tutkimuksia, joissa ei ole 
yhdenmukaista viitestandardia. 

Prognostisten tekijöiden 
analyysi yhden ryhmän 
koehenkilöistä 
satunnaistetussa 
kontrolloidussa 
tutkimuksessa. 

Taso 4 Satunnaistamaton tutkimus, 
jossa on vertailuryhmänä 
tutkimuksen ajankohtaa 
vanhempi vertailuryhmä. 

Tapaus-verrokkitutkimuksia tai 
huono/ei-riippumaton 
viitestandardi. 

Tapaustutkimuksia tai tapaus-
verrokkitutkimuksia tai 
huonolaatuinen prognostinen 
kohorttitutkimus, 
retrospektiivinen 
kohorttitutkimus. 

Taso 5 Tapaussarja ilman 
vertailuryhmää. 
Koehenkilöiden määrä 
ilmoitettu.  

Mekanismeihin perustuva päättely, 
diagnostista osuvuutta selvittävä 
tutkimus (ei viitestandardia). 

 

Ei sovellettavissa. 

 

Kutakin suositusta tukevalle kertyneelle näytölle annettiin ”Näytön aste”. Konsensusäänestys (GRADE) 
prosessiin osallistuivat kaikki asiantuntijat, jotka olivat muodollisesti mukana suosituksen kehitystyössä, ja 
prosessilla saatiin ”Suosituksen painoarvo”, joka osoittaa, miten vahvasti terveydenhuollon ammattilainen 
voi luottaa, että suositeltu käytäntö parantaa hoitotuloksia (eli että siitä on enemmän hyötyä kuin haittaa).  
”Suosituksen painoarvon” tavoitteena on auttaa terveydenhuollon ammattilaisia priorisoimaan 
interventioita. 

Näytön aste 

A Suositusta tukee suora tieteellinen näyttö, joka on saatu hyvin suunnitelluista ja toteutetuista 
kontrolloiduista tutkimuksista ihmisten painehaavoista (tai ihmisistä,  
joilla on riski saada painehaava). Tutkimuksesta saadaan tilastollisia tuloksia, jotka  
johdonmukaisesti tukevat ohjetta. (Edellytetään ensimmäisen tason tutkimuksia.) 

B Suositusta tukee suora tieteellinen näyttö, joka on saatu hyvin suunnitelluista ja  
toteutetuista tapaussarjoista, jotka on tehty ihmisten painehaavoista (tai ihmisistä,  
joilla on riski saada painehaava. Sarjoista saadaan tilastollisia tuloksia, jotka  
johdonmukaisesti tukevat ohjetta. (2., 3., 4. ja 5. tason tutkimuksia). 

C Suositusta tukevat epäsuora näyttö (esimerkiksi tutkimukset, jotka on tehty terveille  
ihmisille tai muista kroonisista haavoista kärsiville ihmisille, tai sitä tukevat  
eläinkokeista saadut tulokset) ja/tai asiantuntijoiden mielipiteet. 
 

Suosituksen painoarvo  

 Vahva suositus: ehdottomasti tee näin 
 

 Heikko suositus: tee ehkä näin 
 

 Ei erityistä suositusta 
 

 Lievä kielto: älä ehkä tee näin 
 

 Vahva kielto: ehdottomasti älä tee näin 
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PAINEHAAVOJEN ESIINTYVYYS JA ILMAANTUVUUS 

Tutkimussuunnittelun ja raportoinnin tulee olla johdonmukaista, jotta kansainväliset vertailuanalyysit 
olisivat luotettavia. Erityisesti tutkittaessa painehaavojen ehkäisyohjelmien tehokkuutta tulisi raportoida 
hoidonaikana syntyneiden painehaavojen ilmaantuvuusluvut. Clinical Practice Guideline sisältää 
yksityiskohtaisen selvityksen painehaavojen esiintyvyydestä, ilmaantuvuudesta ja hoidonaikaisesta 
ilmaantuvuudesta. Siinä esitetään myös painehaavojen määrät hoitoportaan eri tasoilla ja eri 
potilasryhmissä. 

Suositukset 

1. Käytetään tarkkaa tutkimussuunnitelmaa ja johdonmukaisia mitattavia muuttujia tehtäessä 
tutkimusta painehaavojen esiintyvyydestä ja ilmaantuvuudesta. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = ) 

Pätevään tutkimukseen tulisi sisältyä: 

 tutkimuspopulaation selkeä määrittely ennen tietojen keräämistä 

 tutkimushavaintoja tekevien tutkijoiden kouluttaminen 

 eri tutkijoiden välisen yhteneväisyyden varmistaminen 

 ihon tarkastukset painehaavojen luokkaa/astetta määritettäessä 

 kaksi tutkijaa yhtä ihon tarkastusta kohti.  

2. Vertaillaan tuloksia organisaation sisäisiin, kansallisiin ja/tai kansainvälisiin aineistoihin (käyttäen 
samanlaista menetelmää), jolloin pystytään luomaan selkeämpi käsitys painehaavojen 

esiintyvyydestä ja ilmaantuvuudesta. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

3. Käytetään hoidon aikana syntyneiden painehaavojen ilmaantuvuutta (mieluummin kuin pelkkää 
esiintyvyyttä) arvioitaessa painehaavojen ehkäisyohjelmia. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo 

= ) 

4. Esitetään tulokset painehaavariskin riskiluokkien mukaan, kun raportoidaan esiintyvyys- ja 

ilmaantuvuustutkimuksia. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo= ) 

5. Sisällytetään mukaan painehaavojen yleiset anatomiset sijaintipaikat, kun raportoidaan esiintyvyys- 

ja ilmaantuvuustutkimuksia. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo= ) 

6. Esitetään tulokset luokittain/asteittain ja osoitetaan selvästi, olivatko I luokan/asteen painehaavat 
mukana vai olivatko ne jätetty pois lopullisista esiintyvyys- ja ilmaantuvuuslaskelmista. (Näytön aste 

= C; Suosituksen painoarvo = ) 

7. Sisällytetään mukaan limakalvojen painehaavat, mutta ei luokitella/määritellä niiden astetta. 

(Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 
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NPUAPn/EPUAPn KANSAINVÄLINEN PAINEHAAVOJEN 

LUOKITTELUJÄRJESTELMÄ 

Painehaava on paikallinen ihon ja/tai sen alla olevan kudoksen vaurio. Se sijaitsee tavallisesti luisen 
ulokkeen kohdalla, ja sen aiheuttaja on paine tai paine ja venytys yhdessä. Painehaavoihin liittyy lukuisia 
niiden syntyä edistäviä tai sekoittavia tekijöitä. Näiden tekijöiden merkitys on kuitenkin vielä selvitettävä. 

I luokka/aste: Vaalenematon punoitus   

Ehjä iho, jossa on vaalenematonta punoitusta 
paikallisesti, yleensä luisen ulokkeen 
kohdalla. Tummapigmenttisessä ihossa ei 
ehkä ole havaittavissa näkyvää vaalenemista, 
mutta  
vauriokohdan väri voi erottua ympäröivästä 
alueesta.  
 
Alue saattaa olla kivulias, kiinteä, pehmeä tai 
ympäröivää kudosta lämpimämpi tai 
viileämpi. I asteen painehaavaa voi olla 
vaikea havaita potilailta, joiden iho on 
sävyltään tumma. Vaalenematon punoitus 
voi olla merkki potilaan painehaavariskistä.  

   

 

 

II luokka/aste: Ihon pinnallinen vaurio 

Dermiksen osittainen vaurio ilmenee 
pinnallisena avoimena haavana, jossa on 
punainen tai vaaleanpunainen haavapohja. 
Haavassa ei ole katteisuutta. Saattaa ilmetä 
myös ehjänä tai rikkoutuneena, 
kudosnesteen täyttämänä rakkulana. 
Ilmenee kiiltävänä tai kuivana, pinnallisena 
haavana, jossa ei ole katteisuutta tai 
mustelmaa*. Tätä astetta ei tule käyttää 
kuvattaessa ihon repeämiä, teipin 
aiheuttamia ihorikkoja, inkontinenssiin 
liittyvää dermatiittia,  
maseraatiota tai eksoriaatiota.  
* Mustelma on merkki mahdollisesta 
syvempien kudosten vauriosta. 

 

 

 

III luokka/aste: Koko ihon vaurio 

Kyseessä on koko ihon läpäisevä kudosvaurio. 
Subkutaaninen rasva voi olla näkyvissä, 
mutta luu, jänne ja lihas eivät ole paljaana. 
Katteisuutta voi esiintyä, mutta se ei estä 
havaitsemasta haavan syvyyttä. Haavassa 
saattaa olla taskumaisia kohtia ja 
onkaloitumista. III asteen painehaavan syvyys 
vaihtelee haavan anatomisen sijainnin 
mukaan. Nenänselässä, korvalehdessä, 
takaraivolla ja kehräsluissa ei ole 
subkutaanista (rasva-) kudosta, joten näillä 
alueilla III asteen painehaavat voivat olla 
matalia. Toisaalta merkittävästi rasvaa 
sisältäville alueille voi kehittyä huomattavan 
syviä III asteen painehaavoja. Luu tai jänne ei 
ole näkyvissä eikä suoraan palpoitavissa. 
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IV luokka/aste: Vaurio koko ihon ja ihonalaiskudoksen paksuudelta 

Kyseessä on koko ihon ja ihonalaisen 
kudoksen vaurio, jolloin luuta, jännettä tai 
lihasta on paljaana. Katteisuutta tai 
kudosnekroosia saattaa esiintyä. Haavassa on 
usein taskumaisia kohtia ja onkaloitumista.  
 
IV asteen painehaavojen syvyys vaihtelee 
niiden anatomisen sijainnin mukaan. 
Nenänselässä, korvalehdessä, takaraivolla ja 
kehräsluissa ei ole subkutaanista (rasva-) 
kudosta, joten näillä alueilla haavat voivat 
olla matalia. IV asteen painehaavat voivat 
ulottua lihakseen ja/tai tukikudoksiin 
(esimerkiksi faskia, jänne tai nivelkapseli) 
saakka, jolloin myös osteomyeliitti ja osteiitti 
ovat mahdollisia. Paljastunut luu tai lihas on 
näkyvissä tai suoraan palpoitavissa. 

 

 

 
  

Luokittelematon: Syvyys tuntematon 

Koko ihon läpäisevä kudoksen vaurio, jossa 
haavan todellinen syvyys on täysin 
haavakatteen (keltainen, kellanruskea, 
harmaa, vihreä tai ruskea) peitossa ja/tai 
haavapohjassa on kudosnekroosia 
(kellanruskea, ruskea tai musta). 
 
Haavan todellista syvyyttä ei voida määrittää 
ennen kuin riittävän paljon haavakatetta 
ja/tai nekroottista kudosta on poistettu ja 
haavan pohja paljastuu. Kyseessä on joko III 
tai IV asteen painehaava. Stabiili (kuiva, 
pohjassaan kiinni oleva, ehjäpintainen, ei 
punoitusta eikä fluktuaatiota) nekroosi 
kantapäissä toimii kehon luonnollisena 
(biologisena) suojana, eikä sitä tulisi poistaa. 

 

 

 

Epäilty syvien kudosten vaurio, jonka syvyys on tuntematon 

Purppuranvärinen tai punaruskea paikallinen 
ehjän ihon värjäytymä tai veren täyttämä 
rakkula, joka johtuu alla olevan 
pehmytkudoksen paineen ja/tai venyttymisen 
aiheuttamasta vauriosta. Tätä vaihetta voi 
edeltää tilanne, jolloin kudos on kivulias, 
kiinteä, pehmeä, kimmoisuutensa menettänyt 
ja lämpimämpi tai viileämpi kuin sen vieressä 
oleva kudos.  
 
Syvän kudoksen vauriota voi olla vaikea 
havaita tummaihoisilta henkilöiltä. Haavan 
kehitykseen saattaa kuulua vaihe, jolloin 
tummalla haavapohjalla ilmenee ohut 
rakkula. Haava saattaa kehittyä edelleen ja 
siihen voi tulla ohut rupi päälle. Haavan 
kehittyminen voi olla nopeaa paljastaen alla 
olevia kudoskerroksia jopa optimaalisesta 
hoidosta huolimatta. 
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PAINEHAAVOJEN EHKÄISY 

RISKITEKIJÄT JA RISKIN ARVIOINTI 

Johdanto 

Clinical Practice Guideline sisältää laajan pohdinnan painehaavariskin teoreettisesta viitekehyksestä ja siinä 
on myös luku painehaavojen etiologiasta, joka liittyy läheisesti painehaavojen riskitekijöihin. Erityisryhmät: 
Lapsipotilaat -luvussa käsitellään vastasyntyneiden ja lasten painehaavariskitekijöitä ja riskin arviointia.  

Strukturoidun riskinarvioinnin yleiset suositukset 

1. Tehdään strukturoitu riskinarviointi niin pian kuin mahdollista (viimeistään kahdeksan tunnin 
kuluttua potilaan hoitoon saapumisesta) painehaavariskissä olevien tunnistamiseksi (Näytön aste = 

C; Suosituksen painoarvo = ) 

2. Toistetaan riskinarviointi niin usein kuin se on tarpeen potilaan tilanteen mukaan. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = )  

3. Tehdään uusi arviointi, jos potilaan tilassa tapahtuu mikä tahansa merkittävä muutos. (Näytön aste 

= C; Suosituksen painoarvo= ) 

Koska painehaavojen kehittyminen kuormittaa sekä potilasta että terveyspalveluita, on hyväksytty 
käytäntö, että potilaan painehaavariski arvioidaan. Tavoitteena on tunnistaa potilaat, joilla on 
mahdollinen riski ja tällöin voidaan suunnitella ja aloittaa painehaavan ehkäisytoimenpiteet. 

4. Sisällytetään kattava ihon arviointi osaksi kaikkia riskien arviointeja, jotta ehjän ihon kaikki 

muutokset tulevat arvioiduiksi. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo= ) 

5. Kirjataan kaikki riskinarvioinnit. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

6. Kehitetään ja toteutetaan painehaavariskiin perustuva ehkäisysuunnitelma potilaille, joilla on 

painehaavariski. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = )  

Varoitus: Ei tule luottaa pelkästään kokonaisriskin arviointimittarin antamiin pisteisiin riskiin 
perustuvan painehaavojen ehkäisyn pohjana. Riskinarviointimittarin osa-alueiden pisteet ja muut 
riskitekijät tulee selvittää riskiin perustuvaa suunnittelua varten. 

Strukturoitu riskinarviointi 

1. Käytetään riskinarviointiin strukturoitua, (rakenteellista/jäsenneltyä) lähestymistapaa, jota 
tarkennetaan kliinisen arvion perusteella ja johon saadaan tietoa asiaankuuluvista riskitekijöistä. 

(Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = )  

Ei ole olemassa yleisesti hyväksyttyä parasta lähestymistapaa riskinarviointiin, mutta 
asiantuntijakonsensuksen mukaan lähestymistavan tulisi olla “strukturoitu”, jotta se mahdollistaisi 
kaikkien asiaankuuluvien riskitekijöiden huomioon ottamisen. 

Riskitekijöiden arviointi  

1. Käytetään riskinarviointiin strukturoitua lähestymistapaa, johon sisältyy aktiivisuuden/liikuntakyvyn 

ja ihon kunnon arviointi. (Näytön aste = B; Suosituksen painoarvo = ) 
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1.1. Otetaan huomioon, että vuoteessa ja/tai tuolissa olevilla potilailla on riski painehaavan 

kehittymiselle. (Näytön aste = B; Suosituksen painoarvo = ) 

1.2. Otetaan huomioon rajoittuneen liikkumisen vaikutus painehaavariskiin. (Näytön aste = B; 

Suosituksen painoarvo = ) 

Vuoteessa tai tuolissa olemista pidetään yleensä rajoittuneena aktiivisuutena. Potilaan 
liikkumisen määrän tai liikuntakyvyn alenemista pidetään yleensä rajoittuneena liikkumisena. 

1.3. Tehdään täydellinen riskinarviointi vuoteessa ja/tai tuolissa oleville potilaille ohjaamaan 

painehaavojen ehkäisytoimenpiteitä (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Rajoittunutta liikkumista ja aktiivisuutta voidaan pitää välttämättöminä edellytyksinä 
painehaavan kehittymiselle. Jos näitä tekijöitä ei ole, muiden riskitekijöiden ei pitäisi johtaa 
painehaavan kehittymiseen. 

1.4. Otetaan huomioon, että potilailla, joilla on I luokan/asteen painehaava, on riski haavan 
pahenemiselle tai uuden II tai sitä korkeamman luokan/asteen painehaavojen kehittymiseen. 

(Näytön aste= B; Suosituksen painoarvo = ) 

1.5. Otetaan huomioon, että potilailla, joilla jo on (minkä tahansa luokan/asteen) painehaava, on 

riski uusien painehaavojen kehittymiselle. (Näytön aste = B; Suosituksen painoarvo = ) 

1.6. Otetaan huomioon ihon yleiskunto painehaavariskiin nähden. (Näytön aste = B; Suosituksen 

painoarvo = ) 

2. Otetaan huomioon seuraavien tekijöiden vaikutus potilaan painehaavariskiin: 

 verenkierto ja happeutuminen 

 huono ravitsemustila; ja 

 ihon kosteuden lisääntyminen. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo= ) 

3. Otetaan huomioon seuraavien tekijöiden mahdollinen vaikutus potilaan painehaavariskiin: 

 kehon lämpötilan nousu  

 korkea ikä  

 tuntoaistin heikkeneminen 

 hematologiset muutokset 

 yleinen terveydentila (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Riskinarviointimittarit 

Jos riskinarviointimittarit valitaan strukturoiduksi lähestymistavaksi riskinarviointiin, tulisi lisätekijöitä (esim. 
verenkierto, ihon kunto ja muut asiaankuuluvat riskitekijät) tarkastella osana kattavaa riskinarviointia. 
Riippumatta siitä minkälainen riskinarviointimittari on rakenteeltaan, kliininen arviointi on välttämätöntä.  

1. On tunnistettava lisäriskitekijät ja arvioitava tilanne kliinisesti käytettäessä riskinarviointimittaria. 

(Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Varoitus: Pelkkään riskinarviointimittariin ei tule luottaa arvioitaessa potilaan painehaavariskiä.  

2. Jos käytetään riskinarviointimittaria, tulee valita sellainen, joka soveltuu potilasryhmälle sekä on 

validi ja luotettava. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 
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IHON JA KUDOKSEN ARVIOINTI  

Johdanto 

Ihon ja kudoksen arviointi on tärkeää painehaavojen ehkäisyssä, luokittelussa, diagnosoinnissa ja hoidossa. 
Luvussa Lääkinnällisiin välineisiin liittyvät painehaavat käsitellään limakalvojen arviointia ja lääkinnällisiin 
välineisiin liittyviä painehaavoja. 

Ihon arvioinnin suositukset 

1. Varmistetaan, että täydellinen ihon kunnon arviointi on osa riskinarviointia ja käytössä kaikissa 

hoitoyksiköissä. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

2. Koulutetaan hoitohenkilökunta tekemään kattava ihon kunnon arviointi, johon sisältyvät tekniikat 
vitaalireaktion, paikallisen kuumotuksen, turvotuksen ja kudosten kovettumisen tunnistamiseen. 

(Näytön aste = B; Suosituksen painoarvo = ) 

Näitä arviointitekniikoita tulisi käyttää kaikkien potilaiden ihon arviointiin. On kuitenkin näyttöä, että I 
luokan/asteen painehaavoja ei tunnisteta tummaihoisilta potilaita riittävän usein, koska punoittavien 
alueiden havaitseminen on vaikeaa. 

Ihon ja kudoksen arvioinnin tekeminen 

1. Potilaille, joilla on painehaavariski, on tehtävä kattava ihon kunnon arviointi: 

 niin pian kuin mahdollista, mutta viimeistään kahdeksan tunnin kuluttua hoitoon saapumisesta 
(tai ensikäynnillä avoterveydenhuollossa) 

 osana jokaista riskinarviointia  

 toistuvasti hoitotilanteesta ja potilaan riskiluokasta riippuen; ja 

 ennen potilaan kotiutusta. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = )  

1.1. Ihon kuntoa tulee arvioida tiheämmin, jos potilaan yleistilassa tapahtuu heikkenemistä. 

(Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Tutkitaan potilas päästä varpaisiin erityisesti huomioiden luisten ulokkeiden kuten ristiluun, 
istuinkyhmyjen, iso sarvennoisten ja kantapäiden kohdalla oleva iho,.3, 4 Joka kerta, kun potilaan 
asentoa muutetaan, on mahdollisuus tehdä lyhytkestoinen ihon arviointi. 

1.2.  Kirjataan jokaisen kattavan ihon arvioinnin löydökset. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = ) 

2. Tutkitaan iho punoituksen varalta, jos potilas on tunnistettu olevan painehaavariskissä. (Näytön aste 

= C; Suosituksen painoarvo = ) 

Varoitus: Jos mahdollista, vältetään potilaan asennon muuttamista siten, että hän makaa 
punoittavan ihoalueen päällä. 

Ihon jatkuva arviointi on välttämätöntä, jotta pystytään löytämään painehaavan varhaiset merkit 
erityisesti luisten ulokkeiden kohdalta.  

2.1. Selvitä punoituksen syy ja laajuus. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Selvitä, onko ihon punoitus vaalenevaa vai vaalenematonta.  

2.2. Käytetään sormi- tai levymenetelmää ihon vaalenevuuden tai vaalenemattomuuden 

arviointiin. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 
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 Sormella painaminen — punoitusaluetta painetaan sormella kolmen sekunnin ajan ja 
vaalenemista arvioidaan, kun painaminen lopetetaan. 

 Läpinäkyvän levyn käyttäminen — käytetään läpinäkyvää levyä, joka jakaa paineen 
tasaisesti punoitusalueelle ja vaalenemista voidaan havainnoida levyn alta. 

3. Seuraavat kolme tekijää sisällytetään jokaiseen ihon arviointiin:  

 ihon lämpötila; 

 turvotus; ja 

 kudoksen kiinteyden muutos suhteessa ympäröivään kudokseen. (Näytön aste = B; Suosituksen 

painoarvo = ) 

3.1. Arvioitaessa tummapigmenttisen henkilön ihoa tärkeimpiä ovat:  

 ihon lämpötila; 

 turvotus; ja 

 kudoksen kiinteyden muutos suhteessa ympäröivään kudokseen. (Näytön aste = B; 

Suosituksen painoarvo = ) 

Koska ei aina ole mahdollista tunnistaa punoitusta tummapigmenttisestä ihosta, ihon paikallinen 
lämpötila, turvotus ja kudoksen kiinteys suhteessa ympäröivään kudokseen (esimerkiksi 
kovettuminen) ovat tärkeitä painehaavan varhaisia merkkejä tummaihoisilla henkilöillä. 

3.2.  Arvioidaan paikallista kipua osana jokaista ihon arviointia. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = ) 

Jos potilas pystyy vastaamaan luotettavasti, pyydä häntä tunnistamaan epämukavan tuntuiset 
tai kivuliaat alueet, jotka saattaisivat liittyä painevaurioon. Muita painehaavoihin liittyvän kivun 
arviointimenetelmiä pohditaan yksityiskohtaisesti suosituksen luvussa Kivun arviointi ja hoito. 

4. Tutkitaan lääkinnällisten laitteiden alla ja ympärillä oleva iho vähintään kaksi kertaa päivässä; onko 
ympäröivässä kudoksessa paineeseen liittyvän vaurion merkkejä. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = ) 

4.1. Lääkinnälliseen laitteeseen kosketuksessa oleva ihoalue on arvioitava tiheämmin (useammin  
kuin kahdesti päivässä), jos potilas on herkkä elimistön nesteen jakautumisen muutoksille 
ja/tai näkyy merkkejä paikallisesta/yleistyneestä turvotuksesta. (Näytön aste= C; Suosituksen 

painoarvo= )  

Elimistön nesteen jakautumisen muutokset tai hypoproteinemia voivat aiheuttaa paikallisen tai 
yleistyneen turvotuksen, jonka seurauksena alkuvaiheessa hyvin sopinut lääkinnällinen laite 
alkaa turvotuksen lisääntyessä painamaan ihoa, mikä johtaa painehaavan kehittymiseen.5  

ENNALTAEHKÄISEVÄ IHON HOITO  

Suositukset 

1. Jos mahdollista, vältetään potilaan asennon muuttamista siten, että punoitusalue kuormittuu. 

(Näytön vaste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Ihon punoitus on merkki siitä, että kudos ei ole toipunut edellisestä kuormituksesta ja tarvitsee 
pidempää lepotaukoa ennen uutta kuormitusta. 

2. Pidetään iho puhtaana ja kuivana. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = )  

2.1. Käytetään pH-tasapainotettua ihonpuhdistusainetta. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo 

= )  
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3. Painehaavariskissä olevia ihoalueita ei saa hieroa eikä hangata voimakkaasti. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = ) 

Hieronta voi kivun lisäksi aiheuttaa lieviä kudosvaurioita tai aiheuttaa tulehdusreaktioita erityisesti 
haurasihoisilla iäkkäillä ihmisillä.  

4. Kehitetään ja toteutetaan yksilöllinen kontinenssin hallinta- ja hoitosuunnitelma. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = ) 

4.1. Inkontinentilla potilaalla iho tulee puhdistaa perusteellisesti eritteiden jäljiltä. (Näytön aste = 

C; Suosituksen painoarvo = ) 

5. Painevaurioriskin vähentämiseksi iho on suojattava voimakkaalle kosteudelle altistumiselta 

käyttäen ihoa suojaavaa tuotetta. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Kosteudesta aiheutuva ihovaurio ei ole painehaava, mutta tällaisen vaurion olemassaolo voi lisätä 
painehaavan riskiä. 

6. Harkitaan käytettäväksi kuivalle iholle tarkoitettuja kosteusvoiteita, jolloin ihovaurion riski vähenee. 

(Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

6.1. Dimetyylisulfoksidia (DMSO) sisältävää voidetta ei saa käyttää painehaavojen ehkäisyyn. 

(Näytön aste = B; Suosituksen painoarvo = ) 

Huomaa: DMSO-voidetta ei ole hyväksytty käytettäväksi ihmisille Yhdysvalloissa, mutta joskus 
sitä käytetään paikallisvalmisteena muissa maissa.  

KEHITTEILLÄ OLEVIA HOITOMUOTOJA PAINEHAAVOJEN EHKÄISYYN 

Johdanto  

Tässä osassa käsitellään uusia ja kehitteillä olevia hoitomuotoja, kuten mikroilmaston hallinta, kitkaa ja 
venytystä vähentävät kankaat, profylaktiset sidokset sekä lihasten sähköinen stimulointi 
selkäydinvammautuneilla. 

Mikroilmaston hallinta 

1. (Makuu)alustaa valittaessa huomioidaan lisäominaisuuksien tarve, kuten kosteuden ja lämpötilan 

hallinta. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Ihon kanssa kontaktissa olevien erityis(makuu)alustojen käytöllä saatetaan pystyä hallitsemaan 
mikroilmastoa muuttamalla kosteuden ja lämmön haihtumisnopeutta ihosta.6  

1.1. Otetaan huomioon kosteuden ja lämpötilan hallinnan tarve valittaessa (makuu)alustan 

päällistä. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Kaikilla ihon kanssa kontaktissa olevilla pinnoilla on mahdollista vaikuttaa mikroilmastoon. 
Kokonaisvaikutus riippuu (makuu)alustan luonteesta ja sen päällisestä.6  

2. Lämmittimiä (esim. kuumavesipullot, lämpötyynyt, vuoteen oma lämmitin) ei saa laittaa suoraan 

iholle tai painehaavoille. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Lämpö kiihdyttää aineenvaihduntaa, aiheuttaa hikoilua ja vähentää kudoksen paineensietokykyä. 
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Profylaktiset sidokset 

Profylaktisten sidosten käyttöä ihon suojaamisessa lääketieteellisiltä laitteilta käsitellään oppaan luvussa 
Lääkinnällisiin välineisiin liittyvät painehaavat. 

1. Harkitaan polyuretaanivaahtosidosten laittoa luisten ulokkeiden päälle (esim. kantapäät, ristiluu) 
ehkäisemään painehaavojen syntymistä usein hankaukselle ja venytykselle alttiina olevilla 

anatomisilla alueilla. (Näytön aste = B; Suosituksen painoarvo = ) 

2. Profylaktista sidosta valittaessa on huomioitava: 

 sidoksen kyky vaikuttaa mikroilmastoon; 

 laiton ja poiston helppous; 

 mahdollisuus arvioida ihoa säännöllisesti; 

 sidoksen laittopaikan anatominen sijainti; ja 

 sidoksen oikea koko. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Profylaktiset sidokset eroavat ominaisuuksiltaan ja sen vuoksi on tärkeää valita sidos, joka sopii 
kyseiselle potilaalle kliiniseen käyttöön. 

3. Kaikkien muiden painehaavoja ehkäisevien toimenpiteiden jatkaminen on välttämätöntä, vaikka 

käytetään profylaktisia sidoksia. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

4. Ihoa on arvioitava painehaavan kehittymisen varalta jokaisen sidoksenvaihdon yhteydessä tai 
vähintään päivittäin, ja käytettävän profylaktisen sidoshoidon sopivuus on varmistettava. (Näytön 

aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

5. Profylaktinen sidos on vaihdettava, jos se vaurioituu, irtoaa, löystyy tai kostuu voimakkaasti. 

(Näytön voimakkuus = C; Suosituksen voimakkuus = ) 

Profylaktiset sidokset eivät poista perusteellista ja säännöllistä ihon arvioinnin tarvetta. Tämän vuoksi 
niiden rakenne usein mahdollistaa ihon säännölliset arvioinnit (esimerkiksi pehmeät silikonireunat, 
jotka on helppo kohottaa ihon rutiinitarkistuksia varten aiheuttamatta teipin irrotuksesta syntyviä 
jälkiä tai muita ihovaurioita). 

Kankaat ja tekstiilit 

1. Kitkan ja venyttävien voimien vähentämiseksi harkitaan silkkiä muistuttavien kankaiden käyttöä 

mieluummin kuin puuvillaa tai puuvillasekoitteita. (Näytön aste = B; Suosituksen painoarvo = ) 

Lihasten sähköstimulaatio painehaavojen ehkäisyssä  

On saatu lisääntyvää näyttöä, että sähköstimulaatio saa aikaan ajoittaisia tetaanisia lihassupistuksia ja 
vähentää painehaavariskiä riskialttiissa kehon osissa erityisesti selkäydinvammautuneilla potilailla. 

1. Harkitaan sähköstimulaation käyttöä selkäydinvammapotilailla sellaisiin anatomisiin kohtiin, joissa 

on painehaavan kehittymisen riski. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 
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PAINEHAAVOJEN EHKÄISYN JA HOIDON INTERVENTIOT 

RAVITSEMUS PAINEHAAVOJEN EHKÄISYSSÄ JA HOIDOSSA 

Johdanto 

Tässä luvussa esitettävät suositukset on pääasiassa tarkoitettu aikuisille, koska ne perustuvat 
aikuisväestöstä saatuun näyttöön. Lapsipotilaiden ravitsemus- ja hoitosuositukset esitetään luvussa 
Erityisryhmät: Lapsipotilaat. 

Ravitsemustilan seulonta 

1. Arvioidaan ravitsemustila kaikilta potilailta, joilla on painehaavariski tai painehaava: 

 potilaan saapuessa hoitoyksikköön; 

 jokaisen merkittävän terveydentilassa tapahtuvan muutoksen yhteydessä; ja/tai 

 kun painehaavan paraneminen ei edisty.  (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Ravitsemustilan seulonnalla on tarkoitus tunnistaa ne potilaat, jotka tarvitsevat perusteellisemman 
ravitsemustilan määrittämisen mahdollisen vajaaravitsemuksen havaitsemiseksi. Ravitsemustilan 
seulonnan voi suorittaa kuka tahansa terveydenhuollon ammattihenkilö ja se tulisi tehdä potilaan 
saapuessa hoitoyksikköön tai ensikäynnillä avoterveydenhuollossa. 

2. Käytetään validia ja luotettavaa seulontamenetelmää vajaaravitsemusriskin arviointiin. (Näytön aste 

= C; Suosituksen painoarvo = ) 

3. Potilaat, joilla seulonnan perusteella on vajaaravitsemuksen riski tai jo olemassa oleva painehaava 
on ohjattava ravitsemusterapeutille tai moniammatillisen ravitsemusasiantuntijaryhmän 
vastaanotolle kattavaa ravitsemustilan kokonaisarviota varten.  (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo= ) 

Ravitsemustilan määrittäminen 

1. Mitataan jokaisen potilaan paino, jotta voidaan määrittää painon kehitys ja havaita merkittävä 
painon menetys (≥ 5 % 30 vuorokaudessa tai ≥ 10 % 180 vuorokaudessa). (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = )  

2. Arvioidaan potilaan kyky syödä omatoimisesti. (Näytön aste= C; Suosituksen painoarvo = ) 

3. Arvioidaan ravinnonsaannin riittävyys (esim. ruoka, nesteet, suun kautta nautittavat ravintolisät ja 

enteraalinen/ parenteraalinen ravitsemus). (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = )  

Ravitsemuksen arvioinnin painopisteenä tulisi olla energiansaannin, tahattoman painonmuutoksen 
sekä psykologisen stressin ja neuropsykologisten ongelmien arviointi. Lisäksi arviointiin tulisi sisältyä 
potilaan kalori-, proteiini- ja nestetarpeen määrittäminen. 

Hoidon suunnittelu 

1. Painehaavapotilaille ja potilaille, joilla on painehaavariski, tulee kehittää yksilöllinen 

ravitsemushoitosuunnitelma. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

 Ravitsemusterapeutin tulisi yhteistyössä moniammatillisen asiantuntijaryhmän kanssa (esimerkiksi 
lääkäri, sairaanhoitaja, puheterapeutti, toimintaterapeutti, fysioterapeutti ja hammaslääkäri) kehittää 
ja kirjata yksilöllinen ravitsemussuunnitelma, joka perustuu potilaan ravitsemuksellisiin tarpeisiin, 
ravitsemusreittiin ja hoidon tavoitteisiin ravitsemuksen arvioinnissa määritetyllä tavalla.  
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2. Asianmukaisia ja näyttöön perustuvia ravitsemus- ja nesteytysohjeita on noudatettava, jos potilaalla 
on ravitsemuksellinen riski ja painehaavariski tai joilla on jo olemassa oleva painehaava. (Näytön 

aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Energiansaanti 

1. Taataan yksilöllinen energiansaanti taustalla olevan sairauden ja aktiivisuuden tason perusteella. 

(Näytön aste = B; Suosituksen painoarvo = )  

2. 30–35 kcal painokiloa kohti aikuisille, joilla on painehaavariski ja joilla on arvioitu olevan 

vajaaravitsemuksen riski. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

3. 30–35 kcal painokiloa kohti aikuisille, joilla on painehaava ja joilla on arvioitu olevan 

vajaaravitsemuksen riski. (Näytön aste = B; Suosituksen painoarvo = ) 

4. Mukautetaan energiansaanti painonmuutosten tai obesiteetin mukaan. Aikuiset, jotka ovat 
alipainoisia tai joiden tahaton painonlasku on merkittävä, saattavat tarvita lisäenergiaa. (Näytön 

aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

5. Muokkaa ja poista ruokavaliorajoituksia, jos ne johtavat ruoan ja nesteiden saannin vähenemiseen. 
Nämä muutokset tulisi tehdä konsultoiden lääkäriä ja ravitsemusterapeutin valvonnassa, jos se on 

mahdollista. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Ihannetapauksessa kaloritarve tyydytetään terveellisellä ruokavaliolla, mutta jotkut potilaat eivät 
siihen pysty tai eivät halua noudattaa riittävää ruokavaliota. Liian rajoittuneen ruokavalion vuoksi 
ruoka saattaa olla epämiellyttävää ja pahanmakuista ja näin ollen syödyn ruoan määrä on vähäinen. 

6. Jos ravinnonsaanti ei ole ravitsemuksellisesti riittävää, tulee aterioiden välissä tarjota täydennettyjä 
ruokia ja/tai runsaskalorisia, runsasproteiinisia suun kautta nautittavia lisäravintovalmisteita. 

(Näytön aste = B; Suosituksen painoarvo = ) 

Suun kautta nautittavia lisäravintovalmisteita, täydennettyjä ruokia ja lisäravinteita tarvitaan 
tahatonta painonlaskua ja vajaaravitsemusta vastaan taisteltaessa. 

7. Harkitaan enteraalista tai parenteraalista ravitsemusta lisänä, kun ravitsemuksen saanti suun kautta 
on riittämätöntä. Tämän täytyy vastata potilaan tavoitteita. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo 

= ) 

Jos ravinnon saanti on suun kautta riittämätöntä, voidaan suositella enteraalista tai parenteraalista 
ravitsemusta, jos se on potilaan omien toiveiden mukaista. Enteraalinen (letku-)ravitsemus on 
ensisijainen ravitsemusreitti, jos mahasuolikanava toimii. Ravitsemustuen riskeistä ja hyödyistä tulee 
keskustella potilaan ja omaisten kanssa jo varhaisessa vaiheessa, ja ravitsemustuen tulee vastata 
potilaan omia mieltymyksiä ja hoidon tavoitteita. 

Proteiinin saanti 

1. Aikuisille, joilla on arvioitu olevan painehaavariski, on annettava riittävästi proteiinia positiivisen 

typpitasapainon ylläpitämiseksi. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

2. Aikuisille, joilla on painehaavariski ja joilla arvioidaan olevan vajaaravitsemuksen riski, on tarjottava 
1,25–1,5 grammaa proteiinia painokiloa kohti päivittäin, jos se on hoidon tavoitteiden mukaista. Kun 

potilaan tilanne muuttuu, tulee tehdä uusi arviointi. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = . 

3. Aikuisille, joilla on painehaava, on annettava riittävästi proteiinia positiivisen typpitasapainon 

ylläpitämiseksi. (Näytön aste = B; Suosituksen painoarvo = ) 
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4. Aikuisille, joilla on painehaava ja joilla arvioidaan olevan vajaaravitsemuksen riski, on tarjottava 
1,25–1,5 grammaa proteiinia painokiloa kohti päivittäin, jos se on hoidon tavoitteiden mukaista. Kun 

potilaan tilanne muuttuu, tulee tehdä uusi arviointi. (Näytön aste = B; Suosituksen painoarvo = ) 

5. Jos potilaalla on vajaaravitsemuksen ja painehaavan riski, eikä hänen ravitsemuksellista tarvettaan 
pystytä tyydyttämään suun kautta saatavalla ravinnolla, hänelle on tarjottava tavallisen ruoan 
lisäksi runsaskalorisia, runsasproteiinisia lisäravintovalmisteita. (Näytön aste = A; Suosituksen 

painoarvo = ) 

6. Munuaisten toiminta on arvioitava, jotta voidaan varmistua, että runsas proteiinimäärä sopii 

potilaalle. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = )  

Tarvitaan kliinistä arviointia, jolla määritetään sopiva proteiinimäärä kullekin henkilölle; arvio perustuu 
painehaavojen lukumäärään, yleiseen ravitsemustilaan, muihin sairauksiin ja 
ravitsemusinterventioiden sietoon. 

7. Täydennetään ravitsemusta runsaalla proteiinilla, arginiinilla ja hivenaineilla, jos potilaalla on III tai 
IV luokan/asteen painehaava tai useita painehaavoja, kun hänen ravitsemuksellisia tarpeitaan ei 
pystytä tyydyttämään perinteisillä runsaskalorisilla ja proteiinia sisältävillä lisäravintovalmisteilla. 
(Näytön aste = B; Suosituksen painoarvo = ) 

 

Nesteytys 

1. Jos potilaalla on arvioitu olevan painehaavariski tai on jo painehaava, hänelle on tarjottava 
riittävästi juotavaa päivittäin ja kannustettava häntä juomaan nesteytyksen ylläpitoa varten. Tämän 
on vastattava potilaan muiden sairauksien tilaa ja tavoitteita. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = ) 

2. Kuivumisen merkkejä on tarkkailtava, mukaan lukien painonmuutokset, ihon jäntevyys, 
virtsaneritys, seerumin natriumin kohoaminen ja/tai laskennallinen seerumin osmolaliteetti.  

(Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

3. Lisää nesteitä on annettava, jos potilas on kuivunut, esiintyy lämmönnousua, potilas oksentaa, 
hikoilee runsaasti, ripuloi tai hänellä on runsaasti erittäviä haavoja. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = )  

Neste toimii on vitamiinien, mineraalien, glukoosin ja muiden ravintoaineiden liuottimena sekä 
kuljettaa ravintoaineita ja aineenvaihduntatuotteita kehossa. Hoitohenkilökunnan tulisi tarkkailla 
potilaan nesteytystilaa ja tarkkailtava kuivumisen merkkejä, kuten painon, ihon jäntevyyden ja 
virtsanerityksen muutoksia, seerumin natriumin kohoamista ja laskennallista seerumin 
osmolaliteettia.7  

Vitamiinit ja kivennäisaineet 

1. Kannustetaan potilasta, jolla on arvioitu olevan painehaavariski, noudattamaan tasapainoista 
ruokavaliota, joka sisältää hyviä vitamiinien ja kivennäisaineiden lähteitä ja tarjotaan hänelle 

tällaista ruokavaliota. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

2. Kannustetaan potilasta, jolla on arvioitu olevan painehaavariski, ottamaan vitamiini- ja 
kivennäisainelisiä, kun ravinnonsaanti on huonoa tai siinä on havaittu tai epäillään olevan puutteita 

ja tarjotaan hänelle näitä lisiä.  (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = )  
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3. Kannustetaan painehaavapotilasta noudattamaan tasapainoista ruokavaliota, joka sisältää hyviä 
vitamiinien ja kivennäisaineiden lähteitä ja tarjotaan hänelle tällaista ruokavaliota. (Näytön aste = B; 

Suosituksen painoarvo = )  

4. Kannustetaan painehaavapotilasta ottamaan vitamiini- ja kivennäisainelisiä, kun ravinnonsaanti on 
huonoa tai puutteita on havaittu tai epäillään ja tarjotaan hänelle näitä lisiä. (Näytön aste = B; 

Suosituksen painoarvo = )  

ASENNONMUUTOKSET JA VARHAINEN MOBILISAATIO  

Johdanto 

Tämän luvun suositukset käsittelevät asennonmuutosten ja varhaisen mobilisaation merkitystä 
painehaavojen ehkäisyssä ja hoidossa. Asennonmuutoksia kantapäiden painehaavojen yhteydessä 
käsitellään erillisessä luvussa Asennonmuutokset kantapäiden painehaavojen ehkäisyssä ja hoidossa.  

Yleistä kaikkien potilaiden asennonmuutoksista 

1. Kaikkien painehaavariskissä olevien tai jo painehaavan saaneiden potilaiden asentoa on muutettava, 

ellei sille ole vasta-aiheita. (Näytön aste = A; Suosituksen painoarvo = ) 

Asennonmuutoksilla vähennetään kehon helposti vahingoittuviin alueisiin kohdistuvan paineen kestoa 
ja voimakkuutta ja vaikutetaan hyvinvointiin, hygieniaan, arvokkuuteen ja toimintakykyyn. 

2. Huomioidaan potilaan kunto ja käytössä oleva painetta jakava patja/alusta päätettäessä 

asennonmuutoksista painehaavojen ehkäisynä. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Säännölliset asennonmuutokset eivät ole mahdollisia kaikille potilaille kliinisen tilan takia ja tällaisissa 
tapauksissa on käytettävä vaihtoehtoista menetelmää, kuten painetta jakavaa korkean riskiluokan 
patjaa tai sänkyä. 

Asennonmuutosten tiheys 

1. Huomioidaan käytössä oleva painetta jakava makuualusta määritettäessä asennonmuutosten 

tiheyttä. (Näytön aste = A; Suosituksen painoarvo = ) 

2. Määritettäessä asennonmuutosten tiheyttä on huomioitava potilaan: 

 kudosten sietokyky, 

 aktiivisuus ja liikuntakyky, 

 yleinen terveydentila,  

 hoidon yleiset tavoitteet, 

 ihon kunto ja 

 hyvinvointi. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

3. Luodaan paineenkevennykselle aikataulut, joissa määritetään painonvaihteluiden tiheys ja kesto 

(Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

3.1. Opetetaan potilaat itse mahdollisuuksien mukaan tekemään “painetta keventäviä nostoja” tai 

muita painetta keventäviä liikkeitä. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = )  

4. Arvioidaan säännöllisesti potilaan ihon kuntoa ja yleistä hyvinvointia. Harkitaan uudelleen 
asennonmuutosten tiheyttä ja menetelmää, jos vaste ei ole odotetunlainen. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = ) 



TIIVISTELMÄ SUOSITUKSESTA  EHKÄISY JA HOITO 

©NPUAP/EPUAP/PPPIA 2014   23 

Potilaan ihon säännöllinen arviointi auttaa tunnistamaan painevaurion varhaiset merkit sekä miten 
potilas kestää suunniteltujen asennonmuutosten tiheyden. Jos ihon kunnossa tapahtuu muutoksia, 
asennonmuutoshoidon suunnitelma on arvioitava uudelleen. 

Asennonmuutostekniikat 

1. Muuta potilaan asentoa siten, että kudoksiin kohdistuva paine vähenee tai jakautuu uudelleen. 

(Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Valittaessa potilaalle asentoa on tärkeää arvioida, että kudoksiin kohdistuva paine todellakin vähenee 
tai jakautuu uudelleen. 

2. Vältetään asentoja, joissa paine kohdistuisi sellaisille luu-ulokealueille, joilla on vaalenematonta 

punoitusta. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Vaalenematon punoitus on varhainen merkki painevauriosta. Jos potilas asetetaan suoraan sellaisten 
luisten ulokkeiden päälle, missä on vaalenematon punoitus, niihin kohdistuva paine ja/tai venytys 
estää ihon verenkiertoa ja näin ollen pahentaa vauriota ja johtaa vaikeamman painehaavan 
kehittymiseen.  

3. On vältettävä ihon altistumista paineelle ja venytykselle. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = 

) 

3.1.   Potilaan siirtoon tulee käyttää apuvälineitä kitkan ja venytyksen välttämiseksi. Nosta — älä 

raahaa — potilasta asentoa muutettaessa. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Useimmissa tapauksissa voidaan käyttää yksinkertaisia tekniikoita, kuten nostolakanoita. 
Turvallisen käsittelyn periaatteita tulisi noudattaa sekä potilaan että hoitohenkilökunnan 
turvallisuuden takaamiseksi. 

3.2. Käytetään henkilönostinta, jos se on saatavilla, kun siirretään potilas pyörätuoliin tai vuoteen 
vierellä olevaan tuoliin, kun hän on täysin autettava siirtymisessä. Henkilönostimen nostoliina 

on poistettava välittömästi siirron jälkeen. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

3.3. Siirto- ja käsittelylaitteita ei saa jättää potilaan alle käytön jälkeen, elleivät ne ole erityisesti tätä 

tarkoitusta varten suunniteltuja. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = )  

4. Potilaan asettamista suoraan lääkinnällisten välineiden, kuten letkujen ja dreenien päälle tulee 

välttää. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Lääkinnällisiin välineisiin liittyvät painehaavat -luku sisältää kattavat suositukset välineistä aiheutuvien 
painehaavojen ehkäisylle perustuen välineiden tarkoituksenmukaiselle asemoinnille. 

5. Potilasta ei tule jättää alusastialle pidemmäksi aikaa kuin on tarpeen. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = ) 

Vuoteessa olevan potilaan asennon muutos  

1. Käytetään 30 asteen kylkiasentoa (vaihtoehtoisesti oikea kylki, selkä, vasen kylki) tai vatsa-asentoa, 
jos potilas sietää tämän ja hänen kliininen tilansa sen sallii. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo 

= ) 

1.1. Asentoaan itse vaihtavia potilaita kannustetaan olemaan 30–40 asteen kylkiasennossa tai 

selällään vuoteessa ellei se ole vasta-aiheista. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = )  



EHKÄISY JA HOITO  TIIVISTELMÄ SUOSITUKSESTA 

   24 
©NPUAP/EPUAP/PPPIA 2014 

1.2. Vältetään painetta lisääviä makuuasentoja, kuten 90 asteen kylkiasentoa ja puoli-istuvaa 

asentoa. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

2. Rajoitetaan vuoteen pääpuolen kohotusta 30 asteeseen vuodepotilailla, ellei potilaan kliininen tila 
tai syömiseen ja ruuansulatukseen liittyvät seikat toisin edellytä. (Näytön voimakkuus = C; 

Suosituksen voimakkuus = ) 

Vuoteen pääpuolen kohottaminen saattaa olla lääketieteellisesti välttämätöntä helpottamaan 
hengitystä ja/tai ehkäisemään aspiraatiota ja hengityslaitehoitoon liittyvää pneumoniaa. Näissä 
tapauksissa suositellaan pääpuolen 30 asteen kohoasentoa (semi-Fowler-position).8 Potilas tulisi laittaa 
ja tukea sellaiseen asentoon, ettei hän liu’u alaspäin vuoteessa, mikä aiheuttaa ihon venytystä. 

2.1. Jos vuoteessa istuminen on välttämätöntä, vältetään sängynpäädyn nostamista ja retkottavaa 
asentoa, joka kohdistaa paineen ja venytyksen ristiluuhun ja häntäluuhun. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = ) 

Vatsa-asento  

1. Käytetään painetta jakavaa alustaa keventämään kasvojen ja kehon painekohtia vatsa-asennossa. 

(Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

2. Jokaisella asennonmuutoskerralla tulee arvioida kehon osat (esim. rintojen alue, polvet, varpaat, 
penis, solisluut, suoliluuharjanne, häpyliitos), jotka voivat olla riskialttiita vatsa-asennossa ollessa. 

(Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

3. Jokaisella asennonmuutoskerralla tulee arvioida vatsa-asennossa olevilta potilailta onko kasvoilla 

merkkejä painehaavoista. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Vatsa-asennossa olevilla potilailla saattaa olla suurentunut riski kasvojen painehaavoille. 

Tuolissa istuvien potilaiden asennonmuutokset 

1. Asetetaan potilas istumaan niin että hän pysyy tasapainossa ja pystyy säilyttämään kaikki 

toimintamahdollisuutensa. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

2. Valitaan istuma-asento siten, että potilas hyväksyy sen ja se minimoi ihoon ja pehmytkudoksiin 

kohdistuvan paineen ja venytyksen. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

2.1. Istuimen kallistuksen on oltava riittävä, jotta potilas ei liu’u eteenpäin pyörätuolissa tai 
tuolissa. Jalkatuet ja käsinojat on säädettävä niin, että istuma-asento ja paineen jakautuminen 

säilyvät. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Istuma-asennossa istuinluihin kohdistuu erittäin voimakas paine. Halvaantuneella potilaalla 
tämä paine pysyy jatkuvana, koska pienet, tahattomat, kudosten verenkiertoa elvyttävät liikkeet 
puuttuvat. 

3. Varmistetaan, että jalat on tuettu kunnolla suoraan lattialle, jalkajakkaralle tai jalkatukiin, kun 
potilas istuu (selkä pystyssä) vuoteen vieressä olevalla tuolilla tai pyörätuolissa. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = )  

Venytyksen ja kitkan välttämiseksi tulee valita istuin, jonka korkeus lattiasta istuintasolle mitattuna on 
potilaalle oikea. Jos potilaan jalkoja ei voida asettaa suoraan lattialle, jalkatuen korkeutta tulisi säätää 
siten, että sen avulla lantio taittuu hieman eteenpäin, kun reidet ovat vähän horisontaalitasoa 
alempana. 
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3.1. Vältetään kohottavien jalkatukien käyttöä, jos potilaan takareiden lihakset ovat kiristyneet. 

(Näytön aste = C; Suosituksen voimakkuus = )  

Jos potilaan takareiden lihakset ovat kiristyneet ja käytetään kohottavia jalkatukia, lantion 
yläosa kääntyy taaksepäin ja tämän seurauksena häntäluuhun ja ristiluuhun kohdistuva paine 
lisääntyy.   

4. Rajoitetaan aikaa, jonka potilas viettää tuolissa istuen ilman paineen kevennystä. (Näytön aste = B; 

Suosituksen painoarvo = ) 

Lisäsuositukset potilaille, joilla on jo todettu painehaava 

1. Potilaan asento valitaan siten, että potilaan paino ei kohdistu painehaavalle. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = ) 

1.1. Potilasta ei saa asettaa sellaisen alueen/alueiden päälle, jossa/joissa on epäily syvempien 
kudosten vauriosta, vaikka iho on ehjä. Ellei näille alueille kohdistuvaa painetta voida 
keventää asennonmuutoksella, on käytettävä asianmukaista (makuu)alustaa. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = ) 

Paine heikentää vaurioituneiden kudosten verenkiertoa. Painehaavaan kohdistuva paine 
viivästyttää paranemista ja saattaa aiheuttaa suurempaa vauriota. 

2. Jatketaan potilaan asennonmuutoksia ja kääntämisiä riippumatta käytössä olevasta 
(makuu)alustasta. Määritetään potilaan kääntämiselle tiheys, joka perustuu (makuu)alustan 

ominaisuuksiin ja potilaan vasteeseen. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = )  

Mikään alusta ei anna täydellistä paineen kevennystä.  

3. Iho on tutkittava lisävaurioiden varalta joka kerta, kun potilasta käännetään tai hänen asentoaan 
muutetaan. Potilasta ei saa kääntää sellaisen kehon osan päälle, joka on vaurioitunut tai punoittaa 
edellisen kuormituskerran jäljiltä, erityisesti jos punoittava alue ei vaalene (esim. I luokan/asteen 

painehaava). (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Ihon säännöllinen arviointi on välttämätöntä, jotta havaitaan lisävauriot.  

Tuolissa istuvan potilaan asennonmuutokset, kun potilaalla on jo todettu 
painehaava 

1. Istumisaika tulee minimoida ja tulee konsultoida istuinalustojen asiantuntijaa, jos painehaavat 

pahenevat valittua istuinalustaa käyttäen. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

2. Harkitaan vuodelepojaksoja, jolloin edistetään istuinluiden alueen ja ristiluun alueen haavan 

paranemista. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

2.1. Tuetun istumisen riskejä ja hyötyjä tulee punnita sekä fyysiselle että psyykkiselle 

hyvinvoinnille koituvaan hyötyyn nähden. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

3. Jos tuolissa istuminen on välttämätöntä potilaalle, jolla on painehaavoja ristiluun/ häntäluun tai 
istuinluiden alueella, tulee istumista rajoittaa kolmeen kertaan päivässä tunti tai sitä lyhempi aika 
kerrallaan. Istuinalustojen asiantuntijaa tulee konsultoida, jotta hän voi määrätä sopivan 
istuinalustan ja/tai asennonmuutostekniikoita, joilla vältetään tai minimoidaan haavaan kohdistuva 

paine.  (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = )  

Istuminen on tärkeää, koska se vähentää liikkumattomuuteen liittyviä riskejä, helpottaa syömistä ja 
hengittämistä sekä edistää kuntoutumista. Vaikka istuminen on tärkeää potilaan yleiselle 
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terveydentilalle, tulisi tehdä kaikki mahdollinen haavaan kohdistuvan paineen välttämiseksi tai 
minimoimiseksi. 

4. Jos potilaalla on painehaava istuinluiden kohdalla, tulee välttää hänen asettamistaan istumaan aivan 

pystysuoraan asentoon (tuolissa tai vuoteessa).  (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

5. Muokataan istuma-aikatauluja ja arvioidaan istuinalusta sekä potilaan asento uudelleen, jos haava 

pahenee tai ei osoita paranemisen merkkejä. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = )  

Asennonmuutosapuvälineet  

1. Ei saa käyttää pyöreitä tai donitsin muotoisia apuvälineitä. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo 

= ) 

Tällaisten apuvälineiden reunat voivat saada aikaan voimakkaan paineen alueita, jotka voivat 
vaurioittaa kudosta. 

2. Seuraavia “apuvälineitä” ei tule käyttää kantapäiden kohottamiseen: 

 synteettiset lampaantaljat;   

 leikattuja, pyöreitä tai donitsin muotoisia apuvälineitä;  

 infuusioon tarkoitettuja nestepusseja;  

 vedellä täytettyjä hansikkaita. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Kaikilla näillä tuotteilla on osoitettu olevan rajoituksensa. 

3. Aito lampaantalja saattaa auttaa painehaavojen ehkäisyssä. (Näytön aste = B; Suosituksen 

painoarvo = ) 

Mobilisaatio 

1. Istumisen lisäykselle tulee laatia aikataulu potilaan sietokyvyn ja painehaavan vasteen mukaan. 

(Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

2. Aktiivisuutta tulee lisätä niin nopeassa tahdissa kuin potilas sietää. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = ) 

Vuodepotilaiden istumista ja liikkumista tulisi lisätä niin nopeasti kuin he pystyvät niitä sietämään. 
Aikataulutettu liikkeelläolo voi kompensoida yleiskunnon heikkenemistä, joka usein liittyy 
pitkittyneeseen vuodelepoon.  

Asennonmuutosten kirjaaminen 

1. Asennonmuutokset kirjataan, erityisesti niiden tiheys ja käytetyt asennot sekä asennonmuutoksen 

vaikutuksen arviointi. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Kirjaus potilasasiakirjoihin dokumentoi hoidon toteutuksen ja palvelee sellaisenaan näyttönä 
asennonmuutosten toteutumisesta. 
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ASENNONMUUTOKSET KANTAPÄIDEN PAINEHAAVOJEN EHKÄISYSSÄ JA 
HOIDOSSA 

Johdanto 

Paineen ja venytyksen vähentäminen kantapäistä on tärkeä tavoite käytännön kliinisessä työssä. .  
Kantapään posterioriseen ulokkeeseen kohdistuu erittäin kova paine, vaikka painetta jakava alusta on 
käytössä. 

Yleiset suositukset 

1. Tutkitaan kantapäiden iho säännöllisesti. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Asennonmuutokset kantapäiden painehaavojen ehkäisyssä 

1. Varmistetaan, etteivät kantapäät osu makuualustan pintaan. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = ) 

Ihannetapauksessa kantapäihin ei kohdistu minkäänlaista painetta — tällaista asentoa voidaan 
kutsua ”kelluviksi kantapäiksi”. 
 
1.1. Käytetään kantapäiden kevennyslaitteita, jotka kohottavat kantapäitä ja poistavat niistä 

kuormituksen kokonaan siten, että säären paino jakautuu pohjetta myöten, mutta paine ei 

kohdistu akillesjänteeseen. (Näytön aste = B; Suosituksen painoarvo = )  

Kantapäiden kevennyslaitteet ovat parhaita pitkäaikaisessa käytössä ja potilaille, jotka eivät 
todennäköisesti pidä sääriään tyynyjen päällä.  

2.  Polven tulisi olla lievässä (5–10 asteen) fleksiossa. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

On olemassa epäsuoraa näyttöä siitä, että polven yliojennus voi aiheuttaa polvilaskimon virtausesteen 
ja tämä saattaa altistaa potilaan syvälle laskimotukokselle (SLT). 

3. Vältetään kohdistamasta voimakasta painetta erityisesti akillesjänteen alle.  (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = ) 

3.1. Käytetään pohkeiden pituista vaahtotyynyä kohottamaan kantapäitä. (Näytön aste = B; 

Suosituksen painoarvo = ) 

Kantapäiden kohottamiseen käytettävien tyynyjen tai vaahtolevyjen tulee ulottua koko pohkeen 
pituudelle, jotta vältetään voimakasta painetta erityisesti akillesjänteen alla. Polvea tulee 
koukistaa hieman, jotta vältetään polvilaskimon kompressio ja syvän laskimotukoksen riskin 
lisääntyminen. 

4. Kantapäiden kohotuslaitteita tulee käyttää valmistajan ohjeiden mukaan. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = ) 

5. Poistetaan kantapäiden kohotuslaite määräajoin ihon eheyden arvioimista varten. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = ) 

Asennonmuutokset kantapäiden painehaavojen hoidossa 

1. Vähennetään painetta kantapään/-päiden alta I tai II luokan/asteen painehaavoista asettamalla 
sääret tyynyn päälle, jolloin “kantapäät kelluvat” irti vuoteesta, tai käytetään kantapäiden 

kohotuslaitteita. (Näytön aste = B; Suosituksen painoarvo = )  
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2. Kun kyseessä on III tai IV luokan/asteen tai luokittelematon painehaava, asetetaan sääri 
kevennyslaitteeseen, joka kohottaa kantapään irti vuoteen pinnasta ja näin ollen poistaa 
kuormituksen painehaavasta täysin. Tarpeen mukaan laitteen tulisi myös tukea nilkka neutraaliin 90 

asteen kulma-asentoon. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

III ja IV luokan/asteen sekä luokittelemattomissa painehaavoissa tulee pyrkiä poistamaan kuormitus 
niin täydellisesti kuin mahdollista. Kantapään nostaminen tyynylle on tavallisesti riittämätön 
toimenpide.  

MAKUU- JA ISTUINALUSTAT 

Johdanto  

Painehaavan riskitekijät vaihtelevat potilaskohtaisesti. Makuu- ja istuinalustat ovat “painetta jakavia 
erityisvälineitä, jotka on suunniteltu vähentämään kudoksiin kohdistuvaa kuormitusta ja säätelemään  
mikroilmastoa. Lisäksi niillä voi olla muita terapeuttisia toimintoja. Tähän kuuluvat patjat, integroidut 
vuodejärjestelmät, patjan korvaavat järjestelmät, päällysteet, istuintyynyt ja istuintyynyn päälliset”.9  
Makuu- ja istuinalustat tulisi valita yksilöllisin perustein sen mukaan, millainen on paineen kevennyksen ja 
muiden terapeuttisten toimintojen tarve. Kaikissa tapauksissa tulee noudattaa valmistajan antamia käyttö- 
ja ylläpitosuosituksia. Standardit palvelevat myös valmistajia tuotekehitysoppaina ja auttavat 
laadunvarmistuksen parantamisessa. 

Yleiset suositukset makuualustoista  

1. Valitaan makuualusta, joka täyttää potilaan tarpeet. Pohditaan paineen jakamisen tarvetta 
seuraavien tekijöiden perusteella: 

 immobiliteetin ja inaktiivisuuden taso; 

 tarve mikroilmaston säätelyyn ja venytyksen vähentämiseen;  

 potilaan koko ja paino;  

 uusien painehaavojen kehittymisen riski; ja 

 olemassa olevien painehaavojen lukumäärä, vakavuus ja sijainti. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = ) 

Makuualusta tulee valita yksilöllisesti yllä esitetyn suosituksen yksityiskohtien mukaan. Seuraavassa 
esitetään suositukset makuualustan valinnasta potilaalle, jolla on jo painehaavoja. 

2. Valitaan makuualusta, joka soveltuu hoitoympäristöön. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = )  

Huomioidaan vuoteen paino, rakennuksen rakenteet, ovien leveys, sähkön katkeamaton saanti sekä 
pumpun/moottorin turvallinen sijainti sekä sen tuuletus. Tarvitaan valmiussuunnitelma sähkökatkon 
varalle.  

3. Tutkitaan makuualustan sopivuus ja toimivuus potilaalle kaikissa tilanteissa. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = )  

4. Tunnistetaan ja ehkäistään mahdolliset makuualustan käytön komplikaatiot. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = )  

Makuualustan oikea valinta ja käyttö ovat avaimia komplikaatioiden ehkäisyyn.  

5. Ennen makuualustan käyttöönottoa varmistetaan, että makuualustalla on jäljellä olevaa käyttöikää. 
Käyttöikä määräytyy valmistajan suosittaman testausmenetelmän (tai muun yleisesti käytössä 

olevan testausmenetelmän) perusteella. (Näytön voimakkuus = C; Suosituksen voimakkuus = ) 
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6. Painetta jakavasta makuualustasta huolimatta jatketaan säännöllisiä potilaan asennonmuutoksia. 

(Näytön voimakkuus = C; Suosituksen voimakkuus = ) 

Asennonmuutoksia tarvitaan edelleen paineen keventämiseksi ja potilaan hyvinvointiin, vaikka 
makuualusta on käytössä. Asennonmuutosten tiheys voi kuitenkin muuttua makuualustan käytön 
myötä. 

7. Valitaan makuualustan kanssa yhteensopivat asennonmuutosapuvälineet, inkontinenssisuojat ja 
vuodevaatteet. Rajoitetaan vuoteeseen laitettavien vuodevaatteiden ja suojien määrää. (Näytön 

aste = C; Suosituksen painoarvo = )  

Makuualustat painehaavojen ehkäisyssä  

Painetta jakavat makuualustat on suunniteltu joko lisäämään alustaa vasten olevan kehon pinta-alaa 
(vähentämään rajapinnan painetta) tai vuoronperään vaihtelemaan kehon osien kuormitusta ja tällä tavoin 
vähentämään kuormituksen kestoa kehon eri osissa.  

1. Käytetään korkealuokkaista vaahtomuovipatjaa mieluummin kuin tavanomaista vaahtomuovipatjaa 
kaikille potilaille, joilla on arvioitu olevan painehaavariski. (Näytön aste = A; Suosituksen painoarvo 

= )  

Ei ole olemassa näyttöä jonkin tietyn korkealuokkaisen vaahtomuovipatjan paremmuudesta toisiin 
vastaaviin patjoihin nähden. 

1.1. Tarkista hoitoyksikössä käytössä olevien painehaavojen ehkäisyyn tarkoitettujen 
vaahtomuovipatjojen ominaisuudet varmistaaksesi, että ne ovat korkealuokkaisia. (Näytön 

aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Katso Clinical Practice Guidelinesta konsensusmielipide vähittäisvaatimuksista, jotka tuotteen 
pitää täyttää, että sitä voidaan pitää korkealuokkaisena vaahtomuovipatjana. 

1.2. Harkitaan muiden reaktiivisten makuualustojen käyttöä potilaille, joilla on arvioitu olevan 

painehaavariski. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

2. Käytetään dynaamista makuualustaa (petauspatja tai patja) alustaa potilaille, joilla on korkea 
painehaavariski eivätkä säännölliset manuaaliset asennonmuutokset ole mahdollisia. (Näytön aste = 

B; Suosituksen painoarvo = ) 

2.1. Pienilokeroisia painetta vaihtelevia ilmapatjoja tai petauspatjoja ei tule käyttää. (Näytön aste 

= B; Suosituksen painoarvo = ) 

Vaihtuvapaineisen patjan/petauspatjan valintaa tehdessä on otettava huomioon potilaan 
painehaavariski ja yksilöllinen mukavuus. Patjan vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisesti ihon 

kunnon seurannan yhteydessä.  

Patjat ja makuualustat painehaavojen hoidossa 

1. Potilaan asento valitaan siten, että potilaan paino ei kohdistu painehaavalle. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = ) 

2. Harkitaan patjan korvaamista makuualustalla, joka jakaa kudoksiin kohdistuvaa painetta 
tehokkaammin, vähentää kudosvenytystä ja kontrolloi mikroilmastoa, jos:  

 potilaan asentoa ei voida vaihtaa siten, että potilaan paino ei kohdistu painehaavalle; 

 potilaalla on painehaavoja kahdella tai useammalla puolella kehoa (esim. ristiluu ja 
sarvennoinen), mikä rajoittaa asennonmuutosmahdollisuuksia; 

 haava ei parane tai osoittaa pahenemisen merkkejä oikeasta kokonaisvaltaisesta hoidosta 
huolimatta; 
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 potilaalla on korkea riski saada uusia painehaavoja ja/tai 

 potilaan nykyinen käytössä oleva makuualusta ei enää riitä, vaan alusta painuu kasaan potilaan 

painon alla sängyn pohjaan asti. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Kun painehaavat pahenevat tai eivät parane, tulee harkita käytössä olevan makuualustan korvaamista 
sellaisella, jolla saadaan oikeanlainen vaikutus paineeseen kudoksissa, kudosvenytykseen ja 
mikroilmastoon. Makuualustan vaihto on vain yksi monista harkittavista strategioista. Tarvittaessa 
tulee vaihtaa potilaan asentoa useammin sekä tehostaa ehkäiseviä toimenpiteitä ja paikallista 
haavanhoitoa. 

3. Ennen käytössä olevan patjan vaihtoa: 

 arvioidaan aiemman ja tämänhetkisen ehkäisy- ja hoitosuunnitelman tehokkuus  

 asetetaan hoidon tavoitteet, jotka vastaavat potilaan tavoitteita, arvoja ja elämäntyyliä. 

(Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

4. Harkitaan käytettäväksi korkealuokkaista reaktiivista vaahtomuovipatjaa tai painetta jakavaa 
virtalähteetöntä makuualustaa potilaille, joilla on I ja II luokan/asteen painehaavoja. (Näytön aste = 

C; Suosituksen painoarvo = ) 

5. Valitaan makuualusta, jolla saadaan aikaan parempi paineen jakautuminen, kudosvenytyksen 
vähentyminen ja mikroilmaston hallinta potilaille, joilla on III tai IV luokan/asteen tai 

luokittelemattomia painehaavoja. (Näytön aste = B; Suosituksen painoarvo = ) 

Ei ole riittävästi näyttöä siitä, minkä perusteella voidaan suositella jonkin tietyn makuualustan valintaa. 

6. Valitaan makuualusta, jolla saadaan aikaan parempi paineen jakautuminen, kudosvenytyksen 
vähentyminen ja mikroilmaston hallinta potilaille, joilla epäillään syvempien kudosten vauriota, jos 
kyseiselle alueelle kohdistuvaa painetta ei voida lievittää asennonmuutoksilla. (Näytön aste= C; 

Suosituksen painoarvo = )  

Käytännöllisesti katsoen kehittymässä olevalle syvien kudosten vauriolle tulisi saada aikaan 
samantasoinen paineen vähentyminen kuin III ja IV luokan/asteen painehaavalle. Kuormituksen 
keventäminen ja paineen jakautuminen saattavat mahdollistaa iskeemisen ja vaurioituneen kudoksen 
reperfuusion rajoittamalla vaurioituneen tai kuolleen kudoksen laajuutta. Kun haava on täysin 
kehittynyt, alustaan liittyviä tarpeita tulee arvioida uudestaan. 

Yleisiä suosituksia istuintyynyille   

1. Yksilöllisen istuintyynyn sekä siihen liittyvien asennon ylläpitoon ja paineen jakautumiseen 
tarkoitettujen apuvälineiden valinnassa ja säännöllisessä uudelleenarvioinnissa huomioidaan 
potilaan:  

 kehon koko ja rakenne; 

 asennon ja rakennevirheiden/ virheasentojen vaikutukset paineen jakautumiseen; 

 liikuntakyky ja elämäntavan tarpeet. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

2. Valitaan joustava/hengittävä tyynynpäällinen, joka on väljästi istuintyynyn päällä ja pystyy 

muotoutumaan kehon ääriviivojen mukaan. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Tiukka, joustamaton suojus vaikuttaa haitallisesti istuintyynyn toimintaan. 

2.1. Arvioidaan istuintyynyn ja suojuksen lämmönsiirto-ominaisuudet. Valitaan istuintyyny ja 
suojus, jotka sallivat ilmanvaihdon lämmön ja kosteuden minimoimiseksi pakaroiden alta. 

(Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

3. Istuintyyny tulee tarkistaa ja huoltaa kaikilta osin, jotta tyyny toimii varmasti asianmukaisesti ja 

täyttää potilaan tarpeet. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 
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Istuintyynyt tulee tarkistaa kulumisen varalta päivittäin. Istuinalusta (tuoleissa ja pyörätuoleissa) tulee 
tutkia valmistajan suositusten mukaan. 

4. Huolehditaan asianmukaisesta koulutuksesta potilaalle annettujen istuinalustojen (mukaan lukien 
pyörätuolin) ja tyynyjen käyttöön ja huoltoon liittyen. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = 

) 

Istuintyynyt painehaavojen ehkäisyssä  

1. Jos potilaan liikuntakyky alentunut ja hän istuu tuolissa, tulee käyttää painetta jakavaa istuintyynyä. 

(Näytön aste = B; Suosituksen painoarvo = )  

Varmistetaan, että potilaalle on valittu sopiva painetta jakava istuintyyny. 

Istuintyynyt potilaille, joilla on painehaava 

1. Lähetetään potilas istuinalustojen asiantuntijan arvioon, jos istumista ei voida välttää. (Näytön aste 

= C; Suosituksen painoarvo = ) 

2. Valitaan tyyny, joka tehokkaasti jakaa painetta painehaava-alueella. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = ) 

Tyynyn rakenne jakaa painetta kahdella pääasiallisella tavalla: uppouttamalla/ ympäröimällä tai 
painetta vaihdellen.   

3. Käytetään vaihtuvapaineisia istuinalustoja harkiten potilaille, joilla on painehaavoja. Punnitaan 
kuormituksen keventämisen edut mahdolliseen epävakauteen ja venytykseen nähden tyynyn 

rakenteen ja toiminnan perusteella. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

LÄÄKINNÄLLISIIN VÄLINEISIIN LIITTYVÄT PAINEHAAVAT 

Lääkinnällisistä välineistä johtuvien painehaavojen riski 

1. Huomioidaan, että aikuisilla, joilla on lääkinnällisiä välineitä, on painehaavariski. (Näytön aste = B; 

Suosituksen painoarvo = ) 

1.1. Huomioidaan, että lapsilla, joilla on lääkinnällisiä välineitä, on painehaavariski. (Näytön aste = 

B; Suosituksen painoarvo = ) 

Suositukset lääkinnällisen välineen valinnalle ja käytölle 

1. Tarkastellaan ja valitaan hoitoyksikössä käytössä olevat lääkinnälliset välineet sen mukaan, että ne 
aiheuttavat mahdollisimman vähän paineesta ja/tai venytyksestä johtuvia vaurioita. (Näytön aste = 

B; Suosituksen painoarvo = ) 

Hoitohenkilökunnan tulisi vaikuttaa siihen, että hoitoyksiköihin hankitaan lääkinnällisiä välineitä, jotka 
minimoivat iholle aiheutuvia vaurioita esimerkiksi valitsemalla pehmeämpiä ja joustavampia välineitä. 

2. Varmistetaan, että lääkinnälliset välineet ovat oikein mitoitettuja ja sopivia, jotta vältetään liiallinen 

paine. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

3. Lääkinnällisten välineiden käytössä noudatetaan valmistajan antamia ohjeita. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = ) 
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Valmistajan antamien ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa potilaalle haittaa (esimerkiksi 
ihovaurion) ja johtaa potilasvahinkoon. 

4. Varmistetaan, että lääkinnälliset välineet on kiinnitetty riittävän lujasti, jotta ne pysyvät paikoillaan 

kuitenkaan aiheuttamatta lisää painetta. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Tilanteissa, joissa pelkkä asennonmuutos ei lievitä painetta, on tärkeää olla tuottamatta lisää painetta 
asettamalla liian paksuja sidoksia tiukkojen laitteiden alle.10 Profylaktisten sidosten käyttöä ihon 
suojana käsitellään tarkemmin jäljempänä tässä luvussa.  

Suositukset lääkinnällistä välinettä ympäröivän ihon arviointiin 

1. Tutkitaan lääkinnällisten välineiden alla ja ympärillä oleva iho vähintään kaksi kertaa päivässä, onko 
ympäröivässä kudoksessa paineeseen liittyvän vaurion merkkejä. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = ) 

1.1. Lääkinnälliseen välineeseen kosketuksessa oleva ihoalue on arvioitava tiheämmin (useammin 
kuin kahdesti päivässä), jos potilas on herkkä elimistön nesteen jakautumisen muutoksille ja / 
tai näkyy merkkejä paikallisesta tai yleistyneestä turvotuksesta. (Näytön aste= C; Suosituksen 

painoarvo = )  

Hoitohenkilökunnan tulee olla lääkinnällisiä välineitä käyttäessään tietoisia niiden mahdollisesta 
turvotusta pahentavasta vaikutuksesta. Välineen tyypistä ja tarkoituksesta riippuen voi olla 
tarpeen löysätä sitä, korvata se toisella tai poistaa kokonaan (esimerkiksi kompressiosukat). 

2. Luokitellaan lääkinnällisiin välineisiin liittyvät painehaavat käyttäen kansainvälistä NPUAP/EPUAP 
painehaavojen luokittelujärjestelmää, lukuun ottamatta limakalvon painehaavoja.  (Näytön aste= C; 

Suosituksen painoarvo = )  

Lääkinnällisiin välineisiin liittyvät painehaavat eivät ole uusi painehaavaluokka, vaan ne tulee luokitella 
kudosvaurion syvyyden mukaan käyttäen kansainvälistä NPUAP/EPUAP painehaavojen 
luokittelujärjestelmää, joka on esitelty tämän suosituksen luvussa Painehaavojen luokittelu. Ihon 
painehaavojen luokittelujärjestelmää ei voi käyttää limakalvon painehaavojen luokitteluun.11 

3. Mikäli kotisairaanhoidossa olevalla potilaalla on lääkinnällisiä välineitä, koulutetaan potilas ja hänen 

omaisensa tekemään säännölliset ihon arvioinnit. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo= ) 

Suositukset lääkinnällisiin välineisiin liittyvien painehaavojen ehkäisyyn 

1. Poistetaan mahdollisesti painetta aiheuttavat lääkinnälliset välineet heti kuin se on 

lääketieteellisesti mahdollista. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

2. Lääkinnällisten välineiden alla oleva iho tulee pitää puhtaana ja kuivana. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = ) 

Lääkinnällisen välineen alla oleva kosteus luo olosuhteet, joissa iho on alttiimpi vaurioille kuten 
ärsytysihottumalle ja haavaumille.  

3. Muutetaan potilaan ja/tai lääkinnällisen välineen asentoa siten, että paine jakautuu tasaisemmin ja 

venytys vähenee. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

3.1. Potilasta ei saa asettaa suoraan lääkinnällisen laitteen päälle, jos sitä voidaan välttää. (Näytön 

aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

3.2. Muutetaan potilaan asentoa siten, että lääkinnällisen välineen aiheuttama paine jakautuu 

tasaisemmin ja venytys vähenee. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 
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3.3. Käännetään tai vaihdetaan lääkinnällisten laitteiden asentoa silloin kun se on mahdollista.  

(Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Varoitus: Tarkistetaan aina, että intubaatioputken syvyys ei muutu putkea käsiteltäessä.  

3.4.  Tarpeen mukaan tuetaan lääkinnälliset välineet niin, että, paine ja venytys vähenevät. 

(Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

4. Harkitaan profylaktisen sidoksen käyttöä estämään lääkinnällisiin laitteisiin liittyvien painehaavojen 

syntyminen. (Näytön aste = B; Suosituksen painoarvo = )  

Varoitus: Vältetään paksuja profylaktisia sidoksia, jotka saattavat lisätä välineen iholle aiheuttamaa 
painetta. 

4.1. Profylaktista sidosta valittaessa on otettava huomioon: 

 sidoksen kyky hallita kosteutta ja mikroilmastoa erityisesti käytettäessä lääkinnällistä 
välinettä, joka voi joutua kontaktiin kehon nesteiden/ dreenieritteiden kanssa 
(esimerkiksi PEG-letku); 

 laiton ja poiston helppous; 

 mahdollisuus arvioida ihon kuntoa säännöllisesti; 

 sidoksen paksuus tiukasti ihoa vasten olevien välineiden alla; 

 lääkinnällisen välineen anatominen sijainti; 

 lääkinnällisen välineen tyyppi/tarkoitus.  (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = 

) 

 On tärkeää valita sidos, joka on potilaalle sopiva ja tarkoituksenmukainen kliinisessä käytössä. 
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PAINEHAAVOJEN HOITO 

PAINEHAAVOJEN LUOKITTELU 

Johdanto 

Painehaavojen luokittelujärjestelmää käytetään kuvailemaan painehaavan iho- ja kudosvaurion laajuutta. 

Erotusdiagnostiikka 

1. Erotetaan painehaavat muuntyyppisistä haavoista. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Etiologialtaan erilaiset avohaavat (esim. laskimoperäiset haavat, neuropaattiset haavat, inkontinenssiin 
liittyvät ihotulehdukset, ihon repeämät ja hautumat) saattavat näyttää samanlaisilta kuin painehaavat, 
mutta kaikkien haavojen hoito alkaa niiden etiologian ymmärtämisestä. 

Painehaavojen luokittelujärjestelmät 

1. Käytetään kansainvälistä NPUAP/EPUAP painehaavojen luokittelujärjestelmää luokiteltaessa ja 

kirjattaessa kudosvaurion syvyyttä. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

2. Luotetaan ihon lämpötilan, kudoksen kiinteyden ja kivun arviointiin mieluummin kuin 
vaalenemattoman punoituksen tunnistamiseen luokiteltaessa I luokan/asteen painehaavoja ja 
epäiltyjä syvemmän kudoksen vaurioita tummaihoisilla potilailla. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = ) 

I luokan/asteen painehaavoja ja epäiltyjä syvemmän kudoksen vaurioita voi olla vaikea havaita 
tummaihoisilta henkilöiltä pelkästään silmämääräisesti arvioiden. 

3. Arvioidaan ihon lämpö, arkuus, kudoksen kiinteyden muutos ja kipu, jotka helpottavat II–IV luokan 
sekä luokittelemattoman painehaavan vaikeusasteen tunnistamista tummaihoisilla potilailla. 

(Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Avointen painehaavojen koko laajuus ja vaikeusaste voivat jäädä huomaamatta mikäli ympäröivää ihoa 
ei tutkita huolellisesti. Tulehduksesta johtuvaa punoitusta ja syvemmän kudoksen vauriota voi olla 
vaikea havaita tummaihoiselta henkilöltä. 

4. Käytetään kansainvälistä NPUAP/EPUAP painehaavojen luokittelujärjestelmää luokiteltaessa ja 
kirjattaessa lääkinnällisiin välineisiin liittyvien painehaavojen kudosvaurion syvyyttä. (Näytön aste = 

C; Suosituksen painoarvo = ) 

Lääkinnällisiin välineisiin liittyvät painehaavat tulisi luokitella näkyvissä olevan kudosvaurion 
perusteella käyttäen NPUAP/EPUAP painehaavojen luokittelujärjestelmää, kuten muutkin painehaavat. 

5. Kansainvälistä NPUAP/EPUAP painehaavojen luokittelujärjestelmää ei tule käyttää kuvaamaan 
kudosvaurion syvyyttä muissa haavoissa kuin painehaavoissa. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo =  ) 

Painehaavojen luokittelujärjestelmää tulee käyttää ainoastaan sellaisten haavojen kudosvaurion 
syvyyden kirjaamisessa, jotka ovat aiheutuneet paineesta tai paineesta ja venytyksestä.  

6. Limakalvoilla olevia painehaavoja ei luokitella. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Ihon painehaavojen luokittelujärjestelmää ei voi käyttää limakalvon painehaavojen luokitteluun. 
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7. Varmistetaan, että painehaavojen luokittelusta vastuussa olevalla hoitohenkilökunnalla on kliininen 

yksimielisyys painehaavojen luokittelusta. (Näytön aste = B; Suosituksen painoarvo = ) 

PAINEHAAVOJEN ARVIOINTI JA PARANEMISEN SEURANTA 

Johdanto  

Potilaan ja painehaavan tilanteen kattava arviointi luovat perustan asianmukaiselle hoitosuunnitelmalle ja 
haavan paranemisen jatkuvalle seurannalle. Haavan paranemisen tehokas arviointi ja seuranta perustuvat 
tieteellisiin periaatteisiin, jotka kuvataan tässä luvussa. 

Painehaavapotilaan arviointi  

1. Painehaavapotilaalle on tehtävä kattava alkuarviointi. Alkuarviointiin kuuluvat:  

 Potilaan ja/tai hänen läheistensä arvot ja hoidon tavoitteet. 

 Kattavat esitiedot koskien terveydentilaa, sairauksia ja sosiaalista tilannetta. 

 Kohdennettu kliininen tutkimus, johon kuuluvat: 
 paranemiseen mahdollisesti vaikuttavat tekijät (esim. heikentynyt kudoshapetus, 

heikentynyt tunto, yleisinfektio); 
 verenkierron arviointi, jos kyseessä on raajassa oleva haava (kliininen tutkimus, 

katkokävelyanamneesi ja nilkka-olkavarsipaine (ABI)- tai varvaspainemittaus); 
 tarvittavat laboratoriokokeet ja röntgentutkimukset. 

 Ravitsemus. 

 Painehaavoihin liittyvä kipu. 

 Uusien painehaavojen kehittymisen riski. 

 Psyykkinen tila, käyttäytyminen ja älyllinen toimintataso. 

 Sosiaalinen ja taloudellinen tukiverkosto. 

 Toimintakyky erityisesti koskien asennonmuutosta, asentoa/ryhtiä sekä apuvälineiden ja 
avustavan hoitajan tarvetta. 

 Omatoimiset painetta keventävät ja jakavat liikeharjoitukset. 

 Potilaalle saatavilla olevat resurssit (esim. painetta jakavat alustat). 

 Painehaavojen ehkäisyä ja hoitoa koskeva tieto ja uskomukset  

 Kyky noudattaa ehkäisy- ja hoitosuunnitelmaa. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Tärkeitä ovat potilaan arviointi, hänen mahdollisuutensa parantua, uusien painehaavojen kehittymisen 
riski ja haava itsessään. 

2. Potilas, painehaava ja hoitosuunnitelma on arvioitava uudelleen, jos haavassa ei näy paranemisen 
merkkejä odotetulla tavalla oikeasta haavanhoidosta, paineen jakamisesta ja ravitsemuksesta 

huolimatta. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

2.1. Painehaavan paranemisesta on odotettavissa merkkejä kahden viikon kuluessa. (Näytön aste 

= B; Suosituksen painoarvo = ) 

2.2. Paranemisodotuksia tulee mukauttaa, jos useat tekijät vaikeuttavat haavan paranemista. 

(Näytön aste = B; Suosituksen painoarvo = ) 

Ellei painehaavassa nähdä paranemisen merkkejä kahdessa viikossa, tulee potilas, painehaava ja 
hoitosuunnitelma arvioida uudelleen.  

3. Opetetaan potilaalle ja hänen läheiselleen: 

 painehaavan normaali paranemisprosessi  

 miten tunnistetaan painehaavan paranemisen tai pahenemisen merkkejä  
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 löydökset ja oireet, joista tulee informoida hoitohenkilökuntaa. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = ) 

Painehaavan arviointi 

1. Arvioidaan painehaava hoidon alussa ja arvioidaan se uudelleen vähintään kerran viikossa. (Näytön 

aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

1.1. Kirjataan kaikkien painehaavan arviointien tulokset. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo 

= ) 

Kahden viikon jaksoa suositellaan painehaavan kehityksen arviointiin. Kuitenkin kerran viikossa 
arviointi antaa hoitohenkilökunnalle mahdollisuuden arvioida painehaavaa säännöllisemmin, 
havaita komplikaatiot mahdollisimman varhain ja muokata hoito-ohjelmaa tarpeen mukaan. 

2. Jokaisen sidoksenvaihdon yhteydessä tulee arvioida painehaavasta merkkejä, jotka edellyttävät 
hoidon muutosta (esim. haavan tilanteen kohentuminen, haavan paheneminen, erityksen 
lisääntyminen tai väheneminen, infektion tai muiden komplikaatioiden merkit). (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = ) 

2.1. Puututaan haavan pahenemisen merkkeihin välittömästi. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = ) 

Haavan pahenemisen merkkeihin tulee puuttua heti (esim. haavan koon kasvu, kudoksen 
muuttuminen, erityksen lisääntyminen tai muut kliiniset infektion merkit). 

3. Arvioidaan ja kirjataan fyysiset ominaisuudet, kuten: 

 sijainti, 

 luokka/aste.  

 koko, 

 kudostyyppi/-tyypit, 

 väri, 

 haavan ympäristön kunto, 

 haavan reunat,  

 yhdyskäytävät syvempiin onkaloihin, 

 haavataskut,  

 tunneloituminen, 

 eritys, 

 haju. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

4. Tummaihoisten henkilöiden II–IV luokan/asteen sekä luokittelemattomien painehaavojen 
arvioinnissa seuraavien ominaisuuksien arviointi on tärkeintä: 

 ihon lämpö, 

 ihon arkuus, 

 kudoksen kiinteyden muutos, 

 kipu. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Selluliitista johtuvaa tulehduksellista punoitusta ja syvemmän kudoksen vauriota voi olla vaikea 
havaita tummaihoiselta henkilöltä.  

5. Asetetaan potilas johdonmukaisesti aina samaan neutraaliin asentoon haavan mittaamista varten. 

(Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Pehmytkudos muotoutuu eri lailla eri asennoissa, jolloin mittaustulos voi vääristyä riippuen potilaan 
asennosta. 
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6. Valitaan yhtenäinen, johdonmukainen mittausmenetelmä haavan pinta-alan tai haava-alueen 
pituuden ja leveyden mittaamiseen, jolloin eri kerroilla tehdyt mittaustulokset ovat 

vertailukelpoisia. (Näytön aste = B; Suosituksen painoarvo = ) 

7. Valitaan johdonmukainen, yhtenäinen mittausmenetelmä haavan syvyyden mittaamiseen. (Näytön 

aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Varoitus: On varottava aiheuttamasta vaurioita mitattaessa sondilla haavapohjan syvyyttä tai 
määritettäessä haavataskun tai -tunnelin laajuutta.   

8. Harkitaan haavapohjan kudoksen diagnostisia lisätutkimuksia, kun paraneminen ei edisty. (Näytön 

aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Joissakin tapauksissa kudosbiopsiat voivat parantaa käsitystä paranemisprosessista ja paranemisen 
mahdollisuuksista. Kudosnäytteiden laboratoriotutkimuksilla voidaan selvittää haavan paranemista 
ennustavien proteiinien ilmentymistä. 

9. Hyödynnetään painehaavan arvioinnissa tehtyjä löydöksiä suunniteltaessa ja kirjattaessa 
interventioita, jotka parhaiten edistävät paranemista. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = 

)  

9.1.  Painehaavan hoitosuunnitelma on arvioitava uudelleen, ellei painehaavassa ole havaittavissa 
paranemisen merkkejä kahden viikon kuluessa. (Näytön voimakkuus = C; Suosituksen 

voimakkuus = )   

Paranemisen seurannan menetelmät   

Nykyisin kliinisessä käytännön työssä painehaavojen seuranta tapahtuu hoitohenkilökunnan kliinisellä 
arvioinnilla, jota tukevat painehaavan arviointityökalut ja digitaalinen valokuvaus. Joissakin hoitoyksiköissä 
digitaaliset tietojenkeruulaitteet ovat tulossa käyttöön. 

1. Arvioidaan paranemiskehitystä käyttäen validia ja luotettavaa painehaavojen arviointiasteikkoa. 

(Näytön aste = B; Suosituksen painoarvo = )  

Lukuisia painehaavojen arviointiasteikkoja/-työkaluja on kehitetty auttamaan painehaavojen 
paranemisen arviointia, esimerkiksi Bates-Jensen Wound Assessment Tool (BWAT), Pressure Ulcer 
Scale for Healing (PUSH©), Pressure Sore Status Tool (PSST) ja DESIGN/DESIGN-R. 

2. Kliinisesti arvioidaan paranemisen merkkejä, kuten erityksen määrän vähenemistä, haavan koon 

pienenemistä ja haavapohjan kudoksen paranemista. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

3. Harkitaan painehaavan valokuvausta lähtötilanteessa ja uusien kuvien ottamista aika ajoin 

paranemisen seurantaa varten. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Valokuvilla ei saa korvata kliinistä arviointia, mutta niitä voidaan käyttää hyödyllisenä 
dokumentaatiomenetelmänä. Jos haavat valokuvataan, tulee kuvaustekniikka ja käytettävä laitteisto 
standardoida, että saadaan oikea käsitys painehaavan tilasta, jotta sitä voidaan luotettavasti vertailla 
ajan kuluessa. 
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KIVUN ARVIOINTI JA HOITO 

Johdanto 

Painehaavat ovat kivuliaita. Painehaavapotilaat tuntevat haavaan liittyvää kipua, joka voidaan määrittää ja 
erottaa muusta kivusta, ja tämä kipu esiintyy sekä hoitotoimien aikana että levossa.  

Painehaavan kivun arviointi 

1. Arvioidaan aina potilaan painehaavaan tai sen hoitoon liittyvä kipu ja kirjataan tulokset. (Näytön 

aste = C; Suosituksen painoarvo = )   

Kivun alkuarviointiin tulee sisältyä seuraavat neljä osa-aluetta:  

 yksityiskohtainen kipuhistoria mukaan luettuna painehaavasta johtuvan kivun luonne, 
voimakkuus ja kesto;  

 kliinisen tilan arviointi, johon kuuluu neurologisen tilan arviointi; 

 psykososiaalinen arviointi; ja 

 tarkoituksenmukainen diagnostinen arviointitapa, jolla määritetään kivun tyyppi ja syy.12 

2. Arvioidaan aikuisten painehaavaan liittyvää kipua käyttäen validia ja luotettavaa asteikkoa. (Näytön 

aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

2.1. Valitaan kivunarvioinnin menetelmä potilaan älyllisen toimintakyvyn mukaan. (Näytön aste = 

C; Suosituksen painoarvo = )  

3. Arvioidaan vastasyntyneiden ja lasten kipua käyttäen validoitua asteikkoa. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = )  

3.1. Käytetään FLACC-asteikkoa (kasvot, alaraajat, aktiivisuus, itku ja tyynnyteltävyys) 2 kk – 7 

vuoden ikäisille lapsille. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = )  

3.2. Käytetään CRIES-asteikkoa (itku, tarvitsee happea > 95 % saturaatioon, verenpaineen ja 
pulssin kohoaminen, ilme, unettomuus) vastasyntyneistä 6 kuukauteen saakka. (Näytön aste = 

C; Suosituksen painoarvo = ) 

4. Kipumittarit eivät ehkä anna riittävää tietoa interventioiden suuntaamiseen. Kivun muita aspekteja 
on tutkittava, jotta voidaan toteuttaa tehokkaampia, yksilöllisiä interventioita. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = ) 

4.1. Potilaan kehonkieli ja sanattomat viestit sisällytetään kivun arviointiin. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = )  

4.2. Potilaan painehaavasta johtuvan kivun luonnetta kuvaavat sanat sisällytetään kivun 

arviointiin. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

4.3. Arvioidaan tekijät, jotka lisäävät kivun esiintymistä ja/tai voimakkuutta. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = ) 

4.4. Arvioidaan painehaavan ja siihen liittyvän kivun kesto. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = ) 

5. Arvioidaan haavan pahenemista tai mahdollista infektiota, kun potilas kertoo kivun voimakkuuden 

lisääntymisestä verrattuna aikaisempaan. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 
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6. Arvioidaan painehaavasta johtuvan kivun vaikutus potilaan elämänlaatuun. (Näytön aste= C; 

Suosituksen painoarvo = ) 

Painehaavoilla on mitattava ja pysyvä vaikutus terveyteen liittyvän elämänlaadun mittauksissa.  

Painehaavasta johtuvan kivun ehkäisy 

1. Potilaan asentoa muutettaessa käytetään henkilönostinta tai siirtolakanaa kitkan ja/tai venytyksen 
minimoimiseksi, jotta vuodevaatteet pysyvät sileinä ja rypyttöminä.  (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = ) 

2. Jos mahdollista, asetetaan potilas sellaiseen asentoon, että potilaan paino ei kohdistu 

painehaavalle. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Painon kohdistuminen jatkuvasti painehaavalle lisää painetta, kipua ja kudosvauriota. 

3. Vältetään asentoja, jotka lisäävät painetta, kuten > 30 puoli-istuva (Fowlerin) asento tai 90 

kylkiasento tai puoli-istuva asento. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Painehaavasta johtuvan kivun hallinta 

1. Koordinoidaan hoitotoimet kipulääkityksen kanssa siten, että vain minimaalisia katkoksia tapahtuu. 

Asetetaan hoidolle prioriteetit. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Haavanhoito ja muut hoitotoimenpiteet pyritään tekemään pian kipulääkityksen antamisen jälkeen, 
jolloin minimoidaan potilaan kokema kipu ja hyvän olon keskeytyminen on mahdollisimman 
lyhytaikaista.  

2. Kannustetaan potilaita pyytämään “aikalisää” minkä tahansa kipua aiheuttavan hoitotoimen aikana. 

(Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

3. Vähennetään painehaavan aiheuttamaa kipua pitämällä haavapohja peitossa ja kosteana 
käyttämällä tarttumatonta sidosta. (Huomaa: Kuivaa kiinni olevaa rupea ei yleensä kostuteta). 

(Näytön aste = B; Suosituksen painoarvo = ) 

4. Valitaan haavasidos, jota ei tarvitse vaihtaa usein ja on mahdollisimman kivuton. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = )   

Kivuliaiden painehaavojen hoidossa tulisi harkita hydrokolloideja, hydrogeelejä, alginaatteja, 
polymeerivaahtokalvoja sekä vaahtosidoksia ja pehmeitä silikonihaavasidoksia. Kannattaa valita 
haavasidos, joka ei edellytä tiheitä sidosvaihtoja. 

4.1. Kannattaa harkita ibuprofeenilla kyllästettyjä haavasidoksia paikallisena kivunhoitona 

painehaavasta johtuvaan kipuun, jos niitä on saatavilla. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = ) 

Huom. Ibuprofeenilla kyllästettyjä sidoksia ei ole saatavilla Yhdysvalloissa. 

5. Harkitaan lääkkeettömiä kivunhoidon menetelmiä vähentämään painehaavoihin liittyvää kipua. 

(Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

6. Annetaan kipulääkitystä säännöllisesti ja oikealla annoksella kroonisen kivun hallintaan noudattaen 

WHOn kivunhoidon porrastusta. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

7. Kannustetaan potilasta asennonmuutoksiin keinona vähentää kipua, jos ne vastaavat hänen 

toiveitaan. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = )  
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Toimenpidekivun vähentäminen 

1. Ennen haavanhoitotoimenpiteiden aloittamista käytetään riittäviä kivun hallinnan menetelmiä, 
mukaan luettuna kipulääkkeen lisäannoksen antaminen. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = 

) 

2. Harkitaan paikallisopioidien käyttöä (diamorfiini tai bentsydamiini 3 %) lievittämään tai poistamaan 

painehaavakipu kokonaan. (Näytön aste = B; Suosituksen painoarvo = ) 

Varoitus: Paikallisesti käytetyt opioidit saattavat lisätä systeemisiä haittavaikutuksia systeemisiä 
opioideja käyttävillä potilailla. Paikallista kutinaa ja ärsytystä on raportoitu, mutta ei sen useammin 
kuin lumevalmistetta käytettäessä.13  

Näiden valmisteiden saatavuus saattaa vaihdella maittain.  

3. Harkitaan paikallispuudutteiden käyttöä lievittämään tai poistamaan painehaavakipu kokonaan. 

(Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Paikallispuudutteisiin kuuluu lidokaiinin ja prilokaiinin sekoitus (EMLA®, AstraZeneca, Alderley Park, 
UK), jota käytetään haavaa ympäröivälle alueelle. 

Kroonisen kivun hoito 

1. Lähetetään kroonisesta painehaavasta johtuvasta kivusta kärsivä potilas konsultaatioon kipu- ja/tai 

haavapoliklinikalle. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

2. Tehdään yhteistyötä moniammatillisessa hoitotyöryhmässä, jotta voidaan kehittää 
kokonaisvaltainen suunnitelma painehaavan aiheuttaman kroonisen kivun hoitoon. (Näytön aste = 

C; Suosituksen painoarvo = ) 

Suunnitelma tulisi laatia yhteistyössä monen alan terveydenhuollon ammattilaisten (esim. 
kipuhoitajat, lääkärit, sairaanhoitajat ja muiden alojen ammattihenkilöt) sekä potilaan ja hänen 
lähihoitajansa kanssa.  

Koulutetaan potilaita, omaisia ja hoitohenkilökuntaa 

1. Koulutetaan potilaita, omaisiaan sekä hoitohenkilökuntaa painehaavasta johtuvan kivun syistä, 

arvioinnista ja hoidosta. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

HAAVAN HOITO: PUHDISTAMINEN 

Johdanto  

Ensimmäinen tärkeä vaihe haavanhoidossa on puhdistaminen: kaikki kuollut kudos ja sidosten jäänteet 
poistetaan. Tällöin myös saadaan hyvä näkyvyys haavapohjaan ja voidaan arvioida haavatilanne paremmin. 

Suositukset 

1. Puhdistetaan painehaava jokaisen sidosvaihdon yhteydessä. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = )  

1.1. Lähes kaikki painehaavat soveltuvat puhdistettavaksi juomakelpoisella vedellä tai 

keittosuolaliuoksella. (Näytön voimakkuus = C; Suosituksen voimakkuus = ) 
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1.2. Harkitaan käytettäväksi aseptista tekniikkaa silloin, kun potilaan yleistila, haavatilanne tai 

haavan paranemiskyky ovat heikentyneet. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

1.3. Harkitaan käytettäväksi pinta-aktiivisia ja/tai antimikrobisia aineita sisältäviä puhdistusaineita 
puhdistettaessa painehaavoja, joissa on kuollutta kudosta, selkeä infektio, epäily infektiosta 

tai voimakkaasta bakteerikolonisaatiosta. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = )  

1.4. Puhdistetaan varovasti painehaavat, joissa on yhdyskäytäviä syvempiin onkaloihin, 

tunneloitumista tai haavataskuja. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = )  

2. Käytetään puhdistusnestettä oikealla paineella niin, että se puhdistaa haavan, mutta ei kuitenkaan 
vahingoita kudosta tai työnnä bakteereja syvemmälle haavaan. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = ) 

2.1. Säilytetään ja hävitetään käytetty huuhteluneste oikein, jotta vähennetään 

ristikontaminaatiota. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

3. Puhdistetaan haavaa ympäröivä iho. (Näytön aste = B; Suosituksen painoarvo = )  

HAAVANHOITO: MEKAANINEN PUHDISTAMINEN, DEBRIDEMENT 

Suositukset 

1. Poistetaan kuollut kudos painehaavan pohjalta ja reunoilta, mikäli potilaan kunto ja hoidon 

tavoitteet huomioiden on tarpeenmukaista. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Varoitus: Haavan mekaaninen puhdistus (debridement) tulee tehdä vain silloin, kun haavan 
verenkierto on riittävä (katso Suositus 9). 

 Kuollut kudos on elotonta tai nekroottista.  

2. Puhdistetaan haavapohja mekaanisesti silloin, kun siinä on tai epäillään olevan biofilmiä. (Näytön 

aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Biofilmiä haavassa tulee epäillä erityisesti silloin, kun haavan paraneminen on hidastunut (esimerkiksi 
neljä viikkoa tai kauemmin) eikä se reagoi normaaliin haavanhoitoon ja/tai antimikrobiseen hoitoon.  

3. Valitaan mekaanisen puhdistuksen menetelmä(t), joka/jotka soveltuu/soveltuvat parhaiten 

potilaalle, haavapohjalle ja hoitoympäristöön. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Useimmin käytettyjä painehaavojen puhdistuksen menetelmiä ovat: 

 kirurginen puhdistus; 

 säästävä kirurginen puhdistus; 

 autolyyttinen puhdistus; 

 entsymaattinen puhdistus; 

 biologinen puhdistus eli toukat; 

 mekaaninen puhdistus (mukaan lukien ultraääni ja korkeapaineinen vesisuihku ”vesiveitsi”). 

4. Käytetään mekaanista, autolyyttistä, entsymaattista ja/tai biologista haavan puhdistusta, kun ei ole 
kiireellistä kliinistä tarvetta dreneerata tai poistaa kuollutta kudosta. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = )  

5. Kirurgista haavan puhdistusta suositellaan, kun kyseessä on laaja nekroosi, etenevä selluliitti, 
krepitaatio, fluktuaatio ja/tai sepsis sekundaarisena haavainfektioon liittyen. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = ) 
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6. Kirurgisen haavan puhdistuksen tekee erityiskoulutuksen saanut, pätevä, asiantunteva, paikallisten 
lakien ja asetusten mukaan lisensoitu terveydenhuollon ammattilainen. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = ) 

7. Käytetään steriilejä instrumentteja kirurgiseen haavan puhdistukseen. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = ) 

8. Kirurgisessa mekaanisessa haavan puhdistuksessa on noudatettava varovaisuutta, jos potilaalla on: 

 heikentynyt immuunipuolustus;  

 alentunut verenkierto;  

 riittämätön antibakteerinen suoja systeemisessä sepsiksessä (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = ). 

Varoitus: Suhteellisia vasta-aiheita ovat antikoagulanttihoito ja verenvuotohäiriöt. 

9. Mikäli potilaalla on III tai IV luokan/ asteen painehaava, joissa on haavataskuja, tunneloitumista, 
yhdyskäytäviä syvempiin onkaloihin ja/tai laajasti nekroottista kudosta, jota ei voida muilla 
menetelmillä ongelmitta poistaa, tulee tällaiset potilaat lähettää kirurgiseen arvioon potilaan kunto 

ja hoidon tavoitteet huomioiden. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

10. Hoidetaan haavan mekaaniseen puhdistukseen liittyvää kipua. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = ) 

11. Tehdään perusteellinen verenkierron arviointi ennen alaraajojen painehaavojen mekaanista 
puhdistusta, koska tulee määrittää, riittääkö valtimoverenkierto tukemaan puhdistetun haavan 

paranemista. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

12. Iskeemisessä raajassa olevaa kovaa, kuivaa nekroosia ei saa puhdistaa mekaanisesti. (Näytön aste = 

C; Suosituksen painoarvo = )  

12.1. Arvioidaan kuiva nekroosi jokaisen sidosvaihdon yhteydessä ja silloin, kun se on kliinisesti 

indisoitua. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Kuivan nekroosin peittämä haava tulee arvioida jokaisen sidoksenvaihdon yhteydessä sekä 
silloin kun arviointi on kliinisesti indisoitua, jotta havaitaan kehittyvän infektion ensimmäiset 
merkit. Kuiva nekroosi edellyttää toimenpiteitä, mikäli haava-alueelle ilmaantuu punoitusta, 
arkuutta, turvotusta, märkäistä eritettä, fluktuaatiota, krepitaatiota ja/tai pahaa hajua (eli 
infektion merkit). 

12.2. Konsultoidaan lääkäriä/ verisuonikirurgia kiireellisesti, jos yllä olevat oireet havaitaan. 

(Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

12.3. Tehdään painehaavan mekaaninen puhdistus kiireellisesti, jos siinä havaitaan yllä mainitut 
oireet (eli punoitus, arkuus, turvotus, märkäinen erite, fluktuaatio, krepitaatio ja/tai paha 

haju). (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

13. Painehaavan puhdistamista jatketaan säännöllisesti ylläpitohoitona, kunnes kaikki kuollut kudos on 
saatu poistettua ja haavapohja on peittynyt granulaatiokudoksella. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = ) 
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INFEKTION JA BIOFILMIN ARVIOINTI JA HOITO  

Johdanto  

Kaikilla ihopinnoilla on bakteereita. Kun ehjän ihon muodostama primaaripuolustus pettää, bakteerit 
asettuvat haavapinnalle. Kun bakteerit lukumäärällään tai virulenssillaan ylittävät isännän vastustuskyvyn ja 
aiheuttavat elimistölle vaurioita, kyseessä on infektio. Haavainfektioon voivat liittyä myös biofilmit.  

Paikalliset ohjeistukset 

1. Noudatetaan paikallisia infektiokontrolli- ja hygieniaohjeistuksia, jotta estetään omien bakteerien 

leviäminen ja ristikontaminaatio painehaavapotilailla. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Suurentunut infektioriski painehaavapotilaalla 

1. Painehaavan paikallista infektiota tulee vahvasti epäillä, jos 

 haava ei näytä paranemisen merkkejä kahdessa viikossa; 

 haavassa on haurasta granulaatiokudosta;  

 haavassa on pahaa hajua; 

 haavakipu on lisääntynyt; 

 haavaa ympäröivä kudos kuumottaa; 

 haavaeritteen määrä on lisääntynyt; 

 haavaerite on muuttunut uhkaavasti (esim. uudelleen alkava verinen eritys, märkäinen eritys); 

 nekroottisen kudoksen määrä haavassa lisääntyy; 

 haavapohjalle muodostuu haavataskuja tai –juosteita. (Näytön aste = B; Suosituksen painoarvo 

= ) 

Haavan paraneminen viivästyy ja/tai voi olla epänormaalia, kun painehaavassa on merkittävä 
bakteerikuormitus ja infektio. 

2. Painehaavan todennäköistä infektiota tulee vahvasti epäillä, jos 

 haavassa on nekroottista kudosta tai vierasesineitä;  

 haava on ollut pitkään; 

 haava suurikokoinen tai syvä; ja/tai  

 haava todennäköisesti toistuvasti kontaminoituu (esim. lähellä peräaukkoa). (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = )  

3. Paikallista haavainfektiota tulee epäillä potilailla, joilla on  

 diabetes mellitus, 

 vajaaravitsemus liittyen vähäiseen proteiini- tai kalorimäärään, 

 happeutumishäiriö tai huono kudoshapetus, 

 autoimmuunisairaus, tai 

 immunosuppressio. (Näytön aste = B; Suosituksen painoarvo = ) 

4. Biofilmiä painehaavassa tulee vahvasti epäillä, mikäli  

 haava on ollut yli 4 viikkoa; 

 haava ei näytä mitään paranemisen merkkejä 2 viikossa; 

 haavassa on tulehduksen kliinisiä merkkejä ja oireita; 

 haava ei reagoi antimikrobiseen lääkehoitoon. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 
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Infektion diagnoosi 

1. Harkitaan leviävän akuutin infektion diagnoosin asettamista, jos painehaavassa on paikallisia ja/tai 
systeemisiä merkkejä akuutista infektiosta, kuten: 

 haavan reunoilta leviävä punoitus; 

 kudoksen kovettuminen; 

 ilmaantuu kipua tai kuumotusta tai se lisääntyy entisestä;  

 märkäinen erite;  

 haavan koon kasvu; 

 krepitaatio, fluktuaatio tai ympäröivän ihon värjäytyminen; 

 potilaan kuume, huonovointisuus ja imusolmukkeiden suureneminen; 

 sekavuus/delirium ja anoreksia (erityisesti vanhuksilla). (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = ) 

2. Määritetään painehaavan bakteerikuormitus kudosbiopsialla tai kvantitatiivisella 

bakteeriviljelynäytteellä. (Näytön aste = B; Suosituksen painoarvo = )  

Infektion kliinisten merkkien puuttuessa organismien määrän (mikrobikuormituksen) uskotaan olevan 
paras haavainfektion osoittaja. Kultainen sääntö mikrobikuormituksen tutkimisessa on tuoreen 
haavakudospalan kvantitatiivinen bakteeriviljely. 

2.1. Harkitaan kudosbiopsiaa ja mikroskopiaa määritettäessä biofilmin mahdollista olemassaoloa. 

(Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

3. Harkitaan painehaavainfektion diagnoosin asettamista, jos bakteeriviljelyn tulokset osoittavat 
mikrobien määräksi ≥ 105 CFU/g kudosta ja/tai viljelyssä on beetahemolyyttinen streptokokki. 

(Näytön aste = B; Suosituksen painoarvo = )  

Hoito 

1. Optimoidaan potilaan oma puolustusvaste:  

 arvioimalla ravitsemustila ja korjaamalla mahdollinen vajaaravitsemus; 

 vakauttamalla sokeritasapaino; 

 parantamalla valtimoverenvirtausta; ja/ tai 

 vähentämällä immunosuppressiivista hoitoa, jos se on mahdollista. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = ) 

Monet systeemiset tekijät vaikuttavat painehaavojen kehittymiseen. Jos näitä samoja tekijöitä voidaan 
kohentaa, voidaan yleensä myös parantaa potilaan omaa puolustuskykyä infektiota vastaan.  

2. Estetään painehaavan kontaminaatio. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

3. Vähennetään painehaavan bakteerikuormaa ja biofilmiä, kuten on esitetty luvuissa Haavan hoito: 
puhdistaminen ja Haavan hoito: mekaaninen puhdistaminen, debridement. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = ) 

4. Harkitaan kudostilanteeseen nähden riittävän tehokkaan, ei-toksisen paikallisantiseptin käyttöä 

rajatun ajan bakteerikuormituksen vähentämiseksi. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Varoitus: Vetyperoksidi on erittäin toksista kudoksille jopa mietoina pitoisuuksina 14, 15 eikä sitä tulisi 
käyttää ensisijaisena paikallisantiseptinä. Sen käyttöä tulee kokonaan välttää onkalohaavoissa, 
koska niissä on olemassa kirurgisen emfyseeman ja kaasuembolian riski.15-17 
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Huomio: Jodituotteita tulisi välttää potilailla, joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta, aiempia 
kilpirauhasen toiminnan häiriöitä tai ovat jodille herkistyneitä.18, 19  Natriumhypokloriitti (Dakinin 
liuos) on sytotoksinen kaikilla pitoisuuksilla ja sitä tulisi käyttää varoen eikä vahvempina 
pitoisuuksina kuin 0,025 % lyhytaikaisesti ja ainoastaan silloin, kun muuta sopivaa vaihtoehtoa ei 
ole saatavilla.20-22 Etikkahapon käytöstä pitkäaikaisesti laajoille haavapinnoille voi aiheutua 
asidoosin riski.23 

Haavoihin usein käytettyjä antiseptisiä aineita ovat: 

 jodiyhdisteet (povidonijodi ja hitaasti vapautuva kadeksomeerijodi), 

 hopeayhdisteet (myös hopeasulfadiatsiini), 

 polyheksanidi ja betaiini  (PHMB), 

 klooriheksidiini, 

 natriumhypokloridi, ja 

 etikkahappo.  

5. Harkitaan paikallisantiseptien käyttöä säännöllisen mekaanisen puhdistuksen ohella hillitsemään ja 
hävittämään mahdollinen biofilmi haavoista, joiden paraneminen on viivästynyt. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = ) 

6. Harkitaan paikallisantiseptien käyttöä painehaavoihin, joiden ei odoteta paranevan ja jotka ovat 
kriittisesti kolonisoituneet/ paikallisesti infektoituneet. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = 

) 

7. Harkitaan hopeasulfadiatsiinin käyttöä voimakkaasti kontaminoituneisiin tai infektoituneisiin 
painehaavoihin siihen saakka, kunnes haava on saatu täysin puhdistettua. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = ) 

Huomio: Hopealla voi olla toksisia ominaisuuksia erityisesti keratinosyyteille ja fibroblasteille, ja 
toksisuuden laajuutta ei vielä ole täysin kuvattu. Hopeaa sisältäviä paikallisvalmisteita ei tule 
käyttää hopealle herkistyneille potilaille, ja hopeasulfadiatsiinituotteita ei suositella henkilöille, 
jotka ovat herkistyneet rikille (sulfalle).24 

8. Harkitaan lääkinnällisen hunajan käyttöä voimakkaasti kontaminoituneisiin tai infektoituneisiin 
painehaavoihin, kunnes haava on saatu täysin puhdistettua. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = ) 

Huomio: Ennen hunajaa sisältävän sidoksen laittoa tulee varmistaa, ettei potilas ole allerginen 
hunajalle. Mehiläisille ja mehiläisen pistoille allergiset henkilöt pystyvät tavallisesti käyttämään 
säteilytettyjä hunajatuotteita.25 

9. Rajoitetaan paikallisantibioottien käyttö infektoituneisiin painehaavoihin lukuun ottamatta 
erityistilanteita, joissa potilaalle koituva hyöty on suurempi kuin antibiootin haittavaikutusten ja 

resistenssin kehittymisen riski. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Yleisesti ottaen paikallisantibiootteja ei suositella painehaavojen hoitoon.  

10. Käytetään systeemisiä antibiootteja potilaille, joilla on kliininen näyttö yleistyneestä infektiosta, 
kuten positiivinen veriviljely, selluliitti, faskiitti, osteomyeliitti, systeeminen tulehdusreaktio-

oireyhtymä (SIRS) tai sepsis. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

On tärkeää, että systeemisiä antibiootteja käytetään harkitusti.  

11. Dreneerataan paikalliset absessit. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

12. Arvioidaan, onko potilaalla osteomyeliitti, jos paljasta luuta on näkyvissä, luu tuntuu karkealta tai 
pehmeältä tai haava ei ole parantunut ensisijaisella hoidolla. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = ) 
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Painehaavan pysyvä paraneminen on epätodennäköistä, mikäli osteomyeliittiä ei saada hoidettua.  

SIDOKSET PAINEHAAVOJEN HOIDOSSA 

Yleiset suositukset 

1. Valitaan haavasidos perustuen:  

 sen kykyyn pitää haavapohja kosteana;  

 bakteerikuormitukseen vaikuttamiseen; 

 haavaerityksen laatuun ja määrään;  

 haavapohjan kudoksen kuntoon; 

 haavaa ympäröivän ihon kuntoon; 

 haavan kokoon, syvyyteen ja sijaintiin; 

 tunneleiden ja/tai onkaloiden, haavataskujen olemassaoloon; 

 potilaan tavoitteisiin. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

2. Suojataan haavaa ympäröivä iho. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

3. Arvioidaan painehaavat jokaisen sidosvaihdon yhteydessä ja varmistetaan nykyisen käytössä olevan 

sidoshoidon sopivuus. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

4. Noudatetaan valmistajan suosituksia ja erityisesti sidosten vaihtotiheyttä koskevia suosituksia. 

(Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

5. Vaihdetaan haavasidos, jos ulostetta pääsee sidoksen alle. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo 

= ) 

6. Hoitosuunnitelman tulee ohjeistaa sidosten tavanomaiset käyttöajat ja sen tulee myös sisältää 
ohjeet (perheelle, potilaalle ja henkilökunnalle) tarpeen mukaan tehtävistä sidosvaihdoista mikäli 

sidokset likaantuvat, löystyvät tms. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

7. Varmistetaan, että edelliset haavasidokset tulevat kokonaan poistetuksi jokaisen sidosvaihdon 

yhteydessä. (Näytön voimakkuus = C; Suosituksen voimakkuus = ) 

Hydrokolloidisidokset 

1. Käytetään hydrokolloidisidoksia puhtaisiin II luokan/asteen painehaavoihin, jotka sijaitsevat 
sellaisissa kehon kohdissa, jossa ne eivät pääse rullautumaan eivätkä sulamaan. (Näytön aste = B; 

Suosituksen painoarvo = ) 

2. Harkitaan hydrokolloidisidoksia infektoitumattomiin, mataliin III luokan/asteen painehaavoihin. 

(Näytön aste = B; Suosituksen painoarvo = ) 

3. Harkitaan haavaontelon täyttävien sidosten käyttöä hydrokolloidisidosten alla syvissä haavoissa 

täyttämään tyhjää tilaa. (Näytön aste = B; Suosituksen painoarvo = ) 

4. Hydrokolloidisidokset tulee poistaa hauraalta iholta varovasti, jotta vältetään ihon vaurioituminen. 

(Näytön aste = B; Suosituksen painoarvo = ) 

Läpinäkyvästä kalvosta valmistetut sidokset  

1. Harkitaan kalvosidosten käyttöä autolyyttiseen mekaaniseen puhdistukseen, jos potilaalla ei ole 

immuunivajausta. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 
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2. Harkitaan kalvosidosten käyttöä toissijaisina sidoksina painehaavoihin, joita hoidetaan alginaateilla 
tai muilla haavaonkalon täyttävillä haavanhoitotuotteilla, jotka todennäköisesti pidetään 
haavapohjalla pidemmän aikaa (esim. 3–5 vuorokautta). (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = 

) 

3. Kalvosidokset tulee poistaa hauraalta iholta varovasti, jotta vältetään ihon vaurioituminen. (Näytön 

aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

4. Kalvosidoksia ei tule käyttää yksinään kohtalaisesti tai runsaasti erittävissä haavoissa. (Näytön aste 

= C; Suosituksen painoarvo = ) 

5. Kalvosidoksia ei tule käyttää entsymaattisten puhdistusaineiden, geelien tai voiteiden päällä. 

(Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Hydrogeelisidokset  

1. Harkitaan hydrogeelisidosten käyttöä mataliin, niukasti erittäviin painehaavoihin. (Näytön aste = B; 

Suosituksen painoarvo = ) 

2. Harkitaan amorfisen hydrogeelin käyttöä painehaavoihin, jotka eivät ole kliinisesti infektoituneita ja 

jotka granuloituvat. (Näytön aste = B; Suosituksen painoarvo = ) 

3. Harkitaan hydrogeelisidosten käyttöä kuivan haavapohjan hoitoon. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = ) 

4. Harkitaan hydrogeelisidosten käyttöä kivuliaiden painehaavojen hoitoon. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = ) 

5. Harkitaan levymäisten hydrogeelisidosten käyttöä laakeisiin painehaavoihin, ja/tai sellaisille kehon 

alueille, joissa on sidosten paikaltaan siirtymisen riski. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

6. Harkitaan amorfisen hydrogeelin käyttöä syviin painehaavoihin ja/tai sellaisille kehon alueille, joissa 

on sidosten paikaltaan siirtymisen riski. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Alginaattisidokset 

1. Harkitaan alginaattisidosten käyttöä kohtalaisesti ja runsaasti erittävien painehaavojen hoitoon. 

(Näytön aste = B; Suosituksen painoarvo = ) 

2. Harkitaan alginaattisidosten käyttöä kliinisesti infektoituneisiin painehaavoihin, kun käytössä on 

samanaikaisesti asianmukainen infektion hoito. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

3. Alginaattisidos tulee irrottaa hellävaraisesti ja sen voi ensin tarvittaessa kostuttaa, jolloin sen 

poistaminen helpottuu. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

4. Harkitaan sidosten vaihtovälin pidentämistä tai sidostyypin vaihtamista, jos alginaattisidos on 
edelleen kuiva aikataulun mukaisena vaihtoajankohtana. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = 

) 

Vaahtosidokset 

1. Harkitaan vaahtosidosten käyttämistä erittäviin II luokan/asteen ja mataliin III luokan/asteen 

painehaavoihin. (Näytön aste = B; Suosituksen painoarvo = )  
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2. Vältetään yksittäisten pienten vaahtosidospalojen käyttämistä erittäviin onkalohaavoihin. (Näytön 

aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

3. Harkitaan geeliytyvän vaahtosidoksen käyttöä runsaasti erittäviin painehaavoihin. (Näytön aste C; 

Suosituksen painoarvo = ) 

Hopealla kyllästetyt sidokset 

1. Harkitaan hopealla kyllästettyjen sidosten käyttöä painehaavoihin, jotka ovat kliinisesti 

infektoituneita tai voimakkaasti kolonisoituneita. (Näytön aste = B; Suosituksen painoarvo = ) 

2. Harkitaan hopealla kyllästettyjen sidosten käyttöä haavoihin, joissa on suuri infektioriski. (Näytön 

aste = B; Suosituksen painoarvo = )  

3. Vältetään pitkittynyttä hopealla kyllästettyjen sidosten käyttöä. Lopetetaan hopeasidosten käyttö, 

kun haavainfektio on hallinnassa. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Varoitus: Hopeaa sisältäviä paikallishoitoaineita ei voi käyttää potilaille, jotka ovat herkistyneet 
hopealle. Hopealla saattaa olla toksisia ominaisuuksia erityisesti keratinosyyteille ja fibroblasteille 
ja toksisuuden laajuutta ei ole vielä täysin kuvattu.  

Hunajalla kyllästetyt sidokset 

1. Harkitaan lääkinnällisellä hunajalla kyllästettyjen sidosten käyttöä II ja III luokan/asteen 

painehaavoissa. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Huomio: Ennen hunajaa sisältävän sidoksen laittoa tulee varmistaa, ettei potilas ole allerginen 
hunajalle. Mehiläisille ja mehiläisen pistoille allergiset henkilöt pystyvät tavallisesti käyttämään  
säteilytettyjä hunajatuotteita.25 

Kadeksomeerijodisidokset 

1. Harkitaan kadeksomeerijodisidosten käyttöä kohtalaisesti tai runsaasti erittäviin painehaavoihin. 

(Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo= ) 

Huomio: Jodituotteita tulisi välttää potilailla, joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta, aiempia 
kilpirauhasen toiminnan häiriöitä tai ovat jodille herkistyneitä.18, 19 Niitä ei suositella litiumia 
käyttäville potilaille eikä raskaana oleville tai imettäville naisille. Jodin toksisuudesta on raportoitu 
muutamissa tapaustutkimuksissa potilaista, joilla on suuria haavoja ja joiden sidokset vaihdettiin 
usein. Systeemisen imeytymisen riski kasvaa, kun jodituotteita käytetään suuriin, syviin haavoihin 
tai pitkäaikaisesti. 

Harsosidokset 

1. Vältetään harsosidosten käyttöä avoimiin puhdistettuihin painehaavoihin, koska ne ovat työläitä, 
aiheuttavat poistettaessa kipua, jos ovat kuivuneet ja johtavat kuivuessaan myös terveen kudoksen 
kuivumiseen. (Näytön voimakkuus = C; Suosituksen voimakkuus = ) 

Huomio: Vältetään  kosteasta kuivaan – (wet-to-dry) menetelmän  käyttöä.   

2. Jos muuntyyppisiä kosteutta imeviä sidoksia ei ole saatavilla, on jatkuvasti kostea harso parempi 

kuin kuiva harso. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

3. Harsosidoksia käytetään päällyssidoksina vähentämään haihtumista, kun haavapinnalla oleva 

sidoskerros on kostea. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 
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4. Käytetään löyhärakenteista harsoa runsaasti erittäviin haavoihin ja tiukaksi kudottua harsoa 

niukasti erittäviin haavoihin. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

5. Haavat, joissa on laajoja kudospuutosalueita ja onkaloita, täytetään löyhästi (mieluummin kuin 
tiukasti pakaten) keittosuolaliuoksella kostutetulla harsolla, jos muunlaisia imukykyisiä sidoksia ei 
ole saatavilla, jotta vältetään aiheuttamasta painetta haavapohjaan. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo= ) 

6. Vaihdetaan harsosidokset riittävän usein erityksen hallitsemiseksi. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = ) 

7. Käytetään ainoastaan yksittäistä harsosuikaletta/-rullaa syvien haavojen täyttämiseen. 
Haavaonkaloon ei tule laittaa useampia harsosidoksia samanaikaisesti, koska syvään haavaonkaloon 
epähuomiossa jäänyt harso voi toimia infektion lähteenä.  (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = 

) 

8. Harkitaan kyllästettyjen harsojen käyttöä estämään kosteuden haihtumista jatkuvasti kosteista 

harsosidoksista. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Silikonisidokset 

1. Harkitaan silikonisidosten käyttöä haavan pohjasidoksena vähentämään vaurioiden syntymistä 

sidoksia vaihdettaessa. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

2. Harkitaan silikonisidosten käyttöä ehkäisemään haavaa ympäröivän ihon vaurioita, jos tämä kudos 

on herkästi rikkoutuvaa tai haurasta. (Näytön aste = B; Suosituksen painoarvo = ) 

Kollageenimatriksisidokset 

1. Harkitaan kollageenimatriksisidosten käyttämistä paranemattomiin III ja IV luokan/asteen 

painehaavoihin. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

BIOLOGISET SIDOKSET PAINEHAAVOJEN HOIDOSSA 

Johdanto 

Biologisiin sidoksiin kuuluvat keinotekoiset ihon korvikkeet, ksenograftit, allograftit ja kollageenisidokset.  

Suositukset 

1. Koska biologisten sidosten käytöstä painehaavojen hoidossa on riittämättömästi puolesta tai 
vastaan puhuvaa näyttöä, ei biologisia sidoksia tällöin suositella rutiinikäyttöön. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo= ) 

KASVUTEKIJÄT PAINEHAAVOJEN HOIDOSSA 

Rekombinantti verihiutalekasvutekijä (rhPDGF) 

1. Harkitaan verihiutalekasvutekijöiden käyttöä sellaisten III ja IV luokan/asteen painehaavojen 

hoidossa, joiden paraneminen on viivästynyt. (Näytön aste = B; Suosituksen painoarvo = ) 

Muut kasvutekijät 
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1. Koska riittävää kasvutekijöiden käyttöä tukevaa tai sitä vastaan puhuvaa näyttöä ei ole (koskien 
muita kuin rekombinanttia verihiutalekasvutekijää) painehaavojen hoidossa, sitä ei tällöin suositella 

rutiinikäyttöön. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

BIOFYSIKAALISET TEKIJÄT PAINEHAAVOJEN HOIDOSSA  

Johdanto 

Useita biofysikaalisia tekijöitä on tutkittu painehaavojen hoidossa. Kaikissa niissä on kyse jonkinlaisesta 
biofysikaalisesta energiasta, jonka tavoitteena on edistää paranemista. Yleisiin biofysikaalisiin tekijöihin 
kuuluvat sähkömagneettisen spektrin energia (esim. sähköstimulaatio, sähkömagneettiset kentät, 
pulssimainen radiotaajuinen energia ja valohoito), akustinen energia (korkea- ja matalataajuuksinen 
ultraääni) ja mekaaninen energia (esim. imupaineen tuottama energia [alipaineimuhoito, imu], kineettinen 
energia [hoitokylpy, painepesuri, vibraatio] sekä paine-energia [ylipaine- ja paikallinen happihoito].   

Sähköstimulaatio 

1. Harkitaan suoran kontaktin (kapasitiivisen) sähköstimulaation käyttöä helpottamaan hankalien II 
luokan/asteen painehaavojen sekä minkä tahansa III ja IV luokan/asteen painehaavojen 

paranemista. (Näytön aste = A; Suosituksen painoarvo = )  

Sähkömagneettinen kenttä  

1. Harkitaan pulssimaiseen sähkömagneettiseen kenttään (PEMF) perustuvia hoitoja hankalien II 
luokan/asteen sekä minkä tahansa III ja IV luokan/asteen painehaavojen hoitoon. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo= )  

Varoitus: Tähän katsaukseen sisältyneissä tutkimuksissa ei ole raportoitu merkittäviä 
sähkömagneettisen hoidon haittavaikutuksia. Sähkömagneettisten hoitolaitteiden valmistajat eivät 
suosittele laitteiden käyttöä henkilöille, joilla on sydämentahdistin tai jokin muu elektroninen 
implantti, eikä laitteiden käyttöä suositella raskaana oleville naisille eikä elinsiirron saaneille 
potilaille. Kehotetaan noudattamaan varovaisuutta laitteiden käytössä potilaille, joilla on kuumetta, 
aktiivinen verenvuoto, epileptisiä kohtauksia tai dehydraatio.26, 27  

Pulssimainen radiotaajuinen energia   

1. Harkitaan pulssimaisen radiotaajuisen energian (PRFE) käyttöä hankalissa II luokan/asteen sekä 
minkä tahansa III ja IV luokan/asteen painehaavojen hoidossa (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = ) 

Varoitus: Tähän katsaukseen sisältyneissä tutkimuksissa ei ole raportoitu merkittäviä 
elektroterapian haittavaikutuksia. Elektroterapia on vasta-aiheista henkilöille, joilla on elektronisia 
implantteja (esim. sydämentahdistin) tai jotka ovat raskaana. Elektroterapia on vasta-aiheista 
silmän alueille, kiveksiin ja maligniteetteihin. Elektroterapiaa tulee käyttää varoen henkilöille, joilla 
on heikentynyt verenkierto tai kudoskuolio.28 
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Valohoito: laser, infrapuna ja ultravioletti  

Infrapunahoito 

1. Koska tällä hetkellä ei ole riittävästi näyttöä, joka tukisi infrapunahoidon käyttöä painehaavojen 
hoidossa tai puhuisi sitä vastaan, infrapunahoitoa ei tällöin suositella rutiininomaisesti 

käytettäväksi. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Laser 

1. Koska tällä hetkellä ei ole riittävästi näyttöä, joka tukisi laserhoidon käyttöä painehaavojen hoidossa 
tai puhuisi sitä vastaan, laserhoitoa ei tällöin suositella rutiininomaisesti käytettäväksi. (Näytön aste 

= C; Suosituksen painoarvo = ) 

Ultraviolettivalohoito 

1. Harkitaan lyhytaikaista ultravioletti C -valon (UVC) käyttöä, jos perinteiset hoitomuodot eivät tuota 

tulosta. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

2. Harkitaan ultraviolettivaloa sarjahoitona muiden hoitojen lisänä vähentämään bakteerikuormitusta 
kriittisesti kolonisoituneissa III ja IV luokan/asteen painehaavoissa, joihin on tehty mekaaninen 

puhdistus. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Akustinen energia (ultraääni) 

1. Koska tällä hetkellä ei ole riittävästi tukevaa tai vastaan puhuvaa näyttöä ei-kosketuksisten 
matalataajuuksisten (40 KHz) ultraääniaaltojen (NC-LFUS) käytöstä painehaavojen hoidossa, sitä ei 

suositella tällöin rutiinikäyttöön. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Varoitus: Ei-kosketuksista matalataajuuksista ultraääniaaltoa ei tule koskaan käyttää proteesien 
lähellä, implantoitujen elektronisten laitteiden (esim. sydämentahdistimet) lähellä, raskaana olevien 
naisten alaselän tai kohdun kohdalla, pahanlaatuisten kasvainten alueilla tai kasvojen/pään 
alueella.29 

2. Harkitaan matalataajuuksisen (22,5, 25 tai 35 kHz) ultraäänen käyttöä nekroottisen 
pehmytkudoksen (ei rupialueen) mekaaniseen puhdistukseen. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = ) 

3. Harkitaan korkeataajuuksisen (MHz) ultraäänen käyttöä lisähoitona infektoituneiden painehaavojen 

hoidossa. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = )  

Varoitus: Tähän katsaukseen sisältyneissä tutkimuksissa ei ole raportoitu merkittäviä ultraäänen 
haittavaikutuksia. Sen käyttöä ei suositella sellaisille anatomisille alueille, joissa on implantoituja 
materiaaleja tai laitteita.  

Alipaineimuhoito  

1. Harkitaan alipaineimuhoidon käyttöä varhaisena lisähoitona syvien III ja IV luokan/asteen 

painehaavojen hoidossa. (Näytön aste = B; Suosituksen painoarvo = ) 

Varoitus: Alipaineimuhoitoa ei suositella mekaanisesti riittämättömästi puhdistettuihin, 
nekroottisiin tai maligneihin haavoihin. Sitä ei suositella haavoihin, joissa sisäelimiä on paljaana, 
eikä myöskään erittämättömiin haavoihin. Sitä ei suositella potilaille, joilla on hoitamaton 
verenhyytymishäiriö, osteomyeliitti tai paikallinen tai yleistynyt kliininen infektio. Kokeneen 
hoitohenkilökunnan toteuttamaa varovaista alipaineimuhoitoa suositellaan potilaille, joilla on 
antikoagulanttihoito, aktiivisesti vuotavia haavoja tai haava sijaitsee lähellä suuria verisuonia.30 
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2. Puhdistetaan painehaavan nekroottinen kudos mekaanisesti ennen alipaineimuhoitoa. (Näytön aste 

= C; Suosituksen painoarvo = ) 

Alipaineimuhoito on tarkoitettu käytettäväksi painehaavoihin, joissa ei ole nekroottista kudosta.  

3. Noudatetaan turvallista alipaineimuhoidon aloitusta ja irrotetaan järjestelmä turvallisesti käytön 

jälkeen. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

4. Arvioidaan painehaava jokaisen sidoksenvaihdon yhteydessä. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = ) 

Optimaalinen sidosten vaihtoväli ei ole vakio, vaan se riippuu potilaan tilanteesta ja haavan 
paranemisvaiheesta.  

5. Jos kipua on odotettavissa tai raportoidaan, harkitse: 

 tarttumattoman haavapohjasidoksen laittoa haavapohjalle haavasienen alle; 

 paineen alentamista ja/tai paineen tyypin muuttamista (jatkuva tai jaksoittainen); 

 kostean harsosidoksen käyttöä haavasienen sijasta. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = 

) 

6. Annetaan potilaalle ja hänen läheiselleen opetusta alipaineimuhoidosta, kun sitä käytetään 

kotisairaanhoidossa / avoterveydenhuollossa. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Hydroterapia: hoitokylpy ja painepesuri imulla tai ilman imua 

Hoitokylpy 

1. Hoitokylpyä ei tulisi käyttää rutiinisti painehaavojen hoidossa, koska siinä on kontaminaation 
mahdollisuus ja uudempia hydroterapioita on kehitteillä. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = 

) 

Varoitus: Potilaita, joilla on alaraajaturvotusta, perifeerinen verisuonisairaus,31 immuunipuutos, 
hengityslaitehoito, tai ovat uneliaita tai inkontinentteja, ei koskaan tule upottaa veteen.  

Painepesuri imulla tai ilman imua 

1. Harkitaan imulla varustettua painepesuria haavan mekaaniseen puhdistukseen kuuriluontoisesti. 

(Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Vibraatiohoito   

1. Koska tällä hetkellä ei ole riittävästi tukevaa tai vastaan puhuvaa näyttöä vibraatiohoidon käytöstä 
painehaavojen hoidossa, ei vibraatiohoitoa suositella rutiininomaisesti käytettäväksi. (Näytön aste = 

C; Suosituksen painoarvo = )  

Happi kroonisten haavojen hoidossa  

Ylipainehappihoito  

1. Koska tällä hetkellä ei ole riittävästi tukevaa tai vastaan puhuvaa näyttöä ylipainehappihoidon 
käytöstä painehaavojen hoidossa, ei ylipainehappihoitoa suositella rutiininomaisesti käytettäväksi. 

(Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 
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Paikallinen happihoito  

1. Koska tällä hetkellä ei ole riittävästi tukevaa tai vastaan puhuvaa näyttöä paikallisen happihoidon 
käytöstä painehaavojen hoidossa, ei tällöin paikallista happihoitoa suositella rutiininomaisesti 

käytettäväksi. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = )   

PAINEHAAVAKIRURGIA 

Johdanto 

Tämä luku keskittyy painehaavojen kirurgisen hoidon preoperatiivisiin, intraoperatiivisiin ja 
postoperatiivisiin suosituksiin. Luvussa ei käsitellä kirurgisia tekniikoita, koska niitä koskevien päätösten 
tekeminen kuuluu mieluummin kokeneelle kirurgille, jolla on käsitys kunkin potilaan yksilöllisistä tarpeista 
painehaavojen kirurgisessa hoidossa.  

Preoperatiiviset suositukset 

1. Painehaavan etenevässä selluliittitilanteessa tai jos epäillään painehaavasta lähtöisin olevaa 
sepsistä, pyydetään kirurgin arviota kiireellisen dreneerauksen / puhdistusleikkauksen tarpeesta. 

(Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Jos kuivaan nekroosiin ilmaantuu kliinisen infektion merkkejä, tarvitaan lääkärin / verisuonikirurgin 
arvio mahdollisesta kiireellisestä kirurgisesta puhdistusleikkauksen tarpeesta.  
Kliinisen infektion merkkejä ovat: 

 punoitus, 

 arkuus,  

 turvotus, 

 märkäinen erite, 

 fluktuaatio,  

 krepitaatio, ja/ tai 

 paha haju. 

2. Konsultoidaan kirurgia, mikäli potilaan painehaavassa on haavataskuja, tunneloitumista, 
yhdyskäytäviä syvempiin onkaloihin ja/tai laajasti nekroottista kudosta, jota ei voida potilaan kunto 

ja hoidon tavoitteet huomioiden muilla menetelmillä riittävän tehokkaasti hoitaa. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = ) 

3. Pyydetään kirurgin konsultaatiota mahdollisesta korjausleikkauksesta III tai IV luokan/asteen 
painehaavoihin, jotka eivät parane potilaan kuntoon ja hoidon tavoitteisiin nähden asianmukaisella 
konservatiivisella hoidolla tai jos potilas toivoo nopeampaa haavan sulkeutumista. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = ) 

3.1.  Arvioidaan potilaan leikkausriski. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = )  

4. Selvitetään potilaan hoitotahto/ hoitotestamentti leikkaushoitoa harkittaessa.(Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = ) 

5. Arvioidaan ja optimoidaan ennen leikkausta potilaan paranemiseen ja myöhempään haavan 

uusiutumiseen  vaikuttavat tekijät. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

5.1. Arvioidaan ja vahvistetaan potilaan sitoutumista postoperatiiviseen hoitosuunnitelmaan. 

(Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 
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5.2. Arvioidaan ja optimoidaan fyysiset tekijät, jotka voivat haitata leikkaushaavan paranemista. 

(Näytön aste = B; Suosituksen painoarvo = ) 

5.3. Hankitaan potilaalle painehaavojen ehkäisyä ja hoitoa varten tarkoitetut apuvälineet. (Näytön 

voimakkuus = C; Suosituksen voimakkuus = ) 

Optimaalisessa tapauksessa potilasta tulisi hoitaa korkean riskiluokan painetta jakavalla 
makuualustalla ennen leikkausta, että voidaan varmistaa sängyn sopivuus potilaalle (esim. 
hengenahdistus ja painottomuuden tunne).  

5.4. Arvioidaan ja optimoidaan psykososiaaliset tekijät, jotka usein haittaavat leikkaushaavan 

paranemista. (Näytön aste = B; Suosituksen painoarvo = ) 

6. Arvioidaan, onko potilaalla osteomyeliitti, jos paljasta luuta on näkyvissä, luu tuntuu karkealta tai 
pehmeältä tai haava ei ole parantunut nykyisellä hoidolla. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = 

) 

6.1. Resekoidaan infektoitunut luu kirurgista haavansulkua edeltävästi tai kirurgisen haavansulun 
yhteydessä, ellei infektio ole vioittanut luuta liian laajalti. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = ) 

Painehaavan pysyvä paraneminen ja kirurgisen haavansulun onnistuminen on 
epätodennäköistä, mikäli osteomyeliittiä ei saada paranemaan. 

Intraoperatiiviset suositukset 

Leikkauksen aikana potilaat ovat liikkumattomina makuullaan melko kovalla alustalla, eivät tunne paineen 
ja venytyksen aiheuttamaa kipua, eivätkä pysty muuttamaan asentoaan painetta lievittääkseen. Kaikki 
nämä tekijät lisäävät painehaavan kehittymisen riskiä leikkauksen aikana.  

1. Poistetaan haava, mukaan luettuna vioittunut iho, granulaatio- ja nekroottinen kudos, 
sinuskäytävät, bursa ja luu niin laajasti kuin mahdollista sulkumenetelmä huomioiden. (Näytön aste 

= C; Suosituksen painoarvo = ) 

2. Suunnitellaan kudoskieleke siten, että se koostuu useammasta kudoskomponentista, mikä parantaa 
kielekkeen kestävyyttä. Mikäli mahdollista, valitaan kudoskieleke, joka ei vahingoita viereisiä 
kielekealueita, jolloin nämä säästyvät kielekkeenottokohtina mahdollista uusintaleikkausta varten. 

(Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

3. Käytetään mahdollisimman suurta kudoskielekettä, niin että suturaatioalue saadaan etäämmäksi 
suoran paineen kohdistumisalueelta. Minimoidaan haavareunoihin kohdistuva jännite haavaa 
suljettaessa. Huomioidaan mahdolliset toiminnalliset menetykset ja kuntoutustarve erityisesti, kun 

kyse on liikuntakykyisestä potilaasta. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

4. Siirretään potilas pois leikkauspöydältä siirtoapua käyttäen, jotta vältetään vaurioittamasta 

kudoskielekettä. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = )  

Välittömästi leikkauksen jälkeen on tärkeää välttää sellaisia käsittelytekniikoita, joihin liittyy potilaan 
siirtäminen tasolta toiselle pakaroista tai lantiosta vetämällä. Potilas tulee nostaa leikkauspöydältä 
vuoteeseen mieluummin kuin liu’uttaa tai vetää. 

Postoperatiiviset suositukset 

1. Valitaan korkean riskiluokan makuualusta, joka jakaa painetta, vähentää venytystä ja antaa 
mahdollisuuden mikroilmaston hallintaan, kun potilaalle on tehty painehaavaleikkaus. (Näytön aste 

= B; Suosituksen painoarvo = ) 
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1.1. Vältetään leikatun potilaan siirtämistä muulle kuin korkean riskiluokan makuualustalle, ellei 

se ole potilaan muun tilanteen takia tarpeellista. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

2. Vältetään painetta, venytystä ja hankausta kudoskielekkeen verenkierron turvaamiseksi. (Näytön 

aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Alusastioiden käytöstä potilailla, joille on vastikään tehty lantion alueen kielekekorjausleikkaus, 
asiantuntijoiden näkemykset vaihtelevat. Alusastioita tulee käyttää äärimmäisen varovasti, koska ne 
aiheuttavat painetta lantion alueen kielekkeeseen. 

2.1. Arvioidaan hyödyt ja haitat ennen sängynpäädyn kohottamista. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = ) 

Sängynpäädyn kohottamisella voi haitallisia seurauksia kudoskielekkeen paranemiselle ja se voi 
aiheuttaa venytystä, joten ennen sängyn päädyn kohottamisesta tulisi huolellisesti punnita 
hyödyt ja haitat. 

2.2. Vaihdetaan potilaan asentoa käyttäen oikeita käsittelytekniikoita ja apuvälineitä. (Näytön 

aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

2.3. Puetaan potilaalle asianmukaiset vaatteet estämään kielekkeen vaurioituminen liukualustoja 

käytettäessä. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

3. Haavadreenejä tulee seurata säännöllisesti. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

4. Ilmoitetaan kielekeongelman merkeistä välittömästi kirurgille. Merkkejä ovat:  

 kalpeus, 

 kirjavuus, 

 haavan aukeaminen, 

 lisääntynyt eritys haavasta, 

 turvotus, ja 

 sinipunertava kudos. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

5. Ehkäistään liikkumattomuuteen liittyvät riskit. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

6. Aletaan pidentää istumisaikoja kirurgin ohjeiden mukaisesti. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = )  

6.1. Asetetaan potilas painetta jakavalle istuinalustalle, kun hän istuu muualla kuin sängyssä. 

(Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = )  

7. Varmistetaan terveiden elämäntapavalintojen ja tukea antavan sosiaalisen verkoston olemassaolo 

ennen kuin potilas kotiutetaan. (Näytön aste = B; Suosituksen painoarvo = ) 

8. Tarjotaan painehaavojen ehkäisyä käsittelevää opetusta potilaalle ja hänen omaisilleen ennen 

kotiutusta. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 
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ERITYISRYHMÄT  
 

BARIATRISET (YLIPAINOISET) POTILAAT 

Johdanto 

Seuraavissa suosituksissa korostetaan asioita, jotka liittyvät ylipainoisten potilaiden hoitoon ja niitä tulisi 
pohtia yhdessä muiden tässä oppaassa esitettyjen suositusten kanssa. 

Organisaatiota koskevat suositukset  

1. Tarjotaan turvallista, kunnioittavaa hoitoa potilasturvallisuus ja hoitohenkilökunnan työergonomia 

huomioiden. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

2. Maksimoidaan työturvallisuus ottamalla koko organisaatiossa käyttöön ylipainoisten potilaiden  
hoitokäytännöt, jossa huomioidaan manuaaliset käsittelytekniikat. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = ) 

3. Käytetään painetta jakavia makuu- ja istuinalustoja ja muita apuvälineitä, jotka vastaavat potilaan 

kokoa ja painoa. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Ylipainoisen potilaan arviointi 

1. Lasketaan BMI ja luokitellaan obesiteetti. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

2. Arvioidaan kaikki ihopoimut säännöllisesti. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

2.1.  Hankitaan riittävästi apua, jotta voidaan tutkia koko iho ja kaikki poimut täydellisesti. (Näytön 

aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Painehaavat kehittyvät luisten ulokkeiden päälle, mutta niiden syynä saattaa olla myös 
pakaroihin ja muille runsaan rasvakudoksen alueille kohdistuva paine. 

2.2.  Erotetaan taiveihottuma I ja II luokan/asteen painehaavoista. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = ) 

3. Lähetetään ylipainoiset potilaat ravitsemusterapeutin tai moniammatillisen ravitsemusryhmän 
vastaanotolle täydellistä ravitsemuksen arviointia ja painonhallintaohjemaa varten. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = ) 

Ylipainoisella potilaalla voi olla vajaaravitsemus ulkoisesta olemuksestaan huolimatta.  

Sängyn valinta 

1. Potilaalla on oltava kooltaan ja kantavuudeltaan riittävä sänky. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = ) 

1.1. Vuoteen tulee riittävästi tukea potilaan painoa. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

1.2. Tarkistetaan säännöllisesti, ettei makuualusta painu kasaan potilaan painon alla sängyn 

pohjaan asti. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

1.3. Vuoteen on oltava riittävän leveä, että potilas pystyy kääntymään siinä ilman, että hän on 

kosketuksissa vuoteen laitoihin. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 
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2. Valitaan ylipainoiselle potilaalle alusta, joka jakaa painetta tehokkaasti, vähentää venytystä ja jossa 

on mikroilmaston hallinta. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Apuvälineiden valinta 

1. Käytetään pyörätuoleja ja tuoleja, jotka ovat riittävän leveitä ja vahvoja potilaan painon ja mittojen 

mukaan. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

1.1. Käytetään ylipainoisille potilaille suunniteltua painetta jakavaa istuintyynyä,. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = ) 

1.2  Tarkistetaan säännöllisesti, että potilas ei ”pohjaa” käytetyllä istuinalustalla (istuinalusta ei 

saa painua liiaksi kasaan). (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

2. Jos mahdollista, annetaan potilaalle bariatrinen kävelytuki, nousutuki vuoteen yläpuolelle ja muita 
apuvälineitä tukemaan liikkumista ja omatoimisuutta. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = 

) 

Asennonmuutokset 

1. Vältetään letkujen sekä muiden lääkinnällisten välineiden ja vierasesineiden iholle aiheuttamaa 

painetta. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

2. Käytetään tyynyjä tai muita asentoa muuttavia apuvälineitä keventämään vatsapoimua ja muita 
suuria ihopoimuja sekä estämään ihoalueiden painumista toisiaan vasten. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = ) 

3. Tarkistetaan sänky vierasesineiden varalta. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Painehaavojen hoito 

1. Riittävällä ravitsemuksella tuetaan paranemista. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Koostaan huolimatta ylipainoisilla potilailla saattaa olla painehaavojen paranemisen kannalta 
tärkeiden ravintoaineiden puute. 

2. Arvioidaan painehaavat huolellisesti infektion ja hidastuneen paranemisen merkkien varalta. 

(Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

3. Tarkistetaan haavasidosmateriaalit huolellisesti, erityisesti suurissa onkalohaavoissa. (Näytön aste = 

C; Suosituksen painoarvo = ) 

TEHOHOITOPOTILAAT 

Johdanto 

Tehohoitopotilailla on erityisiä painehaavojen ehkäisyyn ja hoitoon liittyviä tarpeita, joita käsitellään 
seuraavissa suosituksissa. Näiden suositusten tarkoituksena on täydentää, ei korvata, tässä Tiivistelmässä 
esitettyjä yleisiä suosituksia.  
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Makuualustat  

1. Arvioidaan tarvetta vaihtaa painetta jakava alusta potilaalle, jolla on huonontunut paikallinen ja 
systeeminen happeutuminen ja kudoshapetus, jotta vähennetään venytystä ja parannetaan paineen 
jakautumista sekä mikroilmaston hallintaa. Käytetään tarpeen mukaan erikoissängyn 
lisäominaisuuksia (esim. kääntöavustajaa, perkussiotekniikkaa). (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = ) 

2. Arvioidaan tarvetta vaihtaa makuualusta potilaalle, jota ei voida kääntää lääketieteellisistä syistä, 
kuten väliaikainen nieluputki, instabiili selkäranka tai epävakaa hemodynamiikka. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = ) 

Asennonmuutokset 

Tämän Tiivistelmän luvussa Asennonmuutokset ja varhainen mobilisaatio on laajat ohjeet 
asennonmuutoksista. 

1. Aloitetaan aikataulutetut asennonvaihdot sairaalahoitoon otetulle potilaalle niin pian kuin 

mahdollista. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

1.1. Muokataan suunniteltua aikataulua sen mukaan, miten potilas sietää asennonmuutoksia. 

(Näytön voimakkuus = C; Suosituksen voimakkuus = ) 

2. Hitaat, asteittaiset käännöt antavat riittävästi aikaa hemodynamiikan ja happeutumisen 

vakaantumiselle. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = )  

Harvojen potilaiden tila on todella niin epävakaa, ettei heitä voi kääntää.  Aina kun on mahdollista, 
tulee harkita potilaan kääntämistä hitaasti tai pienissä erissä, niin että elintoimintojen vakaantumiselle 
on riittävästi aikaa.32, 33  

3. Harkitaan tiheitä pieniä, verenkierron palautumisen sallivia painopisteen muutoksia potilaille, jotka 

eivät siedä kehon asennon suuria toistuvia muutoksia. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Varoitus: Pienet asennonmuutokset eivät korvaa potilaan tarvitseman asianmukaisen painetta 
jakavan makuualustan käyttöä tai potilaan kääntämistä (varsinaisia asennonmuutoksia), kun se on 
mahdollista.  

4. Aloitetaan säännölliset asennonmuutokset niin pian kuin potilaan tila vakiintuu. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = ) 

Asennonmuutosta tulee kokeilla joka kahdeksas tunti, jotta voidaan tehdä päätös säännöllisten 
asennonmuutosten aloittamisesta uudelleen.32 

5. Käytetään koko pohkeiden mittaista vaahtotyynyä, jotta kantapäät ovat irti makuualustasta. 

(Näytön aste = B; Suosituksen painoarvo = ) 

Painetta voidaan keventää asettamalla säären alle vaahtotyyny tai käyttämällä kantapäiden 
asentohoitoon tarkoitettuja apuvälineitä, joilla kantapäät saadaan kellumaan. Pohkeiden alle koko 
pituudelle laitetut tyynyt nostavat kantapäitä ja saattavat sopia lyhytaikaiseen käyttöön tajuissaan 
olevilla ja yhteistyökykyisillä potilailla. Polvien tulisi olla hieman fleksiossa, jolloin polvilaskimoon ei 
muodostu virtausestettä ja samalla on huolehdittava, että akillesjänteeseen ei kohdistu painetta.   

 

 



TIIVISTELMÄ SUOSITUKSESTA   ERITYISRYHMÄT 
 

©NPUAP/EPUAP/PPPIA 2014   59 

Vatsa-asento  

1. Arvioidaan vatsa-asentoon asetettujen kriittisesti sairaiden potilaiden kasvoilla merkkejä 

painehaavoista jokaisen käännön yhteydessä. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

2. Arvioidaan jokaisen käännön yhteydessä muita kehon alueita (esim. rinnan alue, polvet, varpaat, 
penis, solisluut, suoliluuharjanne, häpyliitos), jotka ovat painehaavariskissä potilaan ollessa vatsa-

asennossa. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

3. Kevennetään vatsa-asennossa olevan potilaan kasvojen ja kehon paineenalaisten osien kuormitusta. 

(Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Lateraalinen rotaatio (sivusuuntainen kiertoliike) 

Jos potilas on liian epästabiili säännöllisiin asennonmuutoksiin normaaliin tapaan, hän saattaa sietää 
lateraalisen rotaation, joka myös tarjoaa mahdollisuuden harjoittaa kehoa sietämään sivuttaista liikettä.  

1. Minimoidaan venytys, kun käytetään lateraalista rotaatiota. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = ) 

2. Käytettäessä lateraalista rotaatiota potilaalla, jolla ei ole painehaavoja, tuetaan potilas tätä 
tarkoitusta varten olevilla tyynyillä estämään ristiluuhun kohdistuva venytys. Potilas tulee asettaa 

kunnolla keskelle makuualustaa. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = )  

3. Arvioidaan iho säännöllisesti venytysvaurioiden varalta. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = 

) 

Aina kun lateraalista rotaatiota käytetään, venytysvaurioiden riski on olemassa. 

4. Jatketaan potilaan asennonmuutoksia, kun lateraalista rotaatiota käytetään. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = ) 

Lateraalinen rotaatio ei korvaa asennonmuutosten tarvetta. 

5. Arvioidaan lateraalisen rotaation tarve kudosvaurion ensimmäisten merkkien ilmaantuessa. Mikäli 
lateraalinen rotaatio on edelleen indisoitu ja vastaa potilaan lääketieteellisiä tarpeita, vaihdetaan 
sellaiseen makuualustaan/ sänkyjärjestelmään, jossa on pitkälle kehitetty paineen jakautuminen, 

venytyksen vähennys ja mikroilmaston hallinta. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Painehaavapotilaiden lateraalinen rotaatio 

1. Aina kun mahdollista, asetetaan potilas niin, että potilaan paino ei kohdistu painehaavalle.  (Näytön 

aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

2. Harkitaan vaihtoehtoisia menetelmiä paineen jakamiseksi (tai vältetään lateraalisia rotaatiosänkyjä) 
potilailla, joilla on ristiselän alueen tai pakaroiden painehaavoja. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = )  

3. Tarkastetaan painehaava ja sitä ympäröivä iho venytyksen varalta jokaisen sidosvaihdon yhteydessä. 
Venytysvaurio voi ilmetä haavan reunan heikkenemisenä, haavataskuna ja/tai haavan viereisen ihon 

tai haavan tulehduksen lisääntymisenä. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = )  
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Ravitsemushoito 

1. Koska erityisten lisäravinteiden käyttöä tehohoitopotilaille tukevaa tai sitä vastaan puhuvaa näyttöä 
ei ole riittävästi, niin erityisiä lisäravinteita ei suositella rutiinikäyttöön näille potilaille. (Näytön aste 

= C; Suosituksen painoarvo = ) 

IÄKKÄÄT POTILAAT 

Johdanto 

Suositukset, jotka esitetään luvussa Erityisryhmät: Iäkkäät potilaat on tarkoitettu täydentämään, ei 
korvaamaan, tässä Tiivistelmässä esitettyjä yleisiä suosituksia. 

Arviointi ja hoidon suunnittelu  

1. Arvioidaan potilaan älyllinen toimintataso tehtäessä kattavaa arviointia ja kehitettäessä 

painehaavojen ehkäisy- ja/tai hoitosuunnitelmaa. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

1.1. Valitaan kipumittari potilaan älyllisen toimintatason mukaan. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = )   

2. Varmistetaan, että painehaavat on erotettu oikein muista ihovaurioista, erityisesti inkontinenssiin 

liittyvästä dermatiitista tai ihon repeämistä. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Tiivistelmän luvuissa Painehaavojen luokittelu ja Painehaavojen arviointi ja paranemisen seuranta on 
suositukset niiden erottamiseen ja luokitukseen. 

3. Asetetaan hoidon tavoitteet, jotka vastaavat potilaan arvoja ja tavoitteita. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = )  

3.1. Otetaan perhe tai edunvalvoja mukaan, kun hoidon tavoitteita laaditaan ja varmistetaan, että 

he ymmärtävät nämä tavoitteet. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = )  

Hoidon tavoitteet tulisi laatia yhteistyössä potilaan ja hänen läheisensä kanssa ja niissä tulisi 
ilmetä iäkkään potilaan arvot ja hoidon tavoitteet, erityisesti hänen hoitotahtonsa elämän 
loppuvaiheen hoidosta. 

4. Opetetaan potilaalle ja hänen läheisilleen ikääntymisen ja elämän loppuvaiheen aiheuttamia ihon 

muutoksia. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Iäkkään potilaan hauraan ihon hoito  

1.  Suojellaan ihoa paineen ja venytyksen aiheuttamilta vaurioilta. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = ) 

2. Käytetään ihonsuojatuotteita suojaamaan ihoa voimakkaalle kosteudelle altistumiselta, jolloin 

vähennetään painevaurion riskiä. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

3. Valitaan atraumaattisia haavasidoksia ehkäisemään ja hoitamaan painehaavoja, jolloin vähennetään 

hauraan vanhan ihon lisävaurioitumista. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Kun haavasidoksen kiinnittyminen ihoon on lujempaa kuin ihon solujen kiinnittyminen toisiinsa, on 
olemassa riski, että haavasidoksen irrottaminen erottaa epidermaaliset kerrokset toisistaan tai irrottaa 
epidermiksen dermiksestä. 
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4. Kehitetään ja toteutetaan yksilöllinen inkontinenssin hallintasuunnitelma. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = ) 

Asennonmuutokset 

Luvussa Asennonmuutokset ja varhainen mobilisaatio esitetään yleiset suositukset asennonmuutoksille, 
jotka soveltuvat myös iäkkäille.  

1. Jos iäkäs potilas ei pysty itsenäisesti vaihtamaan asentoaan, hänen asentoaan on muutettava 

säännöllisesti. (Näytön aste = A; Suosituksen painoarvo = ) 

2. Huomioidaan potilaan kunto ja käytössä oleva painetta jakava makuualusta, kun päätetään 
asentomuutosten toteuttamisesta painehaavojen ehkäisemiseksi.  (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = ) 

3. Iäkkään potilaan asento on valittava tarkoin ja häntä tulee käsitellä varoen asentomuutoksissa. 

(Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

4. Sedatoidun, ventiloidun ja immobiilin iäkkään potilaan pään asentoa on muutettava säännöllisesti.  

(Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = )  

Lääkinnällisiin välineisiin liittyvät painehaavat 

1. Huomioidaan, että lääkinnälliset välineet ovat painehaavariski iäkkäälle potilaalle. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = ) 

2. Varmistetaan, että lääkinnälliset välineet ovat oikean kokoisia ja asianmukaisesti asetettuja, jotta 

vältetään liian voimakas paine. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

3. Harkitaan profylaktisen sidoksen käyttöä ehkäisemään lääkinnällisiin välineisiin liittyviä 

painehaavoja. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = )  

LEIKKAUSSALIPOTILAAT 

Johdanto 

Leikkauksen aikana potilaat ovat liikkumattomina makuullaan melko kovalla alustalla, eivät tunne paineen 
ja venytyksen aiheuttamaa kipua tai muuttamaan asentoaan lievittääkseen painetta.  

Suositukset 

1. Huomioidaan leikkauspotilaiden erityiset riskitekijät, kuten:   

 immobilisaatioajan kesto ennen leikkausta; 

 leikkauksen kestoaika; 

 toistuvat verenpaineen laskut leikkauksen aikana; 

 matala ydinlämpö leikkauksen aikana; ja 

 liikkumisen vähäisyys ensimmäisenä leikkauksen jälkeisenä päivänä. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = ) 

2. Käytetään korkean riskiluokan reaktiivista tai painetta vaihtelevaa alustaa leikkauspöydällä kaikille 

potilaille, joilta on tunnistettu painehaavariski. (Näytön aste = B; Suosituksen painoarvo = ) 
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Lisäsuosituksia korkean riskiluokan makuualustoista ja niiden huollosta on luvussa Makuualustat ja 
istuintyynyt. 

3. Asetetaan potilas sellaiseen asentoon, että se vähentää painehaavan kehittymisen riskiä 

leikkauksen aikana. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

3.1. Käytetään lisäpehmikkeitä (esim. kasvotyynyt) keventämään kasvojen ja kehon painekohtien 

kuormitusta, kun potilas on vatsa-asennossa. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

3.2. Potilasta ei tule asettaa suoraan lääkinnällisen välineen päälle, jos sitä suinkin voidaan välttää. 

(Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Oppaan luku Lääkinnällisiin välineisiin liittyvät painehaavat sisältää lisäsuosituksia vähentämään 
ulkoisiin laitteisiin liittyvää riskiä. 

4. Varmistetaan, että kantapäät eivät osu leikkauspöydän pintaan. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = ) 

Ihannetapauksessa kantapäihin ei tulisi kohdistua minkäänlaista painetta – tätä kutsutaan joskus 
nimellä “kelluvat kantapäät”.  

4.1. Käytetään kantapäiden kevennyslaitteita, jotka kohottavat kantapäitä ja poistavat niihin 
kohdistuvan kuormituksen kokonaan jakamalla jalan painon pohkeelle siirtämättä painetta 

akillesjänteelle. (Näytön aste = B; Suosituksen painoarvo = )  

Kantapäiden kevennyslaitteet ovat suositeltavia leikkaussalipotilaille.  

5. Polvet tulee asettaa lievään fleksioon kantapäitä kevennettäessä. (Näytön voimakkuus = C; 

Suosituksen voimakkuus = ) 

Polvien lievä fleksio estää polvilaskimon kompression ja vähentää leikkauksen aikaista syvän 
laskimotukoksen riskiä.  

6. Kiinnitetään huomiota paineen jakautumiseen ennen ja jälkeen leikkauksen. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = ) 

6.1. Laitetaan potilas korkean riskiluokan reaktiiviselle tai painetta vaihtelevalle makuualustalle 

sekä ennen että jälkeen leikkauksen. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

6.2. Kirjataan potilaan asento ja anatomiset alueet, joihin on kohdistunut lisääntynyt paine 

leikkauksen aikana. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

6.3. Asetetaan potilas eri asentoon preoperatiivisesti ja postoperatiivisesti kuin leikkauksen aikana. 

(Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 
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PALLIATIIVISESSA HOIDOSSA OLEVAT POTILAAT 

Johdanto 

On tärkeää toteuttaa ehkäiseviä ja hoitavia interventioita potilaan toiveiden suuntaisesti sekä ottaa 
huomioon potilaan yleinen terveydentila. Palliatiivisen haavanhoidon tavoitteet ovat potilaan hyvinvointi ja 
haavan elämänlaatua heikentävän vaikutuksen vähentäminen ilman selvää paranemisen tavoitetta.34   

Potilaan ja painehaavariskin arviointi  

1. Potilaalle tehdään täydellinen arviointi. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

1.1. Harkitaan käytettäväksi Marie Curie Centre Hunters Hill Risk Assessment Tool -
riskinarviointimenetelmää erityisesti palliatiivisessa hoidossa oleville aikuispotilaille. (Näytön 

voimakkuus = C; Suosituksen voimakkuus = )   

Marie Curie Centre Hunters Hill Risk Assessment Tool kehitettiin erityisesti palliatiivisia potilaita 
varten.  

Paineen jakaminen  

1. Muutetaan potilaan asentoa ja käännetään häntä säännöllisesti hänen toiveiden, hyvinvoinnin ja 

sietokyvyn mukaisesti. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Luvussa Asennonmuutokset ja varhainen mobilisaatio esitetään yleiset suositukset 
asennonmuutoksille, jotka soveltuvat myös palliatiivisille potilaille. 

1.1. Annetaan kipulääkettä 20–30 minuuttia ennen suunniteltua asennonmuutosta potilaille, jotka 

kokevat merkittävää kipua liikuteltaessa. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

1.2. Kun potilaalle on selitetty kääntämisen syy, otetaan potilaan toiveet huomioon häntä 
käännettäessä ja myös se, onko hänellä jokin mieliasento. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = )  

1.3. Harkitaan makuualustan vaihtamista parantamaan paineen jakautumista ja mukavuutta. 

(Näytön voimakkuus = C; Suosituksen voimakkuus = ) 

1.4. Pyritään muuttamaan potilaan asentoa vähintään joka neljäs tunti, jos hänellä on painetta 
jakava patja, kuten korkealuokkainen vaahtomuovipatja, tai joka toinen tunti, jos hänellä on 

tavallinen patja. (Näytön aste = B; Suosituksen painoarvo = )  

Enemmän näyttöä alustoista ja niiden käytöstä painehaavojen ehkäisyssä ja hoidossa on luvussa 
Makuualustat ja istuintyynyt. 

1.5. Kirjataan käännöt ja asennonmuutokset sekä näitä koskevaan päätöksentekoon vaikuttavat 
tekijät (esimerkiksi potilaan toiveet ja lääketieteelliset tarpeet).  (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = ) 

Ravitsemus ja nesteytys  

1. Pyritään ylläpitämään riittävää ravitsemusta ja nesteytystä, jotka vastaavat potilaan kuntoa ja 
toiveita. Riittävä ravitsemus ei useinkaan ole mahdollinen, kun potilas ei pysty syömään tai 

kieltäytyy syömästä sairautensa takia. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = )   
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2. Tarjotaan proteeinipitoisisa ravintolisiä, kun tavoitteena on haavan paraneminen. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = ) 

Luvussa Ravitsemus painehaavojen ehkäisyssä ja hoidossa on enemmän tietoa paranemista tukevista 
ravitsemuksellisista vaatimuksista. 

Painehaavan hoito 

Palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan elintoiminnot ovat heikkenemässä eikä hänellä ei useinkaan ole 
fysiologisia voimavaroja, jotka ovat välttämättömiä painehaavan täydelliselle paranemiselle. Näin ollen 
hoidon tavoitteena voi olla ylläpitää tai kohentaa painehaavan nykyistä tilaa enemminkin kuin haavan 
parantuminen.35  

1. Asetetaan hoidon tavoitteet, jotka vastaavat potilaan arvoja ja tavoitteita ja huomioidaan samalla 

potilaan läheiset. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = )  

1.1. Arvioidaan painehaavan vaikutus potilaan ja hänen läheistensä elämänlaatuun. (Näytön aste = 

C; Suosituksen painoarvo = )  

1.2. Asetetaan tavoitteeksi elämänlaadun parantaminen, vaikka painehaavaa ei voitaisikaan 
parantaa tai sen hoito ei johda haavan sulkeutumiseen/paranemiseen. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = ) 

1.3. Arvioidaan potilas hoidon alussa, ja arvioidaan hoitosuunnitelma uudelleen, jos potilaan 

voinnissa tapahtuu muutoksia. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = )  

2. Arvioidaan painehaava hoidon alussa ja jokaisen sidosvaihdon yhteydessä ja vähintään viikoittain 

(ellei kuolema ole lähellä) ja kirjataan tulokset. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = )   

Ohjeen luvussa Painehaavojen arviointi ja paranemisen seuranta esitetään yleiset suositukset 
painehaavan arviointiin. 

2.1. Seurataan painehaavaa, jotta voidaan jatkaa potilaan hyvinvoinnin kohentamista ja 
haavakivun vähentämistä sekä elämänlaatuun vaikuttavien haavan oireiden, kuten pahan 

hajun ja haavaeritteen hallintaa. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

3. Vähennetään haavan hajua. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

3.1. Vähennetään pahaa hajua säännöllisellä haavan puhdistamisella, infektion arvioinnilla ja 
hallinnalla, kuolleen kudoksen mekaanisella puhdistamisella ottaen samalla huomioon 

potilaan toiveet ja hoidon tavoitteet. (Näytön aste = C; Suosituksen voimakkuus = ) 

3.2. Harkitaan metronidatsolin käyttöä paikallisvalmisteena vähentämään tehokkaasti 
painehaavan hajua, joka johtuu anaerobisten bakteereiden ja alkueläinten aiheuttamasta 

infektiosta. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

3.3. Harkitaan hiiltä tai aktiivihiiltä sisältävien sidosten käyttöä vähentämään hajua. (Näytön aste 

= C; Suosituksen painoarvo = ) 

3.4. Harkitaan ulkoisia hajua imeviä tai peittäviä aineita käytettäväksi huoneessa (esim. aktiivihiili, 
kissanhiekka, viinietikka, vanilja, kahvipavut, palava kynttilä ja tuoksupussi). (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = ) 

4. Hoidetaan painehaavaa ja sitä ympäröivää aluetta säännöllisesti ja potilaan toiveita noudattaen. 

(Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = )  
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Kivun arviointi ja hoito 

1. Palliatiivisten potilaiden kivunhoidon tulee olla riittävää. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = 

)   

Tiivistelmän luvussa Kivun arviointi ja hoito on suositukset painehaavasta johtuvan kivun hallintaan. 

2. Valitaan haavasidos, jota ei tarvitse vaihtaa usein eikä näin ollen aiheuta kipua. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = )   

Resurssien arviointi 

1. Arvioidaan psykososiaaliset resurssit alussa ja tietyin välein sen jälkeen (psykososiaalinen 

konsultaatio, sosiaalityö, jne.). (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

2. Arvioidaan ympäristön resurssit (esim. ilmanvaihto, elektroniset ilmansuodattimet, jne.) alussa ja 

tietyin välein sen jälkeen. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

3. Opetetaan potilaalle ja hänen läheisilleen elämän loppuvaiheessa ihossa tapahtuvat muutokset. 

(Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

4. Varmistetaan, että potilasta hoitavat perheenjäsenet ymmärtävät tavoitteet ja hoitosuunnitelman. 

(Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

LAPSIPOTILAAT 

Johdanto 

Tämän oppaan luvuissa esitetyt suositukset sopivat lapsipotilaiden painehaavojen ehkäisyyn ja hoitoon. 
Lapsipotilaiden kohdalla erityisen tärkeä on luku Lääkinnällisiin laitteisiin liittyvät painehaavat. 
Poikkeuksena on luku Ravitsemus painehaavojen ehkäisyssä ja hoidossa, jossa annetaan 
ravitsemussuosituksia aikuisille ja suositukset perustuvat aikuisilla tehtyihin tutkimuksiin. 

Painehaavariskin arviointi 

1. Tehdään ikään sopiva riskinarviointi, jossa huomioidaan vastasyntyneiden ja sitä vanhempien lasten 
erityisen merkittävät riskitekijät, joita ovat:  

 aktiivisuus ja liikkuminen, 

 BMI ja/tai syntymäpaino, 

 ihon kehittyneisyys,  

 ympäröivä lämpö ja kosteus, 

 ravitsemukselliset mittarit, 

 verenkierto ja happeutuminen, 

 ulkoiset laitteet, ja  

 sairaalassa olon kesto. (Näytön aste = B; Suosituksen painoarvo = ) 

1.1.  Jos lapsella on lääkinnällisiä välineitä, hänellä on painehaavariski. (Näytön aste = B; 

Suosituksen painoarvo = ) 

2. Harkitaan luotettavan ja validin lapsipotilaiden painehaavariskin arviointityökalun käyttöä 

helpottamaan strukturoitua arviointia. ( Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = )  
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Arviointi ja seuranta  

1. Otetaan perhe tai edunvalvoja mukaan laatimaan potilaan hoitosuunnitelmaa, kun hoidon 

tavoitteita asetetaan. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

2. Arvioidaan iho ja kirjataan tulokset vähintään kerran päivässä ja aina toimenpiteiden jälkeen 
paineeseen, hankaukseen, venytykseen ja kosteuteen liittyvien muutosten varalta. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = )  

2.1. Arvioidaan vastasyntyneiden ja muidenkin lapsipotilaiden takaraivon iho. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = )  

2.2. Tarkastetaan iho lääkinnällisten välineiden alta ja ympäriltä vähintään kahdesti päivässä 

paineen aiheuttamien vaurioiden varalta. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Ravitsemushoito  

Suositukset, jotka esitetään tämän oppaan luvussa Ravitsemus painehaavojen ehkäisyssä ja hoidossa, on 
kehitetty aikuisväestöä koskevan näytön perusteella, eivätkä ne sovellu lapsipotilaille. 

1. Tehdään ikään sopiva ravitsemuksen arviointi vastasyntyneille ja muillekin lapsipotilaille. (Näytön 

voimakkuus = C; Suosituksen voimakkuus = ) 

1.1. Säännöllisesti uudelleen arvioidaan kriittisesti sairaiden vastasyntyneiden ja muidenkin 
lapsipotilaiden ravitsemukselliset tarpeet, jos heillä on painehaava tai painehaavan riski. 

(Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Lastenlääkärin, ravitsemusterapeutin tai muun pätevän terveydenhuollon ammattilaisen tulee 
tehdä vastasyntyneille ja muillekin lapsipotilaille, joilla on painehaava tai painehaavariski, ikään 
sopiva ravitsemustarpeen arviointi. 

2. Kehitetään yksilöllinen ravitsemushoitosuunnitelma vastasyntyneille ja muillekin lapsipotilaille, 

joilla on painehaava tai painehaavariski. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

3. Varmistetaan, että vastasyntyneet ja muutkin lapsipotilaat saavat riittävästi nesteytystä. (Näytön 

aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

4. Kun ravitsemus suun kautta ei ole riittävää, harkitaan ikään sopivia täydennysravintovalmisteita 
vastasyntyneille ja muillekin lapsipotilaille, joilla on painehaavariski ja joilla on tunnistettu olevan 

vajaaravitsemuksen riski. (Näytön aste = C; Suosituksen voimakkuus = ) 

5. Kun ravitsemus suun kautta ei ole riittävää, harkitaan ikään sopivia lisäravintovalmisteita 
vastasyntyneille ja muillekin lapsipotilaille, joilla on painehaava tai joilla on tunnistettu olevan 

vajaaravitsemuksen riski. (Näytön voimakkuus = C; Suosituksen voimakkuus = )  

6. Kun ravitsemus suun kautta ei ole riittävää, harkitaan enteraalista tai parenteraalista 
ravitsemustukea vastasyntyneille ja muillekin lapsipotilaille, joilla on painehaavariski tai painehaava 
ja joilla on tunnistettu olevan myös vajaaravitsemuksen riski. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = ) 

Lastenlääkärin, ravitsemusterapeutin tai muun pätevän terveydenhuollon ammattilaisen tulee olla 
mukana suunnittelemassa sopivaa, yksilöllistä ravitsemussuunnitelmaa ja neuvomassa omaisille 
keinoja parantaa ravinnon saantia.36  
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Makuualustojen valinta  

1. Valitaan sopiva, korkean riskiluokan alusta lapsille, joilla on korkea painehaavariski. (Näytön aste = 

C; Suosituksen painoarvo = )  

Aikuisille suunniteltujen makuualustojen käytön vaikutusta ja turvallisuutta lapsipotilaiden 
painehaavojen ehkäisyyn ei ole tutkittu perusteellisesti. Kun valitaan painetta jakavaa makuualustaa 
lapsille, on huomioitava tietyt luiset ulokkeet, joissa riski on suurin.  

1.1. Valitaan korkean riskiluokan alusta keskosille ja pienille lapsille ehkäisemään takaraivon 

painehaavoja. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

2. Varmistetaan, että potilaan pituus, paino ja ikä vastaavat alustan valmistajan suosituksia 
asetettaessa lapsipotilas dynaamiselle low-air-loss-patjalle tai painetta vaihtelevalle makuualustalle. 

(Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Tämä suositus perustuu asiantuntijan mielipiteeseen. Valmistajan low-air-loss-patjoille antamia 
painosuosituksia tulisi noudattaa.  

Asennonmuutokset  

Tiivistelmän luvussa Asennonmuutokset ja varhainen mobilisaatio esitetään yleiset suositukset 
asennonmuutosten tiheydelle ja periaatteille painehaavojen ehkäisyssä ja hoidossa. Lisäksi seuraavat 
suositukset tulisi ottaa huomioon lapsipotilailla. 

1. Varmistetaan, että kantapäät ovat irti patjan pinnalta. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = )  

2. Sedatoitujen ja ventiloitujen vastasyntyneiden ja muidenkin vauvojen pään asentoa tulee muuttaa 

säännöllisesti. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = )  

SELKÄYDINVAMMAUTUNEET 

Johdanto 

Tiivistelmän muissa luvuissa esitetyt suositukset ovat yleisesti ottaen sopivia myös 
selkäydinvammautuneille henkilöille. Tämä luku sisältää suosituksia, jotka ovat erityisen tärkeitä juuri 
selkäydinvammautuneille. 

Painehaavojen ehkäisy akuuttihoidossa 

1. Siirretään potilas pois kovalta kuljetusalustalta/ rankalaudalta niin pian kuin se on mahdollista 
akuuttihoitoyksikköön saapumisen jälkeen konsultoiden pätevää terveydenhuollon ammattilaista. 

(Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

2. Vaihdetaan säädettävä tukikaulus akuuttihoidon jäykkään kaulukseen niin pian kuin se on 
mahdollista konsultoiden pätevää terveydenhuollon ammattilaista. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = ) 

Istuinalustat  

Tämän Tiivistelmän luvussa Makuu- ja istuinalustat esitetään kattavat suositukset painetta jakavista 
makuu- ja istuinalustoista vuoteisiin ja tuoleihin ehkäisemään painehaavoja sekä edistämään niiden 
paranemista. Suurin osa suosituksista soveltuu myös selkäydinvammautuneille. Seuraavassa esitettävät 
suositukset ovat erityisen merkityksellisiä selkäydinvammautuneille. 
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1. Valitaan ja arvioidaan jaksoittain uudelleen pyörätuoli/istuinalusta sekä niihin liittyvät laitteet 
asennon ja paineen jakamiseen ottaen huomioon:  

 potilaan koko ja ruumiinrakenne; 

 ryhdin/asennon ja virheasentojen vaikutukset paineen jakautumiseen; ja 

 liikkuvuuteen ja elämäntapaan liittyvät tarpeet. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

1.1. Lähetetään potilaat istuinalustojen asiantuntijan arvioon. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = ) 

2. Valitaan painetta jakava istuintyyny, joka: 

 on muotoiltu, jakaa paineen tasaisesti, on riittävä uppouma tai kuormitusta vähentävä; 

 kohentaa ryhtiä ja istumisvakautta;  

 mahdollistaa ilmanvaihdon ja minimoi lämpötilan sekä kosteuden pakaroihin alueella; 

 on varustettu joustavalla suojuksella, joka on löyhästi istuintyynyn päällä ja pystyy 

muovautumaan kehon ääriviivoihin (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

3. Arvioidaan potilaan usein käyttämät muut istuinalustat ja minimoidaan niiden mahdollisesti iholle 

aiheuttamat riskit. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Lisäsuosituksia alustoista painehaavapotilaille  

1. Painehaavapotilaat tulee asettaa istumaan sellaiselle istuinalustalle, joka on muotoiltu, jakaa 
paineen tasaisesti ja jossa on riittävä uppouma tai kuormitusta vähentävä ominaisuus. (Näytön aste 

= B; Suosituksen painoarvo = ) 

2. Käytetään vaihtuvapaineisia istumisen apuvälineitä harkiten potilaille, joilla on painehaavoja. 
Punnitaan kuormituksen keventämisen etuja mahdolliseen venytykseen nähden, joka voi aiheutua  

istuintyynyn rakenteesta ja toiminnasta. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Asennonmuutokset ja liikkuvuus  

Tämän Tiivistelmän luvussa Asennonmuutokset ja varhainen mobilisaatio esitetään kattavat suositukset 
potilaiden asennonmuutoksille, joilla estetään painehaavojen kehittymistä ja edistetään niiden paranemista. 
Suurin osa näistä suosituksista sopii myös selkäydinvammautuneille. Seuraavassa esitettävät suositukset 
ovat erityisen merkityksellisiä selkäydinvammautuneille. 

1. Oikea asento ja ryhti tulee säilyttää. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

1.1. Istuimen kallistuksen tulee olla riittävä, jolloin se estää luisumisen eteenpäin 
pyörätuolissa/tuolissa, ja jalkatuet ja käsinojat on säädettävä niin, että ne auttavat 
ylläpitämään oikeaa ryhtiä ja paineen jakautumista. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = 

) 

1.2. Vältetään kohottavien jalkatukien käyttöä, jos potilaan takareiden lihakset ovat kiristyneet. 

(Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = )  

Jos potilaan takareiden lihakset ovat kiristyneet ja käytetään kohottavia jalkatukia, lantion 
yläosa kääntyy taaksepäin ja tämän seurauksena häntäluuhun ja ristiluuhun kohdistuva paine 
lisääntyy.   

2. Käytetään manuaalisissa ja sähköpyörätuoleissa istuinta, jonka asentoa voidaan säätää (kallistuva, 
nojaava ja pystyyn nostava) jakamaan istuma-alueen kuormitusta. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = ) 
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2.1. Kallista pyörätuolia ennen selkänojan taittamista taaksepäin. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = ) 

3. Kannustetaan potilasta vaihtamaan asentoaan säännöllisesti sekä vuoteessa että istuessaan. 

(Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

3.1. Annetaan potilaalle sopivia apuvälineitä, joilla hän pystyy paremmin liikkumaan sekä 

vuoteessa että tuolissa. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

4. Luodaan paineenkevennykselle aikataulut, joissa määritetään painonsiirtojen tiheys ja kesto. 

(Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

4.1. Opetetaan potilaita tekemään “painetta vähentäviä kohotuksia” tai muita painetta lievittäviä 

liikkeitä tarvittaessa. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = )  

4.2. Tunnistetaan tehokkaita paineenlievitysmenetelmiä ja opetetaan näitä potilaille heidän 

kykyjään vastaavasti. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Asennonmuutosten lisäsuositukset painehaavapotilaille 

1. Punnitaan tuetun istumisen ja vuodelevon hyödyt ja haitat fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin 

hyötyihin nähden. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = )  

1.1. Harkitaan vuodelepojaksoja edistämään istuinluun ja ristiluun alueen haavan paranemista. 

(Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = )   

Ihannetapauksessa istuinluun seudun haavat paranevat, kun haavoihin ei kohdistu painetta eikä 
muuta mekaanista stressiä. 

1.2. Kehitetään aikataulu istumisen vähittäiselle lisäämiselle potilaan sietokyvyn ja painehaavan 
vasteen mukaan yhteistyössä istuinalustojen asiantuntijan kanssa. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = ) 

2. Vältetään potilaan asettamista istumaan aivan pystysuoraan asentoon tuoliin tai sänkyyn, jos 

hänellä on istuinluun alueen haava. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Istuma-asennossa istuinluihin kohdistuu erittäin voimakas paine.  

Sähköstimulaatio painehaavojen ehkäisyssä 

On saatu lisääntyvää näyttöä siitä, että sähköstimulaatio saa aikaan jaksoittaisia tetaanisia lihassupistuksia 
ja vähentää painehaavojen kehittymisen vaaraa riskialttiissa kehon osissa, erityisesti 
selkäydinvammautuneilla.  

1. Harkitaan sähköstimulaation käyttöä sellaisiin kehon anatomisiin kohtiin, joissa piilee riski 
painehaavan kehittymiseen selkäydinvammautuneella potilaalla. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = ) 

Opettaminen ja potilaan osallistaminen hoitoon 

Seuraavien suositusten lisäksi tämän Tiivistelmän luvussa Potilaat ja heidän omaisensa annetaan 
lisäsuosituksia, jotka on tarkoitettu erityisesti selkäydinvammautuneille.  

4.1. Edistetään ja tuetaan selkäydinvammautuneiden mahdollisuuksia omahoitoon. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = ) 
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4.2. Annetaan selkäydinvammautuneille ja heidän omaisilleen jäsenneltyä ja jatkuvaa opetusta 
painehaavojen ehkäisystä ja hoidosta heidän omaan koulutustaustaansa soveltuvalla tavalla. 

(Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 
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TIIVISTELMÄN SUOSITUSTEN TOTEUTTAMINEN 

EDISTÄVÄT TEKIJÄT, ESTEET JA TOTEUTUSSTRATEGIA 

Johdanto 

Tämän luvun suositukset koskevat toimenpiteitä, jotka voidaan toteuttaa organisaation tai ammattiryhmän 
tasolla. Tarkoituksena on helpottaa painehaavojen ehkäisyyn ja hoitoon liittyvien kliinisten suositusten 
käyttöönottoa ja niiden noudattamista. 

Suositukset 

1. Arvioidaan esteet ja edistävät tekijät ammatillisella ja organisaatiollisella tasolla ennen kuin 
toteutetaan painehaavojen ehkäisyyn tarkoitettu ohjelma organisaatiossa. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = ) 

1.1. Arvioidaan hoitohenkilökunnan tietämys ja asenteet säännöllisesti käyttäen validoituja 

arviointivälineitä. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = )  

Hoitohenkilökunnan koulutus -luvussa esitetään yksityiskohtaiset, kattavat suositukset 
opetuksesta ja koulutuksesta. 

1.2. Organisaatiotasolla arvioidaan painehaavojen ehkäisyyn ja hoitoon tarkoitetun välineistön 

saatavuus, laatu ja käytön standardit. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = )   

1.3. Organisaatiotasolla tulee tarkastaa makuu- ja istuinalustojen saatavuus ja käytettävyys ja 
luodaan hankintasuunnitelmat, joilla varmistetaan niiden oikea-aikainen saatavuus potilaille, 
joilla on riski saada painehaava tai joilla jo on painehaava. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = ) 

1.4. Organisaatiotasolla tulee tarkastella ja valita toimipisteessä olevat lääkinnälliset välineet sen 
perusteella, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän paine- ja/tai venytysvaurioita. 

(Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

1.5. Arvioidaan henkilöstövoimavarojen hallintaan liittyvät tekijät (esim. potilashoitoon käytetty 
aika, henkilöstön pätevyys) ja henkilöstön yhtenäisyys organisaatiotasolla. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = )  

2. Arvioidaan säännöllisesti organisaation toimintaa painehaavojen ehkäisyssä ja hoidossa ja annetaan 

tämä tieto palautteena sidosryhmille. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = )  

2.1. Käytetään soveltuvia laadun mittareita valvottaessa painehaavojen ehkäisyä ja hoitoa. 

(Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Tiivistelmän luvussa Suositusten käyttöönotto: Suosituksen laadun mittarit esitetään laadun 
mittareita, joita voidaan käyttää auditoitatessa organisaation suoriutumista.  

2.2.  Seurataan säännöllisesti hoidon aikana syntyneiden painehaavojen insidenssilukuja osana 

painehaavojen ehkäisyä ja hoitoa. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = )   

2.3.  Otetaan käyttöön sähköinen järjestelmä, jolla raportoidaan ja seurataan painehaavojen 

esiintyvyyttä. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = )  

2.4. Informoidaan säännöllisesti henkilökuntaa, potilaita ja omaisia painehaavaluvuista. (Näytön 

aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 
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3. Kehitetään strukturoitu, yksilöllinen ja monipuolinen lähestymistapa esteiden voittamiseksi ja 

toimintaohjeiden toteutuksen tukemiseksi. (Näytön aste = B; Suosituksen painoarvo = ) 

3.1. Pohditaan työskentelytapojen optimointia ammatillisella tasolla ottamalla käyttöön:  

 henkilökunnan yksilöllinen koulutus,  

 roolimallit tai nimetyt haavanhoitoon erikoistuneet henkilöt, 

 sairaanhoitajien johtamat laadunparannusohjelmat, ja 

 vinkit, joilla parannetaan painehaavojen ehkäisyä. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = ) 

3.2. Pohditaan työskentelytapojen optimointia organisaatiotasolla ottamalla käyttöön:  

 tietoisuuskampanja, 

 standardoitu kirjaaminen, 

 standardoitu asennonmuutoshoito (jossa potilaan tarpeet täytetään), 

 moniammatilliset kokoukset, 

 konsultaatiot paikan päällä. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = )    

Organisaatiotason tuki on avaintekijä painehaavojen ehkäisyohjelmissa.  

4.  Pohditaan sellaisen tietokonealgoritmin kehittämistä, jolla autetaan kliinikoita valitsemaan oikeat 

hoitostrategiat ja välineet painehaavojen hoitoon. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISTEN KOULUTUS 

Suositukset 

1. Arvioidaan hoitohenkilökunnan tietämystä ja asenteita säännöllisesti käyttäen luotettavia ja 
valideja arviointityökaluja, jotka soveltuvat kliiniseen ympäristöön. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = )  

2. Kehitetään organisaatiotasolla koulutuskäytäntö painehaavojen ehkäisyyn ja hoitoon. (Näytön aste 

= C; Suosituksen painoarvo = ) 

3. Toteutetaan säännöllistä näyttöön perustuvaa koulutusta painehaavojen ehkäisystä ja hoidosta. 

(Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

3.1. Arvioidaan oppimistuloksia ennen ja jälkeen koulutusohjelman toteutuksen. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = ) 

4. Yksilöllistetään opetus ja koulutus painehaavojen ehkäisystä ja hoidosta sekä hoitohenkilökunnan 

että organisaation tarpeiden mukaan. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

5. Hyödynnetään interaktiivista ja innovatiivista oppimista painehaavojen ehkäisy- ja hoito-ohjelmien 

suunnittelussa ja toteutuksessa. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

6. Pohditaan seuraavien osa-alueiden liittämistä painehaavojen ehkäisyn ja hoidon koulutus-
/opetusohjelmiin:  

 painehaavojen etiologia ja riskitekijät; 

 painehaavojen luokittelu; 

 erotusdiagnostiikka; 

 riskinarviointi; 

 ihon arviointi; 

 riskinarvioinnin ja ehkäisevän hoitosuunnitelman kirjaaminen; 

 painetta jakavien makuu- ja istuinalustojen valinta ja käyttö; 
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 asennonmuutokset, mukaan luettuna manuaalinen käsittely ja välineistön käyttö;  

 ravitsemus; 

 moniammatillisen lähestymistavan merkitys; ja 

 potilaan ja hänen omaistensa opettaminen. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Koulutuksen tulee perustua nykyisiin näyttöön perustuviin suosituksiin. 
 
6.1. Opetetaan hoitohenkilökunta tekemään oikea ja luotettava riskin arviointi. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = ) 

6.2. Opetetaan hoitohenkilökunta käyttämään NPUAPn/EPUAPn kansainvälistä painehaavojen 

luokittelujärjestelmää. (Näytön aste = B; Suosituksen painoarvo = ) 

6.3. Opetetaan hoitohenkilökunta erottamaan painehaavat muuntyyppisistä haavoista. (Näytön 

aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

POTILAAT JA HEIDÄN OMAISENSA  

Johdanto 

Yksinkertaistettu, helpolla englannin kielellä kirjoitettu versio tästä luvusta on saatavilla osoitteesta 
(http://www.internationalguideline.com) potilasopetusta varten.  

Suositukset painehaavapotilaille tai korkean painehaavariskin potilaille  

1. Hanki tietoa painehaavoista ja niiden ehkäisystä osana rutiinihoitoasi (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = ) 

1.1 Pyydä tietoa sinua hoitaneelta hoitohenkilökunnalta omasta henkilökohtaisesta 
painehaavojen ehkäisyyn ja hoitoon liittyvistä tarpeistasi. (Näytön aste = C); Suosituksen 

painoarvo = ) 

1.2 Lue painettua ja sähköistä materiaalia lisätäksesi tietämystäsi painehaavoista ja painehaavojen 

ehkäisystä. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

1.3 Käytä terveydenhuollon ammattilaisten suosittelemia internet-lähteitä, joista saat ajantasaista 

tietoa painehaavoista ja niiden ehkäisystä. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

2. Työskentele yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa oman henkilökohtaisen 
painehaavojen ehkäisy- ja hoitosuunnitelmasi kehittämiseksi. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = ) 

2.1. Etsi tietoa, kuinka ehkäistään ja hoidetaan painehaavoja sekä tietoa asennonmuutoksista 
vuoteessa ja tuolissa, makuu- ja istuinalustoista, aktiivisuudesta ja ravitsemuksesta. (Näytön 

aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

2.2. Tee yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, jotta luodaan paineen jakamiselle ja 
vähentämiselle asentohoitoaikataulu, johon kuuluvat painonsiirtojen tiheys ja kesto kykyjäsi 

vastaavilla paineenkevennysmenetelmillä. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

Käytetään “painetta keventäviä nostoja” tai muita painetta lievittäviä tai jakavia liikkeitä tarpeen 
mukaan.  

2.3. Käytä asentoa vaihtelevaa istuinta (kallistettava, nojaava, seisomaan nostava) manuaalisissa 



TIIVISTELMÄ SUOSITUKSESTA  TOTEUTTAMINEN   
  

©NPUAP/EPUAP/PPPIA 2014   74 
  

ja sähköpyörätuoleissa jakamaan kuormituksen kevennystä. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = ) 

2.4. Käytä sellaista makuu- ja istuinalustaa, joka soveltuu hoitotilanteeseesi. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = ) 

2.5. Arvioi makuu- ja istuinalustojesi toimintaa joka päivä. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = )  

2.6. Pohdi yleistä terveydentilaasi ja kuinka painehaavojen ehkäisy ja hoito vaikuttavat siihen 
(esim. aktiivisuus ja liikkuminen, ravitsemus sekä muut sairaudet tai vammat, jotka 

vaikuttavat yleiseen hyvinvointiisi). (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = ) 

3. Tunnista ongelmat, joita sinulla on koskien pärjäämistä painehaavan kanssa. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = )  

3.1. Pohdi kaikkiin hyvinvoinnin osa-alueisiin liittyviä ongelmiasi (fyysinen, psykologinen, 
sosiaalinen ja hengellinen) ja niiden vuorovaikutusta. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = ) 

3.2. Pohdi mahdollisia puutteita tai rajoitteita tiedoissa, taidoissa tai toimintakyvyssä, jotka 

liittyvät hankalista asioista selviytymiseen. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = )  

3.3. Hyödynnä resursseja (terveydenhuollon ammattilaiset, perhe, tukiryhmät ja 
avoterveydenhuollon resurssit) parantaaksesi kykyäsi selviytyä painehaavasi kanssa. (Näytön 

aste = C; Suosituksen painoarvo = )   

Lisäsuosituksia selkäydinvammautuneille  

1. Varmista, että sinulla on tietoa painehaavojen ehkäisystä ja omahoidosta. (Näytön aste = C; 

Suosituksen painoarvo = ) 

2. Etsi sähköistä oppimateriaalia painehaavatietouden parantamiseen. (Näytön aste = C; Suosituksen 

painoarvo = )  

3. Hanki tietoa painehaavojen riskitekijöistä ja ehkäisystä sekä miten muutat kotiympäristöäsi hoitoon 

sopivaksi ja kuinka pääset hoitoon. (Näytön aste = C; Suosituksen painoarvo = )  

SUOSITUKSEN LAADUN MITTARIT 

Johdanto 

Tässä luvussa esiteltävät laadun mittarit on tarkoitettu auttamaan terveydenhuollon organisaatioita 
toteuttamaan ja valvomaan strategioita, joita tässä Tiivistelmässä on suositeltu. Laadun mittarit on 
kehitetty suositusten ja tämänhetkisen parhaan käytännön mukaan. Tarkempaa ohjausta laadun 
parantamisen auditoinnista on saatavilla Clinical Practice Guideline -oppaasta. 
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Strukturaaliset mittarit Prosessin mittarit Tulosmittarit 

1.1. Organisaatiolla on painehaavojen 
ehkäisy- ja hoitokäytäntö/-ohjeisto, 
joka heijastaa tässä suosituksessa 
hahmoteltua parasta nykykäytäntöä.  

1.2. Terveydenhuollon ammattilaiset 
saavat säännöllistä 
opetusta/koulutusta painehaavojen 
ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.  

1.3. Ajantasaista tietoa painehaavojen 
ehkäisystä ja hoidosta on saatavilla 
potilaille ja heidän omaisilleen/ 
omaishoitajilleen heidän omalla 
kielellään. 

1.4. Organisaation painehaavojen 
ehkäisy- ja hoito-ohjeistossa 
käsitellään painetta jakavien makuu- 
ja istuinalustojen hankintaa, 
kohdentamista ja käyttöä  

2.1 Jokaisen potilaan painehaavariski 
arvioidaan 8 tunnin kuluessa hoitoon 
saapumisesta (esim. ensimmäinen 
poliklinikkakäynti tai ensimmäinen 
kotisairaanhoidon käynti) ja tehty arviointi 
kirjataan potilaskertomukseen. 

ensimmäinen 
poliklinikkakäynti tai ensimmäinen 
kotisairaanhoidon käynti

2.3 Yksilöllinen painehaavojen 
ehkäisysuunnitelma kirjataan ja toteutetaan 
kaikille potilaille, joilla on painehaavariski 
tai painehaava.  

2.4 Potilaan arviointi kirjataan painehaava-
osioon. 

2.5 Painehaavat arvioidaan ja tulokset 
dokumentoidaan vähintään kerran viikossa.  

2.6 Yksilöllinen hoitosuunnitelma ja tavoitteet 
ovat saatavilla kaikille painehaavapotilaille.  

2.8 Jokainen potilas, jonka painehaavariski on 
lisääntynyt (ja/tai hänen omaisensa), saa 
tietoa painehaavojen ehkäisystä ja 
hoidosta. 

3.1 Hoitoyksikön painehaavapotilaiden 
prosenttiosuus kaikista potilaista 
tiettynä ajankohtana, (esiintyvyys 
tiettynä ajankohtana eli 
pisteprevalenssi). 

3.2 Prosenttiosuus potilaista, joilla ei 
ollut painehaavaa tullessaan, mutta 
joille sellainen kehittyi hoitoyksikössä 
olon aikana (hoidon aikainen 
ilmaantuvuus eli insidenssi). 
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