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KYYNÄRVARREN MURTUMAN KIPSIHOIDON KOTIHOITO-OHJEET 

 

Kipsatun käden tarkkailu Kipsattu käsi saattaa olla aluksi turvonnut ja kipeä. Kipsi voi 

turvotuksen vuoksi aluksi tuntua puristavalta. Kättä kannattaa 

pitää kohoasennossa sydämen tason yläpuolella, jotta turvotus 

laskee ja kipu helpottaa, apuna voit käyttää esimerkiksi tyynyjä.  

 Vapaana olevien sormien kuuluu liikkua hyvin 

 Sormien kuuluu olla normaalin väriset, ei sinertävät  

 Sormien kuuluu olla lämpimät 

 Vapaana olevien sormien kuuluu tuntea normaalisti 

 Kädessä ei saa olla puutuneisuutta eikä pistelyä 

 

Kipsin hoito Kipsiä ei saa kastella, edes käsien pesun aikana. Suihkun ajaksi 

kipsin voi suojata esimerkiksi teippaamalla muovipussi kipsin 

päälle. Jos kipsi kastuu, se voi mennä rikki. Märkä kipsi hautoo 

ihoa ja aiheuttaa kutinaa. 

Kipsin kanssa ei saa mennä saunaan. 

Kipsattua kättä ei saa raapia kipsin sisältä, muuten iho voi 

mennä kipsin sisältä rikki ja tulehtua.  

Kipsatulla kädellä ei saa tehdä mitään, jotta murtuman asento ei 

huonone. 

Mitellaa tulee käyttää kulmakipsin tukena koko ajan paitsi yöllä. 

 

Kipsatun käden kuntoutus  Erilliset kuntoutus ohjeet saatte fysioterapeutilta. 

 

Kivun hoito Kipsattua raajaa saattaa särkeä ja kipulääkettä kannattaa ottaa 

tarpeen mukaan. Kivunhoito tapahtuu lääkärin ohjeen mukaan. 

 

Kipsin poisto Ennen kipsin poistoon tuloa tulee huolehtia riittävästä 

kipulääkityksestä, kipulääkettä suositellaan otettavaksi jo kotona 

ennen kipsin poistoon tuloa, koska käsi on arka ja lihasvoima 

heikko heti kipsin poiston jälkeen. 

Kipsin poiston jälkeen iho on kuiva ja hilseilevä. Ihoa täytyy 

suihkutella ja rasvata usein perusvoiteella, jotta ihon kunto 

palautuu.   
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Kipsihoidon aikana lihakset heikentyvät, joten kättä täytyy 

käyttää heti kipsin poiston jälkeen kivun sallimissa rajoissa 

normaalin liikkuvuuden saavuttamiseksi. 

 

Ottakaa yhteyttä  Ottakaa yhteyttä, jos: 

 Kohoasennosta ja jumppauksesta huolimatta kipsi 

kiristää tai painaa ja käden särky sekä turvotus eivät 

helpotu 

 Vapaana olevat sormet tulevat sinertäviksi, kylmiksi tai 

tulevat tunnottomiksi 

 Kipsi menee rikki, tuntuu liian löysältä tai epämukavalta 

 Kipsi alkaa haista 

 Kutina tai kivut haittaavat häiritsevästi yöunta 

 Kipsihoidosta on muuten jotain kysyttävää 

 

Yhteystiedot   Tarvittaessa voitte ottaa yhteyttä: 

Virka-aikana poliklinikan hoitaja puh. 044 707 7026 

Muina aikoina lastenkirurgian osasto A2 puh. 02-627 7026 

 

 

 

 

 

 

  

    


