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Cardiac arrest is a life-dangering situation which demands quick reactions 
and the right kind of protocols and equipment in use to save the patient's 
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situation and collect feedback from the participants using a questionnaire.  
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyöni aihe ja mielenkiintoisuus perustuvat puhtaasti omaan ko-
kemukseeni ja kuvaan siitä, mitä olen nähnyt työelämässä terveyskeskuk-
sissa ja sairaaloissa. Tarkoituksena opinnäytetyössäni on herätellä ja muis-
tuttaa hoitohenkilökuntaa hyvästä ja laadukkaasta hoitoelvytyksestä käy-
tettävillä olevilla välineillä. Elvytys kuuluu jokaisen kansalaisen perustaitoi-
hin ja ammattihenkilöstö voi oikeilla työvälineillä ja hyvällä elvytyksellä pa-
rantaa potilaan selviytymismahdollisuuksia sydänpysähdyksestä. 
 
Elvytyksestä puhuttaessa tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla estetään en-
nenaikainen kuolema ja joilla saadaan sydämeen syntymään uudelleen 
sykkeellinen rytmi (Kuisma, Holmström, Nurmi, Porthan, & Taskinen, 2013, 
258). Jokaisella ihmisellä on oikeus hyvään ja laadukkaaseen hoitoon myös 
elottomuuden kohdatessa. Tässä täytyy huomioida eettisyys, potilaan 
taustat ja hänen hoitotahtonsa. (Elvytys 2002.) 
 
Kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu, että sydänpysähdyksissä selviy-
tyminen on 15-20 % luokkaa. Tapahtumapaikalla ei ole suurta vaikutusta 
selviytymis ennusteeseen. Usein elvytys on suoritettu sairaalan ulkopuo-
lella. Sairaalamaailmassa selviytymisennuste on ollut hieman huonompi, 
7-20 % luokkaa. Selitys löytyy potilaiden huonommasta perushyvinvoin-
nista.Vain joka kolmannella sairaalassa elvytettävällä on ollut alkurytminä 
defibrilloitava rytmi. Tämän takia sairaalaelvytyksen nopeammasta aloi-
tuksesta ei saada etua. (Heinänen 2011, 1-3.)  
 
Väitöskirjassa on tutkittu ja todettu valitettavaa puutetta hoitohenkilökun-
nan elvytystaidoissa (Säämänen, 2004). Kyseisessä väitöskirjassa on selvi-
tetty hoitohenkilökunnan elvytysoppeja. Hoitohenkilökunta osasi hyvin tai 
kohtalaisesti hengityksen turvaamisen, nestehoidon ja rytmihäiriöiden 
sähköisen hoidon. Heikointa osaaminen hoitohenkilökunnalla oli rytmihäi-
riöiden lääkehoidossa, elvytyksen priorisoinnissa ja elvytyksen tarpeen to-
teamisessa. (Hoppu, Kalliomäki, Pehkonen, Haapala, Nurmi, & Tenhunen, 
2011.) Tampereen yliopistollisen sairaalan tekemän tutkimuksen mukaan 
jopa kolmasosa elvytystä tarvittavista potilaista jäi ilman peruselvytystä. 
Tilanne johtui siitä, että hoitohenkilökunta odotti elvytysryhmän saapu-
mista. Tämä tietysti viivytti elvytyksen aloittamista huomattavasti ja sa-
malla heikensi potilaan selviytymismahdollisuuksia. (Hoppu ym. 2011.) 
 
Tämä opinnäytetyö on toteutettu yhdessä pirkanmaalaisen perustervey-
denhuollon ensiapupoliklinikan kanssa. Kävimme hoitohenkilökunnan 
kanssa läpi teoreettisesti ja käytännössä elvytyksen protokollan, ja teimme 
samalla hoitohenkilökunnalle avuksi elvytysohjeen, jota voi pitää muka-
naan ohjeena elvytystilanteessa. Palautekysely elvytyskoulutuksen tar-
peellisuudesta suoritettiin paperiversiona.  
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Keskeiset käsitteet ovat: elvytys, hoitohenkilökunta ja elvytyskoulutus 

2 YHTEISTYÖKUMPPANI 

Tämän opinnäytetyön kumppanina toimii terveyskeskus ja siellä polikli-
nikka. Kyseisen terveyskeskuksen hoitohenkilökuntaan kuuluu lääkäreitä, 
sairaanhoitajia ja lähihoitajia. Terveyskeskus on avoinna virka-aikana kello 
8-16. Paikalla on aina yksi päivystävä lääkäri ja vähintään neljä hoitajaa. 
Lisäksi terveyskeskuksessa on kiirevastaanotto, Walk in, jossa sairaanhoi-
taja ottaa potilaita vastaan kello 8-12. Hänellä on taustalla apunaan lääkäri, 
jota voi konsultoida ja jonka vastaanotolle potilaan voi siirtää tarvittaessa.  
  
Yhteistyö ja opinnäytetyön suunnittelu ja toive aiheesta lähti niin osaston-
hoitajalta kuin henkilökunnaltakin. Hoitohenkilökunta totesi, että viimei-
sestä elvytystilanteesta oli jo aikaa, samoin kuin harjoituksestakin. Tarkoi-
tuksena on suunnitella elvytysohje hoitohenkilökunnalle ja myös käytän-
nössä harjoitella elvytystilannetta. Samalla käydään läpi käytettävissä ole-
vat välineet. Harjoituksesta on tarkoitus tehdä todenmukainen ja samalla 
kerätä palaute koulutuksesta. Samalla teen yhteistyökumppanille Power 
point- esityksen, jossa kerrataan pääasiat elvytyksen kulusta. Tässä opin-
näytetyössä keskitytään aikuisen potilaan peruselvytykseen. Työssä ei kes-
kitytä erikoistilanteisiin, koska niitä sattuu terveyskeskuksessa todella har-
voin.  

3 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

Käypä hoito -suositus on Suomessa perusta kaikelle hoitotyölle, myös el-
vytyksen osalta. Käypä hoito -suositus perustuu kansainvälisiin tutkimuk-
siin ja hoitosuositukset perustuvat tutkimusnäyttöön. (Elvytys: Käypä hoito 
-suositus 2016.) Elvytyksen hoitosuosituksella pyritään laadukkaaseen ja 
tehokkaaseen elvytykseen, johon lasketaan mukaan PPE eli puhallus- pai-
nantaelvytys ja mahdollisimman nopea defibrillointi. Defibrilloinnin tarkoi-
tus on pysäyttää sekaisin oleva sähköinen aktivaatio, jonka jälkeen voidaan 
saavuttaa normaali rytmi eli sinusrytmi. (Kuisma ym. 2013, 207.) 
 
Kansainväliset elvytyssuositukset päivitettiin lokakuussa 2015 ja Suomen 
Käypä hoito -suositukset päivittyivät 2016 kevään aikana. Suurimmat muu-
tokset tulivat painelun tehokkuuteen ja keskeytymättömyyteen. Painelun 
tauottamiseen tuli ohje, etteivät ne saisi kestää yli viittä sekuntia (Euro-
pean Resuscitation Council 2015). Tällöin pitäisi suorittaa rytmin analysointi 

ja painelijan vaihto. Painelujakso kestää kaksi minuuttia kerrallaan. (Elvytys: 
Käypä hoito -suositus 2016.) 
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Hoitolaitoksissa tapahtuvia sydänpysähdyksiä hoidetaan edelleen nopean 
toiminnan menetelmällä. Elvytyslääkitys on pysynyt samoilla linjoilla edel-
lisestä käypä hoito- suosituksista.  Tällä hetkellä on tekeillä tutkimuksia lää-
kehoidon tehosta, mutta tulokset siitä ja lääkeiden tehoa sydämmen py-
sähdyksen hoidossa ei ole kyetty täysin todentamaan (European Resuscita-
tion Council 2015, 2). Lääkkeiden optimaalisimmasta antoajasta ei ole vielä 
pystytty saamaan riittävästi näyttöä (Soar, ym. 2015, 122). 

 
Uudessa hoitoelvytysohjeessa on mainittu uutena asiana monitorointi ja 
painotusta kapnogravian käyttöön liittyen. Tällä tarkoitetaan uloshengityk-
sen hiilidioksidipitoisuuden mittausta ja hengitystaajuutta. Se heijastelee 
sydämen minuuttitilavuutta ja keuhkoverenkiertoa. Jos uloshengityksen 
hiilidioksidipitoisuus nousee, se voi olla merkki oman verenkierron palau-
tumiseen. Samalla se myös kertoo, että intubaatioputki on paikoillaan. Ma-
tala pitoisuus taas liittyy huonoon ennusteeseen. (Elvytys: Käypä hoito -
suositus 2016). 
 
On olemassa tutkimuksia, jossa on tutkittu niin Suomessa kuin kansainvä-
lisesti, hoitohenkilökunnan elvytystietoja ja -taitoja. Suomessa sairaanhoi-
tajat osasivat hyvin hengityksen ja verenkierron turvaamisen ja defibril-
loinnin. Kehittämisen tarvetta havaittiin elvytyksen tarpeen tunnistami-
sessa, lääkehoidossa ja elvytyksen priorisoinnissa. Hyvän koulutuksen jäl-
keen oli todennettavissa, ettei suurta muutosta ollut tapahtunut jo opit-
tuihin tapoihin ja osaamisalueisiin. On myös verrattu suomalaisia hoitajia 
ruotsalaisiin ja ikävä kyllä on todettava tässä asiassa ruotsalaisten hoitajien 
olevan edellä ja tehokkaampia elvytyksen osalta. Mittaus tehtiin OSCE-
menetelmin ja siinä verrattiin hoitohenkilöstöjen taitoja ja tietoja.  Ruot-
salaiset selviytyivät 70% ja suomalaiset 27%. Opiskelijoiden vastaavat luvut 
olivat ruotsalaisten hyväksi 47% vastaan 13%. (Säämänen 2004, 109- 115). 

3.1 Elottomuus 

Jos potilas on reagoimaton, sykettä ei tunnu kaulalaskimosta ja potilaan 
hengitys ei ole normaalia, voidaan epäillä potilaan olevan eloton (Kuisma 
ym. 2013, 258-259.) Sykkeen tunnusteluun ja hengityksen riittävyyteen ei 
saa käyttää aikaa kymmentä sekuntia kauempaa. Hengitysliikkeet eivät ole 
tae kaasujenvaihtoon riittävästä hengityksestä, vaan pitää esimerkiksi tun-
tea kämmenselällä ilmavirtaus suun päältä. Tästä saattaa seurata virheel-
linen tulkinta, jos potilaalla on agonaalisia hengenvetoja. Jos potilas on ta-
juton, mutta hengittää normaalisti, tulee hänet saattaa kylkiasentoon as-
piraatioriskin vuoksi. Tällöin mahdollinen oksennus ei valu nieluun ja sitä 
kautta hengitysteihin. Potilaan hengityksen riittävyyttä pitää tarkkailla (El-
vytys: Käypä hoito -suositus 2016.) 
 
Nurmen tekemässä tutkimuksessa (2005) on todettu, että jopa 54 prosen-
tilla sydänpysähdyspotilaista on ollut jonkinlaisia oireita, joita oli huomi-
oitu eri mittausmenetelmissä jopa neljä tuntia ennen sydänpysähdystä. Ai-
kaisemmin tutkitussa materiaalissa Nurmi toteaa vastaavan luvun olleen 
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84 prosenttia. Tähän perustuen potilasta tutkittaessa mitattujen vitaaliar-
vojen poikkeavuuksiin pitää pystyä reagoimaan ja myös tunnistaa ne. Täl-
löin voidaan jopa välttää sydänpysähdykseltä. 
 
Sydänpysähdyksen tunnistamisessa on osattava arvioida onko potilas he-
räteltävissä ja hengittääkö potilas. Reagoimattoman potilaan lihasjänte-
vyys on heikko, joten kieli saattaa tukkia hengitystiet. Tällöin leukaa nos-
tettaessa kieli poistuu takanielusta ja avaa hengitystiet. On tarpeen tark-
kailla myös rintakehää, liikkuuko se normaalisti. Sydämestä loppuu mekaa-
ninen toiminta, joten tällöin loppuvat myös elintoiminnot. 
 
Sydänpysähdyksessä aivojen verivirtaus romahtaa ja loppuu, joten potilas 
saattaa myös kouristaa. Tämä saatetaan sekoittaa epileptiseen kohtauk-
seen.  Jo viiden minuutin verenkierron puute aivoissa aiheuttaa vaurioita 
aivoihin (Skrifvars 2004.) Syyt sydänpysähdykseen ovat yleisesti sen toi-
mintahäiriöt, esimerkiksi sydäninfarkti tai vakavat sydämen rytmihäiriöt. 
Syitä voi olla myös esimerkiksi hapenpuute, myrkytykset, päihteet ja erilai-
set terävät ja tylpät vammat. (Castrén, Korte& Myllyrinne 2012).  Oireisiin 
kuuluvat myös laajat ja valojäykät pupillit, ihon kalpeus ja sinertävät huu-
let. 

3.1.1 Maallikkoelvytys 

Paineluelvytyksen tärkein tehtävä on turvata riittävä verenkierto niin aivoissa 

kuin sydänlihaksessa. Maallikkoelvytys, ja se miten sitä annetaan, on jokai-
sen kansalaisen perustietoa. Jokaisen pitäisi tunnistaa elottomuus ja osata 
sen kohdalla tehdä välittömästi ilmoitus hätäkeskukseen. Sieltä vastaa 
koulutettu alan ammattilainen, joka osaa tunnistaa elottomuuden. Jos pai-
kalla on useampi ihminen, niin silloin jonkun pitää lähteä hakemaan de-
fibillaattoria, jos sellainen on saatavilla. Näitä löytyy nykyisin ainakin julki-
sista tiloista. (Elvytys: Käypä hoito -suositus 2016.) Nämä maallikkosydänis-
kurit ovat helppokäyttöisiä ja automaattisia, joten niiden käyttö on tehty 
erittäin helpoksi. 
 
Potilaan pitää olla kovalla alustalla, selällään maaten rintakehä paljastet-
tuna. Liimaa kiinni defibillaattorin iskulätkät ohjeen mukaan keholle. Tä-
män jälkeen aloitetaan paineluelvytys. Vie käsi rintalastan päälle ja toinen 
käsi toisen päälle. Paina 30 kertaa. (Punainen risti 2016.) Tämän jälkeen 
puhalletaan kaksi kertaa. Suhde on siis 30:2. Jos puhaltaminen ei jostain 
syystä onnistu tai elvyttäjä epäilee sen onnistumista, keskeytymätön pai-
nantaelvytys on aivan riittävä (Elvytys: Käypä hoito -suositus 2016.) 
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Kuva 1. Aikuisen peruselvytys: Käypä hoito -suositus, 2016 

 

3.1.2 Hoitoelvytys 

Hoitoelvytykseen kuuluu tärkeimpänä osana puhallus-painantaelvytys ja 
mahdollisimman aikainen defibrillointi. Lisäksi mukaan tulee hengityksen 
varmentaminen esimerkiksi intuboimalla sekä lääke- ja nestehoito. Lisäksi 
potilas on tarvittaessa monitoroituna. Myös syy sydänpysähdykseen pitää 
selvittää. Lääkehoito kuuluu osaltaan hoitoelvytykseen, mutta se ei saa olla 
heikentämässä hyvää ja laadukasta peruselvytystä. 
 
Lääkehoito ei saa myöskään heikentää defibrilloinnin aloitusta.  Lääkehoi-
don tavoitteena on elvytystilanteessa estää rytmihäiriöt ja parantaa elimis-
tön verenkiertoa vitaalialueilla (Elvytys: Käypä hoito -suositus 2016). Lääk-
keet voidaan antaa laskimoon tai luuytimeen. Laskimoon annettaessa 
kanylointi täytyy laittaa mahdollisimman ylös, joko kyynärtaipeeseen tai 
uloimpaan kaulalaskimoon. Puhallus-painantaelvytysjakso kestää aina ker-



6 
 

 
 

rallaan kaksi minuuttia. Sen jälkeen tarkastetaan onko potilaalle palautu-
nut pulsoiva rytmi, onko defibrilloitava rytmi vai jatkuuko peruselvytys (El-
vytys: Käypä hoito -suositus 2016). 

 

Kuva 2. Elvytyksen alkutoimet hoitolaitoksessa: Käypä hoito -suositus, 2016 

 

3.2 Rytmi 

Alkurytmi tarkoittaa ensimmäistä todettua rytmiä defibrillaattorissa. Poti-
laan alkurytmillä on todettu olevan erilaisia selviytymisarvoja sairaalasta 
kotiin pääsemisen suhteen. Siksi on tärkeää saada mahdollisimman aikai-
sin tieto siitä, mikä on potilaan alkurytmi. 
 
Sairaalassa elottomuuksissa on todettu alkurytminä kammiovärinä (VF) ja 
sykkeetön kammiotakykardia (VT) noin 20 prosentissa elottomuustapauk-
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sissa. Vastaavasti sairaalan ulkopuolella ensirytminä on ollut kammiovä-
rinä jopa 50 prosentilla elottomuus tapauksissa. Syyksi tähän epäillään, 
että sairaalassa on huonompikuntoisempia potilaita. (Heinänen 2011, 1-3.) 

3.2.1 Kammiovärinä 

Kammiovärinässä sydämen sähköinen järjestelmä on sekaisin ja se ei liiku 
normaaleja johtoratoja pitkin, vaan poukkoilee solusta toiseen ilman mi-
tään johdonmukaisuutta. Kammiot saattavat supistella jopa 300-500 ker-
taa minuutissa. 80 prosentissa sydänpysähdyksistä alkurytminä on kam-
miovärinä. Alkuun se on karkeajakoista, mutta muuttu noin 12 minuu-
tissa asystoleen eli sähköttömään tilaan. Tärkeintä on saada sähköinen 
myrsky katkaistua sydämestä defibrilloinnilla. Yksi isku riittää ja sen jäl-
keen jatkuu kahden minuutin tauoton puhallus-painantaelvytys (Kuisma, 
Holström & Porthan 2008, 189). Nopealla defibrilloinnilla on suuri mer-
kity selviytymiseen, jos ensi-isku defibrillaattorilla saadaan annettua 3-5 
minuutin kammiovärinän alusta. Tällöin selviytymisprosentti on jopa 50- 
70% luokkaa. 
 

 

Kuva 3. Kammiovärinä: (Defibrillaattori, 2013) 

 

3.2.2 Kammiotakykardia 

Kammiotakykardia esiintyy yleensä ennen kammiovärinää. Syketaajuus on 
hieman rauhallisempi, mutta silti se voi olla 180-240 kertaa minuutissa.  
Tässä rytmissä myös sydämen sähköinen rytmi on sekaisin ja sydämen säh-
köiset impulssit lähtevät myös kammioista, mutta tässä erona edelliseen 
on se, että sähköisen impulssin lähtökohta on sama. Hoitamattomana 
tämä rytmi voi kääntyä kammiovärinäksi. Siksi hoito on erittäin tärkeää. 
Yleiset oireet ovat toimintakyvyt romahtaminen, huonovointisuus ja tajut-
tomuus. Jos sykettä ei tunnu, tilanne vaatii elvytystoimia. (Ahonen, Blek-

Vehkaluoto, Ekola, Partamies, Sulosaari, Uski-Tallqvist, 2013, 287). 
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Kuva 4. Kammiotakykardia: (Wikipedia 2015)   

3.2.3 Sykkeetön rytmi 

Kun puhutaan sykkeettömästä rytmistä (PEA), tällöin sydämestä puuttuu 
mekaaninen, pumppaava ja verenkiertoa ylläpitävä rytmi. Sydämessä saat-
taa olla jonkinasteista sähköistä toimintaa, mutta se ei riitä kierrättämään 
verta. Tällöin kaulavaltimossa ei tunnu sykettä sitä kokeiltaessa. Defibril-
lattorissa näkyy tällöin jonkinlaista rytmiä, joka voidaan sekoittaa  veren-
kiertoa ylläpitävään rytmiin, mutta tärkeintä on tunnustella sykettä kau-
lalta. Jos todetaan nämä yhdessä, sykkeettömyys ja defibrillaattorissa nä-
kyvä jonkinlainen rytmi, kyseessä on sykkeetön rytmi eli PEA. Syitä voi olla 
keuhkovaltimon tukos, massiivinen verenvuoto tai myrkytys. (Kuisma ym. 
2008, 191). Ennuste selviytymiseen on noin viiden prosentin luokkaa. 

3.2.4 Asystole 

Jos sydämestä puuttuu kokonaan sähköinen toiminta, tilannetta sanotaan 
asystoleksi (ASY). Tällöin defibrillaattorissa näkyy vain suoraa tai hieman 
aaltoilevaa viivaa, mutta ei minkäänlaista teräviä kärkiä. Tällöin on ollut 
huomattavaa viivettä elottomuuden alusta. Asystole on harvoin alkuryt-
minä, nämä potilaat ovat olleet hukuksissa, tukehtuneina tai pitkään elot-
tomina. Selviytymisprosentti sairaalasta on noin yhden-kolmen prosentin 
luokkaa (Kuisma ym. 2008, 191.) 
 

 

Kuva 5. Asystole: (Wikipedia 2011) 
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3.3 Ilmatie 

Tajuttomalla potilaalla lihasjännitys on heikentynyt ja tämän vuoksi kieli tai 
kurkunkansi saattaa ahtauttaa hengitystiet. Helpoin ja nopein tapa avata 
ne on nostaa alaleuasta ylöspäin. Tällöin kieli tai takanielu liikkuvat pois 
henkitorven päältä. Tämän jälkeen täytyy katsoa potilaan rintakehää liik-
kuuko se ja tunnustella kämmenselällä potilaan suun päältä tuntuuko il-
mavirtausta (Elvytys: Käypä hoito -suositus 2016). 
 
Elvytettäessä ilmatien varmistaminen on suuri haaste niin maallikolle kuin 
hoitohenkilökunnalle. Elottoman potilaan hapetus ja sen turvaaminen ei 
ole ensimmäinen tehtävä vaan se on hyvä, laadukas painantaelvytys. Poti-
laan ilmatie ja hapetus pitää varmistaa mahdollisimman nopeasti. Lapsipo-
tilaat ja hapenpuutteesta elottomaksi menneet hyötyvät puhalluselvytyk-
sestä, mutta muista syistä elottomaksi menneet eivät hyödy puhalluksista 
merkittävästi. Puhalluselvyttäessä suuri riski on, että puhallettu ilma me-
nee mahaan ja aiheuttaa aspiraatioriskin. (Elvytys: Käypä hoito -suositus 
2016.) 

3.3.1 Maallikon puhalluselvytys 

Jos olet yksin ja apua on hälytetty, silloin riittää pelkästään paineluelvytys. 
Puhalluselvytyksessä voidaan käyttää apuna erilaisia puhallusnaamareita. 
Näiden etuna on, että suora limakalvokosketus on mahdotonta ja estää 
samalla potilaan liman ja mahdollisen oksennuksen pääsemästä puhalta-
jan suuhun. Jos puhallus ei onnistu, niin tarkista onko suu tyhjä ja poista 
mahdolliset proteesit, jos ne eivät ole tukevasti suussa. Korjaa tarvittaessa 
myös pään asentoa. Tämän jälkeen kokeile puhaltaa kaksi kertaa. Jos tä-
män jälkeen puhallukset eivät onnistu, jatka paineluelvytystä. Toisen hen-
kilön pitäisi yrittää puhaltaa painelusyklin välissä. (Elvytys: Käypä hoito -
suositus 2016.) 

3.3.2 Hoitoelvytys ilmateille 

On todettu, että mikään ilmatienvarmistamiskeino ei paranna potilaan en-
nustetta. Hengitystie varmistetaan toki aina joko intuboimalla tai sup-
raglottisella hengitystien varmenteella (esimerkiksi kurkunpäänaamarilla 
tai kurkunpääputkella). Hengityspaljetta käytettäessä se sitoo kokonaan 
yhden henkilön. Palkeen käyttö vaatii paljon koulutusta ja kokemusta, sillä 
ilma menee helposti mahalaukkuun. Pään tuenta taaksepäin ja nielutuubin 
käyttö estää kielen valumisen kurkunpään eteen. Myös naamarin asetta-
minen tiiviiksi vaatii kokemusta ja koulutusta, ettei sen ja kasvojen välistä 
pääse vuotamaan ilmaa pois (Elvytys: Käypä hoito -suositus 2016). 
 
Supragottisen hengitystievälineen käyttö ja käyttöön saattaminen on huo-
mattavasti helpompaa kuin intubaatio. Se voidaan asentaa paineluelvytyk-
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sen yhteydessä ja näin ollen tauon pitäminen ei ole tarpeellista. Jos tiiveys-
ongelmia esiintyy tauottoman painelun yhteydessä, muutetaan puhallus-
painantaelvytys suhteeseen 30:2. Tällöin tulee tauon aikana hoitaa venti-
laatio. Tätä menetelmää käytettäessä pitää muistaa putken hyvä ja riittävä 
kiinnitys sen paikallaan pysymisen varmistamiseksi. (Elvytys: Käypä hoito -
suositus 2016.) 
 
Intuboinnin saa suorittaa kokenut ja paljon intubointeja tehnyt lääkäri tai 
ensihoidon ammattilainen, jolla on vastuulääkärin lupa. Intubaatio suori-
tetaan tauottoman paineluelvytyksen lomassa, niin että paljastetaan kur-
kunpää laryngoskopialla nostamalla kieli ja takanielu pois edestä ja paljas-
tamalla henkitorvi. Samalla nähdään äänihuulet. Painelu voidaan keskeyt-
tää putkea vietäessä henkitorveen.  Tämän jälkeen varmistetaan, että 
putki on oikealla paikalla kuuntelemalla hengitysäänet kyljistä ja että hen-
gitysäänet kuuluvat molemmilta puolilta keuhkoa. Myös kuuntelu ylävat-
salta kuuluu toimenpiteisiin, eikä kuunnellessasaa kuulua korahtelevaa 
ääntä. Korahteleva ääni tarkoittaa sitä, että putki olla mennyt ruokator-
veen.  Lisävarmistus tehdään myös kapnografiaa käyttämällä (Elvytys: 
Käypä hoito -suositus 2016). 
 
Kun ilmatie on varmistettu, jatkuu paineluelvytys taukoamatta ventilointi-
taajuuden ollessa noin 10 kertaa minuutissa. Happipitoisuus pidetään 
maksimaalisena elvytyksen ajan. Vältetään ylihapettamista eli liian tiheää 
ja liian paljon kerralla annettavaa ilmabolusta, koska se saattaa nostaa rin-
taontelon sisäistä painetta ja haitata taas sepelvaltimoiden verenkiertoa. 
Harjoittelu on avain onnistumisiin ja intubaation osalta sitä pitää harjoi-
tella joko leikkaussalissa tai nukella. Kirjaus intubaation suorittaneesta 
henkilöstä pitää merkitä hoitokertomukseen (Elvytys: Käypä hoito -suosi-
tus 2016). 

3.4 Lääkehoito 

Tässä luvussa käydään läpi peruselvytyslääkkeet. Vaikka hoito-ohjeissa on 
edelleen mukana lääkehoito, sen merkitys elvytystilanteessa on vähäinen. 
Lääkehoito ei saa heikentää hyvää peruselvytystä tai viivästyttää defibril-
lointia. Lääkehoidon tavoitteena on parantaa verenkiertoa tai estää mah-
dolliset rytmihäiriöt. Elvytyslääkkeet annetaan laskimoverisuoneen, joko 
kyynärtaipeeseen tai ulompaan kaulalaskimoon. Tällöin puhutaan I.V. an-
toreitistä. Tähän ei saa käyttää minuuttia enempää aikaa. Jos kanylointi ei 
onnistu, sen jälkeen avataan intraosseaalinen yhteys luuydinonteloon eli 
luuytimeen. 
 
Nestehoidon aloittaminen ja lääkehoidon aloittaminen vaatii paikalle kol-
mannen ammattihenkilön, koska kanylointi ei saa keskeyttää puhallus-pai-
nantaelvytystä. Lääkkeenannon jälkeen raaja nostetaan ylös ja annetaan 
nestebolus, jotta lääkkeet saadaan varmemmin verenkiertoon. Tämä ei 
saa keskeyttää peruselvytystä. Nesteenä käytettään perusnestettä, joko 
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natrium 0,9% pohjaista tai Ringerliuosta. (Elvytys: Käypä hoito -suositus 
2016.) 

3.4.1 Adrenaliini 

Adrenaliini eli vasopressori on elvytystilanteessa peruslääke, vaikka tie-
teellistä näyttöä sen hyödyistä ei ole tutkimuksissa osoitettu. Potilaan en-
nustetta selviytymiseen ei ole osoitettu. Silti sitä käytetään elvytystilan-
teissa. Adrenaliinin hyöty perustuu todennäköisti verisuonten supistumi-
seen. Tällöin se nostaa niin aivo- kuin sepelvaltimoiden verenpainetta.  Ad-
renaliini voidaan antaa myös intubaatioputkeen laimennettuna, mutta sen 
hyöty on olematon (Lääkeinfo 2016). Aikuisilla suonensisäinen kerta-annos 
on aina 1mg. Ei-defibrilloitavissa rytmeissä adrenaliinin annostelu aloite-
taan heti, kun siihen on mahdollisuus, ja defibrilloitaviin rytmeihin, kam-
miovärinään ja kammiotakykardiaan annostelu aloitetaan kolmannen de-
fibrillaation jälkeen.  Tämän jälkeen annostelu uusitaan kolmen – viiden 
minuutin jälkeen.  Käytännössä hyvä muistisääntö on, että lääkkeen anto 
tapahtuu kahden perättäisen minuutin mittaisen elvytyksen jälkeen. (Elvy-
tys: Käypä hoito -suositus 2016.) 

3.4.2 Amiodaroni 

Tämän lääkkeen käyttäminen ei ole todistetusti lisännyt potilaiden kotiu-
tumista sairaalasta. Samoin näyttö sen hyödyllisyydestä kammiovärinään 
tai sykkeettömän kammiotakykardian hoitoon on heikko. Silti sitä käyte-
tään kammiovärinän estoon, jos kammiovärinä jatkuu tai uusiutuu kol-
mannen defibrillaation jälkeen. Ensimmäinen annos on 300mg I.V. no-
peana boluksena ja jos kammiovärinä kierre jatkuu, viidennen defibrillaa-
tion jälkeen annetaan 150mg I.V. Jos kierre ei ota loppuakseen, voidaan 
potilaalle laittaa infuusiopumppu, joka annostelee lääkettä tasaisesti. An-
nostus tällöin on 900mg/vrk. Jos potilaalla on useita vertakierrättäviä ryt-
mejä ja silti sydämen rytmi kääntyy toistuvasti kammiovärinään, kannattaa 
antaa amiodaroni lääke. Jos amiodaronia ei ole saatavilla, se voidaan kor-
vata lidokainilla. (Elvytys: Käypä hoito -suositus 2016.) 

3.5 Johtaminen 

Elvytystilanteet tulevat aina yllättäen ja silloin hyvä johtaja osaa ottaa ti-
lanteen heti haltuun ja ohjaa työntekijät ja auttajat eri työtehtäviin. Tär-
keää on, etteivät hoitajat juokse ilman käsitystä mitä tapahtuu ja mitä ovat 
tekemässä. Johtaja voi olla lääkäri tai kokenut hoitaja, mutta tärkeintä on 
se, että on vain yksi selkeä johtaja, jota muut kuuntelevat ja tottelevat. 
Hyvään elvytystiimiin kuuluu johtaja ja vähintään kolme hoitajaa. Kaikille 
riittää aivan varmasti töitä. Kaiken muun voi unohtaa hetkeksi ja keskittyä 
vain elvytystilanteeseen. (Hallikainen, 2016.) 
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Johtajan vastuulle kuuluu dokumentointi, päätöksenteko ja kommunikaa-
tio. Samoin hän tarkkailee ja tarvittaessa tarkistaa tekniset toimenpiteet, 
joita on tehty potilaalle. Samoin hän huolehtii elvytystilanteen tapahtu-
mien kirjaamisesta. Jos hoito ei auta ja aikaviiveet tulevat täyteen, hän 
myös päättää elvytyksen lopettamisesta. Jos tilanteen johtaja epäröi pää-
töstä, kannattaa kysyä toisen lääkärin mielipidettä. Johtaja on myös yhtey-
dessä omaisiin, jos he ovat paikalla. Samoin on hyvä käydä läpi tilanne joh-
tajavetoisesti, kertoa tilanne ja purkaa se niiden hoitajien kesken, jotka oli-
vat mukana tilanteessa. Johtamista tulee myös harjoitella säännöllisesti. 
(Elvytys: Käypä hoito -suositus 2016.) 

3.6 Protokolla 

Itse protokollan kaavio on yksinkertainen ja sen oppii vain opettelemalla. 
Liian vaikea se ei ole, mutta itse elvytyksessä protokolla saattaa unohtua. 
Tästä syystä on hyvä olla kaavio, jonka mukaan toimitaan ja saadaan kaikki 
edellä mainitut asiat yhteen pakettiin. Ensimmäinen asia on elottomuuden 
tunnistaminen ja lisäavun hälyttäminen. Ensimmäinen elvyttäjistä aloittaa 
paineluelvytyksen, toinen hoitaja valmistelee nopean defibrillaation ja ti-
lanteen johtaja ottaa vastuulleen hapetuksen ja sen turvaamisen, käytän-
nössä I-gel putkella. Samalla tilanteen johtajan on kellotettava kahden mi-
nuutin syklejä ja muistutettava hoitajia paineluelvyttäjän vaihtamisesta. 
Kolmas hoitaja huolehtii I.V. yhteyden avaamisesta, lääkityksen aloittami-
sesta ja kirjaa tapahtumat. 
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Kuva 6. Aikuisen hoitoelvytys: Käypä hoito –suositus, 2016 
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4 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TAVOITTEET JA SUUNNITTELU 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on palauttaa hoitohenkilökunnan 
muistiin elvytettävän potilaan hoitoprotokollaa ja samalla laatia ohjeistus 
ja muistilappu, jota voi pitää esillä ja tukena elvytystilanteessa. Samalla on 
tarkoitus pitää lääkäreiden kanssa yhteisharjoitus, jossa käydään läpi elvy-
tystilannetta. Tarkoituksena on myös käydä läpi käytettävissä olevat mate-
riaalit ja välineet ja se, miten ne toimivat käytännössä. Tämä alentaa kyn-
nystä käyttää niitä hoitotoimessa. Samalla on tavoitteena saada elvytys-
tiimi toimimaan johdonmukaisesti, jolloin potilaan selviämisennuste para-
nee. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on olla hoitajalähtöinen ja help-
polukuinen oppimismateriaali, jota voi hyödyntää terveyskeskuksessa 
myös opetusmateriaalina.  
 
Opinnäytetyön suunnittelu lähti liikkeelle osastonhoitajan kanssa käydyssä 
keskustelussa ja hänen kanssaan totesimme, että olisi hyvä kerrata elvytys 
hoitotoimena. Itselleni elvytys on osa työnkuvaa ja tästä on kehittynyt kä-
sitys siitä, miten elvytys tapahtuu niin ambulanssissa kuin sairaalamaail-
massa. Materiaalin kerääminen oli yllättävän työlästä, samoin kuin asioi-
den ja käsitteiden selvittäminen ja kirjoittaminen.  Motivaationi opinnäy-
tetyön tekemiseen ja aiheen tutkimiseen oli korkealla. Toki osaan itse käy-
tännössä elvytyksen kulun, mutta silti tilanteet ovat melko harvinaisia. Mi-
nusta elvytettävä potilas on yksi helpoimmista potilaista hoidollisesti; tar-
vitaan vain muutama henkilö, jotka osaavat elvytyksen, välineistö ja hyvän 
johtaja, joka osaa hoitaa johtamisen. 

4.1 Toteutus 

Harjoittelujaksollani 2016 terveyskeskuspoliklinikalla, pidin hoitohenkilö-
kunnalle ja lääkäreille i-gel putken käyttöharjoituksen. Syy harjoituksen 
tarpeeseen oli tuotteen käytön vähyys ja sen toiminnan kertaaminen. Itse 
harjoitukset tehtiin elvytysnuken avulla. Osa koki käyttämisen kynnyksen 
oikean potilaan kohdalla olevan korkealla ja osa taas tunsi itsensä hyvinkin 
varmaksi elvytystilanteessa.  
 
Elvytyskoulutus pidettiin kahdessa osassa, toinen 12.1.2017 ja toinen 
15.2.2017. Näissä tilaisuuksissa käytiin elvytystilanne läpi niin teoriassa 
kuin käytännössä, jossa hoitohenkilökunta sai suorittaa demostroidun el-
vytyksen elvytysnukkea hyväksi käyttäen. Palaute koulutuksesta ja sen tar-
peellisuudesta pyydettiin koulutuksen jälkeen kirjallisena, ja tästä aineis-
tosta kokosin palautteen.  
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4.2 Tiedonhaku 

Tiedonhaussa pohjana toimi käypä hoito -suositus, joka on päivätty 
3.2.2016. Tämä on pohjana elvytysprotokollalle kaikkialla Suomessa. Li-
säksi tiedonhakuun oli apuna kirjasto sekä koulun sähköinen tietokanta.  
Materiaalia löytyi paljon ja opinnäytetöitä löytyi erittäin runsaasti. Läh-
teinä käytin mahdollisimman uutta materiaalia muutamia poikkeuksia lu-
kuun ottamatta.  Koulun tiedonhakupaja antoi hieman apua varsinkin kan-
sainvälisestä materiaalista, tosin tämän aiheen materiaali pohjautuu suo-
malaisiin Käypä hoito -suosituksiin. Toki niihinkin päätyvä materiaali perus-
tuu kansanvälisiin tutkimuksiin. Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä en saanut 
heidän käyttämäänsä elvytysohjetta käyttöön.  

5 POHDINTA 

Tämä opinnäytetyö lähti liikkeelle harjoittelussa tutkiessani terveysase-
man elvytyspakkia. Siellä oli kaikki välineet hyvän elvytyksen suorittami-
seen. Suurin huoli sairaanhoitajilla oli i-gel putken käyttämisestä. Soitin 
työpaikalleni, josta sain lainaan elvytysnuken ja lopulta koko hoitohenkilö-
kunta, lääkäreitä myöten, oli mukana kokeilemassa putken asentamista 
potilaalle. Asentaminen suoritettiin joko yksin tai pareittain töiden välissä.  
Lääkäreiden kanssa kävin läpi myös intubaation ja sen asentamiseen liitty-
viä asioita. Pääpaino oli silti i-gel putkessa ja sen käytössä ja asentamisessa. 
Tämän pienen harjoittelunjakson lopuksi, kävimme läpi palautteen ja esiin 
tulleet kysymykset. Asia, joka nousi eniten esille, oli se, että putkea pitää 
uskaltaa käyttää myös oikealle potilaalle. Myös tilanteeseen joutuminen ja 
siinä oikea työskentelytapa herätti keskustelua. Tästä innostuneena ja 
osastonhoitajan siunauksella aloin suunnitella koulutuspakettia ja elvytys-
tilanteita varten muistilappua, joka kulkee elvytyspakissa muistina ja tu-
kena elvytystilanteisiin.  
 
Itse muistilapun suunnittelun ja sen sisällön suhteen kävimme hoitohenki-
lökunnan kanssa keskusteluja siitä, mitä se saisi sisältää ja kuinka yksityis-
kohtaisesti siinä pitäisi kuvata eri toiminnot. Päädyimme selkeään, yksin-
kertaiseen, kaksipuoliseen ohjeeseen, jossa saadaan tekstin koko mahdol-
lisimman isoksi. Pääpaino lapussa on hoitoelvytyksen kululla, tehtävien ja-
olla ja sillä etteivät kaikki yritä tehdä kaikkea. Toki tehtäviä voi ja pitää vaih-
taa, jos joku asia ei joltakulta suju tai onnistu. Kukaan ei saa loukkaantua, 
jos joku toiminto ei jostakin syystä onnistu ja tästä asiasta on hyvä keskus-
tella myös palautetilaisuudessa.   

5.1 Luotettavuus 

Tähän opinnäytetyöhön kerätty materiaali on pääasiassa alle kymmenen 
vuotta vanhaa, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Pääpaino materi-
aalissa on Käypä hoito -suosituksiin perustuvaa, koska se on Suomessa 
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ohje elvytystilanteisiin. Peilasin materiaalia myös Kanta-Hämeen pelastus-
laitoksen ohjeistukseen ja materiaaliin ja totesin sen olevan hyvin saman-
kaltaista. Erot olivat hyvin pieniä. Täten luotettavuus on kunnossa ja ajan-
tasaista.  

5.2 Palaute 

Elvytyskoulutuksen jälkeen pyysin palautteen kirjallisena kysymyskaavak-
keella, johon sai vastata nimettömänä. Vastaajina toimi kolme lääkäriä, 
jotka käsittelin omana ryhmänään, ja yhdeksän hoitajaa. Opetus tapahtui 
ensin kahden tunnin tiiviinä teoriaosuutena, ja sen jälkeen käytännön har-
joitteluna ja loppupalautteen antona. Teoriassa kävimme läpi elotto-
muutta ja elottomuuden toteamista. Samalla kävimme läpi elvytyksen kul-
kua. Käytännön harjoitteluun kuului painelua ja sen rytmitystä, painelun 
syvyyttä ja oikeaa ergonomiaa. Samoin kävimme läpi I-gel putken asen-
nusta ja sen koon valitsemista. Lopuksi suoritimme muutaman tilanteen, 
joissa kokeilimme elvytystiiminä toimimista. Totesimme yhdessä, että har-
joittelua tarvitaan siksi, että kaikki sujuu ja pysyy muistissa.  
 
Kouluttajana toimi ulkopuolinen kouluttaja, joka toimii ensihoidossa kent-
täjohtajana, ja joka on työuransa aikana ollut mukana liki 300 elvytystilan-
teessa. Hän myös kouluttaa eri tahoja elvytystilanteisiin. Olin itse mukana 
koulutuksessa, ja toimin siinä myös opettajana ja harjoittelu vaiheessa 
tarkkailijana.   
 
Lääkäreistä kaikilla oli alle kolme vuotta työelämää takana. Kokemuksia 
elottomuudesta ei juurikaan ollut ja se näkyi vastauksista. Kukaan heistä ei 
ollut mukana elvytyksessä. Teorian pohjalta suurin ero lääkäreiden elotto-
muuskoulutuksessa oli se, että pienen terveyskeskuksen elvytyksessä pää-
paino ei ole lääkkeissä vaan tehokkaassa paineluelvytyksessä ja mahdolli-
sessa hapetuksen turvaamisessa. Tämä johtuu käsitykseni mukaan siitä, 
että lääkärien koulutuksessa painotetaan elvytystiimin osuutta ja sitä, että 
se hoitaa muun muassa intuboinnin. Lisäksi isojen yksiköiden henkilöre-
surssit ovat paljon suuremmat pieneen yksittäiseen terveysaseman henki-
löstöön nähden. 
 
Käytännön harjoittelussa lääkäreille ei tullut kovasti uusia asioita mieleen. 
Silti varsinkin ensimmäisessä simuloinnissa näki, että tilanne jännitti ja että 
johtajana olo ei ollut helppoa. Kaikki kolme totesivat harjoittelun olevan 
hyvää kertausta. 
 
Sairaanhoitajilla työkokemusta oli alle vuoden ja yli 15-vuoden välillä. Silti 
yhtä poikkeusta lukuun ottamatta elvytystilanteita ei ollut kenellekään 
osunut kohdalle enempää kuin neljä kappaletta. Tästä voi päätellä, että ti-
lanteet ovat terveyskeskuksissa todella harvinaisia ja sama tilanteiden har-
vinaisuus ja yllättävyys tuli esiin jälkipuinnissa. 
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Teoriaosuus keräsi kaikilta vastaajilta täydet viisi pistettä eli maksimi pis-
teet. Eniten mainintoja tuli elvytystilanteen selkeydestä ja sen suorittami-
sesta. Mainintoja tuli myös lisäavun hälyttämisestä ja puhaltamisen pois-
jäämisestä yksin ja kaksin elvytettäessä. Myös nesteytyksen ja lääkkeiden 
pois jättäminen alkutilanteista oli osalle yllätys.  
 
Käytännön harjoittelun osalta palaute oli keskiarvoltaan 4,9 eli käytän-
nössä täydet pisteet. Kiitosta tuli oikeasta tekniikasta ja käsien asennosta. 
Samoin kiitosta tuli I-gel putken asennuksen oppimisesta ja sen laittami-
sesta potilaalle. Samoin nähtiin tärkeäksi se, että nyt päästiin näkemään 
välineen toiminta käytännössä. Palautteessa oli myös annettu kiitosta asi-
oiden selkeyttämisestä. 
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Hoitokaavio  
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Liite 2 
Hoitoprotokolla 3 hoitajalla. 

Elvytysohje 
Hoitaja 1: 

 Hälytä lisäapua. 

 Siirrä potilas tukevalle alustalle selälleen jos tar-
vetta. 

 Aloita keskeytymätön painantaelvytys 2 min, ei 
tarvitse puhaltaa. 

Hoitaja 2:  

 Hae defibrillattori ja kytke iskulätkät potilaaseen 
kiinni potilaan rintakehälle ohjeen mukaan. 

 Tarvittaessa iske heti kun mahdollista. Iskun jäl-
keen 2 min tauoton painelu. 

Hoitajat 1 & 2:  

 Toimitte toistenne vaihtohenkilöinä painanta-
elvytyksessä. 

 Mahdollisimman tauoton painelu. 

 Vaihtoväli on 2 min Tarkista potilas ja rytmi. 

 Defibrillointi tarvittaessa, 2 min painelu iskun 
jälkeen. 

 Hoidatte I.V. tai I.O. yhteyden.  

 Huolehditte lääkityksestä.  

 Kirjaatte jos ehditte, tauoton painelu tärkeintä. 
Tilanteen johtaja:  

 Vastaat ja hoidat ilmatien turvaamisen. I-Gel.  

 Vastaat amputtamisesta, 10 kertaa minuutissa.  

 Vastaat tilanteen kokonaiskuvasta. 

 Olet myös kellottajana 2 min, tarkista potilas ja 
rytmi. 

 4min kohdalla, ADR 1mg tarvittaessa.  

 Selvitä syy, jos mahdollista. 

 Jos syke tuntuu, tutkitaan A, B, C, D, E 

 Muista jälkipuinti. 
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Liite 3 

Hoitoprotokolla 4.llä hoitajalla 

Elvytysohje 
Hoitaja 1: 

 Hälytä lisä apua. 

 Siirrä potilas tukevalle alustalle selälleen jos on 
tarvetta. 

 Aloita keskeytymätön painantaelvytys 2 min, ei 
tarvitse puhaltaa. 

 Toimit hoitaja 2:n kanssa painanta elvyttäjänä. 

 muista keskeytymätön painelu, ei turhia taukoja. 
Hoitaja 2: 

 Hae defibrillattori ja kytke iskulätkät potilaaseen 
kiinni. 

 potilaan rintakehälle ohjeen mukaan. Tarvitta-
essa iske heti kun mahdollista. Iskun jälkeen 2 
min tauoton painelu. 

 Rytmin tarkastukset ja mahdolliset defibrilloinnit 
painelijan vaihtamisen välissä. 

 Toimit hoitaja 1:n vaihtohenkilönä painantaelvy-
tyksessä, 2 min. 

Hoitaja 3: 

 Tarvittaessa toimit hapetuksen varmistamisessa 
apuna. 

 I.V. tai I.O. yhteys ja elvytyslääkkeet. 

 Kirjaat. 
Tilanteen johtaja:  

 Hoidat ja vastaat ilmatien turvaamisesta. I-Gel.  

 Vastaat amputtamisesta, 10 kertaa minuutissa. 

 Vastaat tilanteen kokonaiskuvasta.  

 Olet myös kellottajana 2 min, tarkista potilas ja 
rytmi, tarvittaessa DC. 

  4 min välein, ADR 1 mg. 

 Muista cordarone 300mg 3.n DC.n  jälkeen. 

 Syyn selvittäminen jos mahdollista. 
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Liite 4 

               palautekysely 
 

Palautekysely 
Harri Iinattiniemi 
HAMK/ Sairaanhoitaja AMK 
 

1. Kauanko olet ollut töissä terveydenhuollossa? 

 
0-3v. 4-7v. 8-11v. 12-15v. yli 15v. 

 
2. Montako kertaa olet ollut elvytyksessä mukana työpaikalla? 

 
0 kertaa 1-2 kertaa  3-4 kertaa  yli 5 
kertaa 
 

3. Oliko teoriaosuus onnistunut, asteikolla 1-5? 

 
 

4. Tuliko teoriassa mitään uutta tietoa? 

 
 

5. Oliko koulutus käytännönosalta onnistunut, asteikolla 1-5? 

 
 
 

6. Tuliko käytännön harjoittelussa uutta tietoa? 

 
 
 

7. Vapaa sana 
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     Liite 5 
         opetusmateriaali 
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     Liite 6 
    Elvytyshoitokaavake 
 

Elvytyshoitokaavake  

 

Kello Defid-
rillointi 

Adr. rytmi Muuta: esim. 
ROSC/RR 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Nimi: SOTU: 

Tila tavattaessa: 

 


