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hoitotyöstä näyttöön perustuvaa teoriatietoa sekä liitteenä olevan perehdytysopas tuotoksen. Tuotos on tilaa-
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tään yliopistollisten sairaaloiden toimintaan entistä enemmän. Lasten anestesiahoitotyössä on useita erityispiir-

teitä, jotka eroavat aikuisten anestesiahoitotyöstä merkittävästi. Lasten anestesiahoitotyöhön on yksikössä eril-
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aiheeseen voisi perehtyä lisää tutkimalla oppaan toimivuutta ja perehdytyksen laatua oppaan käyttöönoton jäl-
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Abstract 
      

This thesis was carried out as a development work with the Kuopio University Hospital Surgical and Soft Surgery 

operating unit 4332/4334. The topic of the thesis was the authors' own interest in the subject, and the need for 
the unit to request an orientation manual for the children's anesthesia. The work includes evidence-based theo-

retical knowledge of the anesthetics of childrens work and the accompanying orientation manual. The output is in 
the ordering unit as a paper laminated booklet. 

 

The purpose of the thesis was to provide a clear and easy-to-read manual orientation guide for children's anes-
thesia to the operating unit. The aim of the development work is to develop and guide the orientation of new 

employees in the operating unit. The purpose of the development of orientation quality is to make orientation of 
the same quality to all the workforce and thereby improve patient safety. In the operating unit, a similar guide 

has not been used before, and there was a need for the guide in the unit. 
 

The units of the University Hospital of Kuopio carry out more than 25,000 measures annually. Operations for chil-

dren (0-16 years) are performed either on-call or elective day-surgery (ego and cut-off surgery). With the up-
coming provincial and town planning reforms, the implementation of measures and operations will be further 

concentrated on the activities of university hospitals. Childrens anesthesia therapy has several special features 
that differ significantly from adult anesthesia therapy. There is a separate induction period in the unit for anes-

thesia therapy for children, and the purpose of the guide is to support induction. After orientation, the guide is 

intended to serve as a manual and to support nursing in children's anesthesia care. The guide was produced in a 
clear format for fast and easy access to information. 

 
The Childrens Anesthesia Orientation Guide contains the most relevant information about anesthesia. 

In the future, this topic could be further explored by examining the functionality of the guide and the quality of 

orientation after the introduction. 

Keywords 
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1 JOHDANTO 

 

Työ toteutettiin kehittämistyönä Kuopion Yliopistollisen Sairaalan aistinelin- ja pehmytosakirurgian 

leikkausyksikölle. Työn tarkoituksena oli lasten anestesioiden perehdytysoppaan tuottaminen leik-

kausyksikköön. Tavoitteena oli kehittää ja ohjeistaa leikkausyksikön uusien työntekijöiden perehdy-

tystä lasten anestesioihin liittyen ja antaa hyvät lähtökohdat käytännöntyöhön. Kuopion Yliopistolli-

sen Sairaalan leikkausyksiköt toteuttavat vuosittain yli 25 000 toimenpidettä. Lasten (0-16 vuotiaat) 

leikkaukset toteutetaan joko päivystyksellisesti tai elektiivisesti päiväkirurgisesti (Pohjois-Savon Sai-

raanhoitopiiri 2013). Tulevan maakunta- ja soteuudistuksen myötä toimenpiteiden ja leikkauksien 

toteuttamista keskitetään yliopistollisten sairaaloiden toimintaan entistä enemmän (Erhola, Vaarama, 

Pekurinen, Jonsson, Junnila, Hämäläinen, Nykänen ja Linnosmaa 2014.)  

 

Lasten anestesiahoitotyössä on useita erityispiirteitä, jotka eroavat aikuisten anestesiahoitotyöstä 

merkittävästi. Anestesiahoitotyöhön kuuluvia työtehtäviä käydään läpi tässä työssä, sekä keinoja, 

miten tarkkailla potilaan vointia leikkauksen tai toimenpiteen aikana. Työssä on hyödynnetty kan-

sainvälistä tutkimustietoa. Jokainen teoriatieto työssä on näyttöön perustuvaa tietoa.  

 

Anesteettien haitallisia vaikutuksia lapsen kehitykseen on tutkittu tarkkaan. Ihmisille tehdyissä tutki-

muksissa todettiin lyhyen tai yksittäisen anestesian olevan turvallista lapsen kehityksen kannalta, 

mutta useiden anestesioille altistumisten todettiin aiheuttavan myöhemmällä iällä nuoruudessa 

ADHD -käytöshäiriötä (Attention Deficit hyperactivity Disorder) ja oppimisvaikeuksia. (Vänttinen 

2015, 254 -255.) Tutkimuksen mukaan (Qingqing, Yuanzhi ja Yingwei 2017, 1-7) on todettu, että 

jos anestesian kesto on yli kolme tuntia, vaikuttaa se älykkyysosamäärään kouluikäisellä lapsella 

jopa kolmen kuukauden ajan. Myös ennenaikaisella syntymällä ja äidin koulutustasolla todettiin tut-

kimuksessa olevan herkistävä vaikutus anestesian vaikutukselle älykkyysosamäärään lapsella. Tässä 

työssä pääsääntöisesti kuitenkin kerrotaan anestesiahoitotyöstä, eikä anesteettien vaikutusten tul-

kinnasta tai tutkimuksista.  

 

Leikkausyksikössä ei ollut vielä tuotettu lasten anestesioihin liittyvää perehdytysopasta. Yksiköstä 

löytyy yleinen perehdytysopas, jonka liitteenä on yksittäisiä ohjeistuksia lasten anestesioihin. Opin-

näytetyön tuottama opas sisältää asiat, jotka on päätetty yhteistyössä lasten anestesioiden vastuu-

hoitajien kanssa. Opas sisältää pääotsikot paasto, lääkehoito, nestetasapaino, verenvuodon korvaus, 

verensokerin seuranta toimenpiteen aikana, verenkierto, hengitys ja laryngospasmin tunnistus ja 

hoito, lämpötasapaino, lasten puudutukset sekä siirtotilanteisiin valmistautuminen. Oppaassa hyö-

dynnettiin taulukoita selkeyttämään sisältöä. Oppaassa ilmoitetut lääkemäärät ja ohjeistukset perus-

tuvat Kuopion yliopistollisen sairaalan laatimiin sisäisiin ohjeistuksiin. 
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2 ANESTESIAHOITOTYÖ 

 

Anestesiahoitotyö tarkoittaa leikkaussalissa tapahtuvaa toimenpiteen aikaista tarkkailua ja hoitoa. 

Anestesiologia käsitteenä sisältää tietoa kivun lievittämisestä ja puuduttamisesta. Anestesian pää-

muotoja ovat erilaiset puudutukset (epiduraali-, spinaali-, laskimo- ja paikallispuudutus) sekä 

yleisanestesia eli nukutus. Yleisanestesia saadaan aikaan lääkkeillä. Yleisanestesia koostuu nukutus-

aineesta, kipulääkkeestä ja lihasrelaksantista. Näiden avulla potilaalle saadaan aikaan tila, jossa hän 

ei tunne, reagoi tai tiedosta toimenpiteen kulkua (Rosenberg, Alahuhta, Lindgren, Olkkola ja Ruoko-

nen 2014). Anestesiaa saadaan tuettua muilla lääkeaineryhmillä, esimerkiksi kipulääkkeillä sekä sy-

dämeen ja verisuoniin vaikuttavilla lääkkeillä. (Heikkinen, Hoikka, Honkanen, Ilola ja Katomaa 2013, 

78–108.) Yleisanestesian yhteydessä eri anesteeteilla saadaan aikaan anestesiainduktio eli nukahta-

minen ja anestesian ylläpito, kivunlievitys eri analgeeteilla, sedaatio eri sedatiiveilla, sekä lihasjän-

teyden vähentäminen relaksanteilla. (Karma, Kinnunen, Palovaara ja Perttunen 2016, 94-100.) Näitä 

avataan myöhemmin opinnäytetyössä. 

 

2.1 ASA-luokitus 

 

ASA-, eli American Society of Anesthesiologists- luokitus on maailmanlaajuisesti käytössä oleva leik-

kausluokitus, jolla ennen leikkausta luokitellaan potilaan kunto ja anestesiakelpoisuus. Ennen toi-

menpidettä määritellään potilaan ASA- luokka. Kyseessä on siis luokitus, jolla määritellään potilaan 

fyysinen kunto ennen toimenpidettä. ASA- luokkaan vaikuttavat potilaan sairaudet, sekä fyysinen 

vointi, jota lääkäri arvioi ja tekee luokituksen esimerkiksi EKG:n, sairaushistorian ja laboratoriotulos-

ten perusteella. Määrityksessä on käytössä kuusi eri luokkaa. (ASA-luokitus: Käypä hoito -suositus, 

2014). Taulukossa 1 näyttäytyvät ASA- luokitusten määritelmät. 
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ASA- luokka Fyysinen kunto 

ASA 1 Terve: Ei tupakoi, käyttää alko-

holia korkeintaan pieniä määriä. 

ASA 2 Lievä yleissairaus, jolla ei ole 

merkittävää vaikutusta toiminta-

kykyyn, tupakoi, alkoholin koh-

tuukäyttöä, ylipainoa (BMI 30-

40). 

ASA 3 Vakava yleissairaus: jokin mer-

kittävästi toimintakykyä rajoit-

tava sairaus, esimerkiksi diabe-

tes, joka ei ole hoitotasapainossa 

esimerkiksi hepatiitti, alkoholin 

väärinkäyttöä tai säännöllinen 

dialyysihoito loppuvaiheen mu-

nuaissairauteen. 

ASA 4 Jatkuvasti henkeä uhkaava va-

kava sairaus, esimerkiksi akuutti 

sydänlihas iskemia, aivoveren-

vuoto tai vaikea läppävika. 

ASA 5 Kuolemansairas potilas, ei selviy-

tymismahdollisuuksia ilman leik-

kausta, eli henkeä uhkaava 

vamma: kallonsisäinen vuoto, 

sydäntauti tai monielinvaurio. 

ASA 6 Elintenluovuttaja: aivokuollut po-

tilas. 

TAULUKKO 1. ASA- luokat (Aantaa, Alahuhta, Olkkola, Reinikainen ja Yli-Hankala 2016) 

 

2.2 Anestesiahoitajan tehtävät ja anestesian eteneminen 

 

Anestesiahoitajan tehtävät ovat hyvin anestesia- ja lääkehoito painotteisia. Anestesiahoitajalle kuu-

luu huolehtia potilaan vastaanottamisesta leikkaussaliin, potilaan anestesia- ja lääkehoidosta huoleh-

timisesta, potilaan voinnin tarkkailusta noninvasiivisin sekä invasiivisin keinoin leikkauksen aikana, 

sekä yleensä anestesiahoitaja on potilasta lähimpänä oleva ammattihenkilö leikkaussalissa. Potilaan 

kanssa kommunikointi on siis myös tärkeä osa anestesiahoitajan tehtäviä (Heikkinen ym. 2013, 78-

108). Anestesiahoitaja varmistaa potilaan henkilöllisyyden ensimmäisen kerran jo potilasta saliin ha-

kiessaan. Lapsipotilaiden kohdalla henkilöllisyys varmistetaan lapsen vanhemmilta sekä kädessä ole-

vasta henkilöllisyysrannekkeesta, josta näkyvät potilaan nimi ja henkilötunnus. (Karma ym. 2016, 

20-21.) Leikkaussalissa on käytössä tarkistuslista potilasturvallisuutta parantamaan. WHO on käyn-

nistänyt vuonna 2007 maailmanlaajuisesti projektin, jossa tarkoituksena oli vähentää leikkauskompli-
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kaatioita. Ohjelmassa oli käytössä tarkistuslista, jota on testattu eri puolilla maailmaa. Nykyisin tar-

kistuslistan läpikäynti kuuluu jokaiseen toimenpiteeseen leikkaussaleissa. (Pauniaho, Lepojärvi, Pel-

tomaa, Saario, Isojärvi, Malmivaara ja Ikonen 2009, 4249). Tarkistuslista käydään läpi ensimmäisen 

kerran, kun potilas tulee saliin, ennen anestesian aloitusta. Tarkistuslista luetaan ja käydään läpi ää-

neen koko leikkaustiimin kesken. Ensimmäisessä tarkistuslistassa varmistetaan potilaan henkilölli-

syys, leikkausalue, potilaan suostumus leikkaukseen, pulssioksimetri on kytketty ja sen toimivuus 

varmistettu, potilaan mahdollinen vuotoriski, allergiat ja anestesiariskit sekä hengitystieongelmat, 

kuten mahdollinen vaikea intubaatio, jos tämä asia on jo tiedossa. Myös laskimokanyylin ja suunni-

tellun nestehoidon aloitus varmistetaan. Ennen leikkausviillon tekoa käydään läpi toinen tarkistus-

lista, jossa varmistetaan, että tiimin jäsenet tuntevat toisensa ja ovat tietoisia omasta tehtävästään 

toimenpiteessä. Mahdollisten radiologisten kuvien esillä oleminen varmistetaan. Myös streriiliys ja 

laitteiden toiminta varmistetaan vielä tässä vaiheessa sekä varmistetaan, että taitokset ja instrumen-

tit on laskettu ja tarkka lukumäärä on tiedossa. Kolmannen kerran tarkistuslista käydään läpi leik-

kauksen lopussa, jolloin potilas on vielä salissa. Tarkistuslistassa käydään tässä vaiheessa läpi tehty 

toimenpide ja diagnoosi, instrumenttien, taitosten ja neulojen tarkistuslaskennat eli määrän täsmää-

minen aiemmin laskettuun määrään. Lisäksi käydään läpi mahdolliset laitteiden tai välineiden toimin-

nassa olleet ongelmat. (Karma ym. 2016, 20-21.) 

 

Yleisesti anestesia aloitetaan laittamalla valvontalaitteet, joita ovat happisaturaatiomittari, EKG- seu-

ranta eli elektrokardiografia, verenpainemittari, unensyvyysmittari ja relaksaatiomittari. Valvontalait-

teiden kiinnittämisen jälkeen potilas kanyloidaan. Relaksaatiomittaria ei kuitenkaan saa kytkeä 

päälle, ennen kuin potilas on nukutettu, koska laite mittaa relaksaatiota antamalla käteen pieniä 

sähköimpulsseja. (Karma ym. 2016, 74-81.)  

 

Ennen toimenpidettä leikkaussalissa tarkistetaan aloitusarvot vitaalielintoiminnoista, jotta nukutuk-

sen tai puudutuksen aikana mitattuja arvoja voidaan verrata alkuarvoihin. Tämä on erityisen tärkeää 

sen vuoksi, että tiedetään mihin vitaalielintoimintojen arvoihin toimenpiteen aikana pyritään. (Heikki-

nen ym. 2013, 40-41.) Jos leikkauksen aikana pulssi nousee ikänmukaisen viitearvon yli, voidaan 

siitä arvioida nukutuksen ja kipulääkityksen tasoa. (Jalanko 2017.)  

 

Yleisanestesian aikana anestesiahoitaja valvoo yhteistyössä anestesialääkärin kanssa potilaan elintoi-

mintoja eli hengitystä ja verenkiertoa. Lisäksi seurataan lämpötasapainoa, nestetasapainoa ja relak-

saatiota sekä unensyvyyttä. Tarvittaessa anestesiahoitaja antaa potilaalle lääkkeitä lääkärin ohjeen 

mukaan. (Karma ym. 2016, 123-134.) Seuraavassa taulukossa (taulukko 2) on tarkkailtavat elintoi-

minnot ja keinoja tarkkailuun. Elintoimintojen tarkkailusta kerrotaan laajemmin lasten anestesiahoi-

totyö osiossa. 
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Tarkkailtava kohde Keinot 

Hengitys Rintakehän liikkeiden seuranta, happisaturaa-

tion mittaus, hengitysäänet ja hengityskoneen 

asetukset sekä niiden toiminta. 

Verenkierto EKG- seuranta ja mahdollisten rytmihäiriöiden 

tunnistaminen, verenpaineen seuranta, sydä-

men lyöntitiheys ja rannesykkeen tunnustelu. 

Nestetasapaino Verenvuodon seuranta ja korvaaminen, arvioi-

daan potilaalle annettavien nesteiden määrää 

suhteessa elimistöstä poistuvaan nesteeseen, 

virtsanerityksen seuranta: normaali virtsaneri-

tyksen määrä 0.5-1ml/kg/tunti.  

Lämpötasapaino Lämmönmittaus toimenpiteen aikana, tarkkail-

laan ihonväriä ja tunnustellaan ihon kosteutta 

sekä lämpötilaa. Tarvittaessa lämmitetään po-

tilasta.  

Lihasrelaksaatio TOF- mittaus eli lihasrelaksaation seuranta, li-

hasrelaksaation kumoamisen jälkeen seurataan 

lihasvoiman palautumista.  

Unensyvyys ja kivun seuranta BIS ja Entropia mittareiden avulla unensyvyy-

den seuranta, kivun seuranta EKG-seurannan 

ja verenpaineseurannan avulla (verenpaineen 

ja sykkeen nousu voivat olla merkki potilaan 

kokemasta kivusta). 

TAULUKKO 2. Nukutetun potilaan tarkkailu. (Karma, ym. 2016, 123-134) 

 

Yleisanestesian lopetus aloitetaan, kun leikkaus alkaa olla valmis. Yleisanestesian ylläpitoon käytettä-

vien lääkkeiden anto lopetetaan täysin, tai vähennetään annostusta valmistellen potilasta heräämi-

seen. Näistä lääkkeistä puhutaan nimellä anesteetit. Lopetusta aloitettaessa lisäksi tulee tarkistaa 

relaksaation syvyys, jonka näyttää relaksaatiomittari. Kun potilaan relaksaatio on tarpeeksi hyvin 

poistunut (90%) ja toimenpide on loppunut, voidaan antaa relaksaation kumoamiseen käytettävä 

lääke ja aloittaa potilaan herättäminen. Jos relaksantin vasta-aine annetaan potilaalle ennen kuin 

relaksaatio on poistunut vähintään 90 %:sti, on jälkirelaksaation riski huomattavan suurentunut. 

Kun potilaan lihasvoima on palautunut eli relaksaatio kumoutunut, voidaan poistaa intubaatioputki 

eli ekstuboida potilas. Intubaatioputki tulee poistaa sisäänhengitysvaiheessa, koska tällöin äänirako 

on avoin. Jos intubaatioputki poistetaan suljettujen äänihuulten välistä voi potilaalle aiheutua komp-

likaationa yskänärsytystä tai laryngospasmi. (Niemi-Murola 2016.) Laryngospasmi on anatomisista 

syistä yleisempi lapsilla, kuin aikuisilla, joten työssä laryngospasmin esittely ja hoito on kerrottu lap-

sen hengityksen tarkkailu osuudessa. 
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3 LASTEN ANESTESIAHOITOTYÖ 

 

Lasten anestesiahoitotyö eroaa merkittävästi aikuisten anestesiahoitotyöstä. Lapsipotilaan hoidossa 

korostuu perheen mukaanottaminen hoitoon. Vanhemmat kaipaavat ohjausta, tukea ja tietoa toi-

menpiteestä. Anestesiahoitajan työssä tämä tarkoittaa esimerkiksi vanhempien tukemista ennen lap-

sen viemistä leikkaussaliin. Vanhemmat voivat pelätä toimenpidettä yhtä paljon kuin lapsikin ja sitä 

kautta vanhempien kokemat tunteet siirtyvät myös lapseen. Lasten anestesiahoitotyössä ammatti-

henkilön on kiinnitettävä erityistä huomiota omaan toimintaansa leikkaussalissa. Lasta pelottavat 

asiat voidaan muuttaa leikin kautta helpommin käsiteltäviksi. Asioiden kertominen etukäteen helpot-

taa lapsen pelkoa. Vanhemmat voivat olla halutessaan mukana leikkaussalissa lapsen nukahtami-

seen asti, mikäli siihen ei ole mitään lapsen turvallisuuteen tai lääketieteeseen liittyvää estettä. Lapsi 

voidaan nukuttaa esimerkiksi vanhemman syliin. Tärkeintä on luoda lapselle mahdollisimman positii-

vinen kokemus leikkauksesta, jolloin lapsen pelkotilat toimenpiteen jälkeen ovat vähäisemmät. 

(Heikkinen ym. 2013, 242-243.) 

 

Lasten anestesioissa anestesian päämuodot ovat samat kuin aikuistenkin anestesioissa eli 

yleisanestesia sekä puudutukset (Heikkinen ym. 2013, 255–258). Anestesiamenetelmän valintaan 

voi vaikuttaa lapsen omat toiveet tai vanhempien toiveet. Päätöksen anestesiamenetelmästä tekee 

anestesialääkäri. (Pouttu 2016.) 

 

3.1 Paasto ja Providextra juoma 

 

Ennen anestesiaa potilaan tulee olla syömättä ja juomatta eli paastota. Syynä leikkausta edeltävään 

paastoon on riski mahansisällön noususta ruokatorveen ja suuhun sekä pahimmassa tapauksessa 

keuhkoihin. Tässä tilanteessa käytetään termiä aspirointi. Paasto vähentää mahassa olevan sisällön 

määrää ja sen happamuutta ja tämän avulla saadaan minimoitua aspiraation riski. (Terveyskirjasto, 

2015.) Leikkaukseen menevän imeväisikäisen lapsen paastoaika on neljästä kuuteen tuntia. Lasta 

voidaan imettää viimeistään neljä tuntia ennen toimenpidettä. Kuitenkin äidinmaidonkorviketta, kiin-

teää ruokaa tai hedelmälihaa sisältäviä mehuja ei saa antaa kuutta tuntia ennen toimenpidettä. Vii-

meistään kaksi tuntia ennen toimenpidettä voi nauttia enintään desin verran vettä tai kirkasta me-

hua. Tämän jälkeen ei saa syödä mitään. (Asikainen ja Ruohoaho 2018.)  

 

Leikki- ja kouluikäisten lasten paastoaika on kuusi tuntia, poikkeuksena on esilääkkeenä toimiva Pro-

vidextra- lisäravinnejuoma, joka kuuluu nauttia kaksi tuntia ennen toimenpidettä. Juoman määrä on 

200 ml. Teini – ikäisten paasto- ohje on sama kuin kouluikäisillä ja aikuisilla. (Asikainen ym. 2018.) 

Paastoajat on esitetty seuraavalla sivulla taulukkoa hyödyntäen (taulukko 3). 
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Paastoaika Ruoka tai juoma 

6h Kiinteä ruoka, äidinmaidon korvike ja hedelmä-

lihaa sisältävät mehut 

4h Rintamaito 

2h Kirkkaat nesteet ja Providextra lisäravinne-

juoma 

2h Purukumi ja pastillit 

1h Vesi, lapset voivat juoda vettä n.75ml esilääk-

keen ottamisen yhteydessä. 

TAULUKKO 3. Paastoajat ennen toimenpidettä. (Heikkinen ym. 2013. 16-17) 

 

Providextra-juoma on hiilihydraattijuoma, joka kuuluu pre- ja postoperatiiviseen vaiheeseen. Tuot-

teen tarkoituksena on mahdollistaa lyhempi paastoaika (kaksi tuntia) sekä nopeuttaa ravinnon ottoa 

leikkauksen jälkeen. Lääkäri määrittelee potilaskohtaisesti tarpeen juoman käyttöön. Tuotteen 

kanssa on tärkeä kuitenkin huomioida vasta-aiheet, joita ovat alle yksi- vuotiaat lapset, alentunut 

tajunnantaso, oksentelu sekä okluusio eli suolitukostilanne. On myös tilanteita, joissa lääkärin kuu-

luu arvioida voiko potilaalle antaa tuotetta. Näitä tilanteita ovat traumapotilaat sekä päivystykselliset 

potilaat, diabetesta sairastavat potilaat, mahalaukun tyhjenemisen hidastuminen sekä mahakirurgi-

set potilaat. (Asikainen ym. 2018.) 

 

Leikkausaamuna sairaalaan tulevasta potilaasta käytetään termiä Leiko potilas. Tällöin potilas juo 

leikkausta edeltävänä iltana kotona kaksi pulloa lisäravinnejuomaa eli 400 millilitraa. Leikkauspäi-

vänä kaksi tuntia ennen toimenpidettä kuuluu juoda yksi pullo lisäravinnejuomaa eli 200 millilitraa. 

Jos potilas on sairaalassa ja tiedetään leikkauksen tulevan samana päivänä voidaan juomaa antaa 

yksi pullo kerrallaan kahden tunnin välein, kunnes potilas on saanut kaksi pullollista juomaa. Tässä 

on kuitenkin tärkeää muistaa kahden tunnin paastoaika. (Asikainen ym. 2018.) 

 

3.2 Lapsipotilaan kanylointi 

 

Kanyylilla tarkoitetaan lyhyttä muoviputkea. Kanyloiminen tarkoittaa kanyylin laittamista perifeeri-

seen laskimoon. (Heikkinen ym. 2013, 52-54.) Preoperatiivisessa vaiheessa lapsella kanylointikohta 

päätetään jo etukäteen ja lapselle tai vauvalle laitetaan topikaalinen puudutus eli pintapuudute 

suunniteltuun kanyloitavaan kohtaan. Yleensä puudutteena käytetään joko Emla voidetta tai -laasta-

ria. Emla- tuotteiden vaikuttavana aineena toimii lidokaiini ja prilokaiini. Puudute puuduttaa ihon pin-

nan hetkellisesti, jonka vuoksi ihon tuntoaistimus heikkenee, mutta paineen ja kosketuksen tunne 

säilyy. (Terveysportti 2017.) 

 

Pienillä vauvoilla yleisin kanylointikohta on pään alue tai kantapään alue, mutta kanylointikohta voi 

olla myös kyynärtaive tai kämmenselkä. Lähes poikkeuksetta lapsen kanyloinnista vastaa aneste-

sialääkäri. Topikaalisen puudutteen tarkoituksena on vähentää lapsen kiputuntemusta kanyloinnin 

aikana. Olli Vänttinen kirjoitti kirjoituksessaan (Vänttinen 2013) topikaalisen puudutteen haittavaiku-

tuksena olevan verisuonien huonompi näkyminen ja täten kanyloinnin hankaloituminen. Kuitenkin 
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toisessa lähteessä (Terveysportti 2017) on perusteltu Emla- tuotteiden voivan aiheuttaa ohimenevää 

ihon paksuuntumista, joka johtuu osittain ihon hydraatiosta eli kostumisesta laastarin alla. Iho kui-

tenkin ohenee 15 minuutin kuluessa tuotteen poistamisesta, jolloin kanylointi hieman helpottuu.  

 

Puudutus laitetaan vähintään 30 minuuttia ennen kanylointia. Kuitenkin puudutteen paras teho saa-

vutetaan 60 - 120 minuutin kohdalla, jolloin puudutteen vaikutus yltää ihon kerroksissa kolmeen mil-

limetriin asti. Maksimaalinen pitoaika Emla- tuotteelle vaihtelee lapsen iästä riippuen yhden ja neljän 

tunnin välillä. Kun on saavutettu puudutteen maksimaalinen pitoaika, on lääkkeen pitoisuus silloin 

korkeimmillaan lapsen maksassa. Lääkeaine kuitenkin vaikuttaa paikallisesti verenkiertoon, alueella 

johon lääkeainetta on annosteltu. (Terveysportti 2017.) 

 

3.3 Lapsipotilaan esilääkitys 

 

Esilääkkeen anto lapselle tapahtuu preoperatiivisessa vaiheessa. Lapsipotilaiden kohdalla esilääkkeen 

antaminen oikeaan aikaan on tärkeää, koska tällä on todettu olevan vaikutus postoperatiivisten seu-

raamusten esimerkiksi pelkotilojen ehkäisyssä. (Aantaa ja Manner 2001.) Esilääkkeen tarkoituksena 

on vähentää lapsen jännittyneisyyttä, ahdistuneisuutta ja pelokkuutta, jotka liittyvät tulevaan toi-

menpiteeseen ja eroon vanhemmista. (Asikainen 2018.) 

 

Esilääkeohjeistus koskee lapsipotilaita, jotka tulevat elektiivisesti eli suunnitellusti toimenpiteeseen ja 

joiden ASA- luokka on 1-2. Kun ASA-luokka on 3-4, niin anestesialääkäri antaa erillisen esilääkeoh-

jeen tilanteen mukaan. Jos kyseessä on päivystyksenä tehtävä toimenpide määrää esilääkkeen päi-

vystävä anestesialääkäri. Jokaisen lapsen kohdalla esilääkkeen tarve on yksilöllinen. Esilääke voidaan 

antaa yli puolivuotiaalle lapselle. Leikkaukseen valmisteleva hoitaja arvioi esilääkityksen tarpeen. 

Pääsääntöisesti esilääkkeenä lapsilla käytetään suun kautta annettavaa nestemäistä midatsolaamia, 

jonka vahvuus on 5mg/ml. Alle seitsemän- vuotiailla lapsilla annos on 0,5 mg/kg, kun taas yli seitse-

män- vuotiailla annos on 0,3 mg/kg. Suurin sallittu annos on 10 mg. Hoitavan anestesialääkärin oh-

jeistuksen mukaan voi käytössä olla tarvittaessa myös muita esilääkkeitä, joita ovat diatsepaami, s-

ketamiini ja dexmedetomidiini. Jotta esilääkkeellä saadaan toivottu vaikutus, tulee se antaa 20 - 30 

minuuttia ennen toimenpidettä. Esilääkkeen antamisen jälkeen lapsen tulee olla hoitajan valvon-

nassa. (Asikainen 2018.) 

 

3.4 Lapsen anatomian ja fysiologian huomiointi anestesiassa 

 

Lapsen anestesiologiassa on huomioitava anatomiset ja fysiologiset erityispiirteet. Lapsen koko vai-

kuttaa erityisesti käytettävään välineistöön. Vitaalielintoimintojen arvot lapsilla eroavat aikuisen vii-

tearvoista. Vitaalielintoiminnoista seurataan anestesian aikana hengitystä, verenkiertoa, lämmönsää-

telyä ja nestetasapainoa. (Heikkinen ym. 2013, 244-246.) 

 

3.4.1 Hengityksen tarkkailu 

 

Hengitystä tulee tarkkailla jatkuvasti leikkauksen aikana. Tarkkailtavia arvoja ovat: happeutus eli 

happisaturaatio, hengitysvolyymi, hengitysliikkeet, hengityskaasujen tarkkailu, hengitysfrekvenssi eli 
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taajuus (taulukko 4) ja verikaasujen tarkkailu otettavasta verinäytteestä. Lapsen normaali kertahen-

gitystilavuus on 6-8ml/kg. Hengityskaasuista tarkkaillaan mittauslaitteiden avulla sisään- ja uloshen-

gityksen virtausta ja kaasujen vaihtoa virtausantureilla. Lapsipotilaalla uloshengityksen hiilidioksidipi-

toisuuden tulisi olla 4.5-6. Happisaturaation viitearvot ovat kaikenikäisillä samat eli saturaation ala-

raja on 95%, ylärajaa ei periaattessa ole olemassakaan, koska saturaation suurin saavutettava arvo 

on 100%. Edellä mainittuja arvoja tarkkaillaan happisaturaatiomittarin ja hengityskoneen avulla. 

(Heikkinen ym. 2013, 26-30, 245.) Lisäksi seurataan rintakehän liikettä eli hengitysliikkeitä, hengi-

tysääniä, intubaatioputken ja hengitysletkuston tiiveyttä. Myös ihon, kynsien ja huulten väriä seura-

taan, jotta mahdollinen syanoottisuus eli hapenpuutteen aiheuttama sinisyys tunnistetaan sekä var-

mistutaan kudosten hapensaannista (Karma ym. 2016, 123). 

 

Ikä Vastasynty-

nyt 

Yli 30 päi-

vää 

5 vuotta 12 vuotta 18 vuotta 

Hengitys-

frekvenssi 

40-60 30 20 18 14 

 TAULUKKO 4. Iän mukainen hengitysfrekvenssi. (Heikkinen ym. 2013, 244) 

 

Nukutettu potilas intuboidaan eli potilaan avoin hengitystie varmistetaan intubaatioputken avulla, 

koska anesteetit ja lihasrelaksantit lamaavat potilaan oman hengityksen. Lapsipotilaan intubaatio 

eroaa aikuispotilaan intubaatiosta merkittävästi. Lapsen anatomia ja fyysiset ominaisuudet voivat 

hankaloittaa intubaatiota. Intubaatioputki voi helposti ohjautua liian syvälle, koska lapsen kieli on iso 

suun mittasuhteisiin verrattuna, lapsella voi olla heiluvia maitohampaita tai hammasraudat ja lapsen 

henkitorvi on lyhyt. Lapsipotilaalla voidaan käyttää kuffillisia tai kuffittomia intubaatioputkia (tau-

lukko 5). Intubaatiovälineitä esille ottaessa tulisi aina varata intubaatioon yhden koon isompi ja pie-

nempi putki kuin valitun intubaatioputken koko. Kuffillisen intubaatioputken kuffin toimivuus tulee 

varmistaa aina ennen intubaatiota täyttämällä kuffi ilmalla ja tyhjentämällä kuffi. Kuffi on toimiva, 

jos ilma pysyy sen sisällä. (Heikkinen ym. 2013, 249-250.) 

 

Ikä Kuffiton putki Kuffillinen putki 

Täysiaikainen vastasyntynyt 3.0-3.5 3.0 

3kk 4.0 3.5 

6kk 4.5 3.5-4.0 

1v 4.5 3.5-4.0 

2-3v 5.0-5.5 4.0-4.5 

4-5v 5.5 5.0 

6-10v 6.0-7.0 5.0-6.5 

 TAULUKKO 5. Intubaatioputken koko lapsella. (Heikkinen ym. 2013, 250) 

 

Lapsen hengitystä tarkkailtaessa ja hoitaessa, etenkin ekstubaatiovaiheessa tulee huomioida la-

ryngospasmin riski. (Karma ym. 2016, 123.) Lapsipotilaiden kohdalla ekstubaatio tapahtuu eri vai-

heessa kuin aikuispotilailla. Lapsilla ekstubaatio tapahtuu joko syvässä anestesiassa tai sitten, kun 
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lapsi on lähes hereillä. Jos lapsipotilaalle tehdään ekstubaatio silloin, kun anestesia on pinnallinen, 

on laryngospasmin riski suuri. On kuitenkin huomioitava, että ekstubaatio voi tapahtua vasta sitten, 

kun lapsen oma hengitys on käynnistynyt. (Rosenberg ym. 2014). Ekstubaatiossa riskinä on la-

ryngospasmi. Laryngospasmissa äänihuulet salpautuvat yhteen tukkien ilmatiet. Laryngospasmin 

tunnistamista vaikeuttaa sen samankaltaiset oireet paniikkikohtauksen ja astmakohtauksen kanssa. 

Nukutetun potilaan laryngospasmin tunnistaminen voi olla hankalaa. Liian voimakas ja äkillinen mas-

kiventilaatio voi aiheuttaa laryngospasmin, myös ekstubaatio voi olla syynä laryngospasmiin. Ennen 

anestesiaa tulisi myös huomioida, onko potilaalla sillä hetkellä, tai ollut viimeisen kahden – neljän 

viikon aikana ylähengitystieinfektioita. Ylähengitystieinfektioilla on todettu olevan altistava vaikutus 

muun muassa laryngospasmille. (Laryngospasmi: Käypähoito- suositus, 2014.) 

 

Laryngospasmin ratkaisevin hoito on positiivinen paineventilaatio. Lievissä tapauksissa lidokaiini 

1mg/kg laskimoon voi ratkaista tilanteen. Myös propofoli annostuksella 1mg/kg voi auttaa laryngos-

pasmissa. Jos laryngospasmi on voimakas, on lihasrelaksantti aiheellinen lääkitys siihen, kuitenkin 

ennen happikyllästeisyyden ja syketiheyden romahtamista. Pieni annos suksametasonia (0,2-1mg/kg 

i.v.) on tehokkain ja nopein laukaisemaan laryngospasmin. Spasmin lauetessa on tärkeää onnistua 

ventiloimaan ja happeuttamaan potilasta tehokkaasti, mutta rauhallisesti. Tämä harvoin vaatii kui-

tenkaan intubaatiota.  (Laryngospasmi: Käypähoito- suositus, 2014; Korppi, Rantala, Kröger ja Niini-

koski 2016.) 

 

3.4.2 Verenkierron tarkkailu 

 

Verenkiertoa ja sydämen toimintaa seurataan toimenpiteen aikana jatkuvasti. Tarkkailtavia arvoja 

ovat syke, sydämen rytmi, verenpaine ja verivolyymi eli veritilavuus. Tärkeintä verenpaineesta on 

seurata keskiverenpainetta eli MAP- arvoa. MAP- arvo lasketaan kaavalla (diastolinen verenpaine x 

2) + systolinen verenpaine : 3. Keskiverenpaine kertoo eri elinten perfuusiopaineista eli verenpai-

neesta elimessä. (Heikkinen ym. 2013, 40-50.) Verenpaineelle, keskiverenpaineelle sekä sykkeelle 

lääkäri määrittää potilaskohtaisesti ala- ja ylä hälytysrajat (taulukko 6) monitoriin eri ikäisten viitear-

vojen mukaisesti. Jos nämä arvot ylittyvät tai alittuvat leikkauksen aikana, monitori hälyttää ar-

voista. (Korppi, Rantala, Kröger ja Niinikoski 2016, 336-337.) 

 

Verenpainetta voidaan mitata noninvasiivisella mittarilla eli mansetin avulla tai invasiivisin keinoin eli 

arteriakanyylin kautta. Arteriakanyyli tarkoittaa valtimokanyylia, joka on eri asia kuin laskimokanyyli. 

Verenpaineseuranta tapahtuu arteriakanyylin kautta silloin, kun tarvitaan jatkuvaa verenpaineseu-

rantaa lääkärin määräyksestä. (Korppi ym. 2016, 311.) 
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Ikä: Arvo: Alaraja: Yläraja: 

6-12 kk: Syke 110 195 

 Systolinen verenpaine 50 105 

 MAP- arvo 40-50  

    

1-3 vuotiaat:  95 180 

  60 113 

  40-55  

    

4-10 vuotiaat:  55 120 

  60 120 

  50-55  

 TAULUKKO 6. Vitaaliarvojen hälytysrajat eri ikäisillä lapsilla. Mukaillen: (Heikkinen ym. 2013, 244) 

 

Kun tiedetään leikkauksen olevan vaativa tai potilaan ASA –luokan korkea, on hyvä seurata veren-

painetta jatkuvasti, arteriakanyylin eli valtimokanyylin avulla. Arteriakanyylin kautta saadaan reaaliai-

kaiset verenpainearvot, kun taas mansetilla noninvasiivisesti mitattuna arvot tulevat viiveellä. Arte-

riakanyylista voidaan myös ottaa harvinaisempia verikokeita, kuten laaja verenkuva, josta saadaan 

happoemästasapaino sekä ventilaation riittävyys. (Korppi ym. 2016, 311.) 

 

3.4.3 Arteriakanyyli 

 

Arteriakanyylin laittaa aina lääkäri, joka myös päättää kanyylin paikan. Yleisimpiä kanylointipaikkoja 

ovat arteria radialis, arteria ulnaris ranteesta, arteria tibialis posterior tai arteria dorsalis pedis jalka-

terästä. Nämä kanylointikohdat ovat todettu luotettavimmiksi, sillä nämä valtimot ovat hyvin yhteyk-

sissä toisiinsa, joten näillä valtimoilla on hyvä kollateraalikierto eli rinnakkaisverenkierto. Jos arte-

riakanyylin laittaa sen sijaan esimerkiksi arteria brachialikseen olkavarteen, on raajan verenkierto 

lähes yksin tämän valtimon varassa. Jos raajan väri huononee tai lämpötila alenee, eivät arteriaka-

nyylin tulokset ole enää luotettavia. Tällöin kanyyli on poistettava välittömästi. Vaikka imeväisikäisillä 

lapsilla voidaan laittaa laskimokanyyli pään laskimoon, niin arteriakanyyli voidaan laittaa pään valti-

moon vain yksittäisen verikokeen ottoa varten. Jos arteriakanyylin jättää pään valtimoon, tromboosi-

riski eli veritulppariski suurenee. Arteriakanyloinnissa tulisi käyttää aina kanyyleja, joissa ei ole lääk-

keenantokorkkia. Jos kuitenkin lääkekorkillisen kanyylin käyttöön päädytään, tulee arteriakanyyli 

merkata hyvin esimerkiksi tussilla, ettei arteriaan anneta lääke- tai nestehoitoa. (Korppi ym. 2016, 

311.)  

 

3.4.4 Lämpötasapaino 

 

Lämpötasapainosta on huolehdittava leikkauksen aikana. Lapsen normaali kehon lämpö on 36-37.5 

astetta. Lapsen kehon lämpötila laskee helposti leikkauksen aikana. (Heikkinen ym. 2013, 181-185.) 

Lämpötasapainon tarkkailu ja sen ylläpito on tärkeää leikkauksen aikana, koska tutkimuksissa (Ale-

xander, Duff, Edward, Gow, Giandinoto, Ralph, Stephenson ja Walker 2018) on todettu jo vähäisen 
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ydinlämmön laskun lisäävän riskiä sydäntapahtumiin sekä pidentävän anestesiasta ja leikkauksesta 

toipumiseen kuluvaa aikaa. Lisäksi leikkauksen aikana tapahtuvan ydinlämmön laskun on todettu 

kolminkertaistavan haavainfektion riskiä. (Karma ym. 2016, 131-133). Lapsen fysiologinen lämmön-

säätelykyky eroaa aikuisen lämmönsäätelystä. Lapsen iho on aikuisen ihoa ohuempi ja sen vuoksi 

lämmön haihtuminen on runsaampaa. Lapsen elimistö tarvitsee aikuista enemmän energiaa ja hap-

pea painokiloa kohden, josta johtuen lämmöntuottamiseen kuluu paljon aikuista enemmän energiaa 

ja happea. Lapsipotilaalla lämmönhukka ja hypotermia lisäävät hypoventilaatioriskiä ja apneariskiä. 

(Martikainen 2015.)  

 

Lämmönhukkaan vaikuttavat monet tekijät, joita ovat avonainen leikkausvaatetus, leikkaussalin il-

mastointi, potilaan paljastaminen leikkausta varten, laajat leikkaushaavat, joihinkin toimenpiteisiin 

liittyvä runsas huuhtelunesteiden käyttö sekä anesteettien käytöstä johtuva ääreisverenkierron avau-

tuminen eli vasodilataatio. Elimistö reagoi lämmönhukkaan lihasten värinällä. Lisäksi lämmönhukka 

aiheuttaa sykkeen nousua, hyperventilaatiota, rytmihäiriöitä sekä virtsanerityksen lisääntymistä. 

(Karma ym. 2016, 131-133.) 

 

Lämpötasapainosta huolehtiminen alkaa jo ennen leikkaussaliin siirtymistä. Ennen leikkaussaliin siir-

tymistä potilaalla voi olla käytössä lämpöpuku tai lämmitetty peitto. Leikkauksen aikana lämpötasa-

painosta huolehditaan monilla keinoilla. Käytössä on lämpöpatjoja, lämpöpeittoja, lämpöpuhallin ja 

avaruuslakana. Potilaan turhaa paljastamista vältetään eli toisin sanoen leikkauspeittelyt asetetaan 

mahdollisimman lähelle leikkausaluetta. Leikkauslakanan väliin jäävä ilma on tehokas lämmöneris-

tyskeino. Käytettävien infuusionesteiden lämmittäminen lämpökaapissa ennen niiden käyttöä ehkäi-

see lämmönhukkaa. Tarvittaessa neste voidaan laittaa potilaalle kulkemaan nesteenlämmittimen 

kautta. Tarvittaessa leikkaussalin lämpötilaa voidaan nostaa. (Karma ym. 2016, 131-133.) Lapsipoti-

laiden kohdalla lämpöä tulee seurata toimenpiteestä riippumatta aina. Lapsilla erityisesti pään suo-

jaaminen on tärkeää lämmönhukan estämiseksi, koska lapsen pää muodostaa suuren osan lapsen 

ihon pinta-alasta. (Heikkinen ym. 2013, 184, 245.) Lämmönseuranta voi tapahtua seuraamalla peri-

feeristä lämpöä tai ydinlämpöä. Perifeerinen lämpö mitataan iholta tai korvakäytävästä. Ydinlämpö 

voidaan mitata nenänielusta, ruokatorvesta, peräsuolesta tai virtsarakosta eli esimerkiksi katetrin 

juuressa olevan lämpöanturin kautta. Lämpötasapainossa on myös huomioitava hypertermian riski 

eli liiallista lämmittämistä tulee välttää. Etenkin kuumeista potilasta hoidettaessa hypertermian riski 

kasvaa. (Karma ym. 2016, 131-133.) 

 

3.4.5 Nestetasapaino 

 

Nestetasapainoa seurataan erityisesti leikkauksen aikana. Seurannassa täytyy huomioida lämpötila, 

virtsaneritys, verenvuodot sekä vatsan ja suolen sisältö. Virtsanerityksen seurannassa auttaa tuntidi-

ureesin mittaus. Leikkausta varten potilaalle on voitu laittaa kestokatetri, jonka avulla mittaus on 

hyvin spesifiä. Vauvoilla mitataan vaipan paino, jonka avulla saadaan selville virtsan määrä jonka 

vauva on erittänyt. Leikkauksen aikana virtsasta seurataan myös väriä ja laatua. Jos virtsa on tum-

maa lisätään nesteytystä. Verenvuotoa taas seurataan imulaitteen avulla. Imetty veri menee imulait-

teen säiliöön, jossa olevan mitta-asteikon avulla saadaan selville menetetyn veren määrä. Mahan ja 
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suolen sisällön menetykset huomioidaan nestetasapainon laskemisessa. (Heikkinen ym. 2013, 152-

153.) Toimenpiteen aikana täyttönesteenä käytetään Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Plas-

malyte- nimistä korvausliuosta, perusnesteenä toimii plasmalyte glucos eli glukoosikorvausliuos. Las-

ten nesteen perustarpeen määrät on osoitettu taulukossa alla (taulukko 7). Lapsilla käytetään hy-

poglykemia riskin vuoksi Plasmalyte- Glucos- nimistä korvausliuosta eli 5%:sta glukoosiliuosta. (Asi-

kainen ja Savikkomaa 2017.) 

 

Paino Nesteen perustarve 

Alle 10 kg 100 ml/kg/vrk 

10-20 kg 1000ml + 50ml/kg/vrk 

Yli 20 kg 1500ml + 20ml/kg/vrk 

TAULUKKO 7. Nesteen perustarve lapsilla. (Heikkinen ym. 2013, 247)  

 

Nestehoidon tavoitteena on ylläpitää elimistössä normaalia neste- ja elektrolyyttitasapainoa (elektro-

lyyttien viitearvot taulukko 8). Tämä mahdollistaa häiriöttömän aineenvaihdunnan kudoksissa. Ennen 

leikkausta ja anestesiaa on pyrittävä korjaamaan jo preoperatiivisesti syntyneet häiriöt neste- ja 

elektrolyyttitasapainossa. Elektrolyyttitasapainon häiriöistä merkittävimpiä ovat natrium- ja kaliumta-

sapainon häiriöt. (Heikkinen ym. 2013, 150-155.) Hyponatremian eli veren liian alhaisen natriumta-

sapainon oireita ovat väsymys, tajunnanhäiriöt, pahoinvointi ja oksentelu sekä lihasheikkous (Musta-

joki 2018). Puolestaan hypernatremian eli veren liian korkean natriumpitoisuuden oireina esiintyvät 

jano, limakalvojen kuivuus, sekavuus, muutokset tajunnassa ja kouristelu. Hypokalemiassa eli veren 

liian matalassa kaliumpitoisuudessa oireina ovat vaaralliset rytmihäiriöt, pahoinvointi ja jano. Hyper-

kalemiassa eli veren liian korkessa kaliumpitoisuudessa oireina ovat vaaralliset rytmihäiriöt, muutok-

set EKG:ssa eli sydänfilmissä sekä pahimmillaan kammiovärinä ja asystole eli sydänpysähdys. (Heik-

kinen ym. 2013, 150-155.)  
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Elektrolyytti Vuorokausiannos (mmol/kg) 

Natrium 2.0-4.0 

Kalium 1.0-3.0 

Kalsium 0.1-1.0 

Magnesium 0.1-0.7 

Fosfaatti 0.5-1.0 

TAULUKKO 8. Elektrolyyttien perustarve lapsilla. (Ashorn, Merras-Salmio, Strengell ja Tuokkola 

2014) 

 

Verenvuoto toimenpiteen aikana korvataan verituotteilla, joilla saadaan ylläpidettyä haluttu hemo-

globinitaso sekä kiertävä verivolyymi. Lapsen kohdalla kiertävän verivolyymin arviointi on vaikeam-

paa, siksi sitä tulisi korostuneesti tarkkailla ja laskea (taulukko 9).  Vastasyntyneellä jo viiden pro-

sentin menetys voi aiheuttaa verenkierron ongelmia. 10 prosentin verenvuoto korvataan kaksinker-

taisella määrällä infuusionestettä ja tästä suurempi vuoto korvataan punasoluilla sekä infuusiones-

teellä. Pienillä lapsilla verenvuoto voidaan korvata antamalla punasoluja sekä infuusionesteitä kerta-

annoksena ruiskulla. Vuototilanteessa tulee huomioida elimistön riittävän verivolyymin ylläpitäminen, 

veren hapankuljetuskyvyn ylläpitäminen eli veren hemoglobiini pitoisuuden tulee olla riittävän korkea 

sekä veren hyytymistekijöiden ylläpitäminen. (Heikkinen ym. 2013, 248.) 

 

Ikä Verivolyymi (ml)/kg 

Vastasyntynyt 80-90 

Leikki-ikäinen 80 

Murrosikäinen 70 

Ylipainoiset / isokokoiset lapset 65 

TAULUKKO 9. Lapsen verivolyymin laskeminen. (Heikkinen ym. 2013, 248) 

 

3.4.6 Verensokerin seuranta toimenpiteen aikana 

 

Lapsipotilailla verensokerin seuranta toimenpiteen aikana tapahtuu 0,5 – 1 tunnin välein ja tarvitta-

essa useamminkin. Hypoglykemia syntyy herkästi, koska lapsilla glykogeenivarastot ovat pienet. Hy-

poglykemian ensioireiden havaitseminen anestesoidulta tai vahvasti sedatoidulta potilaalta on mah-

dotonta, ja myös laajan puudutuksen saaneelta oireet jäävät helposti huomaamatta ja reagoimatta. 

Sympaattisen hermoston oireet voivat olla myös vähäisiä tai estyneitä jos käytössä on leikkauksen 

aikana beetasalpaajaa. Seuranta tapahtuu aikuisten anestesioiden ohjeen mukaan, joko liuskatestinä 

tai verikokein. Hyperglykemiaa on yhtä tärkeä hoitaa, kuin hypoglykemiaakin. Tutkimuksilla on osoi-

tettu, että selvä hyperglykemia leikkauksen aikana lisää leikkauskomplikaatioiden määrää, kuten in-

fektioriskiä leikkauksen jälkeen. Leikkauksen aikainen hypoglykemia taas lisää riskiä happo-emäs 

tasapainon järkkymiselle ja täten elimistön pettämiselle ja anestesiasta heräämisen pitkittymiselle. 

Siksi pyritään tarkkaan plasman glukoosipitoisuuden säätämiseen. Tavoitetaso glukoosipitoisuudelle 

on 6,0 – 10,0 mmol/l. (Mäkijärvi, Harjola, Päivä, Valli ja Vaula 2016.) 
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Lapsille annetaan nesteenä 5-prosenttista glukoosiliuosta lasten nesteohjeiden mukaisesti. Insuliini-

hoito on aiheellista, jos verensokeri ylittää 10,0 mmol/l. Hoito toteutetaan pitkävaikutteisen ja pi-

kainsuliinin (ateriainsuliini) yhdistelmällä. Käytännössä nukutuksesta vastaava lääkäri antaa ohjeet 

verensokerin hoidosta intraoperatiivisessa vaiheessa. Insuliinihoito voidaan toteuttaa s.c. eli ihonalai-

sena pistoksena tai infusoimalla i.v. eli laskimonsisäistä reittiä pitkin. Anestesiahoitaja ennakoi hy-

poglykemian ja hyperglykemian mahdollisuutta seuraamalla verensokeritasapainoa ja reagoi siihen 

leikkausyksikön ohjeiden mukaisesti. (Rosenberg ym. 2014.) 

 

Glukoosi-insuliini-infuusioilla glukoositasapaino voidaan hallita turvallisesti ja tasaisesti kaikenlaisissa 

potilaiden leikkauksissa, mutta erityisesti niiden käyttö on perusteltua diabeetikoilla, joiden glukoosi-

tasapaino on huono tai kyseessä on suuri leikkaus. Glukoosi-insuliini-infuusioiden käyttöön on varau-

duttava pienissäkin leikkauksissa, mikäli potilas ei voi ottaa ravintoa välittömästi leikkauksen jälkeen. 

(Mäkijärvi, Harjola, Päivä, Valli ja Vaula 2016.) 

 

Glukoosi ja insuliini-infuusio annetaan samaan kanyyliin erillisiä infuusiolinjoja pitkin, toisistaan eril-

lään ja turvallisuussyistä takaiskuventtiileitä käyttäen. 5-prosenttista glukoosi-infuusiota annostellaan 

90 ml/tunti ja insuliini-infuusio, jonka vahvuus on 1,0 yks/ml, annostellaan infuusioautomaatilla tai 

ruiskupumpulla laskimoon. Insuliini-infuusio tehdään lisäämällä puolet vuorokautisesta insuliinian-

noksesta lyhytvaikutteisena 500 ml:aan 0,9 prosenttiseen NaCl liuokseen. Tämä infusoidaan 0,5 

ml/min. Insuliini-infuusion antonopeus riippuu verensokerista ja sitä säädetään sen mukaan.  Insulii-

nin antonopeus (yksikkö/tunti) lasketaan normaalitilanteessa jakamalla verensokeri (mmol/l) kuu-

della. Potilaasta johtuvat yksilölliset tekijät, kuten lihavuus, kortikosteroidien käyttö ja infektiot saat-

tavat nostaa verensokeria, jolloin verensokeri jaetaan neljällä, kun lasketaan tiputusnopeutta. Leik-

kauksen aikana seurataan plasman kaliumtasoa (P-k) kahden tunnin välein infuusion ajan. Jos ka-

lium arvo on tai laskee potilaan iänmukaisen viitearvon rajan alle, lisätään KCI-konsentraattia, eli 

kaliumia esimerkiksi 10 mmol/500 ml. Lääkäri määrää annostuksen potilaskohtaisesti. (Rosenberg 

ym.  2014.) Glukoosi- insuliini-kalium infuusiota kutsutaan GIK- infuusioksi. Kalium infuusiota anne-

taan tarpeen mukaan. Infuusion ja leikkauksen aikana seurataan kaliumtasoa, koska seerumin ka-

liumpitoisuus voi laskea merkittävästi, kun käytetään glukoosin ja insuliinin samanaikaista infuusiota 

(Heikkinen ym. 2013, 285). 

 

3.4.7 Lapsen aineenvaihdunta 

 

Lapsen aineenvaihdunnalla on suuri vaikutus lapsille toteutettavaan lääkehoitoon. Lapsen metabolia 

eli aineenvaihdunta vaikuttaa annettavaan lääkemäärään. (Hoppu 2016.) Lääkehoitoa toteuttavan 

henkilön on tiedettävä lääkkeen vaiheet elimistössä. Farmakokinetiikka eli lääkkeen eri vaiheet eli-

mistössä ovat imeytyminen, jakautuminen ja eliminaatio. Jotta lääke vaikuttaa, sen täytyy päästä 

riittävän suurena pitoisuutena vaikutuspaikkaan. Imeytymisessä lääkeaineen on läpäistävä ympäris-

tön ja elimistön välinen rajapinta, jotta se pääsee vaikutuspaikkaansa. Parenteraalisesti eli ruuansu-

latuskanavan ulkopuolelle annettu antotapa tarkoittaa esimerkiksi suonensisäisesti annettua lää-

kettä. Kun halutaan, että lääkkeen vaikutus alkaa nopeasti, on suonensisäinen lääkkeenanto sopiva 

vaihtoehto. Jakautumisvaiheessa lääkeaine on imeytynyt ja se leviää verenkierron mukana kaikkialle 



         

         20 (52) 

elimistöön. Kudoksiin siirtymisissä tärkeintä on, että lääke läpäisee solukalvot. Eliminaatiossa eli 

lääkkeen poistumisessa elimistöstä on kaksi reittiä. Osa lääkkeistä poistuu elimistöstä sellaisenaan 

munuaisten kautta erittymällä virtsaan. Systeemiverenkierrossa olevat lääkkeet metaboloituvat lähes 

kokonaan maksassa. Osa lääkeaineista on kuitenkin rasvaliukoisia ja ne eivät pääse poistumaan eli-

mistöstä sellaisenaan. Tällaiset lääkeaineet muokkaantuvat aineenvaihdunnallisissa reaktioissa ja sen 

jälkeen poistuvat elimistöstä. (Hakkola ja Turpeinen 2017.) Yksi tärkeimmistä huomioitavista asioista 

on lapsen elimistön vaikutus lääkkeen eliminaatioon eli poistumiseen elimistöstä. Lapsen elimistön 

eliminaatiokyky on hitainta heti syntymän jälkeen. Tämän jälkeen eliminaatiokyky alkaa kehittyä ja 

on 1-2 ikävuoden iässä jo aikuisen tasolla. Kahden ikävuoden jälkeen noin kaksi vuotta eteenpäin 

eliminaatiokyky on keskimäärin suurempi kuin aikuisella. Eliminaatiokyky palaa aikuisen tasolle seu-

raten murrosikäkehitystä. Lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvät erityispiirteet ja vaikutukset on 

huomoitava valitessa lääkettä ja sen annosta. Myös lääkkeen eliminaatioreitillä on vaikutus eliminaa-

tion nopeuteen elimistössä. (Hoppu 2016.) 

 

3.5 Puudutukset lapsilla 

 

Puudutuksia on käytetty anestesiamuotona aikuisilla ja lapsilla jo yli sadan vuoden ajan. Etenkin spi-

naalipuudutuksen käyttö anestesian yhteydessä on yleistynyt jatkuvasti vastasyntyneillä ja kaiken-

ikäisillä lapsilla. Kokin, Lampugnanin ja Puncuhin tekemässä tutkimuksessa päädyttiin johtopäätök-

seen, että spinaali puudutus anestesiamuotona on hyvin turvallinen vaihtoehto, ja siitä seuranneiden 

vakavien komplikaatioiden riski on pieni. (Puncuh, Lampugnani ja Kokki 2004.)  Erilaisia leikkauksia 

voidaan toteuttaa leikattavasta paikasta riippuen erilaisilla puudutuksilla, kuten epiduraali-, spinaali- 

sekä paikallispuudutuksena. Lapsen kohdalla puudutukset tulee aina hoitaa sedatoituna. (Heikkinen 

ym. 2013, 87-90.) Tähän syynä on se, että lapset kokevat puudutuksen laiton sekä toimenpiteessä 

olon puudutettuna epämiellyttäväksi. Tämän takia usein lapsien kohdalla puudutteen ja yleisaneste-

sian yhtäaikainen käyttö on sopivin vaihtoehto. Tällöin yleisanestesia on kevyempi ja toipuminen 

toimenpiteestä on nopeampaa. (Pouttu 2016.)  

 

Puudutus on yksi käytettävistä anestesiamuodoista. Jos lapsi on toimenpiteessä puudutettuna ja he-

reillä, eroaa tarkkailu yleisanestesian aikaisesta tarkkailusta. Puudutuksen haittavaikutuksena voi olla 

liian korkea puutuminen, tämä tarkoittaa sitä, että puudute leviää kehossa liian ylös ja vaikeuttaa 

hengitystä. Tästä johtuen myös puudutetulla potilaalla on tärkeää seurata hengitystä mittaamalla 

happisaturaatiota ja seuraamalla silmämääräisesti hengitystekniikkaa, rintakehän liikkuvuutta, apu-

hengityslihasten käyttöä ja hengitysfrekvenssiä. Puuduteaine aiheuttaa verenpaineen laskua. Tämä 

reaktio johtuu puuduteaineen aiheuttamasta laskimoiden laajenemisesta. Tästä johtuen EKG- ja ve-

renpaineseuranta tulee olla jatkuvaa myös puudutetulla potilaalla. Puudutuksen vaikuttavuutta ja 

potilaan kiputuntemuksia on seurattava koko toimenpiteen ajan, koska puudutuksen teho voi alkaa 

heiketä jo kesken toimenpiteen. Myös lämmönseuranta puudutetulla potilaalla on tärkeää, jotta saa-

daan säilytettyä kehon normaali lämpötila myös leikkauksen aikana. Myös potilaan psyykkinen tuki 

on yksi tärkeä osa-alue puudutetun potilaan hoitoa. On hyvä kertoa potilaalle toimenpiteen erityis-

piirteistä, esimerkiksi mahdollisista toimenpiteeseen liittyvistä äänistä, jotta potilas ei turhaan säi-

kähdä tilannetta tai ääniä. Psyykkistä vointia voi tarkkailla potilaan olemuksesta ja keskustelun 
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avulla. Jos potilaan vointi heikkenee joltakin osa-alueelta kesken toimenpiteen, voidaan potilaan 

anestesiamuoto muuttaa yleisanestesiaksi kesken toimenpiteen. Tästä johtuen myös puudutetun 

potilaan on noudatettava aiemmin mainittuja paasto-ohjeita. (Karma ym. 2016, 94-95, 134-136.) 

 

Puuduteaineina lapsilla käytetään Lidokaiinia, Lidokaiini cum adrenaliinia, ropivakaiinia ja levobupiva-

kaiinia. Antomäärän määrittelee lääkäri potilaskohtaisesti. Puuduttamisen hoitaa aina lääkäri. (Asi-

kainen ym. 2017.) 
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4 LAPSEN ANESTESIAN LÄÄKEHOITO 

 

Tässä opinnäytetyössä ja liitteenä olevassa oppaassa on käytetty Kuopion yliopistollisen sairaalan 

lääkehoidon ohjeistuksia ja mainitsemme myös ohjeissa määritellyt yleisimmät lääkepitoisuudet. 

Käytännössä lääkäri aina määrää tarkat lääkemääräykset. 

 

Induktiossa eli anestesian aloituksessa lääkkeen antojärjestys on avainasemassa. Induktion lääkkeen 

antojärjestys on sedatiivi (midatsolaami, aiheuttaa amnesiaa sekä voi aiheuttaa sekavuutta, vaikut-

taa muistiin), analgeetti (fentanyyli, kipulääke), anesteetti (propofoli tai tarvittaessa jokin muu, jos 

propofolin käytölle vasta-aiheita, nukutuslääke) ja viimeisenä lihasrelaksantti (rokuroni, lihasrelak-

saatio). Leikkauksen jälkeinen kivunhoito alkaa jo leikkaussalissa toimenpiteen päätyttyä. Ennen he-

rätystä on pyrittävä siihen, että kivut ovat mahdollisimman vähäiset potilaan herätessä. Aneste-

sialääkäri määrittää kipulääkityksen myös postoperatiiviseen vaiheeseen. Leikkauksen jälkeisenä ki-

pulääkityksenä käytetään tilanteen mukaan parasetamolia, ibuprofeiinia, naprokseenia tai tarvitta-

essa opioidia. Kipulääkkeen antoreitti määritellään tilanteen mukaan potilaskohtaisesti. (Asikainen 

ym. 2017.) 

 

4.1 Sedatiivit 

 

Midatsolaamia käytetään esilääkkeenä, mutta myös induktiovaiheessa tarvittaessa. Annosteluohje 

midatsolaamille induktiovaiheessa on 0.05-0.1 mg/kg. (Asikainen ym. 2017.) Midatsolaami aiheuttaa 

amnesiaa. (Heikkinen ym. 2013, 115). 

 

4.2 Anesteetit 

 

Anestesiassa käytetään inhaloitavia sekä suonensisäisiä anesteetteja, joskus molempia yhdessä. 

Anestesialääkäri päättää potilaskohtaisesti toimenpiteessä käytettävät anesteetit, myös toimenpide 

vaikuttaa käytetettävän anesteetin valinnassa. (Heikkinen ym. 2013, 81-83.) 

 

4.2.1 Inhaloitavat anesteetit 

 

Sevofluraani on ollut Suomessa anestesiakaasuna käytössä jo vuodesta 1996 lähtien. Sitä käytetään 

eniten lasten anestesiologiassa sen hyvistä induktio-ominaisuuksista johtuen. (Manner 2001.) Sevo-

fluraani anesteettina voi kuitenkin aiheuttaa lapsella ekskitaatiota sekä agitaatiota. Ekskitaatio tar-

koittaa kiihotusoireita, joissa pulssin, verenpaineen ja hengitystaajuuden arvot nousevat sekä lihas-

jäykkyyttä voi myös esiintyä. Nämä oireet voivat ilmetä induktio vaiheessa, mutta häviävät heti unen 

syventyessä. Agitaatio tarkoittaa pahoinvointia. Agitaatiota yleensä esiintyy heräämisvaiheessa. Sel-

keää syytä ei ole kuitenkaan vaikutuksille löydetty. (Taivainen 2001.) Sevofluraanin käytössä etuina 

ovat nopea anestesian alku, sekä nopea herääminen anestesian jälkeen, sevofluraani myös tuoksuu 

miellyttävältä ja on sen vuoksi sopiva anesteetti inhalaation aloitukseen. Käytön haittavaikutuksina 

voivat olla verenpaineen lasku, EKG-muutokset, kouristelu, hengityslama sekä postoperatiivinen pa-

hoinvointi. (Heikkinen ym. 2013, 112-113.) 
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Desfluraani on toinen yleisimmin käytetty inhalaatioanesteetti. Desfluraania käytetään anestesian 

ylläpidossa. Anestesian aloitukseen desfluraani ei niinkään sovellu pistävän hajunsa vuoksi. (Heikki-

nen ym. 2013, 113.) Duodecimin lääketietokannassa mainitaan, että Desfluraania ei saa käyttää lap-

silla inhalaatioanestesian aloituksessa eli induktiossa. Desfluraani aiheuttaa lapsille useimmissa ta-

pauksissa yskää, apneaa, hengityksen pidätystä sekä laryngospasmeja. (Terveysportti 2018.) Sevo-

fluraanin tavoin myös Desfluraanin käytön etuina ovat anestesian nopea alku sekä nopea heräämi-

nen. Desfluraanin mahdollisia haittavaikutuksia ovat hengitysteiden ärsytys, yskä, lihasrelaksanttien 

vaikutuksen tehostuminen, verenpaineen lasku sekä suurilla annostuksilla verenpaineen ja pulssin 

nouseminen. (Heikkinen ym. 2013, 113.) 

 

4.2.2 Suonensisäiset anesteetit 

 

Yleisimmin käytetty laskimoanesteetti on propofoli. Lisäksi käytössä on myös muita laskimoanesteet-

teja, joista yleisimpiä ovat tiopentaali, ketamiini ja etomidaatti. Yleisesti anesteeteilla on laskeva vai-

kutus verenpaineisiin, tämän vuoksi potilaan verenpaineiden ja syketason, sekä sydämen rytmin 

seuranta anestesian aikana on tärkeää. Vaikka leikkauksen aikana potilas pysyisi normovoleemisena, 

voivat annettavat lääkkeet aiheuttaa normovoleemista hypotensiota eli alhaisia verenpaineita, mutta 

kiertävä verimäärä on kuitenkin normaalivolyyminen. (Heikkinen ym. 2013, 111.) 

  

Propofolin annosteluohje on 2-4 mg/kg. Jos propofolin käytölle on vasta-aiheita, käytetään anesteet-

tina tiopentaalia, annosteluohjeena 3-8 mg/kg. Vasta- aiheita propofolin käytölle ovat esimerkiksi 

yliherkkyys soijalle ja maapähkinälle. (Asikainen ym. 2017.) Kansainvälisessä tutkimuksessa (Kang, 

Song, Lee, Hur, Kim ja Kim 2015) tutkittiin propofolin vaikutusta verenkierrossa 3-7- vuotiailla lap-

silla. Tutkimuksessa annettiin propofolia 2mg/kg ilman esilääkitystä. Lapsilta otettiin EKG ennen ja 

jälkeen propofolin annon. EKG käyrästä todettiin propofolilla olevan pulssia ja verenpainetta alen-

tava vaikutus. Vaikutus kuitenkin korjaantui nopeammin kuin aikuisilla, joka selittyy lapsen nopeam-

malla metabolialla. Propofolin käytössä on huomioitava, että lääke aiheuttaa kipua injektiokohdassa, 

tällä tarkoitetaan siis muun muassa kirvelyä verisuonessa. (Heikkinen ym. 2013, 112.) 

 

Tiopentaali on laskimoanesteetti, jota käytetään yleisimmin silloin, kun propofolin käytölle on jokin 

vasta-aihe. Tiopentaalin käytössä tulee huomoida, että lääkkeenantoa valtimoon ja laskimon ulko-

puolelle on vältettävä ehdottomasti, lääke voi aiheuttaa vaikeaa kudosnekroosia. Tiopentaalin käy-

tössä on huomoitava, että vaikeutunut astma on vasta-aihe lääkkeen käytölle. (Terveysportti 2018.) 

 

4.3 Analgeetit 

 

Yleisimpänä analgeettina eli kipulääkkeenä käytetään toimenpiteen aikana fentanyylia, joka on opi-

oidi eli se vaikuttaa keskushermoston kautta. Fentanyylin annosteluohje on 1-3 ug/kg (Asikainen 

ym. 2017.) Myös muita kipulääkkeitä voidaan käyttää lääkärin määräyksen mukaan. Muita käytössä 

olevia lääkkeitä ovat muut opioidit kuten oksikodoni, tramadoli, morfiini, kodeiini, buprenorfiini, peti-

diini ja metadoni sekä tulehduskipulääkkeet kuten ibuprofeeni, ketoprofeeni ja naprokseeni. Lisäksi 
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tyypillisesti lapsilla käytettävä kipulääke on parasetamoli. (Pouttu 2016.) Lääkäri määrää lääkkeen 

potilaalle toimenpiteen ja käyttöaiheen mukaan (Heikkinen ym. 2013, 116-120). 

 
4.4 Relaksantit ja sen vaikutuksen kumoavat lääkeaineet 

 

Lihasrelaksanteista yleisin on rokuroni, jonka annosteluohje on 0.6-1 mg/kg (Asikainen ym. 2017). 

Lihasrelaksantin tarkoituksena on lamaannuttaa poikkijuovaiset tahdonalaiset lihakset, myös hengi-

tyslihakset. Relaksantti estää hermo-lihasliitoksessa olevan välittäjäaineen asetyylikoliinin toiminnan. 

Lihasrelaksanttien tarve riippuu leikkauksen luonteesta. Relaksanttien tarkoituksena on helpottaa 

kirurgista toimenpidettä, jos lihasjänteys häiritsee sitä. Relaksantteja käytetään myös helpottamaan 

intubaatiota ja estämään intubaatioputken aiheuttamaa ärsytystä. (Karma ym. 2016, 88.) 

 

Glycostigmin eli neostigmiini on niin sanotusti relaksantin vastavaikuttaja, eli lääkettä käytetään, kun 

halutaan kumota relaksantin vaikutus, yleisimmin toimenpiteen loputtua. (Terveysportti 2018.) Hait-

tavaikutuksina lääke voi aiheuttaa pulssin laskua sekä rytmihäiriöitä ja altistaa bronkospasmille 

(Heikkinen ym. 2013, 122). 

 

Bridionia eli sugammadeksia käytetään juuri rokuronilla aikaansaadun relaksaation kumoamiseksi 

(Heikkinen ym. 2013, 122). Bridionin käytössä on huomioitava, että lääkkeen vaikutus kestää 24 

tuntia. Eli jos potilas tarvitsee 24 tunnin sisällä Bridionin annosta esimerkiksi uuden leikkauksen ta-

kia, on käytettävä Rokuronin sijaan toista relaksanttia. (Pharmaca Fennica 2018.) 

 

4.5 Muut käytettävät lääkkeet 

 

Jos potilaan syketaajuus laskee liian alhaiseksi, tarvittaessa voidaan toimenpiteen aikana käyttää 

atropiinia, eli sykettä nostavaa lääkettä. Atropiinin annosteluohje lapsilla on 10 ug (mikrogram-

maa)/lapsen painokiloa kohden. (Vänttinen 2013, 13 -18; Asikainen ym. 2017.) Normovoleemisen 

hypotension hoitoon voidaan toimenpiteen aikana käyttää etilefriinia, joka nostaa verenpainetta. 

Lapsilla etilefriinin annosteluohje on 2-10 mg riippuen lapsen iästä (Terveysportti 2018). Fenyyliefrii-

nia voidaan myös käyttää yleisanestesiassa hypotension hoitoon. Lääke voi aiheuttaa haittavaikutuk-

sina päänsärkyä, rytmihäiriöitä, bradykardiaa eli sydämen hidaslyöntisyyttä, hypertensiota ja pahoin-

vointia. (Terveysportti 2018.) 
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5 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE 

 

Toiminnallisella opinnäytetyöllä on yleensä toimeksiantaja, kuten meidän tapauksessa Kuopion yli-

opistollisen sairaalan aistinelin- ja pehmytosakirurgian leikkausyksikkö. Toteutustapana voi olla koh-

deryhmän mukaan esimerkiksi kirja, opas, kehittämissuunnitelma tai jokin muu tuotos tai tuote. Mei-

dän tuotoksemme on perehdytysopas. (Lumme, Leinonen, Leino, Falenius ja Sunqvist 2006.) 

 

Työn tarkoituksena oli lasten anestesioiden perehdytysoppaan tuottaminen leikkausyksikköön. Ta-

voitteena oli kehittää ja ohjeistaa leikkausyksikön uusien työntekijöiden perehdytystä lasten aneste-

sioihin liittyen ja antaa hyvät lähtökohdat käytännön työhön.  

 

Selkeyden oppaaseen tuo sen ulkoasu. Tekstin kirjoitustyyli, tekstissä käytetty ammattisanasto sekä 

kieliasu tekevät oppaasta helppolukuisen ja selkeän. Kohderyhmä ohjaa oppaan sisällön rakentu-

mista ja aihetta sekä vaikuttaa myös oppaan kieliasuun. (Nummi ja Järvi 2012.) Selkeästi tehty kap-

palejako helpottaa oppaan lukemista ja ymmärtämistä. Joissakin tapauksissa luettelointi on yhte-

näistä tekstiä parempi vaihtoehto, esimerkiksi välineistö ja lääkkeet luetteloiden. Perehtyminen asi-

aan sujuu helpommin, kun luettava tieto on selkeää ja yksinkertaista, aiheeseen liittyvää, eikä sisällä 

ylimääräistä ja epäolennaista tietoa. Toteutimme perehdytysoppaasta parhaalla mahdollisella tavalla 

leikkausyksikön tarvetta vastaavan sekä helppolukuisen, havainnollistavan ja selkokielisen. (Hyväri-

nen 2005.) 

 

Tarve perehdysoppaalle oli tunnistettu osastolla ja opas oli tarkoitettu ottaa heti käyttöönotettavaksi 

sen valmistuessa. Oppaan avulla uusien työntekijöiden perehdyttäminen on samanlaatuista riippu-

matta siitä, kuka hoitajista on perehdyttämisvuorossa. Opas ohjaa perehtyjää työn eri vaiheissa ja 

toimiii samalla hyvänä muistilistana asioista, jotka uuden työntekijän on tärkeä muistaa työssä. Opas 

auttaa uutta työntekijää omaksumaan osaston hoitokäytännöt ja varmistaa, että hyvän hoidon kan-

nalta olennaiset asiat on huomioitu hoitotyössä. Opas toimii myös hyvänä apuvälineenä kerrata asi-

oita esimerkiki pitkän poissaolon jälkeen. 

 

Opinnäytetyöprosessi on antanut meille opinnäytetyön tekijöille mahdollisuuden perehtyä syvemmin 

lasten anestesiahoitotyöhön ja päästä tekemään yhteistyötä Kuopion yliopistollisen sairaalan leik-

kausyksikön hoitohenkilökunnan kanssa. Yhteistyön kautta saimme konkreettisesti nähdä oman ke-

hittämistyön merkityksen yksikölle. 
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6 TYÖN TOTEUTUS 

 

Työ toteutettiin kehittämistyönä Kuopion yliopistollisen sairaalan aistinelin- ja pehmytosakirurgian 

leikkausyksikölle. Opinnäytetyön toteutus aloitettiin yhteydenotolla Aisitinelin- ja pehmytosakirurgian 

leikkausyksikön osastonhoitajaan ja yksiköstä nimettiin lasten anestesiapuolen vastuuhoitajat. Leik-

kausyksikössä ei ollut vielä tuotettu lastenanestesioihin liittyvää perehdytysopasta. Yksiköstä löytyy 

yleinen perehdytysopas, jonka liitteenä on yksittäisiä ohjeistuksia lasten anestesioihin.  

 

Työ toteutettiin tiiviissä yhteistyössä ohjaavan opettajan ja yksikön vastuuhoitajien kanssa. Työsken-

tely tapahtui parityöskentelynä sekä yksilötyöskentelynä. Yhteydenpito oli tiivistä. Opinnäytetyö 

koottiin aloittamalla kokoamaan teoriasisält, jonka pohjalta oppaan sisältö muodostui. Työstä pyy-

dettiin tasaisin väliajoin kommentteja ja kehittämisehdotuksia ohjaavalta opettajalta sekä vastuuhoi-

tajilta. Kysyimme myös Kuopion yliopistollisen sairaalan kliinisen hoitotyön opettajan kommentteja 

työstä. Kommentit olivat hyvin samankaltaisia, teoriaosuuden hiomiseen liittyen. Näkemyseroja 

työstä ei ollut kovin paljon. Sisältö rakentui yksikön tarpeiden mukaan. Selkeä ja tasaisin väliajoin 

saatu ohjaus auttoi viemään opinnäyteprosessia eteenpäin ja työn valmiiksi saamiseen. Yksiköltä työ 

sai hyvää palautetta. Opas on suoraan hyödynnettävissä käytännön työhön. Ongelmakohdaksi keh-

keytyi työn editoinnin luvat. Asia ratkesi niin, että Kuopion yliopistollinen sairaala hyödyntää työ-

tämme niin, että he tuottavat uuden oppaan, kun lääke-, neste- tai hoito-ohjeistukset vaihtuvat.  

 

Yhtenä ongelmakohtana opinnäytteen sisällön työstämisessä oli laajan aiheen jakaminen pienempiin 

osa-alueisiin keskittyen selkeästi tietoperustaan ja tutkittuun tietoon. Saimme ohjaavalta opettajalta 

sisällysluettelon hahmottelemiseen hyviä neuvoja. Tämän avulla saimme laajan kokonaisuuden jä-

senneltyä selkeään ja helppolukuiseen muotoon. Kun sisältö oli jäsenneltyä, pystyimme selkeämmin 

hahmottamaan kokonaisuuden opinnäytetyöstä ja havaitsemaan mikä osa-alue tarvitsee vielä lisää 

teoriatietoa. Pyrimme taulukoiden avulla saamaan kokonaisuudesta selkeän ja nopealukuisen.  

 

Oppaan sisällön tuottamisessa oli tärkeää tiedostaa jatkuvasti, että opas on tulossa ammattilaisille 

käyttöön. Meidän tuli huomioida, että kohderyhmänä on jo yksikössä olevat valmiit sairaanhoitajat, 

jotka ovat jo työskennelleet yksikössä aikuisten anestesioiden puolella. Tämän takia meidän tuli kiin-

nittää erityisesti huomioita lasten hoitotyöhön ja sen erityispiirteisiin näyttöön perustuvassa hoito-

työssä.   
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7 POHDINTA 

 

Lasten anestesiahoitotyö poikkeaa aikuisten anestesiahoitotyöstä usella tavalla. Lasten kohdalla on 

erityisesti huomioitava myös vanhemmat. Vanhemmat vaikuttavat omaan lapseensa merkittävästi ja 

esimerkiksi vanhempien pelko toimenpiteestä on huomioitava. Hoitajalle lasten kanssa työskentely 

on kokonaisvaltaisempaa yhdessä tekemistä koko perheen kanssa. 

 

Lapsen anestesiahoitotyössä tasalaatuinen työ varmistaa paitsi hyvän hoidon, niin osaltaan myös 

potilasturvallisuuden. Perehdystysoppaan yksi tarkoitus on auttaa henkilöstöä huomioimaan eri työ-

vaiheiden tärkeät asiat ja erityispiirteet. 

 

Perehdystysoppaan laatiminen yhteistyössä leikkausyksikön lasten vastuuhoitajien kanssa mahdollis-

taa sen, että opas otetaan aktiiviseen käyttöön hoitoyössä, koska oppaasta on pyritty tekemään tar-

peita vastaava. Ammatillisen kasvun näkökulmasta oppaan laatiminen on ollut mielekäs tapa syven-

tyä aihealueeseen. Valitsimme opinnäytetyöksi kehittämistyön, jotta pääsemme konkreettisesti teke-

mään yhteistyötä aktiivista hoitotyötä tekevän yksikön kanssa. Teoreettiset näkökulmat on näin hel-

pompaa yhdistää käytännön työhön. 

 

Haasteellista opinnäytetyön tekemisessä on ollut lähteiden rajallisuus. Aikuisten anestesiahoitotyöstä 

on runsaasti tietoa saatavilla, mutta lasten anestesiahoitotyö eroaa tästä ja siitä johtuen aikuisiin 

liittyvän tiedon hyödyntäminen ei ole kaikilta osin ollut mahdollista lasten anestesiahoitotyössä. 

Opinnäytetyömme tieto on näyttöön perustuvaa tietoa ja tieto on tutkittua sekä luotettavaa. 

Olemme huomioineet eettisyyden työssämme arvioimalla lähteiden laatua ja luotettavuutta ennen 

niiden käyttöä opinnäytetyössämme. Arvioimme lähteen luotettavuutta lähteen sijainnin, kirjoittajan 

sekä kirjoitusvuoden perusteella. Tavoitteenamme oli löytää tuorein aiheeseen liittyvä tutkimustyötä 

hyödyntänyt lähde.  

 

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa lääkeaineille on käytössä värikoodit. Pohdimme värikoodien hyö-

dyntämistä oppaassa, mutta koska tarkoituksenamme oli tehdä mahdollisimman pitkäikäinen opas, 

jätimme värikoodit pois. Riskinä olisi värikoodien muuttuminen, jolloin oppaan tieto ei olisi ajantasai-

nen ja pahimmillaan voisi riskeerata potilasturvallisuuden.  

 

Oppaan aseptisuus ja käytännöllisyys työssä tuli ottaa huomioon. Opas on laminoitu, joka mahdol-

listi sen, että aseptiikka toteutuu. Oppaan pystyy puhdistamaan desinfektioaineella. Myös oppaan 

kokoa pohdittiin pitkään. Opas on taskukokoinen, jotta se kulkee helposti hoitotyössä mukana. Tas-

kukokoisen oppaan tuottamisen haasteena kuitenkin oli oppaassa olevat kuvat ja pohdimmekin ku-

vien laatua pienikokoisessa oppaassa. Saimme kuitenkin tehtyä oppaan asettelun niin, että kuvat 

ovat laadukkaita ja selkeitä oppaan koosta huolimatta. Jos oppaan koko olisi ollut suurempi, olisi se 

helposti saattanut jäädä käyttämättä, kun mukana kuljettaminen ei olisi onnistunut.  
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8 JATKOKEHITTÄMISEHDOTUKSET 

 

Lasten anestesiahoitotyö kehittyy jatkuvasti, samoin kuin käytettävät lääkeaineet sekä hoitokäytän-

nöt. Perehdystysoppaan tulee pysyä mukana muutoksissa, joten opasta tulisi jatkuvasti päivittää 

vastaamaan Kuopion yliopistollisen sairaalan sisäistä ohjeistusta. 

 

Yksikkö voisi määrätä vastuuhenkilön vastaamaan oppaan sisällön päivityksestä, jotta opasta käyt-

tävä hoitaja voi varmistua tiedon oikeellisuudesta. Leikkausyksikön leikkaushoitajille voisi myös tuot-

taa perehdytysoppaan esimerkiksi erikoisalakohtaisesti myöhemmin, kun lasten anestesioiden pereh-

dytysoppaasta on saatu käytännön kokemusta. Leikkaushoitajien perehdytysopas voisi olla esimer-

kiksi erikoisalakohtainen, jossa tuotaisiin esille kunkin erikoisalan yksityiskohtaista tietoa. Myöhem-

min voisi tutkia perehdytysoppaan hyötyä perehdytykseen sekä perehdytyksen laatua oppaan käyt-

töönoton jälkeen.  
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1 JOHDANTO 

 

Tämä opas pohjautuu Savonia ammattikorkeakoulun opinnäytetyöhön Lasten anestesioiden pereh-

dytysopas. Tähän oppaaseen on koottu tärkeimpiä ja keskeisimpiä asioita lasten anestesioihin liit-

tyen. Työn tarkoitus ja tavoite ovat olleet kehittää ja ohjeistaa leikkausyksikön uusien työntekijöiden 

perehdytystä lasten anestesioihin liittyen ja antaa hyvät lähtökohdat käytännön työhön oppaan muo-

dossa. Opas sisältää asiat, jotka on päätetty yhteistyössä Kuopion yliopistollisen sairaalan Aistinelin- 

ja pehmytosakirurgian yksikön lasten puolen vastuuhoitajien kanssa. Opas sisältää pääotsikot 

paasto, lääkehoito, nestetasapaino, verenkierto, hengitys ja laryngospasmin tunnistus sekä hoito, 

lämpötasapaino, lasten puudutukset ja siirtotilanteet ja niihin valmistautuminen. Oppaassa hyödyn-

nettiin taulukoita selkeyttämään sisältöä. Oppaassa ilmoitetut lääkemäärät ja ohjeistukset perustuvat 

Kuopion yliopistollisen sairaalan laatimiin sisäisiin ohjeistuksiin.  
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2  PAASTO 

 

Imeväisikäisen lapsen paastoaika on neljästä kuuteen tuntia. Lasta voidaan imettää viimeistään neljä 

tuntia ennen toimenpidettä. Kuitenkin äidinmaidonkorviketta, kiinteää ruokaa tai hedelmälihaa sisäl-

täviä mehuja ei saa antaa kuutta tuntia ennen toimenpidettä. Viimeistään kaksi tuntia ennen toi-

menpidettä voi nauttia enintään desin verran vettä tai kirkasta mehua. Tämän jälkeen ei saa syödä 

mitään.  

 

Leikki- ja kouluikäisten lasten paastoaika on kuusi tuntia, poikkeuksena on esilääkkeenä toimiva Pro-

vidextra- lisäravinnejuoma, joka kuuluu nauttia kaksi tuntia ennen toimenpidettä. Juoman määrä on 

200 ml. Teini – ikäisten paasto- ohje on sama kuin kouluikäisillä ja aikuisilla.  

 

Paastoaika Ruoka tai juoma 

6h Kiinteä ruoka, äidinmaidon korvike ja hedelmä-

lihaa sisältävät mehut 

4h Rintamaito 

2h Kirkkaat nesteet ja Providextra lisäravinne-

juoma 

2h Purukumi ja pastillit 

1h Vesi, lapset voivat juoda vettä n.75ml esilääk-

keen ottamisen yhteydessä. 

TAULUKKO 1. Paastoajat ennen toimenpidettä. (Heikkinen ym. 2013. 16-17) 
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3  LÄÄKEHOITO 

 

Lapsen aineenvaihdunnalla on suuri vaikutus lapsille toteutettavaan lääkehoitoon. Lapsen metabolia 

eli aineenvaihdunta vaikuttaa annettavaan lääkemäärään. Yksi tärkeimmistä huomioitavista asioista 

on lapsen elimistön vaikutus lääkkeen eliminaatioon eli poistumiseen elimistöstä. Lapsen elimistön 

eliminaatiokyky on hitainta heti syntymän jälkeen. Tämän jälkeen eliminaatiokyky alkaa kehittyä ja 

on 1-2 ikävuoden iässä jo aikuisen tasolla. Kahden ikävuoden jälkeen noin kaksi vuotta eteenpäin 

eliminaatiokyky on keskimäärin suurempi kuin aikuisella. Eliminaatiokyky palaa aikuisen tasolle seu-

raten murrosikäkehitystä. Lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvät erityispiirteet ja vaikutukset on 

huomoitava valitessa lääkettä ja sen annosta.  

 

Pääsääntöisesti esilääkkeenä lapsilla käytetään suun kautta annettavaa nestemäistä midatsolaamia, 

jonka vahvuus on 5mg/ml. Alle seitsemän- vuotiailla lapsilla annos on 0,5 mg/kg. Yli seitsemän- vuo-

tiailla annos on 0,3 mg/kg. Suurin sallittu annos on 10 mg. Hoitavan anestesialääkärin ohjeistuksen 

mukaan voi käytössä olla tarvittaessa myös muita esilääkkeitä, joita ovat diatsepaami, s-ketamiini ja 

dexmedetomidiini. Jotta esilääkkeellä saadaan toivottu vaikutus, tulee se antaa 20- 30 minuuttia en-

nen toimenpidettä. Esilääkkeen antamisen jälkeen lapsen tulee olla hoitajan valvonnassa. 

 

Lääke Annosteluohje 

Midatsolaami induktiovaiheessa 0.05-0.1mg/kg 

Tiopentaali 3-8mg/kg 

Propofoli 2-4 mg/kg 

Atropiini 10ug/kg 

Rokuroni 0.6-1mg/kg 

Fentanyyli 1-3ug/kg 

TAULUKKO 2. Yleisimpien käytössä olevien lääkkeiden annosteluohje lapsille. (Asikainen ja Savikko-

maa, 2017) 
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Kuva 1. Anestesiaan käytettävät lääkkeet. 
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4  NESTETASAPAINO 

 

Nestetasapainoa seurataan erityisesti leikkauksen aikana. Seurannassa täytyy huomioida lämpötila, 

virtsaneritys, verenvuodot sekä vatsan ja suolen sisältö. Virtsanerityksen seurannassa auttaa tuntidi-

ureesin mittaus. Leikkausta varten potilaalle on voitu laittaa kestokatetri, jonka avulla mittaus on 

hyvin spesifiä. Vauvoilla mitataan vaipan paino, jonka avulla saadaan virtsan määrä, mitä vauva on 

erittänyt. Leikkauksen aikana virtsasta seurataan myös väriä ja laatua. Jos virtsa on tummaa, lisä-

tään nesteytystä. Mahan ja suolen sisällön menetykset huomioidaan nestetasapainon laskemisessa. 

Toimenpiteen aikana täyttönesteenä käytetään kaikilla lapsilla Plasmalyte korvausliuosta. Aina ennen 

toimenpidettä lapsilla laitetaan ylläpitonesteeksi 5 tai jopa 10% plasmalyte glukoosiliuos, riippuen 

verensokerin arvosta. (Alle puolivuotiailla lapsilla käytetään Plasmalyte- Glucos korvausliuosta eli 5% 

glukoosiliuosta tai jopa 10% glukoosiliuosta hypoglykemian riskin vuoksi.) 

 

Paino Nesteen perustarve 

Alle 10 kg 100 ml/kg/vrk 

10-20 kg 1000ml + 50ml/kg/vrk 

Yli 20 kg 1500ml + 20ml/kg/vrk 

TAULUKKO 3. Nesteen perustarve lapsilla painon mukaan. (Heikkinen ym. 2013, 247) 

 

Nestetasapainossa huomio tulee kiinnittää erityisesti leikkauksenkin aikana natrium ja kalium arvoi-

hin. Natriumin arvojen heittelyt altistavat lapsen aivo-oireille, kuten: 

- kouristuksille 

- heikotukselle ja 

sekavuudelle 

 

Oireiden rajuuteen vaikuttaa se, kuinka nopeasti arvojen muutokset ovat syntyneet. Jos hyponatre-

mia on iskenyt hitaasti, tulee arvoa korjata hitaasti, natriumin arvo saa enimmillään nousta 0,5 

mmol/tunti. Nopeampi arvon nousu altistaa aivovaurioille.  

 

Kaliumin arvon heittelyt sen sijaan altistavat:  

- tuntohäiriöille, lihaskrampeille, heijasteiden vaimentumiselle, 

- voimattomuudelle, sekavuudelle,  

- verenpaineen laskulle sekä hitaille että nopeille rytmihäiriöille 

- pahoinvoinnille, oksentelulle, suolilamalle 

- janolle -> runsas diureesi -> mahdollinen hyponatremia 
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Elektrolyytti Vuorokausiannos (mmol/kg) 

Natrium 2.0-4.0 

Kalium 1.0-3.0 

Kalsium 0.1-1.0 

Magnesium 0.1-0.7 

Fosfaatti 0.5-1.0 

TAULUKKO 4. Elektrolyyttien perustarve lapsilla. (Ashorn, Merras-Salmio, Strengell ja Tuokkola 

2014) 

 

4.1 Verenvuodon korvaus 

 

Verenvuodon seuranta lapsipotilaalla on erittäin tärkeää. Vastasyntyneellä jo viiden prosentin mene-

tys voi aiheuttaa verenkierron ongelmia. 10 prosentin verenvuoto korvataan kaksinkertaisella mää-

rällä infuusionestettä ja tästä suurempi vuoto korvataan punasoluilla sekä infuusionesteellä. Pienillä 

lapsilla verenvuoto voidaan korvata antamalla punasoluja sekä infuusionesteitä kerta-annoksena 

ruiskulla. 

 

Ikä Verivolyymi (ml)/kg 

Vastasyntynyt 80-90 

Leikki-ikäinen 80 

Murrosikäinen 70 

Ylipainoiset / isokokoiset lapset 65 

TAULUKKO 5. Lapsen verivolyymin laskeminen. (Heikkinen ym. 2013, 248) 

 

Verenvuodon korvaamisen tavoitteet: 

 

- Menetetyn veritilavuuden korjaaminen 

- Veren hapenkuljetuskyvyn palauttaminen 

- Veren hyytymistekijöiden palauttaminen 
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4.2 Verensokerin seuranta toimenpiteen aikana  

 

Lapsipotilailla (10 kg:aan asti) mitataan verensokeria leikkauksen aikana säännöllisesti. Verensokerin 

seuranta toimenpiteen aikana tapahtuu aina 0,5 – 1 tunnin välein. Jos arvot poikkeavat viitearvoista, 

tapahtuu seuranta useammin kuin puolen tunnin välein. Hypoglykemia syntyy lapsilla herkästi, koska 

heidän glykogeenivarastot ovat pienet. Hypoglykemian ensioireiden havaitseminen anestesoidulta tai 

vahvasti sedatoidulta potilaalta on mahdotonta, ja myös laajan puudutuksen saaneelta oireet jäävät 

helposti huomaamatta ja reagoimatta. Sympaattisen hermoston oireet voivat olla myös vähäisiä tai 

estyneitä jos käytössä on leikkauksen aikana beetasalpaajaa. Seuranta tapahtuu aikuisten anestesi-

oiden ohjeen mukaan, joko liuskatestinä tai verikokein. Hyperglykemiaa on yhtä tärkeä hoitaa kuin 

hypoglykemiaakin. Tutkimuksilla on osoitettu, että selvä hyperglykemia leikkauksen aikana lisää leik-

kauskomplikaatioiden määrää, kuten infektioriskiä leikkauksen jälkeen. Siksi pyritään tarkkaan plas-

man glukoosipitoisuuden säätämiseen. Tavoitetaso glukoosipitoisuudelle on 6,0 – 10,0 mmol/l. 

 

Lapsilla annetaan nesteenä 5 – 10 prosenttista glukoosiliuosta lasten nesteohjeiden mukaisesti. In-

suliinihoito on aiheellista, jos verensokeri ylittää 10,0 mmol/l. Hoito toteutetaan pitkävaikutteisen ja 

pikainsuliinin (ateriainsuliini) yhdistelmällä. Käytännössä nukutuksesta vastaava lääkäri antaa ohjeet 

verensokerin hoidosta intraoperatiivisessa vaiheessa. Insuliinihoito voidaan toteuttaa s.c. pistoksena 

tai infusoimalla i.v. reittiä pitkin. Anestesiahoitaja seuraa verensokeritasapainoa ennakoiden hy-

poglykemian ja hyperglykemian mahdollisuutta ja reagoi siihen leikkausyksikön ohjeiden mukaisesti.  
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5 VERENKIERTO 

 

Verenkiertoa ja sydämen toimintaa seurataan toimenpiteen aikana jatkuvasti. Tarkkailtavia arvoja 

ovat syke, sydämen rytmi, verenpaine ja verivolyymi eli veritilavuus. Tärkeintä verenpaineesta on 

seurata keskiverenpainetta eli MAP- arvoa. MAP- arvo lasketaan kaavalla (diastolinen verenpaine x 

2) + systolinen verenpaine : 3. Keskiverenpaine kertoo eri elinten perfuusiopaineista eli verenpai-

neesta elimessä. Verenpaineelle, keskiverenpaineelle sekä sykkeelle lääkäri määrittää potilaskohtai-

sesti ala- ja ylä hälytysrajat monitoriin eri ikäisten viitearvojen mukaisesti. Jos nämä arvot ylittyvät 

tai alittuvat leikkauksen aikana, monitori hälyttää arvoista.  

 

Ikä: Arvo: Alaraja: Yläraja: 

6-12 kk: Syke 110 195 

 Systolinen verenpaine 50 105 

 MAP- arvo 40-50  

    

1-3 vuotiaat:  95 180 

  60 113 

  40-55  

    

4-10 vuotiaat:  55 120 

  60 120 

  50-55  

TAULUKKO 6. Vitaaliarvojen hälytysrajat eri ikäisillä lapsilla. Mukaillen: (Heikkinen ym. 2013, 244) 

 

Verenpainetta voidaan mitata noninvasiivisella mittarilla eli mansetin avulla tai invasiivisin keinoin, eli 

arteriakanyylin kautta. Verenpaineseuranta tapahtuu arteriakanyylin kautta silloin, kun tarvitaan jat-

kuvaa verenpaineseurantaa. Lapsilla arteriakanyylina toimii normaali laskimokanyyli. 1,5 kg painoi-

silla ja sitä isommilla lapsilla on käytössä aikuisten arteriakanyyli setti. Laskimokanyylia käytettäessä 

arteriakanyylina, tulee olla hyvin tarkka sen kunnollisesta merkitsemisestä esimerkiksi tussilla kirjoit-

tamalla, jotta lääkkeenantoa ei tapahdu vahingossa valtimoon.  

 

HUOM! Minimoidaksesi infektioriskin, vastasyntyneiden teho-osastolta voit pyytää las-

ten arteria setin, niin vastasyntyneiden teho- osaston ei tarvitse vaihtaa settiä sinne 
siirryttäessä!    
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Kuva 2. Arteriakanyyli setti. 
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6 HENGITYS JA LARYNGOSPASMIN TUNNISTUS JA HOITO 

 

Hengitystä tulee tarkkailla jatkuvasti leikkauksen aikana. Tarkkailtavia arvoja ovat: hapetus eli hap-

pisaturaatio, hengitysvolyymi, hengitysliikkeet, hengityskaasujen tarkkailu ja verikaasujen tarkkailu 

verikaasuanalyysistä. Hengityskaasuista tarkkaillaan mittauslaitteiden avulla sisään- ja uloshengityk-

sen virtausta ja kaasujen vaihtoa virtausantureilla. Happisaturaation viitearvot ovat kaikenikäisillä 

samat, eli saturaation alaraja on 95%. Edellä mainittuja arvoja tarkkaillaan happisaturaatiomittarin 

ja hengityskoneen avulla. Lisäksi seurataan rintakehän liikettä eli hengitysliikkeitä, hengitysääniä, 

intubaatioputken ja hengitysletkuston tiiveyttä. Myös ihon, kynsien ja huulten väriä seurataan, jotta 

mahdollinen syanoottisuus eli hapenpuutteen aiheuttama sinisyys tunnistetaan sekä varmistutaan 

kudosten hapensaannista. Lapsen hengitystä tarkkailtaessa ja hoitaessa tulee huomioida laryngos-

pasmin riski. 

 

Huom! Muista nyrkkisääntö: Pienillä vauvoilla ja vastasyntyneillä 100% happi on myrk-

kyä! Tämän vuoksi happipullon sekoittaja tulee olla aina mukana hoidossa. Happea voi 

hetkellisesti ”tankata” vauvalle, mutta ylläpitona happiprosentin määrä on 40%. Liian 

suuri happipitoisuus altistaa vauvan silmien hermovaurioille ja keuhkojen kudosvauri-

oille, sekä keskushermosto-oireille.  

 

 

Ikä Vastasynty-

nyt 

Yli 30 päi-

vää 

5 vuotta 12 vuotta 18 vuotta 

Hengitys-

frekvenssi 

40-60 30 20 18 14 

TAULUKKO 7. Iän mukainen hengitysfrekvenssi. (Heikkinen ym. 2013, 244) 

 

- Lapsen kertahengitystilavuus 6-8 ml /kg 

- Uloshengityksen hiilidioksidipitoisuus 4.5-6 
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Laryngospasmissa äänihuulet salpautuvat yhteen, tukkien ilmatiet. Laryngospasmin tunnistamista 

vaikeuttaa sen samankaltaiset oireet paniikkikohtauksen ja astmakohtauksen kanssa. Nukutetun po-

tilaan laryngospasmin tunnistaminen voi olla hankalaa. Liian voimakas ja äkillinen maskiventilaatio 

voi aiheuttaa laryngospasmin, sekä ekstubaatio voi olla myös syynä laryngospasmiin.  

 

Laryngospasmin ratkaisevin hoito on positiivinen paineventilaatio. Lievissä tapauksissa lidokaiini 

1mg/kg laskimoon voi tuoda hyödyn. Myös propofoli annostuksella 1mg/kg voi auttaa laryngospas-

missa. Jos laryngospasmi on voimakas, silloin lihasrelaksanttia on aiheellista antaa, kuitenkin ennen 

happikyllästeisyyden ja syketiheyden romahtamista. Pieni annos suksametasonia (0,2-1mg/kg i.v.) 

on tehokkain ja nopein laukaisemaan laryngospasmin. Spasmin lauetessa on tärkeää onnistua venti-

loimaan ja happeuttamaan lasta tehokkaasti, mutta rauhallisesti. Tämä vaatii kuitenkin vain harvoin 

intubaatiota.  

 

Ikä Kuffiton putki Kuffillinen putki 

Täysiaikainen vastasyntynyt 3.0-3.5 3.0 

3kk 4.0 3.5 

6kk 4.5 3.5-4.0 

1v 4.5 3.5-4.0 

2-3v 5.0-5.5 4.0-4.5 

4-5v 5.5 5.0 

6-10v 6.0-7.0 5.0-6.5 

 TAULUKKO 8. Intubaatioputken koko lapsella. (Heikkinen ym. 2013, 250) 

 

 HUOM! KYS:llä leikkaussalissa yleensä käytössä vain kuffillisia putkia.   
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Kuva 3. Hengitystienhallinta välineet. 
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7 LÄMPÖTASAPAINO 

 

Lämpötasapainosta on huolehdittava leikkauksen aikana. Lapsen normaali lämpö on 36-37.5 astetta. 

Lapsen kehon lämpötila laskee helposti leikkauksen aikana. Lämpötilasta huolehditaan jo heti leik-

kauspeittelyiden aikana. Leikkauksen aikana käytetään erilaisia lämmitysmenetelmiä, kuten lämpö-

peitot, lämpöpuhaltimet, lämpöpatjat, avaruuspatjat sekä erilaiset lämpöhaalarit, päähineet sekä 

sukat. Lisäksi salin lämpötilaa voidaan nostaa ja antaa nesteet potilaalle nesteenlämmittimen kautta. 

Lämpöä seurataan koko toimenpiteen ajan mittaamalla ydinlämpöä tai perifeeristä lämpöä.  

 

Lapsipotilailla erityisesti pään suojaaminen on tärkeää lämmonhukan estämiseksi, 

koska pää muodostaa suuren osan lapsen ihon pinta-alasta.  

 

Jo vähäinen lämmönhukka 

- Lisää sydäntapahtumien riskiä  

- Pidentää anestesiasta ja leikkauksesta toipumiseen kuluvaa aikaa 

- Kolminkertaistaa haavainfektion riskiä 

 

Lapsen fysiologinen lämmönsäätelykyky eroaa aikuisen lämmönsäätelystä. Lapsen iho on aikuisen 

ihoa ohuempi ja sen vuoksi lämmön haihtuminen on runsaampaa. Lapsen elimistö tarvitsee aikuista 

enemmän energiaa ja happea painokiloa kohden, josta johtuen lämmöntuottamiseen kuluu paljon 

aikuista enemmän energiaa ja happea. Lapsipotilaalla lämmönhukka ja hypotermia lisäävät myös 

hypoventilaatioriskiä ja apneariskiä.  

  



         

         47 (52) 

 

Kuva 4. Lämpöpatja. 
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8 LASTEN PUUDUTUKSET 

 

Erilaisia leikkauksia voidaan toteuttaa leikattavasta paikasta riippuen erilaisilla puudutuksilla, kuten 

epiduraali-, spinaali- sekä paikallispuudutuksena. Lapsen kohdalla puudutukset tulee aina hoitaa se-

datoituna. Puuduteaineina lapsilla käytetään Lidokaiinia, Lidokaiini cum adrenaliinia, ropivakaiinia ja 

levobupivakaiinia. Antomäärän määrittelee lääkäri potilaskohtaisesti. Puuduttamisen hoitaa aina lää-

käri. 

  

 

Kuva 5. Puudutusvälineet. 
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9 SIIRTOTILANTEISIIN VALMISTAUTUMINEN 

 

Seuraavassa ohjeistukset siirtotilanteisiin valmistautumiseen, eli varaa siirtotilanteissa seuraavat väli-

neet mukaan: 

 

Siirto leikkaussalista heräämöön, kun lapsi on ekstuboitu 

- Tarvittavat anestesialääkärin määräämät lääkkeet 

- Oikean kokoinen intubaatioputki  

- Intubointi välineet 

- Happimaski 

- Reese 

- Kulmakappale 

- Suodatin 

- Tarvittaessa lisäksi siirtomonitori ja happipullo sekä happipullon sekoittaja 

TAULUKKO 9. Siirto leikkaussalista heräämöön ekstuboituna. 

 

Siirto vastasyntyneiden teho-osastolle 

- Tarvittavat anestesialääkärin määräämät lääkkeet 

- Oikean kokoinen intubaatioputki 

- Intubointi välineet 

- Happimaski 

- Reese 

- Happipullon sekoittaja 

- Tarvittaessa lisäksi siirtomonitori ja happipullo sekä happipullon sekoittaja 

TAULUKKO 10. Siirto vastasyntyneiden teho-osastolle. 
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Siirto leikkaussalista röntgeniin ja röntgenistä heräämöön: 

 

 

Jos lapsi ei ole intuboituna 

- Tarvittavat anestesialääkärin määräämät lääkkeet 

- Oikean kokoinen intubaatioputki 

- Intubointi välineet 

- Happimaski 

- Reese 

- Happipullon sekoittaja 

- Happipullo 

- Siirtomonitori ja happipullo sekä happipullon sekoittaja 

TAULUKKO 11. Siirto leikkaussalista röntgeniin ja röntgenistä heräämöön. 

 

Jos lapsi on intuboituna 

- Tarvittavat anestesialääkärin määräämät lääkkeet 

- Oikean kokoinen YLIMÄÄRÄINEN intubaatioputki 

- Intubointivälineet 

- Happimaski 

- Reese 

- Ambu/ventilaattori 

- Siirtomonitori ja happipullo sekä happipullon sekoittaja 

TAULUKKO 12. Siirto leikkaussalista röntgeniin ja röntgenistä heräämöön intuboituna. 

 

Huom! Lämpötaloudesta huolehdittava lapsipotilaiden kohdalla myös siirtotilanteissa.  
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