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työväline ensihoidossa. Opinnäytetyössä keskitytään ruiskupumpun käyttöön Keski-

Uudenmaan pelastuslaitoksen eteläisen toimialueen ensihoitotehtävillä ja ruiskupumpun 

käytön yleisyyteen. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella ruiskupumppu on ensihoitore-

pussa, jotta se olisi mahdollisimman nopeasti saatavilla lääkeinfuusion aloittamiseksi. 

Opinnäytetyön tavoitteena on pyrkiä tarkoituksenmukaistamaan ensihoitajien välineistöä ja 

mahdollisesti vähentämään työn fyysistä kuormittavuutta, johon välineistön kantaminen 

lukeutuu.  

 

Tutkimus suoritettiin hakemalla Merlot Medi-sähköisestä tietokannasta ne tehtävät, joilla 

ensihoitajat olivat antaneet lääkeinfuusion potilaalle osana hoitoa. Haku rajattiin vuoden 

2013 aikana suoritettuihin ensihoitotehtäviin, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen eteläi-

sellä toimialueella. 

 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen eteläisellä alueella oli 16167 ensihoitotehtävää vuon-

na 2013, joista 110 tehtävällä käytettiin ruiskupumppua infuusion annosteluun. Tuloksista 

korostuivat erityisesti tehtäväkoodit rintakivulle (704), hengenahdistukselle (703) ja hoito-

laitossiirrolle (793) ja näissä useimmiten käytettiin nitroglyseriini-infuusiota. Riippumatta 

toimijoiden määrästä, keskimäärin infuusio saatiin aloitettua 39 minuutin kuluttua kohtee-

seen saapumisesta. 
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1 Johdanto 

 

Kun lääkeainetta halutaan antaa tarkkoja määriä aikayksikköä kohden ja samalla säilyt-

tää tasainen lääkkeen vaikutus, käytetään ruiskupumppua. Näin varmistetaan tasainen 

lääkeannos. Ruiskupumpulla voidaan myös antaa hidas lääkebolus ilman, että hoitajan 

tarvitsee säännöstellä lääkemäärää. Samalla tämä pienentää inhimillisen erehdyksen 

riskiä. Lisäksi joidenkin potilasryhmien, kuten rintakipupotilaiden kohdalla, kuuluu pro-

tokollan mukaan aloittaa lääkeinfuusio mahdollisimman pian. (Oksanen 2010). 

 

Ruiskupumppu kuuluu jokaisen hoitotasoisen ensihoitoyksikön vakiovarusteisiin ja on 

tärkeä työväline ensihoidossa. Opinnäytetyössä keskitytään ruiskupumpun käyttöön 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen eteläisen toimialueen ensihoitotehtävillä ja ruisku-

pumpun käytön yleisyyteen. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella ruiskupumppu on 

ensihoitorepussa, jotta se olisi mahdollisimman nopeasti saatavilla lääkeinfuusion aloit-

tamiseksi. Ruiskupumpun käyttöä on selvitetty niin Länsi-Uudenmaan pelastuslaitok-

sella kuin Helsingin pelastuslaitoksellakin. Molemmissa organisaatioissa on päädytty 

ruiskupumpun poistamiseen ensihoitorepusta ja sen siirtämiseen ambulanssiin fyysisen 

kuormittavuuden vähentämiseksi. Ensihoitajien fyysiseen kuormittavuuteen liittyvissä 

tutkimuksissa on todettu, että ensihoitajilla on suuri tuki- ja liikuntaelinten ylikuormittu-

misen vaara (Kottari 2010). Työn fyysistä kuormittavuutta lisää mm. välineistön kanta-

minen (Vehmasvaara 2001). Yhdeksi tärkeäksi ominaisuudeksi ensihoidossa on nous-

sut lihaksiston kestävyys (Maunola 2011).  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on pyrkiä tarkoituksenmukaistamaan ensihoitajien väli-

neistöä ja mahdollisesti vähentämään työn fyysistä kuormittavuutta, johon välineistön 

kantaminen lukeutuu. 

2 Ruiskupumpun käyttö ensihoidossa 

 

Ensihoidossa hoidetaan sairauksia, jotka voivat aiheuttaa potilaalle hengenvaaran tai 

terveydelle välittömän vaaran. Onkin siis tärkeää, että annettu lääkitys saadaan var-

masti ja nopeasti potilaalle. Koska potilaan tila voi olla kriittinen ja hänen peruselintoi-

mintonsa hyvin ailahtelevat, lääkkeiden annostelussa on oltava hyvin tarkka. (Kuisma 

2013). Kun lääkettä halutaan antaa tarkkoja määriä aikayksikköä kohden ja samalla 
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säilyttää tasainen lääkkeen vaikutus, otetaan käyttöön ruiskupumppu (Kuvio 1). Näin 

varmistetaan tasainen lääkkeen annostelu. Ruiskupumpulla voi myös antaa hitaan lää-

keboluksen ilman, että hoitajan tarvitsee säännöstellä lääkemäärää ja samalla tämä 

pienentää erehdyksen riskiä. (Saano & Taam-Ukkonen 2013.) 

 

 

Kuvio 1. Braun ruiskupumppu (medkit.fi 2014) 

 

2.1 Ruiskupumpun käyttöaiheet 

 

Seuraavaksi kuvataan yleisimmät ensihoidossa käytettävät lääkeaineet, joiden annos-

telussa käytetään ruiskupumppua. Elvytyksen jälkeisessä hoidossa voidaan joutua 

käyttämään inotrooppi- tai vasopressori-infuusiota, jos potilaan keskiverenpaine on alle 

90 mmgHg:n, myös systolisen verenpaineen ollessa alle 120 mmHg (kaypahoito.fi 

2011). Potilaan kärsiessä verenkiertovajauksesta, käytetään ensisijaisesti vasopresso-

rina noradrenaliinia ja sydämen pumppausvajauksessa dobutamiini-infuusiota. Septi-

sessä sokissa käytetään vasoaktiivista lääkitystä. Verenpainetta nostettaessa norad-

renaliini on ensisijainen lääke. (kaypahoito.fi 2014). Epästabiilin angina pectoriksen ja 

sydäninfarktin hoidossa käytetään ensisijaisena lääkkeenä nitraattia. Tällä hillitään 

akuuttia iskemiaa ja rintakipua, mutta sen ennustetta parantavasta vaikutuksesta ei ole 

näyttöä. (kaypahoito.fi 2009).  

 

Infuusioita, joita käytetään ensihoidossa, on myös adrenaliini-infuusio. Sitä käytetään 

ensisijaisesti sydänpysähdyksen ja vaikean anafylaktisen reaktion hoidossa. Sen käyt-

töalueita on myös sydänperäinen sokki, vaikea lääkemyrkytys, vaikea astmakohtaus ja 

kurkunpääntulehdus. Amiodaronia käytetään muille rytmihäiriölääkkeille reagoimatto-

mien tai sopimattomien takyarytmioiden hoitoon. Amiodaronia käytetään myös eteisvä-

rinässä tai eteislepatuksessa. Kun halutaan parantaa sydämen minuuttitilavuutta ja 

suurentaa ääreisverenkierron vastusta, annetaan dobamiinia esimerkiksi septisessä 

sokissa tai lääkeainemyrkytyksessä. Sokissa, jossa ääreisverenkierron vastus on pieni, 

kuten esimerkiksi septisessä sokissa, lääkkeenä käytetään noradrenaliinia. Sitä käyte-
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tään myös vaikeissa lääkeainemyrkytyksissä. Nitroglyseriinia käytetään epästabiilin 

angina pectoriksen, sydäninfarktin ja keuhkopöhön hoitoon. Propofolia käytetään se-

daatiossa tai yleisanestesian aloituksessa ja ylläpidossa (Kuisma 2013). 

 

2.2 Aikaisemmat tutkimukset ruiskupumpun käytöstä 

 

Ruiskupumpun käytöstä ensihoidossa on vähän tutkimuksia. Seppälä (2013) käsitteli 

opinnäytetyössään yhtenä osana ruiskupumpun turvallista käyttöä ja sen vaikutusta 

potilasturvallisuuteen, mutta ei perehtynyt käyttöaiheisiin tai käytön yleisyyteen. Uuden-

Seelannin terveysministeriö on myös julkaissut ohjeet ruiskupumpun käyttöön kivun-

hoidossa pitkäaikaissairaille (New Zealand 2009), mutta siinäkään ei oteta huomioon 

ensihoidon näkökulmaa. 

 

Ruiskupumpun hyötyjä on selvitetty esimerkiksi Vaasan pelastuslaitoksen ambulans-

seissa ja päädytty ruiskupumpun säilyttämiseen ambulanssissa, mutta ei hoitorepussa 

(Aro ja Rantala 2011). Toisaalta taas Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä vaaditaan ruis-

kupumpun kuljettamista repussa (Etelä-Savon sairaanhoitopiiri 2012). 

 

3 Toimintaympäristön kuvaus 

 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueeseen kuluu Vantaa, Kerava, Hyvinkää, Jär-

venpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula. Alueella on paloasemia 9 ja so-

pimuspalokuntia 31. Henkilöstöä on noin 423. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on jaet-

tu kahteen tulosyksikköön. Tulosyksiköt ovat eteläinen alue (Vantaa ja Kerava) sekä 

pohjoinen alue (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula). 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella on 12 hoitotasoista ambulanssia. Miehistöinä 

toimii joko 2 hoitotason ensihoitajaa (H+H) tai hoitotason ja perustason ensihoitaja 

(H+P). Lisäksi eteläisellä ja pohjoisella alueella toimii lääkintäesimies, joka toimii ensi-

hoidon tehtävillä kenttäjohtajana. Tarvittaessa pelastuslaitos pystyy ottamaan valmiu-

teen 4 perustasoista ensihoitoyksikköä 15 minuutissa. Kiireellisissä ensihoitotilanteissa 

voidaan myös käyttää pelastusyksikköä ensivasteena. Ensihoitoyksiköstä 10 toimii 

välittömässä lähtövalmiudessa jokaisena päivänä, ympäri vuorokauden. (ku-

pelastus.fi). Hoitotason ensihoitajana saa toimia ensihoitaja (AMK) tai sairaanhoitaja 

(AMK), joka on suorittanut 30 opintopisteen ensihoidon erikoistumisopinnot. Perusta-
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son ensihoitajana voi toimia myös ensihoitoon erikoistunut lähihoitaja tai pelastaja. 

(Terveydenhuoltolaki 340/2011.) 

 

Ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaan ensivastetoiminta on terveydenhuollon toi-

mintaa. Ensivasteella tarkoitetaan hätätilapotilaan luokse lähetettävää lähintä yksikköä, 

joka aloittaa tehostetun ensihoidon ja pystyy raportoimaan potilaan tilasta eteenpäin 

(Nevalainen 2012). Kiireellisissä ensihoitotilanteissa voidaan myös käyttää pelastusyk-

sikköä ensivasteena tai ”lisäapuna”, tarkoituksena kohdata potilas mahdollisimman 

nopeasti (Määttä 2013). Joskus ensivasteena toimii myös vapaaehtoisen organisaation 

ensivasteyksikkö, kuten paikallisen vapaapalokunnan yksikkö. Erityisesti pääkaupunki-

seudun ulkopuolella, jossa välimatkat ovat pitkiä, ensivasteen merkitys kasvaa (Lapin 

pelastuslaitos 2014). 

 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen molemmilla alueilla, eteläisellä ja pohjoisella, toi-

mii kenttäjohtaja. He ovat ympärivuorokauden jokaisena päivänä huolehtimassa ensi-

hoidon operatiivisesta toiminnasta. Eteläisen alueen kenttäjohtaja toimii Keski-

Uudenmaan pelastuslaitoksen palveluksessa ja pohjoisen alueen kenttäjohtaja toimii 

HUS-organisaatiossa. 

 

4 Ensihoitajien fyysinen kuormitus 

 

Ensihoidossa toimivilta henkilöiltä vaaditaan hyvää fyysistä toimintakykyä ja sopeutu-

miskykyä nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja toimintaympäristöihin. Työ sisältää paljon 

liikkumista ja fyysistä kuntoa vaativia suorituksia, kuten portaiden nousemista, varus-

teiden ja potilaiden siirtämistä ja nostamista. Fyysistä kuormittavuutta lisää ahtaat tilat 

ja työn äkkinäinen luonne, jättäen ergonomian suhteen toivomisen varaa. Erityisen 

suuren rasituksen ensihoitotyö asettaa tuki- ja liikuntaelimistölle. Osansa kuormitukses-

ta saavat myös hengitys- ja verenkiertoelimistö. (Haataja & Lappalainen 2010, Isoaho 

2004, Lindholm 2008, Marttinen & Nyrhivaara 2013, Vehmasvaara 2001.) 

 

Potilasta siirrettäessä ei ole kyse pelkästään staattisen kappaleen nostamisesta. He-

reillä olevien potilaiden kiihtynyt mielentila tai turvattomuudentunne asettavat haasteita 

ensihoitajille. Potilaat saattavat levottomasti liikkumalla häiritä nostamista ja näin tapa-

turmariski kasvaa. Myös pelkotilat saattavat vaikeuttaa siirtämistä turvallisesti. Siksi 
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potilaan ohjaaminen ja jatkuva tiedottaminen siitä, missä mennään, on sekä oma että 

potilaan etu. (Kilpinen 2011, Reinboth 2005.) 

 

Vaikka potilaiden siirtäminen ja nostaminen on usein suurin fyysisesti kuormittava tekijä 

ensihoitotyössä, ovat ensihoitajat tuoneet esille myös varusteiden kantamisen yhdeksi 

kuormittavaksi tekijäksi (Höglund 2012, Kilpinen 2011). Perustason ensihoitoyksikössä 

ambulanssimiehistö ottaa mukaansa potilaan luokse noin 30 kiloa painavat varusteet, 

joihin kuuluu tutkimus- ja hoitovälinelaukku, lisähapenantolaite ja defibrillaattori (Seppä-

lä & Pousi 2002). Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen reppujen ja defibrillaattorin va-

rusteluettelo on liitteenä, myös näiden paino on erikseen mainittu liitteessä. 

 

Ensihoitajien työn kuormittavuuteen vaikuttaa myös vuorotyö, pitkät työajat ja työn 

epäsäännöllinen rytmi. Ensihoitajat ovat valmiudessa usein 12 tai 24 tuntia, alueesta ja 

työnimikkeestä riippuen. Myös työvuoron jälkeinen palautumisjakso vaihtelee, mutta 

useissa kunnissa ja pelastuslaitoksissa on käytössä 48 tunnin palautumisjakso. Vertai-

lututkimuksissa on käynyt ilmi, että onnettomuusriski on kasvanut yövuoron aikaan ja 

valvomisella on vaikutus myös psyykkiseen jaksamiseen. (Kilpinen 2011, Kuisma ym. 

2013, Lindholm 2008, Vehmasvaara 2001). 

 

5 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoitteet ja tutkimuskysymys 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa ruiskupumpun käyttöä ensihoidossa Keski-

Uudenmaan pelastuslaitoksen eteläisellä alueella. Tavoitteena on pyrkiä tarkoituksen-

mukaistamaan ensihoitajien välineistöä ja mahdollisesti vähentämään työn fyysistä 

kuormittavuutta, johon välineistön kantaminen lukeutuu. 

 

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

1. Kuinka usein ruiskupumppua käytetään Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen 

eteläisen alueen ensihoitotehtävillä? 

2. Kuinka nopeasti ruiskupumppu otetaan käyttöön potilaan kohtaamisesta? 

3. Minkälaisilla tehtävillä ruiskupumppua käytetään? 
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6 Opinnäytetyön toteuttaminen 

 

Aineisto kerättiin Merlot Medin sähköisestä tietokannasta, joka on käytössä pääkau-

punkiseudun pelastuslaitoksilla. Merlot Mediin on tallentunut tiedot tehtäväkoodeista, 

tehtävään osallistuneista yksiköistä, tehtävän alkamisajankohdasta, potilaan saavutta-

misesta, potilaasta, hoidon aloittamisesta, hoitotoimenpiteistä, lääkkeistä, joita on käy-

tetty ja tehtävän päättymisajankohdasta. Tietokannasta haettiin ne tehtävät, joilla ensi-

hoitajat olivat antaneet lääkeinfuusion potilaalle osana hoitoa. Haku rajattiin vuoden 

2013 aikana suoritettuihin ensihoitotehtäviin, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ete-

läisellä toimialueella. Aineistoon (n=16167) ei valittu mukaan niitä tehtäviä, joiden tiedot 

oli tallennettu puutteellisesti (n=15). Tutkimusaineistoon muodostui 110 ensihoitotehtä-

vää. Ensihoitotehtävistä, joissa oli käytetty lääkeinfuusiota, kerättiin tiedot taulukkoon, 

jossa oli sarakkeet tutkimuskysymyksittäin.  

 

Merlot Medi-järjestelmän ydin on palvelin, joka sisältää päätoiminnot, muun muassa 

hälytysten vastaanottamisen hälytyskeskuksesta, hälytyksen välityksen hälytetyille yk-

siköille, yhteydet hoitopaikkoihin sekä ensihoitokertomusten tallentamisen järjestel-

mään ja tietokantaan. Järjestelmää ei voi käyttää kukaan ulkopuolinen, koska sovelluk-

seen kirjaudutaan aina henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla. (Kuisma 2013). 

 

7 Tulokset 

 

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen eteläisellä alueella oli 16167 ensihoitotehtävää 

vuonna 2013, joista 110 tehtävällä käytettiin ruiskupumppua infuusion annosteluun. 

Tähän ei ole huomioitu X-9 koodia, jolloin yksikkö on peruutettu ennen kohteeseen 

saapumista. Kaikista ensihoitotehtävistä 125:ssä käytettiin ruiskupumppua tarvitsevia 

infuusiolääkkeitä, tähän tutkimukseen huomioitiin niistä 110 ensihoidontehtävää, 15 

ensihoidontehtävässä oli puutteelliset tiedot. 

 

Hoitotasonyksikkö oli yksin kohteessa 39 tehtävässä, joissa käytettiin ruiskupumppua. 

Ensihoitotehtävät, joissa oli mukana myös muita yksiköitä (lääkäri, kenttäjohtaja, toinen 

hoitotasonyksikkö, perustasonyksikkö, ensivasteyksikkö) oli yhteensä 71 tehtävää. 

(Taulukko 1.) 
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Taulukko 1. Hoitotason ollessa kohteessa yksin tai muiden toimijoiden kanssa. 

 

Hoitotason ollessa yksin kohteessa (n=39), kesti keskimäärin 38,25 minuuttia siitä, kun 

yksikkö oli tullut kohteeseen ja siihen, kun lääkeinfuusio aloitettiin ruiskupumpulla. Lää-

kärin ollessa myös kohteessa (n=42), kesti keskimäärin 39,23 minuuttia siitä, kun yk-

sikkö oli tullut kohteeseen ja siihen, kun lääkeinfuusio aloitettiin ruiskupumpulla. Use-

amman toimijan ollessa kohteessa (n=29), kesti keskimäärin 39,14 minuuttia siitä, kun 

yksikkö oli tullut kohteeseen ja siihen, kun lääkeinfuusio aloitettiin ruiskupumpulla. Kai-

kissa ensihoitotehtävissä (n=110) kesti keskimäärin 38,85 minuuttia siitä, kun yksikkö 

oli tullut kohteeseen ja siihen, kun lääkeinfuusio aloitettiin ruiskupumpulla. (Taulukko 

2.) 
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Taulukko 2.  Ensihoitoyksikön kohteessa oloaika siihen, kun lääkeinfuusio on aloitettu. 

 

Eniten ensihoitotehtävillä käytettiin nitroglyseriiniä (n=67) ja vähiten adrenaliiania (n=2). 

Dopamiinia ja midatsolaamia ei käytetty lainkaan (n=0). (Taulukko 3.) 

 

 

Taulukko 3.  Lääkeinfuusioiden käyttö. 

 

Ruiskupumppua käytettiin eniten rintakipupotilasta (704) ja hengitysvaikeuspotilasta 

(703) hoidettaessa. Lisäksi sitä käytettiin hoitolaitossiirroissa (793) ja tilanteissa joissa 
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potilaan tila on ollut epäselvä hälytystä tehdessä (790). (Taulukko 4.) Tarkempi lääk-

keiden käyttö eri potilasryhmillä on mainittu liitteessä 2. 

 

 

Taulukko 4. Ensihoitotehtävät koodeittain, joissa on käytetty ruiskupumppua vaativia 

lääkeinfuusioita. 

 

8 Opinnäytetyön luotettavuus ja eettisyys.  

 

Opinnäytetyössä toimitaan ETENE:n periaatteiden mukaisesti (etene.fi 2014). Aineis-

tonkeruuta varten tarvittiin ja saatiin lupa HUS:lta ja Peijaksen alueen ensihoidon vas-

tuulääkäriltä. Sen lisäksi tarvittiin lupa KUP:lta hoitorepun sisällön tutkimiseen. Vaikka 

aineisto on kerätty arkaluontoista materiaalia sisältävistä ensihoitotietokannoista, ei 

opinnäytetyössä käytetä yhdenkään potilaan henkilötietoja, eikä ketään voida tunnistaa 

tutkimuksen tuloksia esiteltäessä. Ketään ei yhdistetä tiettyyn tehtävätyyppiin ja tehtä-

viä käsitellään joukkona eikä yksilöidä potilaita. Merlot Medi järjestelmästä saaduissa 

tiedoissa ei ole tulostettuna henkilötietoja, osoitetta, sukupuolta tai ikää. 

 

Kaikki tutkimuksessa käytetty teoriatieto on hankittu luotettavista lähteistä, kuten ensi-

hoidon perusteoksista, theseus-tietokannan opinnäytetöistä ja virallisilta verkkosivuilta. 

Tutkimusmateriaali ja hälytystiedot on tulostettu Merlot Medi-tietokannasta ensihoito-

vastaavan toimesta. 
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Opinnäytetyön luotettavuutta tarkastellaan mittaamisen, aineiston keruun ja tulosten 

luotettavuuden näkökulmasta (Paunonen & Vehviläinen-Julkunen 1998). Luotettavuus 

pohjautuu objektiiviseen tiedonkeruuseen Merlot Medi tietokannasta saadusta aineis-

tosta. Vaikka opinnäytetyön tavoite olikin mahdollisesti helpottaa ensihoitajien fyysistä 

kuormittavuutta tarkoituksenmukaistamalla mukana kannettavaa välineistöä, on tutki-

mus tehty puolueettomasti ja mitään kerättyä tietoa ei ole vääristelty, jätetty huomioi-

matta tai lukuja muutettu tavoitteen saavuttamisen kannalta paremman tutkimustulok-

sen saamiseksi.  

 

9 Johtopäätökset ja pohdinta 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ruiskupumpun käyttöä Keski-Uudenmaan pelas-

tuslaitoksen eteläisen alueen ensihoitotehtävillä. Tuloksista korostuivat erityisesti teh-

täväkoodit rintakivulle (704), hengenahdistukselle (703) ja hoitolaitossiirrolle (793). 

Näillä tehtävillä usein käytetty lääke oli nitroglyseriini, jota on käytetty infuusiopumpun 

yhteydessä 67 kertaa ja 30 kertaa rintakiputehtävän aikana. Huomioitavaa on, että rin-

takipupotilaan ensihoito suositus akuutin sepelvaltimokohtauksen kohdalla on Nitro-

infuusio alkaen 12 ml/h, nosto 5 minuutin välein vasteen mukaan ja yksi suurimmista 

syistä pitää ruiskupumppu nopeasti saatavilla (Oksanen & Turva 2010). Kuitenkaan 

Nitron ennustetta parantavasta vaikutuksesta ei ole kunnollista näyttöä (kaypahoito.fi 

2009).  

 

Tutkimuksessa saatiin selvitettyä myös se, kuinka nopeasti lääkeinfuusio on pystytty 

aloittamaan kohteeseen saapumisesta. Riippumatta toimijoiden määrästä, keskimäärin 

infuusio saatiin aloitettua 39 minuutin kuluttua kohteeseen saapumisesta. Mahdollisesti 

tässä vaiheessa on jo siirrytty ambulanssiin tai lisäapu on jo saapunut paikalle. Ruisku-

pumpun käyttöä sairaalan ulkopuolella on tutkittu sen verran vähän, että sen vaikutuk-

sista potilaiden ennusteeseen ei ole tutkittua tietoa. Sen sijaan varusteiden kantamisen 

aiheuttamasta fyysisestä kuormituksesta ja sen vaikutuksesta työssä jaksamiseen on 

tehty useita tutkimuksia ja erilaiset fyysisen rasituksen aiheuttamat kivut ja vaivat ai-

heuttavat useita poissaoloja ja sairauksia (Höglund 2012, Vehmasvaara 2001).  

 

Tutkimustulosten perusteella asiaa voikin pohtia siitä näkökulmasta, voisiko ruisku-

pumpun sijainti olla autossa ja onko potilaalle merkittävää hyötyä hoidon kannalta, jos 

ruiskupumppu kulkee repussa mukana? Alueilla, joilla välimatkat ovat pitkät ja lisäavun 
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saapumista voi joutua odottamaan kauan on aivan perusteltua pitää ruiskupumppu 

mukana hoitorepussa, mutta kuten tutkimuksessa kävi ilmi, valtaosassa tehtäviä oli 

paikalla toimijoita useampi, kuin yksi yksikkö ja tällä ei ollut merkittävää vaikutusta lää-

keinfuusion aloitusajankohtaan. Sijoittamalla ruiskupumppu autoon, josta lisäapu voisi 

sen tuoda tai voisiko ajatella ruiskupumpun hakemista autosta samalla, kun hakee poti-

laan siirtoon tarvittavaa välineistöä tai voisiko infuusion aloittaa autossa? Tällä saatai-

siin vähennettyä hoitorepun painoa, joka olisi helpotus ensihoitajien fyysiseen kuormi-

tukseen.  

 

Opinnäytetyötä tehdessämme meille tuli yllätyksenä, kuinka vähän aikaisempaa tutki-

musta ruiskupumpun käytöstä ensihoidon alalla ja sairaalan ulkopuolella oli, vaikka 

indikaatioita sille olisi. Tulevissa tutkimuksissa olisi hyvä selvitellä syvällisemmin ruis-

kupumpun käyttöä ensihoidossa, vaikka haastattelemalla alalla toimivia ihmisiä tai teet-

tämällä kyselytutkimus ruiskupumpun käytöstä. Tärkeää olisi perehtyä laadulliseen 

näkökulmaan määrällisen sijasta. Emme oman aiheemme puitteissa pystyneet otta-

maan selvää ruiskupumpun käytön vaikutuksesta jatkohoitoon. Myös asenteet ja ensi-

hoitajien kokemukset ruiskupumpusta jäivät arvoituksen peittoon.  

 

Kaiken kaikkiaan tutkimusta tehdessä oli mielenkiintoista nähdä, miten paljon ruisku-

pumpun käyttö oli sidoksissa tiettyihin ensihoidontehtäviin ja tiettyihin lääkkeisiin. Kaik-

kiin tutkimuskysymyksiin saatiin vastaus ja tavoitteen vaatimat tiedot saatiin hankittua. 

Tämä auttaa ymmärtämään ruiskupumpun käyttöä ensihoidossa ja tukee turvallista, 

tehokasta hoitotyötä kentällä, sekä auttaa tarkoituksenmukaistamaan kentällä työsken-

televien ensihoitajien välineistöä. 
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ENSIHOITOPALVELUT /OPM  27.06.2012 

 

B-HOITOVÄLINEREPUN SISÄLTÖ 

    

Päällitasku 1 

Lääkesetti (erillinen sisällysluettelo) 

 

Päällitasku 2 

B-Gluc-setti: (mittari, mittausliuskoja, lansetteja, irtolaastareita), korvalämpömittari, alkometri, 

saturaatiomittari (+ kaikki anturit, myös lasten),  

G10-setti: (G10 100ml x 2 + nesteensiirtovälineet, vaaleanpunainen kanyyli x 2, vihreä kanyyli x 

2, nesteensiirtoletkusto x 1, staassi, ruskea teippi) 

 

Pitkä sivutasku 

Carbomix, vaateleikkuri (jos on) + taittoveitsi, esihoidon taskuopas 

 

Pieni sivutasku 1 

Sideharsoa 4-6 rullaa, putkiharsopipoja x 3 

 

Pieni sivutasku 2 

Sidetaitokset min. 10 kpl, Celox Rapid Z-sidos x 1 

 

Kannen välitasku 

Isot sidetaitokset/keittosuolaliinat, Chest seal x 2, avaruuslakana, CAT-kiristysside x 2 

 

Repun iso osa takakansi 

Nesteensiirtoletkusto + 3-tiehana x 1, Ringer 500 ml x 2, NaCl 100 ml x 1, jos yksikössä liuotus-

lääkkeet setti tänne, Peang-pihdit ("bänksit"), kirurginen veitsi 

 

Repun iso osa kansi 

Vaatesakset, kynälamppu 
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Repun iso osa 

i.v setti: (ringer 500 ml x 1, suonikanyylit vaaleanpunainen, vihreä, valkoinen x 2, nesteensiirto-

letkusto + 3-tiehana x 1, teippirulla + vecafix (min 4 kpl), staassi) 

Setti: (kylmäpussi, mitella, idealside) 

Suonikanyylit, varasetti: (viggoista kaikki koot x 2) 

RR-setti: (lasten + aikuisten mansetti, stetoskooppi) 

Ruiskupumppusetti: (ruiskupumppu, 50 ml ruisku, ruiskupumpun letkusto, NaCl 100 ml x 1, 2 ml 

ruisku + 2 x vaaleanpunainen neula) 

i.o-setti: (i.o-pora, punainen i.o-neula (15 mm), sininen i.o-neula (25 mm), painepussi, 10 ml 

ruisku) 

Riskijäteastia, oksennuspussi 

Pieniin sisätaskuihin: (staassi, ruskea teippirulla, laastaria, roskapussi, suojakäsineet 2 paria) 

 

HAPPIREPUN SISÄLTÖ 

 

Päällitasku 1 

CPAP-välineistö: (virtausgeneraattori, letku, maski, hihnasto, PEEP-venttiilit (5 / 7,5 / 10 / 12,5), 

10 ml ruisku) 

 

Päällitasku 2 

Inhalaatiosetti: (inhaloitavat lääkkeet (lääkelistan mukaiset), lasten + aikuisten höyrystinmaski, 

NaCl 20 ml) 

O2-maskit: (100 %, lasten maski, viikset, happiletku kaikkia x 1) 

 

Pitkä sivutasku 

Lasten setti:  (lasten palje + maskit  x 2, lasten laryngoskooppi + kielet, jos erillinen lapsille, 

lasten intubaatioputket, 2,5–5,5, kara, lasten nielutuubit: 3 eri kokoa, kanttinauha, ruisku 5 ml, 

magillin pihdit, vauvaimu) 

 

Pieni sivutasku 1 

-  

 

Pieni sivutasku 2 

- 

 

Repun iso osa takakansi 
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LMA 4 + 5, Suojalasit x 2, Suunsuoja x 2 

 

Kannen välitasku 

Setti: (nenämaha- + suumahaletku, record-ruisku, virtsapussi, xylocain-geeli) 

 

Repun iso osa, kansi 

Imukatetrit x 4 

 

Repun iso osa 

2 ltr O2-pullo, virtausmittari, letku, käsi-/jalkaimu, palje + varaajapussi + väliletku + PEEP + 

maski, stetoskooppi, 35 % maski 

Intubaatiosetti: (aikuisten putket 6-9(10) (7 ja 8 x 2), kanttinauha x 2, magillin pihdit, aikuisten, 

10 ml ruisku, kara) 

Laryngoskooppisetti: (varsi + kielet (myös lasten)) 

Nielutuubisetti: (4 eri kokoa (aikuiset)) 

Sivutaskuun: 1 x ruskea teippi, 1 x roskapussi, suojakäsineet 2 paria 

 

DEFIBRILAATTORIN SISÄLTÖ LP15: 

EKG-kaapelit (raaja + rintakytkennät), iskukaapelit, iskulätkät x 2, elektrodit MOOS 1 pss, elekt-

rodit ROOS 1 pss, RR-mittarin johto + mansetit 2 kpl, saturaatio + häkä/methemoglobiini mit-

tausanturit johtoineen, lämpötilanmittausanturi, raakkausterä x 1, varapaperirulla, vara-akku, 

ulkoisen ilman häkämittari/varoituslaite kiinnitettynä kantolaukkuun 

 

PAINOT: 

Hoitoreppu painaa 16,1 kg 

Hengityksen hoitoreppu painaa 14,6 kg 

Defibrilaattori painaa 13,5 kg 
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Ensihoitotehtävät ja lääkeinfuusiot 

 

Tehtäväkoodi käytetty lääke käytetty lääke käytetty lääke käytetty lääke 

782: Pää/niskasärky noradrenaliini (n=1) propofoli 

(n=1) 

  

703:  

Hengitysvaikeus 

nitroglyseriini (n=11) noradrenaliini  

(n=2) 

  

793:  

Hoitolaitossiirto 

nitroglyseriini (n=12) amiodaroni 

(n=1) 

noradrenaliini  

(n=2) 

 

552:  

ei tiedossa 

nitroglyseriini (n=1)    

704: 

Rintakipu 

nitroglyseriini (n=30) noradrenaliini 

(n=2) 

adrenaliini 

(n=1) 

 

752: 

Myrkytys 

noradrenaliini (n=3) propofol  

(n=2) 

adrenaliini 

(n=1) 

 

700: 

Eloton 

noradrenaliini (n=3) propofol  

(n=2) 

  

705: 

Peruselintoiminnan häiriö, 

äkillisesti heikentynyt yleistila 

nitroglyseriini (n=4) noradrenaliini  

(n=3) 

adrenaliini 

(n=1) 

propofol 

(n=2) 

770: 

Sairauskohtaus 

nitroglyseriini 

(n=1) 

propofoli 

(n=2) 

noradrenaliini 

(n=1) 

 

774: 

Heikentynyt yleistila 

noradrenaliini (n=3)    

772: 

Kouristelu 

noradrenaliini 

(n=2) 

propofoli  

(n=3) 

amiodaroni  

(n=1) 

 

706: 

Aivohalvaus 

nitroglyseriini (n=1)    

790: 

Hälytys puhelun aikana 

noradrenaliini (n=6) propofoli 

(n=6) 

amiodaroni 

(n=1) 

 

702: 

Tajuttomuus 

propofoli  

(n=3) 

noradrenaliini  

(n=3) 

  

745: 

Kaatuminen 

propofoli 

(n=1) 

noradrenaliini  

(n=1) 

  

775: 

Oksentelu, ripuli 

noradrenaliini 

(n=1) 

   

711: 

Ilmatie-este 

noradrenaliini 

(n=1) 

   

202: 

Tieliikenneonnettomuus, pieni 

noradrenaliini 

(n=1) 

propofoli  

(n=1) 

  

200: 

Tieliikenneonnettomuus, 

epäselvä 

nitroglyseriini 

(n=1) 

noradrenaliini 

(n=1) 

propofoli 

(n=1) 

 

033: 

Potkiminen, hakkaaminen 

propofoli 

(n=1) 

   

792: 

Uhkailu, varuillaolo 

noradrenaliini 

(n=1) 

   

761: 

verenvuoto, suusta 

nitroglyseriini 

(n=1) 

   

 Taulukko 1. Ensihoitotehtävät koodeittain, joissa on käytetty ruiskupumppua vaativia lääkeinfuusioita. 

 


