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TIIVISTELMÄ
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Diakonia ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutusohjelma, hoitotyön suuntautumisvaihtoehto, sairaanhoitaja (AMK).
Kehittämispainoitteisen opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda hoitoalan käytännön työn
helpottamiseksi selkeä ja helppolukuinen opas (produktio) painehaavojen ennaltaehkäisystä ja syntyneen painehaavan hoidosta. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda uusinta
tietotaitoa hoitohenkilökunnalle painehaavojen ennaltaehkäisemiseen, seurantaan sekä
hoitotapoihin.
Opinnäytetyö koostuu kahdesta osasta, teoriaosuudesta ja oppaasta. Materiaali on kerätty kirjalähteiden, internetin tietokantojen ja painehaavahoidon asiantuntijan tietämyksen pohjalta. Opinnäytetyö käsittelee laajasti painehaavojen ennaltaehkäisyä, hoitoa
sekä hoidossa käytettäviä haavanhoitotuotteita. Opinnäytetyössä on lisäksi huomioitu
painehaavakivun hoito. Oppaaseen lisättiin kuvia havainnollistamaan painehaavoja,
kansainvälisen painehaavaluokituksen mukaan. Kuvien tarkoituksena on helpottaa painehaavan hoitoa ja arviointia. Oppaassa on myös suositusten mukaiset mittarit ravitsemustilan arvioinnista, painehaavariskin arvioinnista ja kivun arvioinnista.
Asiasanat: Painehaava, ennaltaehkäisy, painehaavan hoito, arviointi
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ABSTRACT

Mustonen, Heidi and Nyström, Laura.
Pressure ulcer prevention and pressure wound caring.
37 p., 4 appendices. Language: Finnish. Autumn 2016. Diaconia University of Applied
Sciences, Degree Programme in Nursing, Option in Nursing. Degree: Nurse.
The purpose of the thesis was to create a clear and readable guide book as a product
about pressure wound prevention and pressure wound treatment. The aim of the thesis
was to bring the very latest know-how to prevent pressure wound, how to care a pressure wound as well as the monitoring of pressure wound treatment.
The thesis consists of two parts, the theory part and the product. The material for the
guide book is collected from source books, the Internet databases and from sources of
pressure ulcer treatment based on expertise knowledge. In the thesis, was taken note of
the pressure wound treatment and wound care products for pressure wound treatment.
Furthermore, there is information on how to consider the pain and the pain management
of a pressure ulcer. The study includes images from the international pressure ulcer classification system to visualize the different degrees and stages of a pressure wound. The
images were designed to create the pressure ulcer assessment and pressure wound treatment easier. The thesis also contains the MUST (The Malnutrition Universal screening
tool) calculator, The BRADEN a calculator of pressure ulcer risk assessment and the
VAS a calculator of pain.
Keywords: Pressure wound, prevention, the care of pressure wound, evaluation
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1 JOHDANTO

Iho on ihmisen suurin elin ja sen tehtävänä on suojata kehoa ulkopuolisilta vaaroilta,
kuten mikrobeilta, kuumuudelta, kylmyydeltä, säteilyltä ja kemikaaleilta. Painehaava
syntyy, kun ihminen ei kykene itse muutamaan asentoaan ja tällöin aiheutuu painetta,
kudosvenytystä tai kitkaa, joka aiheuttaa kudosvauriota. Painehaavoja syntyy erityisesti
luisille ulokkeille kuten istuinkyhmyyn, ristiselän alueelle ja kantapäihin. (Hietanen ja
Juutilainen 2012, 300.) Suomessa painehaavoja arvioidaan syntyvän 50000–85000 ihmiselle ja kustannukset nousevat 420 miljoonaan euroon vuosittain. ( Suomen haavahoitoyhdistys ry 2014.) Painehaavapotilaan hoitoaika sairaalassa on yli kaksinkertainen
verrattuna potilaaseen, jolla ei ole painehaavaa. Painehaavoille altistaa akuutti sairaus
tai vamma, jonka vuoksi potilas jää vuodepotilaaksi. Väestön ikääntyminen ja hoidon
keskittäminen kotihoitoon lisäävät painehaavojen syntyä. Yli 70 % painehaavoista syntyy yli 65-vuotiaille, sillä liikuntakyky ja vitaalielintoiminnot heikkenevät ja iho haurastuu, jolloin se vaurioituu helpommin. (Hietanen ja Juutilainen 2012, 301.)
Opinnäytetyömme on työelämälähtöistä, sillä hoitotuotteiden käytössä ja haavojen oikein hoitamisessa on puutteita, joita opinnäytetyömme tuotoksella pyrimme korjaamaan. Yhteistyökumppaniksemme valikoitui Mainio Vire Oy, Käpylän palvelutalo.
Opinnäytetyömme jakautuu kahteen osaan; teoriaan ja siitä syntyneeseen tuotokseen,
produktiin.
Tavoitteena on tuottaa selkeä ja helppolukuinen opas, josta henkilökunta saa uutta ja
ajankohtaista tietoa painehaavojen synnystä, ennaltaehkäisystä, asentohoidon toteutuksesta ja painehaavojen hoidossa käytettävistä tuotteista sekä painehaavojen hoidosta.
Hyödynsaajana on myös asiakas, sillä uuden ja ajankohtaisen tiedon ja taidon vuoksi
painehaavojen ennaltaehkäisy ja painehaavahoidot toteutuvat vallitsevien suositusten
mukaisesti.
Tavoitteena on lisätä omaa tietotaitoa painehaavojen ennaltaehkäisystä, asentohoidosta
ja sen merkityksestä, haavahoitotuotteista ja painehaavanhoidon eri käytänteistä. Tässä
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opinnäytetyössä käytämme termiä painehaava, mutta myös termillä haava viittaamme
aina painehaavaan.
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2. PAINEHAAVA JA SEN LUOKITUKSET

Painehaavan syntymekanismia ei ole pystytty tieteellisesti todentamaan ja painehaavan
syntyminen saattaa olla hyvinkin nopeaa. Painehaava saattaa myös syntyä hitaasti ja
haava saatetaan huomata myöhäisessä vaiheessa, jolloin haava ei enää välttämättä ole
pinnallinen. (Hoitotyön tutkimussäätiö 2015.) Painehaava syntyy erityisesti ihoalueelle
tai ihonalaiseen kudokseen, johon vaikuttavat sellaiset mekaaniset tekijät, kuten paine,
kitka ja kudosten venyminen ihmisen luisten kehon osien kohdalla. Lisäksi painehaavojen syntyyn vaikuttavat ihon kosteus, ravitsemus, liikkumattomuus, korkea ikä ja paikalliset huonot kudosolot. Ratkaisevasti painehaavojen syntyyn vaikuttaa kudosten puutteellinen verenkierto. Aiheuttajana voi olla myös anemia ja kehon lämpötilan laskeminen (Suomen verisuonikirurginen yhdistys 2016.) Vaikeasti sairaat ja hyvin iäkkäät henkilöt ovat erityisen herkkiä painehaavojen synnylle. Tavallisimmin painehaavat syntyvät
lonkkiin, alaselkään, pakaroihin tai kantapäihin. Painehaava kehittyy pitkään samassa
asennossa ollessa, jolloin kehon paino kohdistuu valtaosin pienelle alueelle. Ensin iholla
nähdään painekohdassa punoitus, sitten kudoksiin tulee turvotusta ja lopuksi iho rikkoutuu. Painehaavat ovat yleensä hyvin kivuliaita. (Lumio 2012.) Suurimmassa riskiryhmässä painehaavan kehittymiselle ovat akuutisti tai kroonisesti sairaat, jotka eivät itse
kykene liikkumaan. Lääkitys tai kivun tuntemisen puute voivat olla syynä myös painehaavan syntyyn. (Soppi 2013.)
Kansainvälisen painehaavaluokituksen perustana on Euroopan painehaava-asiantuntijaneuvoston (EPUAP) ja Yhdysvaltain kansallisen painehaava-asiantuntijaneuvoston
(NPUAP) yhteistyössä kehitetty luokitusjärjestelmä. Luokitus perustuu haavan anatomiseen syvyyteen, siis siihen mihin rakenteeseen haava tai kudosvaurio ulottuu syvyyssuunnassa. Luokituksessa on neljä astetta ja lisäksi kaksi lisäluokkaa. Luokituksella ei
pyritä arvioimaan painehaavan paranemista tai haavan kudoksen tilaa kuten infektiota.
(Suomen haavahoitoyhdistys Ry 2014.)
Kehittyvän painehaavan ensimmäistä astetta, voi olla hankala erottaa normaalista painautumasta. Ensimmäisessä asteessa iholla esiintyy vaalenematon punoitus luisten ulok-
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keiden kohdalla. Iho on ehjä, mutta punoittava alue on kivulias ja sen lämpötila poikkeaa ympäröivästä kudoksesta. Tummapigmenttisen ihmisen iholla vauriokohdan voi
erottaa ympäröivän ihoalueen väristä.
Painehaava on kehittynyt toisen asteen painehaavaksi, silloin kun iholla on pinnallinen
vaurio. Vaurion syvyys ulottuu epidermikseen, eli orvaskesiin tai dermikseen, eli verinahkaan saakka. Haavan pohjassa ei ole katetta ja pohjan väri on vaaleanpunainen.
Myös nesteen täyttämä rakkula tai rikkoutunut rakkula voivat olla II-asteen painehaavoja. Haava ilmenee kuivana ja pinnallisena.
Painehaavan kehittyessä koko ihon läpäiseväksi vaurioksi puhutaan III-asteen painehaavasta. Tällöin ihonalainen (subkutaaninen) rasva voi olla näkyvissä, mutta luu, lihas tai
jänne eivät ole paljaana tai palpoitavissa. Katetta saattaa olla haavalla, mutta kate ei ole
esteenä mittaamaan haavan syvyyttä. Painehaavan syvyys vaihtelee haavan anatomisen
sijainnin mukaan. Haavassa saattaa ilmetä onkaloita tai taskuja. Runsaasti rasvakerrosta
sisältäville kehon alueille voi kehittyä syviä painehaavoja.
Ihonalaiskudoksen ja lihaskalvon läpäisevä vaurio on jo IV- asteen painehaava ja silloin
lihas, jänne, luu tai nivel on näkyvissä tai palpoitavissa. Haavassa esiintyy katetta tai
nekroosia (kuollutta ihoa) ja usein ilmenee haavataskuja tai onkaloita. Luussa tai luuytimissä saattaa olla luutulehdusta. Haavan syvyys vaihtelee anatomisen sijainnin mukaan.
Lisäksi kansainvälisistä painehaavaluokituksista löytyy luokittelemattomat painehaavat.
Tällaisia ovat koko ihon tai kudoksen vaurio, jonka syvyys on tuntematon. Haava on
kokonaan katteen tai nekroosin peitossa. Syvyyttä ei saada mitattua ennen katteen tai
nekroosin poistoa. Yleensä pohjan paljastuttua painehaavan luokitukseksi tulee III tai
IV asteen painehaava. Stabiili, kuiva ja kudoksessa kiinni oleva rupi tai nekroosi toimii
biologisena suojana, eikä tätä tulisi poistaa haavan päältä.
Syvien kudosten vaurioita on syytä epäillä, kun havaitaan sinertävä tai punaruskea paikallinen ihomuutos haalentuneella, ehjällä iholla tai veren täyttämä rakkula. Vaurio syntyy pehmytkudoksen paineen tai venymisen seurauksena. Kudos on kivulias, kiinteä,
lämpimämpi tai kylmempi verraten viereiseen kudokseen. Haavan kehittyminen voi olla
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nopeaa ja hyvästä hoidosta huolimatta voi paljastua tuhoa syvemmissä kudoskerroksissa. (Hietanen & Juutilainen 2012, 308-311; Painehaavojen ehkäisyn pikaopas 2014;
Hoitotyön tutkimussäätiö 2014.)
Painehaavojen parantumista ei voida arvioida vain syvyysluokituksia käyttäen. Syvyysluokituksen lisäksi on käytettävä haavan reunojen mittausta säännöllisin väliajoin ja
kliinisten oireiden huomioimista. Painehaavat mitataan leveys- ja pystysuunnassa ja
mittaus on hyvä tehdä vähintään kahden viikon välein. (Soppi 2013.)
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3. ENNALTAEHKÄISY

Painehaavat ovat ehkäistävissä, mikäli painehaavariskiä suurentavat tekijät havaitaan
ajoissa. Menetelmät ovat haavariskin arviointi, ihon tarkkailu ja hoito, oikea ja monipuolinen ravitsemus, apuvälineet ja asentohoito. Ennaltaehkäiseminen on todettu olevan
paras ja taloudellisesti edullisin keino estää painehaavojen syntyminen. (Soppi 2013.)
3.1 Painehaavariskin arviointi

Painehaavan syntymiseen on kehitetty useita riskimittareita. Mittareiden käyttö on osa
riskin arviointia, eikä mittareilla voida osoittaa täysin potilaan vaaraa saada painehaava.
Riskiluokitusmittarin avulla voidaan kuitenkin osoittaa apuvälineitä, joista potilas hyötyisi ja löytää potilaat, joilla on suuri riski saada painehaava. (Kangas 2009.) Mittareissa
esiintyy riskitekijöinä potilaan liikuntakyky, ravitsemus, yleinen terveydentila, ihon
tunto, ihon kosteus, kitka sekä kudosten venyminen. Riskiluokitusmittareista yleisimpänä on käytössä Bradenin riskiluokitusmittari. Tätä riskimittaria on testattu eniten ja
todettu luotettavimmaksi painehaavariskin mittariksi. (Hietanen & Juutilainen 2012,
313.) Asteikko koostuu kuudesta osatekijästä. Tuntoaisti, kosteus, aktiivisuus, liikkuvuus, ravitsemus sekä venyttävät ja hankaavat voimat. Taulukon osatekijät on pisteytetty asteikolla 1–4, kitka ja ihon venyminen asteikolla 1–3. Pistemäärät ovat 6–23 pisteen välillä. Mitä vähemmän riskipisteitä potilas saa, sitä suurempi on riski painehaavan
syntyyn. (Hietanen & Juutilainen 2012, 313.)
TAULUKKO 1. Bradenin riskiluokitusmittari
Tuntoaisti

1
Puuttuu
Ei reagoi kipuun eikä ärsykkeeseen tai
kyky tuntea
kipua on rajoittunut suureen osaan kehoa.

2
Huomattavasti
heikentynyt
Reagoi vain
kivuliaaseen
ärsykkeeseen.
Ei pysty ilmaisemaan epämukavuutta
muutoin kun
valittamalla.

3
Jonkin verran
heikentynyt
Reagoi, mutta ei
aina kykene ilmaisemaan epämukavuutta tai
tuntee kipua 1-2
raajassa.

4
Normaali
Reagoi, ei tuntopuutoksia.
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Kosteus

Fyysinen aktiivisuus

Liikkuvuus

Jatkuvasti
Iho jatkuvasti
kostea, hiestä
tai muusta
eritteestä.
Sängyssä hoidettava

Liikkumaton
Ei pysty liikuttamaan kehoaan ilman
apua

Ravitsemus

Venyttävät
ja hankaavat
voimat

Erittäin
heikko
Syö harvoin
1/3 annoksesta
jokaisella aterialla, hyvin
vähän proteiineja. Ei nauti
tarpeeksi nesteitä. Ei nestemäistä ravintolisää. Parentaalinen ravitsemus yli 5
vrk ajan.
Huomattava
ongelma
Tarvitsee kaiken avun liikkumisessa.
Valuu vuoteessa ja tuolissa, siirrot
eivät onnistu

Usein
Iho usein,
mutta ei aina
kostea.

Ajoittain
Iho on ajoittain
kostea.

Harvoin
Iho on kuiva.

Istuu

Kävelee ajoittain

Kävelee usein

Ei kykene
kannattamaan
omaa painoaan, kävelykyky rajoittunut tai puuttuu
kokonaan.
Rajoittunut

Kävelee lyhyitä
matkoja päivän
aikana. Viettää
suuren osan
ajasta vuoteessa.

Kävelee useita
kertoja päivän
aikana.

Osittain rajoittunut
Pieniä, mutta
useita asennonmuutoksia

Rajoittumaton

Tyydyttävä

Hyvä

Syö korkeintaan ½ annoksesta. Nauttii
harvoin lisäravinteita. Juo
liian vähän
nesteitä. Ei saa
tarvittavaa
ruokamäärää
enteraalisesti.

Syö yli ½ annoksesta. Nauttii lisäravinteita. Saa
riittävästi nesteitä. Saa täyden
enteraalisen ravitsemuksen.

Syö suuren
osan jokaisella
aterialla. Nauttii proteiineja.
Juo runsaasti
nesteitä.

Mahdollinen
ongelma

Ei esiinny

Tarvitsee pieniä apuja liikkumisessa.
Ihon ongelmakohdat hankautuvat ajoittain. Pystyy

Liikkuu ilman
apuja. Kykenee
nostamaan itsensä ilman kehon hankausta.
Pitää asennon valumatta.

Pystyy ajoittain liikuttamaan kehoaan
ja vaihtamaan
asentoaan,
muttei kykene
huomattaviin
asennon muutoksiin.
Riittämätön

Kykenee itsenäisesti muutamaan asentoa.
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hallitsemaan
ilman nostokehon tasapaiapua. Spastinen tai rauha- non. Liukuu
ajoittain vuoton, jolloin
teessa tai tuoesiintyy hanlissa.
kausta.
(Hietanen & Juutilainen 2012; Korhonen & Soppi 2010; Soppi, 2010.)
Myös monet muut tekijät lisäävät painehaavariskiä ja riskin tiedetään suurentuneen ilman riskiluokitusmittarin käyttöä. Tärkeimpinä ovat vartalon muoto, korkea tai matala
painoindeksi (BMI), tupakointi, paikallisesti verenkiertoa heikentävät tekijät sekä
psyykkiset tekijät. (Hietanen & Juutilainen 2012, 312-318.)

3.2 Ihon arviointi ja hoito
Ihon eheyden ja muutosten tarkkailu on tärkeää. Painehaavan synnyn keskeisenä tekijänä on ihoon kohdistuva paine, jonka seurauksena kapillaariverenkierto estyy. Painehaava alkaa muodostua, kun kudokset eivät saa riittävästi happea. Tutkimusten mukaan
75mmHg paine alle 24 tuntia kestävänä ei aiheuta vielä painehaava. Vastaavasti
300mmHg paine on kudoksille vaarallinen ja painehaava kehittyy lyhyessä ajassa, jopa
kuudessa tunnissa. Paine ja venytys ovat haitallista erityisesti pienille verisuonille. Pienet verisuonet haarautuvat ja venytyksensietokyky on alhaisempi suuriin verisuoniin
verraten. Venyttävä voima kasvaa myös kudoskerrosten välissä, sillä kudosten puristuessa vastakkain niiden välissä oleva nestekerros ei pääse toimimaan kudosten välisenä
liukastajana. Paine aiheuttaa kudoksille hapenpuutetta ja saa aikaan stressireaktion, joka
johtaa lämpötilan nousuun. Happiosapaine laskee nopeasti ja erityisesti iäkkäillä ja vaikeasti sairailla happiosapaineen lasku voi synnyttää painehaavan. (Soppi 2015.)
Asiakkaalle, jolla on painehaavariski ja/ tai inkontinenssia, tulee suorittaa kokonaisvaltainen ihon kunnon arviointi heti tai viimeistään kahdeksan tunnin kuluessa hoitoon saapumisesta. Lisäksi ihon kunto tulee tarkistaa vähintään kerran päivässä sekä aina kun
ihoa puhdistetaan inkontinenssieritteistä. Ihon arviointia on syytä tihentää, jos potilaan
yleistilassa tapahtuu muutoksia huonompaan. Ihon arviointi on suositeltavaa aina, kun
asiakkaan asentoa muutetaan. Tällaisella ehkäisevällä ja ennakoivalla hoidolla voidaan
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havaita muutokset ihossa jo alkuvaiheessa ja painehaavan synty voidaan estää välittömillä toimenpiteillä. Tarkkailussa huomioidaan ihon vaaleneva/ vaalenematon punoitus,
paikallinen kuumotus, turvotukset ja kovettumat suhteessa ympäröivään ihoon ja kudokseen. Paineelle altistuneen alueen kipu voi myös olla merkki alkavasta painehaavasta. (Hoitotyön tutkimussäätiö 2015; Painehaavan ehkäisyn pikaopas 2014.)
Ihon hoidossa tärkeintä on kosteuden ja lämpötilan pysyminen optimaalisella tasolla,
sillä lämpö kiihdyttää aineenvaihduntaa ja lisää näin hikoilua. Kudoksen paineensietokyky vähenee ja kosteus altistaa ihoa vaurioille. Kuivan ihon kosteustasapainosta tulee
huolehtia rasvaamalla ihoa säännöllisesti. Huomioitava, että ihon tulee pystyä hengittämään rasvan läpi eikä ihon pinta saa jäädä liian kosteaksi. Rasvan levittämisessä tulee
välttää turhaa hankaamista, jotta ei aiheuteta ihon rikkoutumista tai ihonalaiskudosten
vaurioitumista. Vaatetuksen ja vuodevaatteiden materiaaleilla voidaan jonkin verran
vaikuttaa ihon hengittävyyteen, lämmön haihtumisnopeuteen ja kosteuteen. Oikeanlaisilla materiaaleilla voidaan myös vähentää kitkan ja venytysvoiman osuutta hoidossa.
(Hoitotyön tutkimussäätiö 2015.) Mikäli inkontinenssi aiheuttaa ihon jatkuvaa hautumista tai iho on rikkoutumassa, on syytä harkita esimerkiksi kestokatetrin laittoa tilapäisesti jolloin iho saa rauhassa toipua. Myös erilaisten suojavoiteiden, -suihkeiden ja -kalvojen käyttöä, erityisesti punoittavien alueiden ja luu-ulokkeiden kohdalla on syytä harkita. Inkontinenssin lääkehoito ja ulosteenhallinta järjestelmät voivat myös olla tarpeellisia. (Soppi 2013.)
Ylipainoisilla on tärkeää arvioida iho ja ihonpoimut säännöllisesti. I ja II asteen painehaavat erotetaan taiveihottumasta. Tyynyjä tai muita apuvälineitä käytetään keventämään suuria ihopoimuja ja estämään ihopoimujen painuminen toisiaan vasten. Painehaavan kehittyminen ihopimuun kasvaa, mikä johtuu ihon hankautumisesta. (Hoitotyön tutkimussäätiö 2015.)

3.3 Ravitsemus
Vajaaravitsemus on yksi riskitekijä saada painehaava ja sen varhainen tunnistaminen ja
vajaaravitsemuksen korjaaminen ehkäisee painehaavan kehittymistä ja nopeuttaa jo syn-
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tyneen painehaavan paranemista (Siljamäki-Ojansuu 2012). Ravitsemustila tulee kartoittaa luotettavilla ja käytännöllisillä mittareilla, jollainen on esimerkiksi MUST (liite
2). Mittarin käyttö ja ravitsemustilan säännöllinen arviointi antavat tärkeää tietoa ravitsemuksen hoidon tarpeesta ja riittävyydestä. (Hoitotyön tutkimussäätiö 2014.) Apuna
voidaan käyttää ravitsemusterapeutin tekemää ravitsemusarviota. Energian ja ravintoaineiden tarve määritellään ja ravitsemus toteutetaan suunnitellusti. Mikäli asiakkaalla on
vajaaravitsemus riski tai hänellä on jokin muu riski saada painehaava, normaalin suun
kautta syödyn ruuan kautta saadut ravintoaineet eivät välttämättä ole riittävät. Tällöin on
tärkeä käyttää täydennysravintovalmisteita. Ravitsemus turvataan suositusten mukaan
ensisijaisesti enteraalisella antotavalla. Letku- tai suonensisäistä ravitsemusta käytetään
vain jos riittävä ravitsemus suun kautta ei jostain syystä ole mahdollinen. Energiatarpeen suositukset jokaiselle vajaaravitsemus riskissä ja painehaavan kehittymisen riskissä olevalle potilaalle ovat 30-35 kcal/painokilo/päivä. Se sisältää proteiinia 1,25–
1,5g/painokilo/päivä. (Siljamäki-Ojansuu 2012; Painehaavan ehkäisyn pikaopas 2014.)
Runsaiden nesteiden nauttiminen on suositeltavaa. Neste toimii kehossa vitamiinien,
mineraalien, glukoosin ja muiden ravintoaineiden liuottimena ja samalla neste kuljettaa
ravintoaineita ja aineenvaihduntatuotteita. Aikuispotilaan nestetarve on 30–35ml/painokilo/päivä. Ravitsemustilaa voidaan arvioida potilasta tarkkailemalla. Erityisesti kiinnitetään huomiota tahattomaan painonlaskuun. (Hoitotyön tutkimussäätiö 2014; Painehaavan ehkäisyn pikaopas 2014.)

3.4 Asentohoito
Asentohoito on tärkeä osa painehaavojen ehkäisyssä erityisesti asiakkailla, joilla on vaikeuksia vaihtaa itse asentoa tai liikkuminen on muutoin hankalaa. Asentohoidolla pyritään vähentämään painetta ja venymistä ja niiden kestoa luisten kehon osien alueella.
Asennon vaihtamisessa tulee huomioida asiakkaan aktiivisuus ja liikuntakyky, ihon
kunto ja kudosten paineen sieto. Erityisen tärkeää on huomioida asiakkaat, joilla on tuntopuutoksia. He eivät tunne kipuärsykkeitä, jolloin asennonvaihtoa ei tapahdu asiakkaalla oma-aloitteisesti. (Hietanen & Juutilainen 2012, 318-319.) Jos asiakkaan terveydentila ei salli asennon vaihtamista tai asentoa voidaan muuttaa hyvin rajoitetusti, tulee
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käyttää painetta jakavaa painehaavoja ehkäisevää patjaa, jossa kehon paino jakautuu tasaisesti. Asennonvaihto tulee toteuttaa tiheään, vaikka yksiselitteisiä ja turvallisia aikarajoja ei voida yleisesti asettaa. Ihon kuntoa seurataan yksilöllisesti ja arvioidaan asennonvaihtojen välinen turvallinen aika. Suositus liikuntakyvyttömän vuodepotilaan asennonvaihdon aikavälille on 1-2 tuntia, mikäli painetta keventäviä apuvälineitä ei ole käytössä. Asennonvaihdossa tulee välttää asentoja, joissa painetta kohdistuu ihoalueelle,
jossa esiintyy vaalenematonta punoitusta. Mikäli painetta kertyy tälle alueelle, verenkierto heikkenee ja mahdollisesti pahentaa vauriota. (Hoitotyön tutkimussäätiö 2014.)
Asennon vaihtaminen vuodepotilaalla tapahtuu suositusten mukaan vuoteen ollessa 30
asteen kulmassa, jotta paino jakautuu tasaisesti lantion ja lonkan alueelle. Asennon
vaihto tapahtuu nostamalla, ei raahaamalla. Apuna on suositeltavaa käyttää nostolakanaa. Mikäli siirrettävä henkilö ei pysty liikkumaan lainkaan, käytetään apuna henkilönostinta. Siirrossa käytettävää nostolakanaa ei saa jättää henkilön alle, sillä lakana voi
aiheuttaa painautumia ja näin haavaumaa. Huomioitavaa on myös, ettei asiakkaan alle
saa jättää lääkinnällisiä välineitä, kuten dreenejä ja katetrin letkuja. Asentoa vaihdetaan
vuorotellen molemmille kyljille ja vatsalle, mikäli asiakkaan tilanne sen sallii. Asentohoidossa käytetään apuna tyynyjä, joilla estetään raajojen painuminen toisiaan vasten.
Paineenkevennykselle on hyvä luoda aikataulu, jolloin asentohoidon toteutumista voidaan valvoa. Mikäli asiakkaan kokonaisvaltainen tilanne sallii, on suositeltavaa ohjeistaa ja opettaa asiakasta tekemään painetta keventäviä liikkeitä ja pieniä asennon muutoksia. (Hoitotyön tutkimussäätiö 2014.)
Kantapäihin kohdistuu vuoteessa ollessa valtavasti painetta. Kantapäiltä tulee aina poistaa paine. Kantapäiden tulee olla ilmassa. Apuna käytettävän tyynyn tai tuen on yletyttävä pohkeen pituudelle, ettei painetta ilmaannu akillesjänteeseen eivätkä polvet ole yliojennettuna. (Hoitotyön tutkimussäätiö 2015.) Vuoteessa olevalle asiakkaalle puoli-istuva asento saattaa aiheuttaa haavojen muodostumista kantapäihin. Lievä kohoasento on
hyvä, mikäli kantapäät ovat irti makuualustasta. (Hietanen & Juutilainen 2012, 319.)
Istuma-asento vuoteessa aiheuttaa painetta ja venymistä pakaroiden ja ristiluun alueelle.
Tämä johtuu vartalon valumisesta jalkopään suuntaan. Mikäli mahdollista, taitetaan sänkyä polvitaipeiden kohdalta, jolloin estetään valuminen. Istuma- asentoa käytetään vain

16

ruokailutilanteiden ajan. (Hietanen & Juutilainen 2012, 319; Painehaavan ehkäisyn pikaopas 2014.)
Tuolissa istuma-asento tulee varmistaa oikeanlaiseksi. Asiakkaan tasapainon tulee olla
hyvä ja hänen toimintakykynsä mahdollisuudet on säilytettävä. Lantion tulee olla täysin
tuolin perällä ja selän tulee nojata selkänojaa vasten. Jalat tuetaan lattiaan tai käytetään
apuvälineenä jakkaraa tai jalkatukia. Mikäli asiakas on istumassa pitempään, tulee tuoli
kallistaa hieman taaksepäin, jotta kehon paino jakautuu myös selän puolelle. Istumaasennossa paine on äärimmäisen voimakas istuinluille ja siksi on varmistettava tasapainoinen istuma-asento ja tuettava jalkoja jalkalaudoilla ja käsiä käsinojilla, jotta paino jakautuu tasaisesti. (Hietanen & Juutilainen 2012, 320; Painehaavojen ehkäisy ja hoito
2014.)

3.5 Apuvälineet
Apuvälineitä on tarjolla runsaasti ja niiden käyttötarkoitus on suojata paineelta ja hankaukselta. Apuvälineet liittyvät asiakkaan siirtämiseen, vuoteessa olemiseen, wc-käynteihin ja hygieniaan. Liikuntarajoitteisen asiakkaan nostamiseen ja siirtoon käytetään
henkilönostinta, siirtymä- ja liukulakanaa, siirtovyötä sekä siirto- ja kääntötelinettä.
Nämä estävät mahdollisia ihovaurioita ja ihonalaisen kudoksen venymistä siirtotilanteissa. (Hietanen & Juutilainen 2012, 320, Painehaavojen ehkäisy ja hoito 2014.)
Saatavana on erilaisia patjoja painehaavojen ennaltaehkäisyyn. Niiden vaikutus perustuu passiiviseen muovautumiseen kehon muotojen mukaan tai patjan aktiiviseen paineenkevennykseen. Passiiviset patjat soveltuvat pienen tai kohtalaisen riskin asiakkaille,
joilla liikuntakyky on rajoittunut, mutta jotka kykenevät itsenäisesti vaihtamaan asentoa
vuoteessa. Passiivisella patjalla kehoon kohdistuva paine ei muutu, mikäli asentoa ei
vaihdeta. Paine jakaantuu tasaisesti ja laajalle alueelle kehon lämpötilan ja painovoiman
vaikutuksesta. Valmisteena on käytetty vaahtogeeliä, joka ehkäisee painehaavojen syntyä tehokkaammin kuin tavalliset sairaalapatjat. (Hietanen & Juutilainen 2012, 321-323;
Hoitotyön tutkimussäätiö 2014.)
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Painetta alentavia yksi- tai monikerrospatjoja on käytössä dynaamisena eli vaihtuvapaineisina tai staattisena eli vakiopaineisina. Vakiopaineisen patjan materiaalina käytetään
tavallisesti vaahtomuovia, joka muovautuu käyttäjän kehon mukaisesti. Vakiopaineiset
patjat soveltuvat hyvin matalan- ja keskisuurenriskin omaaville asiakkaille. Vaihtuvapaineisten patjojen paineen vaihtelu toteutetaan täyttämällä ja tyhjentämällä ilmatäytteisiä osia. Vaihtuvapaineiset patjat soveltuvat korkean riskin omaaville asiakkaille. (Soppi
2013.) Vaihtuvapaineisia alustoja voidaan tuottaa lisäksi tyynyinä ja patjan päällisinä.
(Teikari 2002.)
Aktiivista erikoispatjaa suositellaan käytettäväksi korkean painehaavariskin asiakkaille,
jotka eivät itse kykene vaihtamaan asentoaan vuoteessa. Patja on valmistettu ilmatäytteisistä kennoista, jotka ohjautuvat koneellisesti ja paine poistuu aikasyklin mukaisesti.
Kennojen koko ja määrä vaihtelee patjan valmistajan mukaan. Patjoista käytetään nimityksiä vaihtuvapaineinen patja, nollapainepatja ja itsestään säätyvä minimipainepatja.
Tyypillistä on, että patja määrittää automaattisesti paineasetukset asiakkaan kehonpainon ja asennon perusteella. Patjan etuna on, että asennonvaihtoja ei tarvitse tehdä tiheään, sillä paine muokkautuu automaattisesti. (Hietanen & Juutilainen 2012, 322-323;
Soppi 2013.)
Pyörätuoli on tärkeä apuväline liikuntarajoitteiselle. Pyörätuolin tulee olla sopivan kokoinen. Selkänojan ja sivuosien suunnalta voi aiheutua painetta istuma-alueelle, alaselälle ja lonkan alueelle. Pyörätuolin asetukset tulee tarkistaa, jotta vartalon tasapaino
säilyy hyvänä. Pyörätuoliin liitetään tavallisesti istuintyyny, joita valmistetaan erilaisista
materiaaleista. Pyörätuoliin on saatavilla myös vaihtuvapaineinen istuintyyny, jossa
paine jakautuu tasaisesti istuinluille. (Teikari 2002.) Istuintyyny voidaan muotoilla asiakkaalle sopivaksi ja ennen istuintyynyn hankkimista voidaan käyttää apuna istumapaineen mittausta. Istuintyynyt vähentävät hankausta ja painetta pyörätuolin istuinosaa vasten ja jakavat painoa tasaisesti laajemmalle alueelle. (Hietanen & Juutilainen 2012, 324326.)
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4. ASIAKASOHJAUS

Asiakasohjauksen tärkeys korostuu, kun hoitoaikoja pyritään kokoajan lyhentämään.
Samanaikaisesti hoitajan valmiudet laadukkaaseen ohjaukseen tiukalla aikataululla tuovat haasteita tämän päivän hoitotyöhön. Asiakkaan ohjaaminen on suunnitelmallista ja
sen tarkoituksena on, että asiakas on aktiivinen ratkaisija jonka tietoa, ymmärrystä ja
tietoon perustuvaa päätöksentekokykyä tuetaan hoitohenkilökunnan toimesta. (Lipponen 2014.) Asiakas on oman elämänsä asiantuntija ja hoitohenkilökunnan edustaja on
ammatillisen osaamisen jakaja. Hoitaja antaa tutkittuun tietoon perustuvaa tietoa ja ohjeita, joita asiakas voi soveltaa omaan elämäänsä ja arvoihinsa sopivaksi. Kun asiakas
tuntee voivansa vaikuttaa hoitoonsa ja elämänlaatuunsa hän voimavaraistuu ja motivaatio hoitoa kohden kasvaa. (Lipponen 2014.)
Hyvään asiakasohjaukseen tarvittavat resurssit ovat hoitohenkilökunnan tiedot, taidot,
asenteet ja ohjausmenetelmien hallinta. Hoitajan tulee omata hyvät ohjaus- ja vuorovaikutustaidot ja pyrkiä pitämään tietotaitonsa ohjauksen vaativuutta vastaavalla tasolla.
Jokainen ohjaustilanne on yksilöllinen ja hoitajan tulee huomioida asiakkaan ikä, elämäntilanne ja erilaiset muuttuvat tekijät. Nämä voivat vaikuttaa potilaan kykyyn ja motivaatioon ottaa ohjausta vastaan. Erilaisia ohjausmenetelmiä ovat suullinen, kirjallinen,
yksilö- ja ryhmäohjaus, sekä vähemmän käytössä olevat demonstraatio ja audiovisuaalinen ohjaus. (Lipponen 2014.)
Potilasta ohjataan riittävään ja monipuoliseen ravitsemukseen. Ruokailutottumukset on
hyvä käydä yhdessä läpi, jotta saadaan todellinen kuva ravitsemustilasta. Normaalisti aliravitsemustila ilmenee painon putoamisena, mutta on huomioitava, että myös normaalija ylipainoiset voivat kärsiä heikosta ravitsemustilasta. Potilasta ohjataan mahdollisuuksien mukaan myös huolehtimaan siitä, että ihon painopisteet muuttuvat eli asento vaihtuu
tarpeeksi usein. Tämä voi olla haastavaa, jos potilas ei itse kykene muuttamaan asentoaan,
silloin paineistettavan ilmapatjan käyttö olisi suotavaa. Potilasta kannustetaan myös huolelliseen hygienian hoitoon. Esimerkiksi inkontinenssivaiva tulisi hoitaa mahdollisimman
hyvin ja varhain, vaikka se olisi potilaasta kiusallista. Apuvälineiden oikea käyttö ja maksimaalinen hyödyntäminen tulee myös ohjata potilaalle. Esimerkiksi tukikahvat vuoteessa saattavat mahdollistaa potilaan omatoimisen asennonvaihdon. (Lipponen 2014.)
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5. PAINEHAAVOJEN HOITO

Painehaavan alkuvaiheen hoitona käytetään yleisesti konservatiivista hoitoa. Tärkein
hoitokeino on paineen poistaminen haavan alueelta hyödyntäen asentohoitoa. Alkuvaiheen hoito toteutetaan syvyysasteen mukaisesti huomioiden mahdolliset taustatekijät,
jotka ovat vaikuttaneet painehaavan syntyyn. Taustatekijöinä voi olla huono yleiskunto,
heikko ravitsemus, puutteellinen hygienia tai epätasapainossa oleva sairaus, kuten diabetes. I.- III. asteen painehaavat paranevat oikealla hoidolla tavallisesti muutamassa
kuukaudessa. III.- IV. asteen painehaavojen paranemisaika on pitkä, eivätkä syvät haavat välttämättä parane hyvällä konservatiivisella hoidolla. Hoidon aikana tulee arvioida
haavan paranemista paikallisin keinoin ja tarvittaessa arvioidaan tarvitaanko kirurgista
toimenpidettä. Painehaavan infektoituessa se tulee hoitaa antibiootilla, sillä infektio hidastaa tai jopa estää painehaavan paranemisen. Painehaavan paranemiseen vaikuttaa esimerkiksi lämpötila. Ihanteellinen lämpötila painehaavan paranemiselle on kehon normaali lämpötila, noin 37 astetta. (Hoitotyön tutkimussäätiö 2014.)

5.1 Syntyneen painehaavan arviointi
Painehaavan paraneminen edellyttää, että asiakkaalle tehdään hoito- ja arviointisuunnitelma ja haavan tilaa seurantaan järjestelmällisesti. Asiakkaalta kerätään tietoja, jotka
mahdollisesti ovat edistäneet painehaavan syntymistä ja huomioidaan potilaan taustasairaudet. Tehdään kattava kliininen tutkimus, jossa arvioidaan paranemista edellyttävät
tekijät, kuten kudoshapetus, verenkierto, kipu ja ravitsemus, sekä tehdään tarvittaessa
röntgen tutkimus ja otetaan laboratoriokokeita. Arvioidaan myös apuvälineiden tarve,
toimintakyky, psyykkinen vointi ja taloudellinen tilanne.
Painehaava arvioidaan jokaisen haavahoidon yhteydessä. Arvioinnissa tarkkaillaan erityksen määrää ja laatua, katteen määrää ja laatua sekä mahdollisia infektion merkkejä,
kuten kuumotusta ja punoitusta. Painehaava on hyvä mitata leveys- ja pituussuunnassa
ja valokuvata säännöllisin väliajoin, vähintään kahden viikon välein. Kirjataan tarkasti
painehaavan tilanne ja havaitut muutokset asiakkaan hoitosuunnitelmaan. Mikäli pai-
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nehaavassa ei havaita parantumisen merkkejä kahden viikon kuluessa oikeista hoitotoimista huolimatta, tulee tilanne ja hoito arvioida uudelleen. (Hoitotyön tutkimussäätiö
2014.)

5.2 Infektio
Painehaavassa paikallista infektiota tulee epäillä, jos haavassa esiintyy pahaa hajua, eritys lisääntyy, eritteen koostumus muuttuu märkäiseksi tai veriseksi, nekroosi lisääntyy,
haavakipu lisääntyy, haavapohjalle ilmaantuu onkaloita tai taskuja tai haava ei lähde paranemaan kahden viikon aikana. Infektioriski kasvaa, kun haava on suuri tai syvä, haava
kontaminoituu toistuvasti, asiakas ei saa riittävästi proteiineja tai kaloreita, haavassa on
huono verenkierto tai potilas kärsii autoimmuunisairaudesta. Bakteeri-infektio on huonontuneen verenkierron lisäksi merkittävimmässä osassa painehaavan parantumisen estäjänä. (Hoitotyön tutkimussäätiö 2014.)
Biofilmin muodostuminen haavaan on yksi infektion aiheuttaja. (Juutilainen 2011.)
Biofilmi ylläpitää haavassa tulehduksellista reaktiota ja hidastaa haavan paranemista.
Biofilmi on mikrobien muodostama rakenne, joka on kiinnittynyt haavassa olevaan elolliseen tai elottomaan pintaan. Biofilmin muodostuminen hidastaa uusien terveiden solujen muodostumista. Mikrobilääkkeiden teho on huono. (Salo, Tapiainen & Uhari 2010.)
Leviävä infektio voidaan havaita, mikäli asiakkaalla on paikallisten infektion merkkien
lisäksi kuumetta, sekavuutta, haavan koko kasvaa, kudos kovettuu, esiintyy kuumotusta
tai runsaasti kipua, haavan reunoilta alkaa levitä punoitusta tai ilmenee ihon värjäytymistä.
Infektion hoitona on mahdollisen vajaaravitsemustilan korjaaminen sekä sokeritasapainosta huolehtiminen. Estetään haavan kontaminoituminen, ja tehostetaan mekaanista
puhdistusta sekä poistetaan mahdollinen biofilmi. Otetaan käyttöön tarvittaessa paikallinen antibiootti tai systeeminen antibiootti levinneessä infektiossa. (Hoitotyön tutkimussäätiö 2014.)
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6. HAAVASIDOKSET

Haavasidos valitaan yksilöllisesti huomioiden painehaavan tilanne. Haavasidosta valitessa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin; haavaerityksen määrä ja laatu, painehaavan koko, syvyys ja sijainti sekä huomioidaan mahdolliset haavataskut ja haavaonkalot. Haavasidoksen tarkoituksena on pitää painehaavan pohja kosteana, sekä vähentää bakteerien määrää.
Haavasidoksen sopivuus arvioidaan jokaisen sidosvaihdon yhteydessä. Haavasidos tulee
vaihtaa aina, mikäli sidos kontaminoituu ulosteen kanssa. Haavasidoksen vaihdossa tulee poistaa kaikki vanhat sidokset ennen uusien asettamista. (Hoitotyön tutkimussäätiö
2014.)
Verkkosidoksia voidaan käyttää toissijaisesti painehaavan hoidossa. Verkkosidos on
verkkomaista eikä siinä ole imukykyä. Verkkosidoksen tarkoituksena on suojata haavapintaa ja estää eritettä imevän sidoksen tarttuminen haavapintaan. Painehaavan hoidossa
verkkosidos voidaan valita imevän haavasidoksen lisäksi ja tuote voi olla haavan pinnalla pitkänkin aikaa. Verkkosidokset jaotellaan sen koostumuksen mukaisesti kolmeen
luokkaan; rasvaverkkoihin, polyamidiverkkoihin ja silikoniverkkoihin. (Hoitotyön tutkimussäätiö 2014; Käypähoitosuositus 2014.)
Interaktiivisissa sidoksissa on käytössä erilaisia vaikuttavia ainesosia kuten hopea, hunaja ja aktiivihiili. Vaikuttava ainesosa aktivoituu painehaavan eritteestä tai ne voidaan
tarvittaessa aktivoida käyttöön kostuttamalla haavasidosta keittosuolalla tai vedellä.
Haavasidoksen ominaisuutena on myös kyky peittää pahanhajuinen haavaerite tai tappaa bakteereja. (Hoitotyön tutkimussäätiö 2014.)
Aktiivihiilisidoksen ominaisuutena on poistaa haavaeritteen paha haju. Sidos sitoo hajun itseensä eikä haju pääse tunkeutumaan sidoksen läpi. Aktiivihiilisidos valmistetaan
aktiivihiilestä ja lisäksi valmisteissa voi esiintyä alginaattia, hydrokuituja ja polyuretaanivaahtoa. (Käypähoitosuositus 2014.)
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Alginaattisidos sopii runsaasti ja kohtalaisesti erittäville haavoille ja se soveltuu myös
tihkuvuotoisille haavoille. Sidos aktivoituu ja geeliytyy haavaeritteestä. Alginaattisidosta voidaan käyttää haavoissa, jotka ovat infektoituneet. Infektiota tulee hoitaa
myös muilla asiaankuuluvilla hoitotoimilla samanaikaisesti. Sidokset valmistetaan tavallisesti ruskolevästä, mutta myös hopeaa, kalsiumia ja natriumia sisältäviä alginaattisdoksia on saatavilla. (Hoitotyön tutkimussäätiö 2014; Käypähoitosuositus 2014.)
Hopeasidos soveltuu käytettäväksi infektoituneelle haavalle. Hopeasidosta tulee käyttää
kuuriluontoisesti ja hopeasidoksen käyttö tulee lopettaa kun infektio on parantunut. Hopeasidosta ei tule käyttää, mikäli asiakkaalla on todettu hopea-allergia. Hopeasidoksia
on saatavana erilaisina tuotteina, joita ovat geeli-, hydrokolloidi-, hydrokuitu-, polyetyleeni-, polyuretaanivaahto- ja silikonivaahtosidokset. (Hoitotyön tutkimussäätiö 2014;
Käypähoitosuositus 2014.)
Hunajasidos soveltuu käytettäväksi infektoituneelle haavalle. Hunajasidosta ei tule käyttää mikäli asiakkaalla on todettu hunaja-allergia. Hunaja muodostaa yhdessä haavaeritteen kanssa antibakteerista vetyperoksidia, joka pehmentää katetta. Hunajasidoksia on
saatavilla geelinä, verkkona ja alginaattisidoksena. Hunajasidos asetetaan haavapohjalle
ja kiinnitetään erillisellä peittosidoksella. (Käypähoitosuositus 2014.)
Hydrogeelit on nimensä mukaisesti geelejä, joita on saatavana myös levyinä. Hydrogeelit soveltuvat hyvin katteisen haavan lisäkostuttajaksi tai kuiviin haavoihin antamaan
haavalle kosteutta. Hydrogeelit sisältävät runsaasti vettä sekä lisäksi natriumkloridia,
glyserolia, pektiiniä ja polymeeriä. Hydrogeelit tarvitsevat erillisen kiinnityssidoksen,
jotta hydrogeeli pysyy haavalla. (Käypähoitosuositus 2014.)
Hydrokolloidi aktivoituu haavaeritteestä ja lämmöstä. Sidoksen pinta geeliytyy ja haavan pinta säilyy kosteana. Voidaan käyttää eri kehon paikoissa, joissa sidos ei pääse
siirtymään pois paikoiltaan. Hydrokolloidi sopii kohtalaisesti tai vähäisen määrän erittäviin haavoihin. Sitä ei suositella käytettäväksi infektoituneeseen tai iskeemiseen haavaan. Hydrokolloidit sisältävät lisäaineita kuten natriumkarboksimetyyliselluloosaa,
elastomeeria ja mineraaliöljyä. (Hoitotyön tutkimussäätiö 2014; Käypähoitosuositus
2014.)
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Hydrokuitusidokset soveltuvat infektoituneisiin, katteisiin ja runsaasti erittäviin haavoihin. Ainesosa aktivoituu ja geeliytyy eritteestä. Kuivalle haavalle sidos tulee kostuttaa.
Se valmistetaan natriumkarboksimetyyliselluloosasta ja sitä on saatavana sekä levynä
että nauhana. Se kiinnitetään erillisellä peittosidoksella. (Käypähoitosuositus 2014.)
Hydrofobiset sidokset ovat koostumukseltaan vettä hylkiviä ja pystyvät sitomaan sienet
ja bakteerit. Hydrofobiset sidokset soveltuvat kapeisiin ja syviin onkaloihin. Valmistetaan puuvilla- ja asetaattikuidusta, johon on lisätty rasvahappoesteriä. Saatavana nauhana, geelinä, haavatyynynä, polyuretaanisidoksena, sykeröinä ja taitoksina. Polyuretaanisidos ja haavatyyny eivät tarvitse erillistä peittosidosta. (Käypähoitosuositus 2014.)
Polyuretaanikalvot soveltuvat pitämään kosteuden haavalla, mutta puoliläpäisevän
koostumuksensa ansiosta ne ovat hengittäviä. Sidokset eivät ole imukykyisiä, eivätkä
sovellu infektoituneelle haavalle. Käytetään tavallisesti peittosidoksena kiinnittämään
hoitava sidos paikoilleen. (Käypähoitosuositus 2014.)
Polyuretaanivaahtosidoksista käytetään myös nimitystä foam. Soveltuvat vähän, kohtalaisesti tai runsaasti erittäville haavoille. Polyuretaanivaahtosidosta käytetään geelin tai
muun nestemäisen haavatuotteen peittosidoksena, mutta tuotetta on saatavana myös hopeaa sisältävänä ja se soveltuu käyttöön ainoana hoitotuotteena. Polyuretaanivaahtosidoksia valmistetaan polyuretaanista, eikä tuote tartu haavan pinnalle. Saatavana on itsekiinnittyviä ja kiinnittymättömiä sidoksia. Tuotetta on saatavana eri kokoisina, muotoisina ja imukykyisinä. Lisäksi saatavana on silikonia sisältäviä polyuretaanisidoksia,
jotka tarttuvat haavan pinnalle ja reunoille. Ominaista tuotteelle on hellävaraisuus, jolloin haavasidoksen vaihto on kivutonta. (Käypähoitosuositus 2014.)
Polysakkaridituotteet soveltuvat infektoituneille ja katteisille haavoille. Polysakkaridituotteita ei tule käyttää lapsilla, raskaana olevilla tai imettävillä äideillä, eikä munuaisten- tai kilpirauhasen vajaatoiminnasta kärsivillä ihmisillä, sillä tuotteet sisältävät jodia.
Polysakkaridituotteita on saatavana voiteina, jauheina ja sidoksina joissa on voidepinta.
Polysakkaridituotteet tarvitsevat erillisen peittosidoksen pitämään hoitotuotteen haavalla. (Käypähoitosuositus 2014.)
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6.1 Alipaineimuhoito
Alipaineimuhoitoon perustuva avoimen haavan hoitomuoto on kehitetty 1990- luvulla
Saksassa ja Yhdysvalloissa. Yhdysvaltalainen Kinetic Concepts, Inc.(KCI) on patentoinut kyseisen alipaineimuhoidon menetelmän nimellä Vacuum Assisted Closure (VAC).
Suomessa ensimmäinen alipaineimulaite otettiin käyttöön vuonna 2004 Oulun yliopistollisessa sairaalassa.( Juutilainen, Kuukasjärvi, Malmivaara & Vikatmaa 2007) Alipaineimuhoito soveltuu akuutteihin sekä kroonisiin painehaavoihin ja sen tarkoituksena on
edistää granulaatiokudoksen kasvua ja haavan verenkiertoa. Alipaine jakaantuu tasaisesti haavan pinnalle ja muodostaa mekaanista kudosvenytystä. Imun vaikutuksesta
poistuu nesteen mukana bakteereja ja kuolleita soluja. Ennen alipaineimuhoidon aloittamista tulee haavan pohjan olla siisti. Haavassa ei saa olla nekroosia tai esiintyä paikallista infektiota. Alipaineimuhoitoa ei suositella asiakkaille, joilla on verenhyytymishäiriöitä tai haavassa on verenvuotoriskiä. Alipaineimuhoitoa ei tule aloittaa haavalle, jossa
on näkyvillä verisuonia tai sisäelimiä. (Juutilainen 2009.)
Avonainen haava peitetään erityisellä sienellä, joka on valmistajan toimittamassa alipaineimuhoidon pakkauksessa. Haavasieni on valmistettu polyuretaanista tai polyvinyylialkoholista ja saatavana on myös hopeaa sisältäviä haavatyynyjä. Haavasieni leikataan
haavan kokoiseksi. Mikäli haava on suuri, voidaan käyttää useampaa haavasientä. Tärkeää on varmistaa, että haavasienien reunat koskettavat toisiaan, jotta imu syntyy tasaisesti. Haavasienet kiinnitetään valmistajan toimittaman pakkauksen mukana tulevalla
erityisellä ilmatiiviillä haavakalvolla. Kalvon tulee jäädä 3-5 cm haavan reunojen yli
terveelle iholle. Kalvoon leikataan noin kolikon kokoinen reikä, jonka kohdalle kiinnitetään imuletkun pää. (KCI. V.A.C hoito i.a.) Imuletkun päässä on lisäksi erillinen teippi,
joka poistetaan ja asetetaan leikatun reiän kohdalle. Imuletku yhdistetään säiliöön vievään letkuun joka on yhteydessä ohjausyksikköön. Ohjausyksikköön asetetaan paine,
joka on tavallisesti 125mmHg. Paine voidaan määrittää jatkuvana tai syklisenä. Haavasidos menee ensimmäisellä kerralla kasaan, kun ohjausyksikkö aloittaa alipaineimuhoidon. Haavasidosten suositeltu vaihtoväli on kahdesta kolmeen vuorokautta. Mikäli alipaineimuhoito aiheuttaa kipua tai runsasta pistelyä tulee hoitomuoto keskeyttää välittömästi. Alipaineimuhoitoa voidaan käyttää lyhyen aikaa tai usean kuukauden (Hoitotyön
tutkimussäätiö 2014; Juutilainen 2009.)
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7. PAINEHAAVAKIVUN HOITO

Kaikissa painehaavoissa ilmenee kipua, joka on kudosvaurion seurausta. Kipu voi olla
tulehduksellista tai kudosvauriollista kipua (nosiseptiivinen kipu) ja kroonisissa painehaavoissa kipu voi ilmetä hermovaurion aiheuttamana kipuna (neuropaattinen kipu).
Haavassa ilmenevä kipu voi lisääntyä ajan kanssa ja haavan ympäristö saattaa myös kipeytyä. Haavakipu voi olla lyhytkestoista (akuuttikipu), jatkuvaa (lepokipu), tai kipu voi
ilmetä hoitotilanteessa tai haavaa koskettaessa. Usein kipu lisääntyy iltaa kohden, sillä
haavanhoito tapahtuu päiväsaikaan. Haava elää myös samaa vuorokausirytmiä ihmisen
kanssa, jolloin sisäinen kivunjärjestelmä säätelee kiputiloja ihmisen aktiivisuuden mukaan. Kipu on aina subjektiivista ja tästä syystä kivun hoidon merkitys korostuu painehaavoja hoidettaessa. (Hietanen & Juutilainen 2012, 90-93.)
7.1 Kivun arviointi
Haavakipua tulee arvioida säännöllisesti, jolloin voidaan turvata riittävä kivunhoito ja
edistää haavan parantumista. Kivun voimakkuuden arvioinnissa voidaan käyttää kipumittareita, joista käytetyin on VAS-mittari (liite 3). VAS-mittarissa kivun eri asteet on
muutettu numeroiksi 0-10. Numero 0 on täysin kivuton ja numero 10 on pahin mahdollinen koettu kipu. Tärkeää on havainnoida ihmistä erityisesti silloin, kun ihminen ei itse
kykene ilmaisemaan kipua. Kasvojen liikkeet, kehon liikehdintä, ääntely, levottomuus
ja ihon hikisyys viestivät kivusta. Kivunhoidossa on hyvä kuunnella asiakasta ja tarkentaa kivun ilmenemistä kysymyksillä. Haastattelemalla asiakasta saadaan selville, onko
kipu jatkuvaa vai ajoittuuko kipu aina samaan vuorokaudenaikaan. (Hietanen & Juutilainen 2012, 91-93; Hoitotyön tutkimussäätiö 2014.)
Haavakipua voi lisätä muut syyt, kuten unettomuus, ahdistuneisuus, lääkkeiden aiheuttamat sivuvaikutukset, epämukava olo ja epätietoisuus tilanteesta. Hyvä ja oikeanmukainen kivunhoito vähentää pelkoa ja edistää haavan paranemista. Kiputilanteen muuttuminen kertoo myös haavan tilanteen pahenemisesta tai haavan paranemisen edistymisestä. (Hietanen & Juutilainen 2012, 91; Hoitotyön tutkimussäätiö 2014.)
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7.2 Kipulääkkeet painehaavan hoidossa
Haavakivun hoidossa on tavallisesti käytössä tulehduskipulääkkeitä, parasetamolia ja
opioideja. Paikallisesti käytetään puudutusaineita. Haavakivun hoidossa kipulääkitys
valitaan yksilöllisesti, sillä kipulääkkeillä saattaa olla vakavia haittavaikutuksia tai
vasta-aiheita. Kipulääkkeen valintaan vaikuttavat kivun sijainti, kesto ja voimakkuus.
Mahdollinen lääkeaineallergia saattaa olla vasta-aihe. Maailman terveysjärjestö WHO
on määritellyt kivulle asteikon, jonka suositusten mukaisesti kipulääkitys tulee valita.
(Hietanen & Juutilainen 2012, 93-93; Korhonen 2012.)
Lievään tai kohtalaiseen kipuun aloitetaan parasetamoli tai tulehduskipulääkitys. Stereoideihin kuulumattomat tulehduskipulääkkeet (NSAID) soveltuvat hyvin haavahoidon
jälkeiseen sykkivään kipuun niiden hitaan vaikutuksen vuoksi. Kipulääke tulee kuitenkin ottaa 1-2 tuntia ennen toimenpidettä, jotta lääkkeen vaikutus ehtii alkaa. Haittavaikutuksina saattaa ilmetä vatsahaava, sydän- ja verisuonisairauksia ja munuaisten toiminnanhäiriöitä. (Hietanen & Juutilainen 2012, 96; Korhonen 2012.)
Heikot opioidit, kuten kodeiini ja tramadoli soveltuvat keskivaikeaan kivun hoitoon.
Näiden teho on parempaa ja lääkkeen vaikutus tehoaa pitkittyneessä haavakivussa. Haittavaikutuksina saattaa ilmetä pahoinvointia ja väsymystä. (Hietanen & Juutilainen 2012,
96.)
Vahvat opioidit, kuten morfiini ja oksikodoni soveltuvat vaikeaan kivun hoitoon. Vahvoja opioideja on saatavana pitkä- ja nopeavaikutteisina ja niiden käyttö on aiheellista,
jos kiputilannetta ei saada lievimmillä kipulääkkeillä hallintaan. Vahvojen opioidien
haittavaikutukset ovat ummetus, pahoinvointi, sekavuus, hikoilu, harhaisuus, mielialojen muutokset, virtsaumpi ja pelätyimpänä hengityslama. Riittävä kipulääkitys tulee
varmistaa ennen haavahoidon suorittamista. (Hietanen & Juutilainen 2012, 97;Suomen
haavahoitoyhdistys ry 2014.)

7.3 Paikalliset kipulääkkeet
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Painehaavaa hoidettaessa on erinomaisena vaihtoehtona paikallinen kipulääkitys. Paikallisia kipulääkkeitä on saatavana puuduteaineina. Paikallinen kipulääke imeytyy vain
ihonalaisiin kudoksiin. Vain pieni osa päätyy verenkiertoelimistöön, jolloin haittavaikutukset jäävät pieniksi. (Paakkari 2013.) Paikallista kipulääkitystä käytettäessä tulee huomioida pinta-ala johon lääkettä käytetään. Laajalle ihoalueelle ongelmaksi muodostuu
puuduteaineen suuri määrä ja haavan puutumisaika. Paikallispuudutteissa on vaikuttavina aineina käytössä lidokaiini sekä lidokaiinin ja prilokaiinin yhdistelmä. Puuduteaineen vaikutuksen vuoksi kipu häviää hetkellisesti ja haavahoito voidaan suorittaa turvallisesti ilman kivun tunnetta. (Ojala 2012.)
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8. POHDINTA

Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda päivitettyyn ja tutkittuun tietoon perustuva painehaavaopas, joka helpottaa hoitohenkilökunnan käytännön hoitotyötä. Opinnäytetyön
menetelmäksi valikoitui kehittämistyö, jonka tuloksena syntyi produktio. Kehittämistyössä yhdistyy aiempi ammatillinen osaaminen ja teoriatieto. Opinnäytetyön kirjoittamisen edetessä pohdimme kriittisesti, teoriatietoihin pohjautuen, ammatillista näkökantaa ja käytännön ratkaisuja. Lopulliset valintamme työn laajuudesta ja käytettävistä materiaaleista syntyivät kehittämistyön tavoitteen mukaisesti, perustuen työelämän tarpeisiin.

8.1 Luotettavuus ja eettisyys
Valintamme ovat perustuneet eettisyyteen ja koko opinnäytetyöprosessin ajan työtämme
on ohjannut ammattietiikka. Olemme tarkastelleet lähteitä laajasti ja kriittisesti. Kriittinen asennoituminen tarjolla olevaa tietoa kohtaan korostuu sairaanhoitajan työssä. Lähteiden kokoamisessa ja painehaavan hoito-oppaan tekemisessä on käytetty yleisiä rehtejä periaatteita. Lähteiden monipuolinen kokoaminen ja niihin perehtyminen on osa
sairaanhoitajan oman ammatillisen kasvun kehittymistä ja tässä olemme kehittyneet
opinnäytetyön aikana. Työnjako on tapahtunut tasapuolisesti ja olemme noudattaneet
suunniteltua aikataulua. Opinnäytetyön toteutumisesta on laadittu suunnitelma Mainio
Vire Oy:n kanssa ja olemme noudattaneet sopimuksen kulkua. Suuren arvon työmme
luotettavuudelle tekee haavanhoidon asiantuntijan, Suomen haavahoitoyhdistyksen puheenjohtaja Heidi Castrènin apu. Castrén on toiminut koko opinnäytetyön ajan asiantuntijana, varmistaen tietojemme ajantasaisuuden. Castrén on lukenut työtämme ulkopuolisin silmin ja häneltä saadun palautteen pohjalta olemme parannelleet opinnäytetyötämme. Castrénilta olemme saaneet myös kuvamateriaalia painehaavoista. Olemme pyrkineet toteuttamaan Diakonia-ammattikorkeakoulun näkemystä työn kehittämisestä,
luomalla uuteen ja päivitettyyn tietoon pohjautuvan hoitotyötä helpottavan oppaan (Diakonia ammattikorkeakoulu 2010.)
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Olemme hyväksyttäneet molemmat opinnäytetyön osat, teorian ja produktion yhteistyökumppanillamme ja saaneet työstä palautetta sen selkeydestä, käytännöllisyydestä sekä
faktaperäisyydestä. Ennen opinnäytetyön kirjoittamisen aloittamista, keräsimme tietoa
Mainio Vire Oy:n henkilökunnalta heidän tarpeistaan painehaavojen hoidosta. Tämän
tiedon ja toiveiden pohjalta lähdimme rakentamaan kokonaisvaltaista painehaavaopasta.
Opinnäytetyö käsitteli suurimmaksi osaksi painehaavan ennaltaehkäisyä, sillä asentohoidolla ja ihon tarkkailulla sekä arvioinnilla voidaan ehkäistä painehaavojen muodostuminen. Hyvällä ennaltaehkäisyllä saadaan aikaan suurta taloudellista säästöä. Sitouduimme alusta alkaen toteuttamaan projektin työelämän tarpeet huomioiden, sekä kuuntelemaan työelämätahon toiveita työn sisällöstä. Opinnäytetyömme on edennyt suunnitelmallisesti ja yhteistyö työelämätahon, asiantuntijan sekä opinnäytetyötä ohjaavien
opettajien kanssa on ollut mutkatonta. Olemme kuunnelleet ohjeita, mutta silti toteuttaneet opinnäytetyön itsenäisesti.

8.2 Painehaavat tulevaisuudessa
Terveyden edistämisellä ja sairastavuuden vähenemisellä on huomattavat kustannusvaikutukset, näin ollen oikein kohdistetuilla toimenpiteillä voimme vaikuttaa kansantalouteen ilman että hoidon taso ja laatu laskevat. Uskomme että taloudellisesti olisi erittäin
kannattavaa panostaa painehaavojen ennaltaehkäisyyn, ja siksi lähdimme kehittämään
työvälinettä, joka helpottaa painehaavojen ennaltaehkäisyssä. Vallitsevien hoitokäytänteiden jatkuessa painehaavojen määrä saattaa kasvaa. Väestö ikääntyy ja kotona tapahtuvan hoidon määrä kasvaa, jolloin painehaavoja syntyy herkemmin. Tästä syystä ennaltaehkäisyn tärkeys ja syntyneiden haavojen huolellinen arviointi ja hoito tulisi huomioida hoitotyössä tarkemmin. Ennaltaehkäisyn merkityksen korostaminen ja koulutuksen lisääminen hyödyttäisi koko yhteiskuntaa ja olisi taloudellisesti merkittävää. Ihmisen kohtaamisella ja kokonaisvaltaisella hoitamisella mahdollistetaan alkavien painehaavojen varhainen tunnistaminen, jolloin voidaan paremmin turvata ihmisen toimintakyvyn säilyminen ja miellyttävä elämä.
Painehaavojen hoitomenetelmät tulevat lisääntymään tulevaisuudessa ja tehokkaita käytäntöjä tutkitaan sekä kehitetään jatkuvasti. Hyöty tehokkaista tuotteista ja menetelmistä
saadaan irti kuitenkin vasta sitten, kun hoitajilla on asianmukainen koulutus ja tietotaito
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menetelmistä ja tuotteista. Painehaavojen ennaltaehkäisyn ja oikeanlaisen hoidon tärkeys tulisikin nostaa kaikkien hoitajien tietoisuuteen. Hoitajien kouluttamisella ja tekemämme oppaan kaltaisilla apuvälineillä painehaavojen ennaltaehkäisy ja hoito voi kehittyä parempaan suuntaan ja kustannukset pienentyä.
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LIITE 1.

PAINEHAAVAN LUOKITUKSET
Haavan luokituksessa käytetään kansainvälistä EPUAP/NPUAP luokitusjärjestelmää.
Haava luokitellaan syvyyden mukaisesti. Arvioidaan haavan astetta ihon värin, lämmön,
kudoksen kiinteyden ja kivun mukaisesti. Luokitusta tulee käyttää vain painehaavojen
arvioinnissa ja haavoissa, jotka ovat syntyneet paineesta tai venytyksestä. (Painehaavojen ehkäisy ja hoito 2014.)
I Aste
Ihoa tarkkaillaan ja paine poistetaan.
Ihoa rasvataan ja vältetään kovaa rasvausta ja hierontaa erityisesti punoittavalla alueella.
Ihorikon syntymisen ehkäisemiseksi voidaan käyttää haavakalvoa tai ohutta hoitolevyä.
Apuvälineenä käytetään riskiluokituksen mukaista erikoispatjaa.
Ehkäistään ja hoidetaan inkontinenssia.
II Aste
Haava puhdistetaan, jolloin poistetaan lika, eloton iho ja mahdolliset haavaeritteet. Haavan puhdistukseen soveltuu juomakelpoinen vesi. Haava puhdistetaan mekaanisesti erilaisin instrumentein. Mekaanisen puhdistuksen tarkoitus on poistaa mahdollinen kate tai
vieraseineet haavanpohjasta. Instrumentteina käytetään kauhaa, atuloita, saksia, rengaskyrettejä ja kirurgisia veitsiä. Puhdistuksen jälkeen voidaan arvioida haavan syvyysaste
ja mahdollisten onkaloiden tai taskujen muodostumista. Sidoksiksi sopivat hydrokolloidi- ja vaahtolevyt. Huomioidaan ja hoidetaan haavan ympäröivää ihoa. Tarkkaillaan
kosteutta, väriä ja lämpöä. Suojataan ja pidetään haavaympäristö kuivana. Tärkeää on
olla vahingoittamatta tervettä kudosta.
Apuvälineinä käytetään riskiluokituksen mukaista erikoispatjaa ja istuinalustaa.
Ehkäistään ja hoidetaan inkontinenssia.
III ja IV aste
Haavat ovat tavallisesti laajoja tai syviä ja niissä esiintyy nekroosia, haavataskuja tai onkaloita. Haavat puhdistetaan samoin periaattein kuin 2. asteen haavoissa. Myös onkalot
huuhdellaan katetrin tai ruiskun avulla. Nekroottiset ja infektoituneet haavat voidaan
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myös kuohauttaa vetyperoksidilla, jonka tarkoitus on desinfioida haavaa. Vetyperoksidi
ei sovellu jatkuvaan käyttöön, sillä se voi vahingoittaa terveitä soluja. Haava puhdistetaan mekaanisesti katteesta ja nekroosista, sillä ne estävät haavan paranemista ja altistavat bakteeri-infektiolle. Arvioidaan mahdollinen toukkahoidon tai alipaineimuhoidon
tarve. Kirurgisen toimenpiteen mahdollisuus tulee arvioida, mikäli haava ei ole osoittanut useaan kuukauteen paranemisen merkkejä ja haavan tilanne on huonontunut.
Haavaympäristön iho suojataan ja pidetään kuivana.
Paine poistetaan ja apuvälineenä käytetään riskiluokituksen mukaista patjaa.
Arvioidaan ravitsemustila ja ehkäistään ja hoidetaan inkontinenssia.
Luokittelematon painehaava
Hoidetaan samoin toimin kuin III ja IV asteen painehaavoja. Huomioidaan valtimoverenkierron toiminta. Asennonvaihtoväliä tihennetään sekä oikea asento tarkistetaan. Arvioidaan revisiokirurgian tarve.
Epäily syvien kudosten vauriosta
Ihomuutosta tarkkaillaan päivittäin. Hoidetaan samoin periaattein kuin III- ja IV asteen
painehaavoja. Iho suojataan ja paine poistetaan. Asennonvaihtoväliä tiivistetään. Konsul-toidaan lääkäriä jatkotoimista. (Hietanen & Juutilainen 2012.)
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