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The topic of this thesis is ”injecting contrast medium via central venous access in computed 
tomography examinations”. As a part of this thesis we planned and piloted a simulation for 
radiography students. The purpose of the simulation was to improve patient safety in contrast-
enhanced CT-examinations by developing radiography students’ professional skills. Education 
on central venous access devices is needed in Turku University of Applied Sciences, for the 
subject has previously not been covered in radiography education. 

The theoretical framework of this thesis was formed by collecting realiable and up-to-date 
information from professional literature, Finnish hospital district guidelines, research articles and 
electric healthcare databases. We wrote a questionnaire for radiographers specialized in CT, 
working in the hospital district of Southwest Finland, and it proved to be of reasonable significance 
for our thesis. The purpose of the questionnaire was to find out current practices in using central 
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1 JOHDANTO 

Keskuslaskimoyhteyksien käyttö potilaiden hoidossa ja sitä kautta varjoainetehosteisten 

tietokonetomografiatutkimusten yhteydessä yleistyy. Idea tähän opinnäytetyöhön syntyi 

kesällä 2018, kun toinen tämän opinnäytetyön kirjoittajista työskenteli kesäsijaisena 

eräällä Turun yliopistollisen keskussairaalan kuvantamisen toimialueen radiologian vas-

tuualueen röntgenosastolla tietokonetomografiatutkimusten parissa. Työn ohessa kävi 

ilmi, että röntgenhoitajat kokevat epävarmuutta osaamisestaan keskuslaskimoyhteyk-

sien varjoainekäyttöön liittyen ja näin ollen kaipasivat lisäkoulutusta ja -perehdytystä ai-

heesta.  

Kansallista tai kansainvälistä yleispätevää ohjeistusta aiheesta ei ole toistaiseksi ole-

massa, vaan käytännöt vaihtelevat sairaanhoitopiireittäin. Turun ammattikorkeakoulun 

röntgenhoitajakoulutuksessa ei ole tähän saakka ollut opetussisältöä keskuslaskimoyh-

teyden kautta toteutettaviin varjoaineinjektioihin liittyen. Edellä mainituista syistä tarve 

röntgenhoitajaopiskelijoiden ammatillisten valmiuksien kehittämiselle ja röntgenhoitaja-

koulutuksen opintosisältöjen laajentamiselle on olemassa. 

Tampereen ammattikorkeakoulussa on vuonna 2015 julkaistu opinnäytetyö, joka käsit-

telee kirjallisuuskatsauksen muodossa keskuslaskimokatetrien soveltuvuutta varjoaine-

käyttöön tietokonetomografiatutkimuksissa. Lähestyimme aihetta hieman eri näkökul-

masta ja valitsimme toteutustavaksi toiminnallisen opinnäytetyön, jonka tuotoksena on 

röntgenhoitajaopiskelijoille suunnattu simulaatio. Simulaatio pohjautuu opinnäytetyön 

teoreettiseen viitekehykseen, jonka perustana on mahdollisimman ajankohtainen ja luo-

tettava tieteelliseen tutkimukseen perustuva lähdemateriaali. Simulaatiota testattiin yh-

dessä kolmen röntgenhoitajaopiskelijan kanssa. Opiskelijoilta saadun palautteen mu-

kaan simulaatio on käyttökelpoinen ja soveltuva röntgenhoitajakoulutukseen.   
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2 KEHITTÄMISTYÖN TAVOITE JA TARKOITUS 

Tämän opinnäytetön tavoitteena on kehittää röntgenhoitajaopiskelijoiden ammatillisia 

valmiuksia ja parantaa potilasturvallisuutta varjoainetehosteisissa tietokonetomogra-

fiatutkimuksissa. Tarkoituksena on röntgenhoitajille suunnatun kyselyn avulla selvittää 

ajankohtaisia käytänteitä keskuslaskimoyhteyksien varjoainekäyttöön liittyen ja hyödyn-

tää saatuja kyselyvastauksia paitsi teoreettisen viitekehyksen luomisessa, myös erityi-

sesti simulaation suunnittelussa. Röntgenhoitajaopiskelijoiden ammatillisia valmiuksia 

pyritään kehittämään simulaatio-oppimisen keinoin. 

Simulaatio voidaan tulevaisuudessa sisällyttää osaksi Turun AMK:n röntgenhoitajakou-

lutuksen tietokonetomografiaa ja varjoaineita käsittelevää opintokokonaisuutta. Simulaa-

tio-oppiminen edesauttaa teoriatiedon siirtämistä käytäntöön, sillä simulaation avulla voi-

daan harjoitella kuvantamistutkimuksen suorittamista aseptisesti ja ennen kaikkea tur-

vallisesti ilman riskiä oikean potilaan vahingoittamisesta (Aura ym. 2016; Shiner 2018).  
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3 KEHITTÄMISTYÖN MENETELMÄ 

Salosen ym. (2017) mukaan kehittämistoiminnan prosessi sisältää seitsemän eri vai-

hetta. Vaiheet eivät käytännössä useinkaan seuraa toisiaan lineaarisesti, vaan niillä on 

tapana limittyä ja olla osin yhtäaikaisia, sillä muutokset ja epävarmuustekijät eivät aina 

ole ennakoitavissa. Kehittämistyön seitsemän vaihetta ovat 1) kehittämistarpeen tunnis-

taminen, 2) ideointi, 3) suunnittelu, 4) toteutus, 5) tulos tai tuotos, 6) arviointi ja 7) pää-

tösvaihe, eli työn julkaisu ja levittäminen. Tämän opinnäytetyön prosessi mukailee kon-

struktivistista kehittämistyön mallia (Kuvio 1.), jossa prosessin eri vaiheet limittyvät ja 

vaikuttavat toisiinsa. Kehittämismallin syklisyys ja lineaarisuus ilmenevät työn eri vai-

heissa ja kussakin vaiheessa edellisen vaiheen tuotoksia arvioidaan uudelleen. Kon-

struktivistisen mallin perusajatuksena on kehittämisen perustuminen toiminnassa oppi-

miseen, yhteistyöhön, menetelmäosaamiseen ja jatkuvaan reflektioon.  

 

Kuvio 1. Kehittämistyön prosessimalli. 
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4 KEHITTÄMISTYÖN TOTEUTUS 

Ensimmäisessä vaiheessa toinen tämän opinnäytetyön tekijöistä tunnisti kehittämistar-

peen työskennellessään kesäsijaisena eräällä VSSHP:n kuvantamisen toimialueen ra-

diologian vastuualueen röntgenosastolla TT-tutkimusten parissa. Röntgenhoitajien mu-

kaan keskuslaskimoyhteyksien käyttö varjoaineinjektioissa on yleistymässä ja aiheesta 

kaivattaisiin lisätietoa ja -koulutusta. Opinnäytetyön tavoitteeksi muodostui simulaatio-

oppimisen keinoin lisätä röntgenhoitajaopiskelijoiden ammatillisia valmiuksia keskuslas-

kimokatetrien ja -porttien varjoainekäytön osalta. 

Suunnitteluvaiheessa työstimme opinnäytetyön suunnitelmaa ja laadimme alustavan 

simulaatiokäsikirjoituksen, joka sisälsi myös listan tarvittavista välineistä ja rekvisiitasta. 

Opinnäytetyöhön syntyi tutkimuksellinen ulottuvuus, kun päätimme selvittää sähköposti-

kyselyn avulla ajankohtaisia käytäntöjä VSSHP:n kuvantamisen toimialueen radiologian 

vastuualueen TT-vastaavilta. Kun opinnäytetyön suunnitelma oli hyväksytty, solmimme 

opinnäytetyösopimuksen ja hoidimme yhteydenpitoa eri toimijoihin ja yhteistyökumppa-

neihin.   

Opinnäytetyön toteutusvaiheeseen kuului kirjallisuuskatsaus eli syvällisempi perehty-

minen tausta-aineistoon ja sisällön tuottaminen. Kysymys ”Mitä röntgenhoitajan tulisi ai-

heesta tietää?” loi perustan teoreettisen viitekehyksen aineiston valinnalle. Laadimme 

sähköpostikyselyä varten kysymykset ja saatekirjeen, jotka hyväksytettiin opinnäytetyön 

toimeksiantajalla ennen kuin ne jaettiin vastaajille. Kyselytuloksista koostettiin analyysi 

(Liite 1), jota hyödynnettiin simulaation suunnittelussa ja oheismateriaalien luomisessa. 

Opinnäytetyöprosessin tuotoksena syntyi simulaatio. Simulaatiota varten luotiin saate-

kirje (Liite 2), ennakkomateriaali (Liite 3), simulaatiokäsikirjoitus (Liite 4) ja potilastapaus-

ten röntgenlähetteet (Liite 5 ja Liite 7) sekä laboratoriotulokset (Liite 6 ja Liite 8). Simu-

laatio esitestattiin viikkoa ennen toteutusta ja varsinainen simulaatiopäivä oli huhtikuussa 

2019. Palaute osallistujilta oli pääosin positiivista. 

Opinnäytetyö julkaistaan toukokuussa 2019. Työ esitellään sekä opiskelijakollegoille 

että laajemmallekin yleisölle Varsinais-Suomen kuvantamiskeskuksen opinnäytetyötilai-

suudessa. Opinnäytetyön tuloksia voidaan tulevaisuudessa hyödyntää Turun ammatti-

korkeakoulun röntgenhoitajakoulutuksessa ja mahdollisesti myös Varsinais-Suomen 
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sairaanhoitopiirin kuvantamisen toimialueen radiologian vastuualueen työpaikkakoulu-

tuksessa. 
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5 KYSELYN TOTEUTUS 

Tutkimusmenetelmäksi valikoitui sähköpostitse toteutettava kysely. Koimme, että ajan-

kohtaiset käytössä olevat menettelytavat, joita VSSHP:n kuvantamisen toimialueen ra-

diologian vastuualueen tietokonetomografiatutkimuksissa noudatetaan, lisäisivät simu-

laation autenttisuutta ja luotettavuutta. Arvioimme TT-vastaavien omaavan kyselyyn vas-

taamiseen tarvittavan kokemuksen ja asiantuntijuuden aiheesta. Emme nähneet tarpeel-

liseksi järjestää kyselyä varten henkilökohtaisia haastatteluja. Sähköpostikyselyyn kulla-

kin röntgenhoitajalla oli mahdollisuus vastata työnsä ohessa parhaaksi katsomanaan 

ajankohtana. Tällä tavoin saimme myös vastaukset kätevästi itsellemme talteen myö-

hempää käsittelyä ja analysointia varten.  

Kysely toteutettiin tammikuussa 2019. Toimeksiantajamme toimitti kyselyt saatekirjeen 

kera TT-vastaaville ja he puolestaan lähettivät valmiit vastaukset suoraan meille. 

Saimme yhteensä kuusi vastausta kolmelta eri röntgenosastolta. Kyselytuloksista koot-

tiin yksityiskohtainen analyysi, joka saatettiin kohdeorganisaation käyttöön. Tämän opin-

näytetyön liitteenä on kuvaus kyselytuloksista yleisellä tasolla (Liite 1).  
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6 VARJOAINEEN KÄYTTÖ 

TIETOKONETOMOGRAFIATUTKIMUKSISSA 

Tietokonetomografia on kuvaus, jossa käytetään röntgensäteitä tuottamaan viipalekuvaa 

kuvattavalta alueelta. Kuvauksessa potilas makaa tutkimuspöydällä, jota ympäröi gantry. 

Gantryn sisällä on pyörähtävä röntgenputki. Kuvaus on kivuton ja esimerkiksi magneet-

titutkimukseen verrattuna nopea. Kuvaus perustuu röntgensäteen absorptioon, joka ta-

pahtuu, kun röntgensäde kulkee kudosten läpi. (HUS 2018.) Absorptiossa kerättävällä 

datalla muodostetaan kuvauskohteesta kolmiulotteinen kuva. Absorptiosta saatavalle 

datalle on määritetty luvut, esimerkiksi neste on 0, ilma -1000 ja luu alle +3000. Yksik-

könä kyseisille luvuille on HU, joka tulee sanoista Hounsfield Unit. HU-luku on myös arvio 

kuvan kontrastista.  

Tietokonetomografiakuvaus on erityisen hyvä tarkasteltaessa luisia rakenteita sekä ha-

luttaessa erottaa eri kudoksia toisistaan. (HUS 2018; Kaarteenaho ym. 2014.) Tietoko-

netomografiakuvauksen etu verrattuna esimerkiksi natiiviröntgenkuvaukseen on mah-

dollisuus 3D-kuvaukseen. Tietokonetomografiakuvaa voidaan siis tarkastella kolmesta 

eri suunnasta: aksiaali-, koronaali- ja sagittaalisuunnista. Etuihin kuuluvat myös nopeus 

sekä helppo tarkastelu. Haittapuolena taas on suuri säderasitus. (Nieminen 2017; Saa-

rakkala & Nieminen  2017.) 

6.1 Varjoaineen käyttöindikaatiot 

Kuvan diagnostisuutta voidaan parantaa injisoimalla kuvauksen aikana varjoainetta ma-

nuaalisesti tai koneellisesti. Tietokonetomografiakuvauksissa käytetään useimmin jodi-

pitoista varjoainetta. Jodi on itsessään myrkyllistä, mutta sitä käytetään kuvauksissa ke-

miallisena yhdisteenä. Jodipitoinen varjoaine on nykyisin hyvin turvallinen ja ionisoitu-

maton, eli vaikuttaa vain vähän ympäristöönsä. Jodi on myös erityisen hyvä absor-

boimaan säteilyä. Jodipitoinen varjoaine on nestemäistä ja sitä säilytetään pulloissa. Jo-

dipitoisuudet vaihtelevat 100–400 mg/ml välillä.  

Tietokonetomografiassa varjoaine annostellaan yleensä laskimoon, mutta se voidaan in-

jisoida myös valtimoon tai tiettyihin muihin kohteisiin. Varjoaineannos on useimmiten 300 

mg jodia painokiloa kohden, tai enemmän. Suuren määrän takia tarvitaan 
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ruiskutusnopeudeksi 2–6 ml/s. Paineelliseen varjoaineinjektioon tarvitaan paineinjektori 

ja paineenkestävä katetri. Ison varjoainemäärän takia tarvitaan myös normaali munuais-

funktio, jotta varjoainetta voidaan turvallisesti antaa. Muutoin varjoaineella on vain vähän 

kontraindikaatioita. (Aronen, Niemi & Dean 2017; B. Macha ym. 2009.) 

Varjoaine parantaa verisuonten ja elinten näkyvyyttä kuvassa, sillä se lisää absorptiota 

kudoksessa. Varjoaine siis nostaa kudoksen HU-lukua ja näin voidaan erottaa varjoai-

neella latautunut kudos muusta kudoksesta. Koska varjoaine latautuu eri kudoksiin eri 

tahtia, voidaan kuvaus ajoittaa niin, että saadaan parhaimmat tulokset eri kudosnäky-

vyydelle varjoaineen kanssa. (Kaarteenaho ym. 2014; Aronen, Niemi & Dean 2017.) 

6.2 Varjoineeseen liittyvät haittavaikutukset 

Nykyiset varjoaineet ovat ionisoimattomia ja lähellä iso-osmolaalisuutta. Nykyiset tutki-

mustulokset osoittavat, että varjoaineiden käytössä on 1–10 % mahdollisuus saada lieviä 

sivuvaikutuksia, kuten ihottumaa, ihon punoitusta ja turvotusta, tai päänsärkyä. (ACR 

2018; Aronen, Niemi & Dean 2017.) Vakavien sivuvaikutusten riski on erittäin pieni. Va-

kaviin sivuvaikutuksiin kuuluvat mm. hengitysvaikeudet, sydänpysähdys ja hypo- tai hy-

pertensio. (Aronen, Niemi & Dean 2017.) Kuolleisuus ionisoimattomiin ja iso-osmolaalli-

siin varjoaineisiin on olematon (ACR 2018). VSSHP:n kuvantamisen toimialueen radio-

logian vastuualueen käytännön mukaan varjoaineyliherkkyydestä kärsivälle potilaalle 

voidaan profylaktisesti annostella Prednisolon 40 mg tai Solu-Medrol 40 mg (VSSHP 

2017). 

Varjoaineesta on mahdollista saada munuaisvaurio. Riskipotilaiden tunnistamiseksi on 

ennen varjoainetehosteista tutkimusta tärkeää määrittää seerumin kreatiniinitaso ja siitä 

laskennallisesti muodostettava eGFR (estimated glomerular filtration rate), eli arvioitu 

glomerulussuodosnopeus, joka kuvaa munuaisten toiminnan tehokkuutta. (Aronen, 

Niemi & Dean 2017.) Munuaisfunktio voidaan jakaa GFR-arvon perusteella viiteen eri 

luokkaan: 

- normaali > 90 ml/min 

- lievästi alentunut 60–89 ml/min 

- keskivaikea vajaatoiminta 30–59 ml/min 

- vaikea munuaisten vajaatoiminta 15–29 ml/min 
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- loppuvaiheen munuaissairaus < 15 ml/min (Lindgren 2014). 

Potilaan eGFR saa olla korkeintaan viikon vanha ja se määritetään kaikilta valtimon-

sisäistä varjoainetta saavilta potilailta (angiografia), sekä laskimonsisäistä varjoainetta 

saavilta potilailta, joilla on esimerkiksi munuaisten vajaatoiminta tai muu munuaistoimin-

nan häiriö, diabetes, sydämen vajaatoiminta, dehydraatio, yli 70 vuoden ikä, verenpai-

netauti tai munuaistoksinen lääkitys. Päivystyksellisissä tilanteissa eGFR-arvoa ei aina 

ehditä määrittää, jolloin potilasta tulee lähtökohtaisesti kohdella riskipotilaana. Mikäli po-

tilaalla todetaan munuaisvaurion riski, tulee ensisijaisesti harkita muita tutkimusmenetel-

miä. (Lantto ym. 2018.)  Seuraavilla keinoilla voidaan vähentää mahdollisuutta saada 

munuaisvaurio tai muu varjoainereaktio: 

1) mahdollisimman pieni annos vähä- tai iso-osmolaalista varjoainetta 

2) riittävä nesteytys 

3) munuaistoksisten lääkkeiden käytön tauottaminen ja 

4) seuraava varjoainetutkimus aikaisintaan 48 tunnin kuluttua. (Andreucci ym. 2017). 
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7 KESKUSLASKIMOKATETRI 

Keskuslaskimokatetri (CVC = central venous catheter) on yläkäsite erityyppisille katet-

reille, joita ovat esimerkiksi keuhkovaltimokatetri, dialyysikatetri, perifeerisesti käsivarren 

laskimoon asennettava keskuslaskimokatetri (PICC = peripherally inserted central cat-

heter), tunneloimaton keskuslaskimokatetri ja laskimoportti (Anttila ym. 2015; Plumb & 

Murphy 2011). Katetrit voivat olla lyhyt- tai pitkäaikaisia, yksi- tai monilumenisia, pai-

neenkestäviä tai ei-paineenkestäviä, tunneloituja tai tunneloimattomia. Yhteistä näille 

keskuslaskimokatetreille kuitenkin on niiden kärjen sijainti yläonttolaskimon ja sydämen 

oikean eteisen yhtymäkohdassa. (Grossman 2012.) Tämän opinnäytetyön puitteissa pe-

rehdytään tarkemmin tunneloimattomaan monilumeniseen keskuslaskimokatetriin sekä 

keskuslaskimoporttiin. Viittaamme tunneloimattomaan keskuslaskimokatetriin termeillä 

keskuslaskimokatetri ja CVK (central venous -katetri). 

Keskuslaskimokatetri on silikonikuminen tai polyuretaaninen katetri, jota käytetään poti-

laan nesteytyksessä ja lääkitsemisessä. Keskuslaskimokatetrin pituus on 15–50 cm vä-

lillä ja siinä voi olla useampia tiehyitä eli lumeneita. Eri lumenit mahdollistavat myös kes-

kuslaskimopaineen mittaamisen tai eri aineiden annostelun samanaikaisesti. (Hynynen 

& Hiekkanen 2014). Katetrissa on yleensä kolmitiehana, joka helpottaa katetrin käyttöä. 

Koneellisissa paineinjektioissa käytetään distaalista lumenia, joka on yleensä ruskeapäi-

nen ja siinä lukee ”distal” (Teleflex 2019; Taittonen, Moisio & Koskinen 2017). 

 

Kuva 1. Non-tunneled central venous catheter. © ResearchGate 2019. 
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7.1 Keskuslaskimokatetrin käyttöindikaatiot ja asentaminen 

Keskuslaskimokatetria voidaan käyttää teho- ja valvontaosastoilla, suurten leikkausten 

yhteydessä sekä trauma- tai syöpäpotilailla, jotka tarvitsevat pitkäaikaista suonen-

sisäistä nesteytystä, ravitsemusta tai lääkitystä, tai joiden perifeeriset suonet ovat vaike-

asti kanyloitavissa (Anttila ym. 2015). Lisäksi katetrin läheisyys sydämeen parantaa lääk-

keiden vaikutusta. Keskuslaskimokatetrin kautta voidaan annostella erityisesti ääreisve-

risuonia ärsyttävät lääkeaineet. Keskuslaskimokatetrin yleisimmät laittopaikat ovat si-

sempi kaulalaskimo ja solislaskimo. Katetrin pää asetetaan yläonttolaskimoon ja ulko-

puolella oleva osa fiksoidaan kiinni ihoon. (Hynynen & Hiekkanen 2014). 

Lääkäri asentaa keskuslaskimokatetrin ja varmistaa oikean sijainnin ultraäänellä tai rönt-

genkuvilla. Useimmissa katetreissa on röntgenpositiiviset lumenit. (Hynynen & Hiekka-

nen 2014.) Asentaminen voi tapahtua bedside-tyylillä, eli potilaan omalla sängyllä, jos 

sängynpäätyä on mahdollisuus laskea alaspäin. Pistettävä laskimo voidaan paikantaa 

ultraäänellä ennen toimenpiteen alkua. Potilas on asentamisen aikana Trendelenburgin 

asennossa, jossa potilaan pää on hieman lantiota alempana. Tämä vähentää ilmaembo-

liariskiä. Asennus tehdään steriilisti ja potilaan pää on käännettynä vastakkaiseen suun-

taan kontaminaation ehkäisemiseksi. Steriilisti pukeutunut lääkäri huuhtelee keskuslas-

kimokatetrin ja asettaa katetrin oikeaan paikkaan käyttäen vaijeria, joka on pistetty puu-

dutetun ihon läpi keskuslaskimoon. Katetri kiinnitettään ihoon ompeleilla ja/tai läpinäky-

vällä kalvolla. (Nyholm 2019.) Kontraindikaatiota keskuslaskimokatetrin asentamiselle 

ovat yläonttolaskimo-oireyhtymä ja infektio pistoalueen iholla. Verenhyytymistekijät tulee 

myös tarkastaa ennen asentamista ja varmistaa, onko potilaalla sydämentahdistin. (Ant-

tila ym. 2015; Hynynen & Hiekkanen 2014.) 

7.2 Keskuslaskimokatetrin käsittely ja käyttö varjoaineinjektiossa 

Keskuslaskimokatetreista voidaan myös injisoida varjoainetta. Varjoaineinjektiossa täy-

tyy olla varovainen, koska paineraja voi tulla vastaan tai katetri voi liikkua pois paikaltaan. 

Katetrin paikka on hyvä tarkistaa ennen ja jälkeen injektion esimerkiksi tietokonetomo-

grafiakuvauksessa suunnittelukuvilla. Katetrin toimivuus pitää myös varmistaa NaCl-

boluksella ennen kuvantamista. Monista keskuslaskimokatetreista on useita eri vaihto-

ehtoja ja monet kestävät paineellisen varjoaineinjektion. Painerajat saadaan joko katetrin 

valmistajan sivuilta tai pakkauksesta, ja ne ilmaistaan psi- tai ml/s -merkinnöillä. 
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Keskuslaskimokatetrit, jotka kestävät paineruiskutuksen hyvin ovat 300 psi:n paineen 

kestäviä. Paineinjektiossa voidaan asettaa paineraja, mikä vähentää komplikaatioriskiä. 

(Hynynen & Hiekkanen 2014; LSU Health Shreveport 2012; Plumb & Murphy 2011.) Tä-

män opinnäytetyön yhteydessä tehdyn kyselyn perusteella kuvantamisen toimialueella 

käytännöt hieman vaihtelevat, mutta keskuslaskimokatetrien kautta injisoidaan yleensä 

korkeintaan 3,5 ml/s (Liite 1; Taittonen, Moisio & Koskinen 2017).  

Ennen kuin varjoaineinjektori otetaan käyttöön kuvauksessa, on hyvä varmistaa distaa-

lisen lumenin paikka. Tämän tekee yleensä radiologi (Liite 1). On myös hyvä varmistaa, 

että keskuslaskimokatetri ei tukkeudu, kun potilas nostaa kädet ylös kuvausasentoon. 

Varmistus tapahtuu NaCl-boluksella. (B. Braun Medical Oy 2013; Liite 1). Käytettäessä 

keskuslaskimokatetria paineinjektioon on kuitenkin aina tiedostettava riski katetrin vau-

rioitumisesta. Lääkärin tehtäväksi jää tutkimuksen tarpeellisuuden arviointi sekä tutki-

muksesta saatavien hyötyjen ja mahdollisesti aiheutuvien haittojen punnitseminen. (B. 

Braun Medical Oy 2013; Plumb & Murphy 2011.) 

7.3 Keskuslaskimokatetriin liittyvät riskit 

Verisuonikatetrit ovat yleisimpiä sairaalahoidossa olevien potilaiden infektioiden aiheut-

tajia. Jopa yli puolet sairaalassa saaduista verenmyrkytyksistä on peräisin verisuonika-

tetreista. Mikrobit voivat päästä potilaan verenkiertoon joko pistoaukon tai katetrin tyvi-

osan kautta ja ne ovat yleensä peräisin joko hoitohenkilökunnan käsistä tai potilaan 

oman ihon mikrofloorasta. Käsiteltäessä verisuonikatetreja on erittäin tärkeää työsken-

nellä aseptisesti ja huolehtia hyvästä käsihygieniasta. (VSSHP 2018b.)  

Infektioiden ohella ilmaembolisaatio on yleisimpiä riskejä keskuslaskimokatetrin käy-

tössä. Muita riskejä ovat sydämen rytmihäiriöt, katetrin hajoaminen tai vääntyminen, ka-

tetrin liikkuminen, sydämen sisäkalvon tulehdus, verenvuoto ja hermovaurio. Katetriin 

liittyvät riskit ovat suuremmat koneellisessa paineinjektiossa kuin manuaalisessa injekti-

ossa. Potilaalla pitkään käytössä ollut keskuslaskimokatetri lisää infektioriskiä. Lisäksi 

keskuslaskimokatetria käytetään yleensä sairaalaympäristössä, joka jo itsessään lisää 

riskiä saada infektio. (B. Braun Medical Oy 2013; Nyholm 2019.) 
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8 KESKUSLASKIMOPORTTI 

Keskuslaskimoportti (ts. infuusioportti) on suoniyhteyden mahdollistava lääkinnällinen 

laite, joka asennetaan potilaan ihon alle (Vaaranmaa 2017). Keskuslaskimoportti koos-

tuu implantoitavasta kammiosta ja siihen liitetystä katetrista. Kammio on tehty titaanista 

ja sen päällä on silikoninen septum, eli pistokalvo. Silikoniseptum kestää jopa 2 000 pis-

tokertaa. Titaanikammioon liitetään polyuretaani-, polyamidi- tai silikonikatetri, jonka dis-

taalipää viedään yläonttolaskimoon. Keskuslaskimoportti toimii lähes keskuslaskimoka-

tetrin tavoin. Keskuslaskimoportti implantoidaan ihon alle, mikä vähentää infektioriskiä. 

Portin kanssa käytetään yhteensopivaa turvaporttineulaa, joka pistetään ihon sekä sili-

koniseptumin läpi. Portti voidaan pitää ihon alla pitkiäkin aikoja. (B. Braun Medical Oy 

2013.) Yleensä keskuslaskimoportit ovat myös 3T MRI -yhteensopivia (B. Braun Medical 

Oy 2013; Taittonen, Moisio & Koskinen 2017). 

 

Kuva 2. Central Venous Internal Line: Port. © 2011 Terese Winslow LLC. 

8.1 Keskuslaskimoportin käyttöindikaatiot ja asentaminen 

Keskuslaskimoportteja voidaan käyttää laskimo-, arteria-, peritoneaali-, pleuraali- sekä 

spinaalitiloihin. Yleiset keskuslaskimoportin laskimokäyttöindikaatiot ovat i.v.-
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kemoterapia, antibiottihoidot, pitkäaikainen parenteraalinen ravitsemus, kivunhoito sekä 

korkeapaineinen varjoaineen injisointi TT-kuvauksissa. Porttia voidaan käyttää myös ve-

rensiirroissa ja verinäytteiden otossa. (Hynynen & Hiekkanen 2014.) 

Keskuslaskimoportti asennetaan ihon alle paikallispuudutuksessa. Paikka voidaan valita 

useammasta keskuslaskimoreiteistä. Eniten käytettyjä ovat sisempi ja ulompi kaulalas-

kimo sekä subclavia-, cephalica- ja aksillaarilaskimo. Asennus tehdään steriilisti, mikä 

vähentää infektioriskiä. Keskuslaskimoportin asentaminen tapahtuu lähes samoin kuin 

keskuslaskimokatetrin, mutta portti implantoidaan ihon alle katetrin pään ollessa oike-

assa kohdassa. Lääkäri asentaa portin UÄ-ohjatusti. Toimenpiteen jälkeen portin toimi-

vuus varmistetaan aspiroimalla ja huuhtelemalla porttia porttineulan kautta. (B. Braun 

Medical Oy 2013.) 

Keskuslaskimoportin käsittelyssä ja pistämisessä pitää noudattaa tarkkaa aseptista oh-

jeistusta. Keskuslaskimoporttiin pistämisessä on kontaminaation välttämiseksi tärkeää, 

että potilaan pää on käännetty poispäin portista ja hoitohenkilökunnalla on maskit, des-

infioidut kädet ja steriilit käsineet. Portin päällä olevan ihon tulee olla terve ja ehjä. Iho 

desinfioidaan ja neula valmistellaan käyttökuntoon steriilisti sairaalan ohjeistuksen mu-

kaisesti. Neula ja siihen kiinnitetty letku täytetään NaCl 0,9% -liuoksella, minkä jälkeen 

suljetaan suljin. Kun iho on kuivunut, otetaan tukeva ote portista ja pistetään neula mah-

dollisimman keskelle silikoniseptumia. Neulaa painetaan varovasti alas, kunnes portin 

pohja tuntuu. Keskuslaskimoportin toimivuus voidaan varmistaa aspiroimalla ruiskulla 

ensin verta ja ruiskuttamalla sen jälkeen 10 ml NaCl 0,9% -liuosta. (B. Braun Medical Oy 

2013.) 

8.2 Keskuslaskimoportin käsittely ja käyttö varjoaineinjektiossa 

VSKK:n kuvantamisen toimialueen radiologian vastuualueen röntgenhoitajilla ei ole lu-

paa pistää neulaa keskuslaskimoporttiin, vaan sen tekee aiheeseen erikoistunut sairaan-

hoitaja tai lääkäri, joten varjoainetutkimuksiin tulevat potilaat on usein jo pistetty valmiiksi 

(Liite 1). Neulan käytössä pitää kuitenkin noudattaa tarkkaa aseptista ohjeistusta, ettei 

neula tai portti vahingoitu ja jotta infektio- ja ilmaemboliariski olisi mahdollisimman pieni 

(B. Braun Medical Oy 2013.) 

Ennen varjoaineinjektiota tulee varmistaa portin ja neulan paineenkestävyys. Asia voi-

daan tarkistaa esimerkiksi porttivalmistajan internetsivuilta tai hoitavalta lääkäriltä. 
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Useimmat Suomessa käytettävät keskuslaskimoportit ovat paineenkestäviä. VSSHP:n 

kuvantamisen toimialueen radiologian vastuualueella käytännöt paineruiskutusten flow-

nopeuksissa vaihtelevat. Korkeapaineinjektiossa porttivalmistajan suosittelemaa pai-

nerajaa (B. Braun: 325 psi / 22,4 bar) ja injektionopeutta 5 ml/s ei suositella ylitettävän. 

(B. Braun 2013, Plumb & Murphy 2011.) Ennen injisointia tulee varmistaa, että neula on 

tukevasti paikallaan portissa ja hyvin kiinnitettynä ihoon kalvoteipillä (B. Braun Medical 

Oy 2013). Kyselyvastausten perusteella 2 ml/s maksimiflow on yleisin, joten käytimme 

sitä myös simulaation ennakkomateriaalissa. (Liite 1). VSSHP:n virallisessa ohjeistuk-

sessa mainitaan maksiminopeus 5 ml/s, joka vastaa valmistajan suositusta (Taittonen, 

Moisio & Koskinen 2017). 

Ennen varjoaineinjektiota tulee varmistaa keskuslaskimoportin katetrin kärjen oikea si-

jainti. Tämän tekee yleensä radiologi. On myös hyvä varmistaa, että keskuslaskimoportti 

ei tukkeudu, kun potilas nostaa kädet ylös. Kuvauksen jälkeen pitää lukita letku, minkä 

jälkeen voidaan poistaa varjoaineinjektorin letku. (B. Braun Medical Oy 2013; Liite 1.) 

8.3 Keskuslaskimoporttiin liittyvät riskit 

Keskuslaskimoportissa on samat riskit kuin keskuslaskimokatetrissa, mutta infektioriski 

on pienempi, koska keskuslaskimoportti sijaitsee ihon alla. Neulan pisto altistaa infekti-

olle, jolloin aseptiikasta on pidettävä huolta. (B. Braun Medical Oy 2013.) 
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9 MUUT VARJOAINEINJEKTIOSSA KÄYTETTÄVÄT 

LASKIMOYHTEYDET 

Keskuslaskimokatetri ja keskuslaskimoportti ovat yleisimmät katetrit perifeeristen kanyy-

lien jälkeen. Näiden lisäksi röntgenhoitaja voi työssään kohdata esimerkiksi PICC- ja 

Midline-katetreja. PICC ja Midline asennetaan vena basilicaan, brachialikseen tai 

cephalicaan. PICC-katetrin kärki sijaitsee keskuslaskimossa, kun taas Midline-katetri toi-

mii pitkänä perifeerisenä kanyylina, eikä yllä keskuslaskimoon asti. PICC- tai Midline-

katetria voidaan käyttää, jos ei saada asetettua perifeeristä kanyylia ja laskimoyhteydelle 

on tarvetta. (Palanne & Nyholm 2017; Nyholm 2019.) 

 

Kuva 3. PICC Catheter. 2019. Drugs.com.      Kuva 4. Midline Catheter. 2019. Drugs.com. 

PICC-katetrin käyttö on aiheellista, jos keskuslaskimokatetrin kontraindikaatiot täyttyvät, 

esimerkiksi tulehdus ihoalueella tai hengitysvajaus, joka estää keskuslaskimokatetrin 

asentamisen. PICC-katetrin kärki sijaitsee yläonttolaskimon ja sydämen oikean eteisen 

yhtymäkohdassa. PICC-katetri toimii kuten tavallinen keskuslaskimokatetri. PICC-katetri 

soveltuu paremmin kotikäyttöön, sillä katetria tarvitsee huuhdella vain kerran viikossa. 

(Palanne & Nyholm 2017; Nyholm 2019.) Katetria voi käyttää paineinjektioissa, jos siinä 

on teksti ”power injectable”, merkintä 5 ml/s, lila väri ja sana ”power” katetrin nimessä 

(Taittonen, Moisio & Koskinen 2017). 

Midline-katetria voidaan käyttää enintään neljän viikon pituisissa jaksoissa, kun tarvi-

taan laskimoyhteyttä sekä verinäytteitä. Näin voidaan vähentää laskimopistosten mää-

rää. Midline-katetri asennetaan samojen laskimoiden kautta kuin PICC-katetri, mutta se 

ei ylety yläonttolaskimoon. Katetrin tarkoituksena on toimia ikään kuin pitkänä 
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perifeerisenä kanyylina. Midline-katetria voidaan käyttää paineinjektiossa. Katetria tulee 

huuhdella vähintään joka 12. tunti. (Palanne & Nyholm 2017; Nyholm 2018.) 



23 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Miisa Määttänen & Matias Roininen 

10 SIMULAATIO 

Simulaation käyttöä terveysalan opetuksessa voidaan perustella erilaisin oppimiskäsi-

tyksin ja -teorioin. Eteläpellon, Collinin & Silvennoisen (2013) mukaan kolme pääteoriaa 

ovat behavioristinen, kognitiiviskonstruktivistinen ja sosiaalinen oppimisteoria. Beha-

vioristinen teoria on näistä vanhakantaisin ja pohjautuu ajatukselle, että oppimismotivaa-

tio tulee ulkoapäin ja se perustuu palkintoihin sekä rangaistuksiin. Osaamisen arviointi 

perustuu tällöin ulkoiseen mittaukseen. Kognitiivis-konstruktivistisen teorian mukaan op-

piminen käsitetään oppijan aiemman osaamisen kehittämisenä, jolloin motivaatio raken-

tuu sisäisistä tekijöistä ja arviointi perustuu oppijan omaan kokemukseen. Kolmas ja uu-

denaikaisin teorioista on sosiaalinen oppimisteoria, joka painottaa oppimisen yhteisölli-

syyttä ja sosiaalista dimensiota, jolloin oppiminen nähdään sekä yksilön että myös yhtei-

sön identiteettien rakentumisena. (Eteläpelto ym. 2013.)  

Vaajoki ja Saaranen (2016) puolestaan jaottelevat simulaatio-oppimisen oppimisteoriat 

viiteen eri kategoriaan, joita ovat edellä mainittujen kolmen teorian ohella myös realisti-

nen ja kokemuksellinen oppimisteoria. Realistinen oppimisteoria korostaa opiskelijan to-

dellisuuteen pohjautuvia tietotaidollisia ja asenteellisia käsityksiä. Kokemuksellinen op-

pimisteoria puolestaan voidaan kuvata nelivaiheisena oppimisen kehänä. Kehä koostuu 

opiskelijan omista kokemuksista, havainnoinnin ja reflektion keinoin saavutetuista uu-

sista sovelluksista, uusien toimintamallien luomisesta sekä opitun asian siirtämisestä 

teoriasta käytäntöön. (Vaajoki & Saaranen 2016.) 

Simulaatio voidaan jakaa kahteen eri tasoon tilanteen realistisuuden, dynaamisuuden ja 

vuorovaikutteisuuden perusteella. High fidelity -simulaatio (eng. fidelity = tarkkuus, täs-

mällisyys) on skenaarioiltaan ja välineistöltään autenttisempi kuin low fidelity, ja siinä 

voidaan hyödyntää esimerkiksi ohjelmoitavaa potilassimulaattorijärjestelmää monitorei-

neen ja ohjausyksikköineen. (Shiner 2018; Aura ym. 2016.) Simulaatiomme sisältää 

sekä high että low fidelity -simulaatiolle ominaisia elementtejä ja sijoittunee niiden väli-

maastoon. Simulaatio-oppiminen toteutustasosta riippumatta parantaa teknisten taitojen 

hallinnan ohella myös vuorovaikutusosaamista ja potilaan kohtaamista. Opiskelijan am-

matillinen itseluottamus kohenee ja ymmärrys erilaisista rooleista kasvaa. Opiskelijat ko-

kevat usein teorian siirtämisen käytäntöön haasteellisena ja simulaatio-oppimisen tavoit-

teena onkin sujuvoittaa teoriatiedon soveltamista erilaisiin käytännön tilanteisiin, sekä 
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opintoihin sisältyvillä harjoittelujaksoilla että myöhemmin työelämässä. (Shiner 2018; 

Aura ym. 2016.) 

Simulaatiota suunnitellessa tulee huomioida mm. käytettävissä oleva aika ja tila, oheis-

materiaali, ohjaajien työnjako, osallistujien lukumäärä sekä oppimistavoitteen määrittely. 

Simulaatiotilanteesta tulee laatia etukäteen yksityiskohtainen käsikirjoitus, jotta etenemi-

nen olisi mahdollisimman johdonmukaista ja selkeää (Nurmi, Rovamo & Järvinen 2013). 

Ohjauksen kannalta tärkeintä on heti simulaation aluksi luoda osallistujille oppimismyön-

teinen ilmapiiri. Opiskelijoille tulee antaa sekä positiivista että rakentavaa palautetta. 

(Eteläpelto ym. 2013.) Simulaation aluksi opiskelijat tutustutetaan ympäristöön ja väli-

neistöön, käydään läpi oppimistavoitteet ja kerrataan turvallisuuteen liittyvät seikat. Opis-

kelijoille annetaan alustava ohjeistus skenaariosta, säännöistä ja kunkin toimijan roolista. 

(Vaajoki & Saaranen 2016.) 

Simulaation tarkoituksena on jäljitellä todellista tilannetta riittävän tarkasti, jotta päästään 

haluttuun lopputulokseen. Tämän opinnäytetyön simulaatio-osuuden tarkoituksena on, 

että opiskelijat oppivat turvallisesti injisoimaan varjoainetta tietokonetomografiatutkimuk-

sessa käyttäen potilaalle asennettua keskuslaskimoyhteyttä. Simulaatioharjoittelu auttaa 

opiskelijoita ennakoimaan ja valmistautumaan todellisiin tilanteisiin, jolloin virheiden 

mahdollisuus pienenee, käytännön taidot hioutuvat ja potilasturvallisuus paranee. (Rall 

2013.) 

10.1 Suunnittelu ja valmistelu  

Tämän opinnäytetyön tuloksena syntyi simulaatio, jonka aiheena on varjoaineen injisoi-

minen keskuslaskimokatetrin ja -portin kautta tietokonetomografiatutkimuksissa. Simu-

laatioon valittiin kolme vapaaehtoista röntgenhoitajaopiskelijaa. Kaikki kolme olivat jo 

suorittaneet tietokonetomografian teoriakurssin, mutta yhdellä heistä oli tietokonetomo-

grafian harjoittelujakso vielä suorittamatta. Opiskelijat toimivat simulaatiossa yhteis-

työssä, mikä toi oppimistilanteeseen sosiaalisen ulottuvuuden. Oppimistavoitteet pyrittiin 

määrittelemään siten, että röntgenhoitajaopiskelijoiden olisi mahdollista rakentaa uutta 

tietopohjaa aiemman pohjalta ja siirtää oppimansa tiedot ja taidot käytäntöön tulevissa 

harjoitteluissa ja työelämässä. 

Simulaation suunnitteluvaiheessa luotiin käsikirjoitus, saatekirje ja ennakkomateriaali 

osallistujille sekä skenaariolomake. Skenaariolomake sisälsi sekä simulaation 
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käsikirjoituksen, ennakkomateriaalin, tarvikelistan että potilaiden röntgenlähetteet ja la-

boratoriotuloset. Skenaariolomakkeessa tuotiin esille myös simulaation tavoitteet ja jäl-

kipuinti- eli oppimiskeskustelua ohjaavat kysymykset. Skenaariolomake jää röntgenhoi-

tajakouluksen käyttöön, jotta sitä voidaan myöhemminkin hyödyntää vastaavanlaisen si-

mulaation toteuttamiseksi.  

Ennakkomateriaalia (Liite 3) kirjoitettaessa tarkoituksena oli luoda luettava ja opettava 

materiaali opiskelijoille. Pyrimme saamaan ennakkomateriaalista mahdollisimman tiiviin 

ja helposti luettavan. Luettavuuden helpottamiseksi numeroimme ohjeistuksen eri vai-

heet. Koostimme ohjeistuksen käyttäen VSSHP:n hoito-ohjeita sekä sähköpostikyselyä, 

josta saimme käytössä olevat flow-määrät ja toimintatavat. Myös simulaation käsikirjoi-

tus perustui paljolti ennakkomateriaaliin. Kun olimme saaneet ennakkomateriaalin ja kä-

sikirjoituksen ensimmäiset versiot tehtyä, lähetimme ne opinnäytetyön ohjaajalle sekä 

toiselle röntgenhoitajakoulutuksen lehtorille. Saimme kummaltakin hyviä kommentteja, 

joiden mukaan muutimme ennakkomateriaalia parempaan muotoon. Teimme myös en-

nakkomateriaalin rinnalle saatekirjeen (Liite 2), jonka ideana oli avata hieman simulaa-

tion kulkua ja oppimistavoitteita. 

Noin viikkoa ennen simulaation toteutuspäivää lähetimme ennakkomateriaalin ja saate-

kirjeet opiskelijoille ja suoritimme myös simulaation esitestauksen. Esitestauksessa var-

mistettiin varjoaineruiskun toimivuus ja tarvikkeiden saatavuus sekä tarkasteltiin simu-

laatiota varten hankittuja todellisten potilaiden TT-kuvapakkoja. Keskuslaskimoportti ja -

katetri kiinnitettiin valmiiksi nukkepotilaaseen ja nukkeen asennettiin myös letku, josta 

varjoaine voidaan valuttaa ämpäriin. Sovimme, että simulaation aikana toinen ohjaajista 

esittäisi hoitavaa lääkäriä ja radiologia, joita opiskelijoiden tulisi muistaa keskuslaskimo-

katetrin ja -portin käytöstä konsultoida. 

10.2 Toteutus 

Simulaatiotilanne toteutettiin keskiviikkona 17.4.2019 Turun ammattikorkeakoulun ICT-

rakennuksessa simulaatioluokassa. Ohjaajat saapuivat noin tuntia ennen simulaation al-

kamista luokkaan valmistelemaan. Tarvittavat välineet otettiin esille, nukkepotilas siirret-

tiin tutkimuspöydälle, porttineula kiinnitettiin keskuslaskimoporttiin ja keskuslaskimoyh-

teyksistä lähtevät letkut kiinnitettiin puutarhaletkun pätkään, jonka pää asetettiin ämpä-

riin. Opiskelijoiden saavuttua heidät toivotettiin tervetulleeksi simulaatioon, minkä jälkeen 

esittelimme heille tilat ja välineet ja kerroimme lyhyesti simulaation vaiheista. Tämän 
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jälkeen varsinainen simulaatiotilanne päästiin aloittamaan. Simulaatio osoitti sekä opis-

kelijoiden osaamisen että kehittymistarpeet. 

Opiskelijat tutustuivat aluksi keskuslaskimokatetripotilaan lähetteeseen (Liite 5) ja labo-

ratoriotuloksiin (Liite 6). Pohdintaa aiheuttivat mm. potilaalle tehty munuaisen poisto, 

GFR-arvot sekä lähetteessä mainittu suoliston passage-tutkimus ja näiden tekijöiden 

vaikutus tutkimuksen suorittamiseen. Tässä vaiheessa ohjaajat mainitsivat, että pas-

sage-tutkimusta ei ole tämän simulaation puitteissa tarpeen huomioida ja se lukee lähet-

teessä vain, koska kuvapakkamme todelliselle potilaalle kyseinen tutkimus oli vartaloku-

vauksen yhteydessä tehty ja varjoainetäytteinen suolisto on kuvissa selvästi nähtävissä. 

Opiskelijat totesivat lähetteen ja laboratoriotulosten perusteella, että varjoainetutkimuk-

selle ei ole estettä. 

Seuraavassa vaiheessa tarkoitus oli varmistaa potilaan henkilöllisyys, konsultoida lähet-

tävää lääkäriä keskuslaskimokatetrin käytöstä ja valmistella keskuslaskimokatetri asep-

tisesti käyttökuntoon. Tämän jälkeen yhteyden toimivuus tuli testata aspiroimalla ja 

huuhtelemalla ensin siten, että potilaan kädet ovat alhaalla ja toiseen kertaan siten, että 

potilaan kädet on nostettu kuvausasentoon pään yläpuolelle. Katetrin aseptinen käsit-

tely, ilmaembolian välttäminen, aspirointi ja huuhtelu sujuivat ohjeistuksen mukaisesti. 

Opiskelijoilta pääsi kuitenkin unohtumaan, että tarkoitus oli ennen valmistelua kysyä lupa 

katetrin käyttöön potilaan hoitavalta lääkäriltä, sillä tässä kuvitteellisessa potilastapauk-

sessa ei keskuslaskimokatetria oltu aiemmin käytetty paineelliseen varjoaineinjektioon. 

Opiskelijat eivät myöskään testanneet yhteyden toimivuutta enää uudestaan nostettuaan 

potilaan käsivarret pään yläpuolelle kuvausasentoon.  

Ohjaushuoneen puolella opiskelijoiden oli määrä asettaa varjoaineinjektoriin injektiono-

peus eli flow (3,5 ml/s) ja varjoainemäärä, rajata kuvausalue ja ottaa suunnittelukuvat. 

Suunnittelukuvien tarkastelun jälkeen tuli muistaa konsultoida radiologia ja pyytää var-

mistus sille, että katetrin kärki sijaitsee oikeassa paikassa yläonttolaskimon ja sydämen 

oikean eteisen yhtymäkohdassa. Luvan saatuaan opiskelijoiden tuli injisoida varjoaine, 

tarkistaa kuvapakan riittävyys ja siirtyä kuvaushuoneen puolelle irrottamaan varjoaine-

letku aseptisesti potilaasta. Keskuslaskimoyhteyden toimivuus olisi tärkeää vielä kertaal-

leen varmistaa. Aseptiikka toteutui edelleen ohjeiden mukaisesti ja yhteys muistettiin tes-

tata kuvauksen jälkeen. Epäselvyys potilaan painon suhteen meinasi johtaa väärään 

varjoainemäärään, mutta ”radiologin” väliintulon myötä asia saatiin korjattua. Suunnitte-

lukuvien tarkastelu ja radiologin varmistuksen pyytäminen katetrin kärjen sijainnista jäi-

vät väliin ja sen sijaan siirryttiin suoraan varjoaineen injektiovaiheeseen. Simulaation 
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ensimmäinen vaihe päättyi tähän. Kävimme lyhyehkön oppimiskeskustelun (ks. 11.2. 

Jälkipuinti) ja siirryimme simulaation toiseen vaiheeseen. 

Simulaation toinen vaihe oli hyvin pitkälti ensimmäisen kaltainen – erona oli, että poti-

laalla oli keskuslaskimokatetrin sijaan käytössä keskuslaskimoportti, jonka käsittelyyn 

liittyy tiettyjä erityispiirteitä. Simulaatiotilanne alkoi jälleen lähetteen (Liite 7) ja laborato-

riotulosten (Liite 8) tarkastelulla. Tämän jälkeen tuli ottaa yhteyttä potilaan hoitavaan lää-

käriin varmistaa, että keskuslaskimoporttia voidaan käyttää varjoaineinjektioon. Luvan 

saatuaan opiskelijoiden tuli aseptisesti ja ilmaemboliariski huomioiden testata yhteyden 

toimivuus aspiroimalla ja huuhtelemalla. Yhteys tuli ensimmäisen simulaatiovaiheen ta-

voin testata kaksi kertaa siten, että potilaan kädet ovat alhalla ja siten, että kädet ovat 

kuvausasennossa. Aseptiikka ja ilmaembolian välttäminen sujuivat jälleen ohjeiden mu-

kaisesti. Opiskelijat muistivat asianmukaisesti konsultoida lähettävää lääkäriä keskus-

laskimoportin käytöstä. Yhteys muistettiin testata kahteen kertaan. 

Tämän jälkeen oli tarkoitus siirtyä ohjaushuoneen puolelle ja asettaa oikea flow ja varjo-

ainemäärä paineinjektoriin sekä rajata kuva-alue ja ottaa suunnittelukuvat. Radiologia 

tuli konsultoida keskuslaskimoportin katetrin kärjen oikeasta sijainnista suunnitteluku-

vissa. Kuvausluvan saatuaan opiskelijoiden tuli injisoida varjoaine ja varmistaa saadun 

kuvapakan riittävyys. Tämän jälkeen oli määrä vielä irrottaa varjoaineletku aseptisesti ja 

turvallisesti potilaasta. Opiskelijat asettivat flow’n (2 ml/s) ja varjoainemäärän oikein, 

muistivat asianmukaisesti konsultoida radiologia ja toimivat edelleen aseptisesti ja tur-

vallisuusseikat huomioiden. Kuvauksen jälkeen opiskelijat kuitenkin siirtyivät välittömästi 

irrottamaan letkua potilaasta, minkä vuoksi valmiin kuvapakan tarkastelu ja riittävyyden 

arviointi jäivät tekemättä. Simulaation toinen vaihe päättyi ja siirryimme jälkipuinti- eli 

oppimiskeskusteluun. 

10.3 Jälkipuinti 

Jälkipuinti eli debriefing on yleensä simulaation aikaa vievin vaihe ja sen tarkoituksena 

on pohtia, mikä simulaatiossa sujui hyvin ja mitä voisi vielä kehittää. Tärkeää on myös 

ymmärtää, miksi jokin tietty toimintatapa ei ollut optimaalinen. (Dieckmann, Lippert & 

Østergaard 2013; Vaajoki & Saaranen 2016.) Simulaation jälkipuintivaiheessa opiskelija 

prosessoi opittuja asioita syvällisesti reflektoidessaan omaa ja muiden toimintaa.  Jälki-

puinnista voidaan erottaa kolme eri vaihetta: kuvailuvaihe, analyysivaihe ja toteutus-

vaihe. Kuvailuvaiheessa käydään läpi yleisellä tasolla simulaation kulkua ja tapahtumia. 
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Analyysivaiheessa simulaation kulkua käsitellään syvemmin oppimistavoitteiden kan-

nalta tuoden esiin sekä onnistumisia, haasteita että mahdollisia virheitä. Toteutusvai-

heessa käydään läpi opiskelijoiden mahdollisia kysymyksiä sekä pohditaan, missä mää-

rin oppimistavoitteet toteutuivat ja koettiinko simulaatio ylipäätään oppimisen kannalta 

hyödylliseksi. (Dieckmann ym. 2013.) 

Simulaation jälkipuinti toteutettiin kahdessa osassa. Ensimmäisen simulaatiovaiheen jäl-

keen käytiin lyhyehkö jälkipuintikeskustelu ja toisen vaiheen jälkeen vielä kumpaakin 

osiota koskeva pidempi ja yksityiskohtaisempi oppimiskeskustelu. Keskustelujen poh-

jana käytettiin jälkipuintikeskustelua ohjaavia kysymyksiä, jotka löytyvät simulaation kä-

sikirjoituksesta (Liite 4). Ensimmäisen simulaatiovaiheen jälkeen käydyssä keskuste-

lussa opiskelijat kertoivat tilanteen sujuneen melko vauhdikkaasti, mikä osaltaan saattoi 

johtaa pieniin virheisiin ja unohduksiin. Simulaatioon osallistuneet opiskelijat kokivat kui-

tenkin saaneensa valmiuksia keskuslaskimokatetrien kanssa toimimiseen ja sisäistivät 

hyvin turvallisen ja aseptisen toiminnan tärkeyden. 

Toisen simulaatiovaiheen päätteeksi käydyssä oppimiskeskustelussa opiskelijat pohdis-

kelivat nukkepotilaan eroavaisuuksia verrattuna oikeaan ihmispotilaaseen simulaatioti-

lanteessa. Opiskelijoiden mukaan simulaatiossa tulee helposti keskityttyä vain välineisiin 

ja tekniseen suorittamiseen, jolloin potilaan huomiointi jäi vähemmälle etenkin, kun ky-

seessä oli nukkepotilas. Opiskelijoiden mielestä nuken käyttäminen potilaana oikean ih-

misen sijaan heikensi autenttisuuden tunnetta, eivätkä he kokeneet nukelle puhumista 

ja tutkimukseen liittyvien ohjeiden antamista luontevaksi. Toisaalta tässä simulaatiossa 

pääpaino oli välineiden turvallisessa käytössä ja prosessin sujuvuudessa, ei niinkään 

vuorovaikutustaidoissa ja potilaan kohtaamisessa.  

Keskustelua herättivät myös keskuslaskimokatetrin- ja portin erot perinteisiin perifeerisiin 

laskimokanyyleihin verrattuna. Opiskelijoiden mukaan simulaatiossa korostui aseptinen 

ja turvallinen työskentely keskuslaskimoyhteyksien kanssa, mikä myös oli simulaation 

perimmäinen tarkoitus ja tavoite. Kysyttäessä opiskelijoiden kokemuksia omista onnis-

tumisistaan ja kehittämiskohteistaan simulaatiossa, mainittiin onnistumisiksi tilanteen ko-

konaishallinta, aseptisen toiminnan toteutuminen, tilanteiden ennakointi sekä taloudelli-

suus. Käytännössä nämä ilmenivät opiskelijoiden mukaan siten, että kuvaustilanne ko-

konaisuutena onnistui, käsihygienia ja välineiden aseptinen käsittely toteutuivat, huuhte-

lunesteet vedettiin ruiskuihin valmiiksi ennen huuhtelua ja välineitä pyrittiin käyttämään 

säästeliäästi. Tähän liittyen opiskelijat myös pohtivat, että on kuitenkin sekä kustannus-

tehokkaampaa että inhimillisempää reilusti myöntää välineen menneen epästeriiliksi ja 
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heittää se pois, kuin ottaa riski, että jo tilansa vuoksi infektioherkän keskuslaskimokatet-

roidun potilaan elimistöön pääsisi jokin taudinaiheuttaja. 

Kysyimme opiskelijoilta, minkälaisia kehittämiskohteita he kokivat omassa toiminnas-

saan olevan. Opiskelijat mainitsivat lähinnä kokemattomuuteen ja rutiinin puuttumiseen 

liittyviä seikkoja, mitkä tässä vaiheessa opiskelua ja ensimmäistä kertaa vieraisiin väli-

neisiin tutustuessa ovat aivan tavallisia. Opiskelijat kokivat myös toimineensa simulaati-

ossa hieman hätäisesti. Hätäily selittynee uuteen tilanteeseen liittyvällä jännityksellä, 

joka myöskin on aivan tavanomaista ja ymmärrettävää. Jännitystä pyrittiin minimoimaan 

antamalla etukäteen ennakkomateriaalin ja saatekirjeen myötä riittävät taustatiedot si-

mulaatiosta ja sen aiheesta, sekä luomalla simulaatiotilanteeseen mahdollisimman op-

pimismyönteinen ilmapiiri.  

10.4 Arviointi ja implementointi 

Jälkipuinnin lopuksi pyysimme opiskelijoilta palautetta simulaation toteutuksesta ja oh-

jaajien toiminnasta. Opiskelijoiden mukaan itse simulaatio oli kokonaisuudessaan onnis-

tunut: riittävän helppo, sopivan pituinen ja ammatillisten valmiuksien kehittymisen kan-

nalta hyödyllinen. Opiskelijat kokivat saaneensa uutta tietoa keskuslaskimoyhteyksistä 

ja niiden käsittelystä sekä varmuutta toimia niiden kanssa tulevissa harjoitteluissa ja työ-

elämässä. Opiskelijoiden palautteen perusteella röntgenhoitajaopintoja olisi kannattavaa 

monipuolistaa sisällyttämällä opintoihin eri laskimoyhteyksiä käsitteleviä oppimistehtäviä 

niin tietoperustan kuin käytännön taitojenkin kehittämiseksi. Opiskelijoiden kertoman mu-

kaan keskuslaskimokatetri- tai -porttipotilaita oli tullut silloin tällöin harjoittelujaksoilla 

vastaan, mutta itse katetrin tai portin käsittelystä heillä ei ollut aiempaa kokemusta. Kes-

kuslaskimoyhteydet olivat aiheuttaneet opiskelijoissa jopa hieman hämmennystä ja ih-

metystäkin.  

Simulaatio koettiin soveltuvaksi ja käyttökelpoiseksi röntgenhoitajakoulutuksen tietoko-

netomografiaa ja varjoaineita käsittelevän opintojakson yhteyteen. Simulaatiomme toisi 

opiskelijoiden mielestä kaivattua vaihtelua teoria- ja tekniikkapainotteiseen opintojak-

soon. Ennakkomateriaali koettiin riittäväksi, selkeäksi ja hyödylliseksi. Kukaan opiskeli-

joista ei ollut tutustunut tarkemmin ennakkomateriaalissa olleisiin linkkeihin, mutta he 

kokivat niiden kuitenkin sopivan sellaisten opiskelijoiden tarpeisiin, jotka kaipaavat ai-

heesta enemmän tietoa. 
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Opiskelijoilta kysyttiin myös, miten simulaatiota voisi kehittää tai mitä he toivoisivat siihen 

lisää. Heidän mukaansa simulaatioon voisi sisällyttää koko kuvantamistapahtuman 

alusta loppuun potilassiirtoineen päivineen, jolloin simulaatio olisi moniulotteisempi ja 

kokonaiskuva hahmottuisi selkeämmin. Opiskelijat kokivat myös, että simulaatiossa ra-

diologina ja lähettävänä lääkärinä voisi toimia joku ulkopuolinen henkilö – ei simulaation 

ohjaaja – joka osallistuisi simulaatiotilanteen kulkuun vain tarvittaessa. Simulaation au-

tenttisuutta heikensi opiskelijoiden mukaan se, että meillä ei ollut käytössämme oikeaa 

gantrya, tai edes mitään sitä muistuttavaa, vaan tavallinen bucky-pöytä ja röntgenputki, 

jotka eivät antaneet kovin realistista käsitystä suuren ja tilaa vievän gantryn aiheutta-

mista rajoituksista potilaan ympärillä tapahtuvassa työskentelyssä. Kokonaisuudessaan 

opiskelijat antaisivat simulaatiolle asteikolla 1–5 arvosanan 3–4.  

Simulaatiota voidaan tulevaisuudessa hyödyntää Turun ammattikorkeakoulun röntgen-

hoitajakoulutuksen tietokonetomografiaa ja varjoaineita käsittelevässä opintokokonai-

suudessa. Simulaatiomme myötä röntgenhoitajakoulutukseen saadaan käyttöön tämän 

opinnäytetyön tekijöiden luoman kirjallisen materiaalin ohella kaksi keskuslaskimoport-

tia, useita porttineuloja ja potilasohjeita sekä ammattilaisille tarkoitettuja ohjeistuksia kes-

kuslaskimoportin käyttöön liittyen. Simulaatiota voidaan mahdollisesti hyödyntää myös 

VSSHP:n kuvantamisen toimialueen radiologian vastuualueen työntekijöiden työpaikka-

koulutuksessa ja perehdytyksessä. 

 



31 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Miisa Määttänen & Matias Roininen 

11 EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 

Tämän opinnäytetyöprosessin puitteissa toteutetun simulaation lähtökohtana oli potilas-

turvallisuuden lisääminen tulevien röntgenhoitajien ammatillisten valmiuksien kehittämi-

sen kautta. Potilasturvallisuudella tarkoitetaan sitä, että potilaan saama hoito tai palvelu 

edistää hänen hyvinvointiaan ja aiheuttaa hänelle mahdollisimman vähän haittaa. Ter-

veydenhuollon henkilöstön, tässä tapauksessa röntgenhoitajien, tulee toiminnallaan var-

mistaa palvelujen ja hoidon turvallisuus ja suojata potilasta vahingoittumiselta. Potilaalle 

aiheutuvien haittojen ja riskien hallintaan tarvitaan turvallisuuskulttuuria edistäviä mene-

telmiä. Turvallisuuskulttuurilla tarkoitetaan yksilöiden ja yhteisön arvoja, asenteita ja toi-

mintatapoja, jotka tukevat potilasturvallisuuden toteutumista. Potilasturvallisuuskulttuu-

ria voidaan vahvistaa mm. riskien arvioinnilla, ehkäisevillä toimenpiteillä sekä jatkuvalla 

toiminnan kehittämisellä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017.) Opinnäytetyömme aiheen 

voidaan näin ollen katsoa olevan eettisesti perusteltu. 

Opinnäytetyöprosessiin kuuluu opinnäytetyösopimuksen tekeminen opinnäytetyön teki-

jöiden, ammattikorkeakoulun sekä opinnäytetyön toimeksiantajan välillä. Opinnäytetyö-

sopimuksessa sovitaan mm. opinnäytetyön aiheesta, prosessin aikataulusta, mahdolli-

sesta ohjauksesta, palautteesta sekä tausta-aineiston keruusta. Toimeksiantajamme sai 

nähtäväkseen ja hyväksyttäväkseen opinnäytetyömme suunnitelman, kyselylomakkeen 

saatekirjeineen ja tiedon tarvitsemastamme taustamateriaalista (tietokonetomografiaku-

vat). (Arene 2018.)  

Opinnäytetyösopimuksen yhteydessä sovittiin aiheeseen liittyvästä sähköpostikyselystä. 

Toimeksiantajamme toimitti saatekirjeet ja kyselylomakkeet eteenpäin kolmen eri rönt-

genosaston tietokonetomografiavastaaville, jotka puolestaan lähettivät vastauksensa 

sähköpostitse suoraan tämän opinnäytetyön tekijöille. Sähköpostikyselyyn vastaaminen 

perustui vapaaehtoisuuteen. Saatekirje sisälsi tarvittavan informaation kyselymme ai-

heesta, tarkoituksesta, aikataulusta sekä siitä, miten aiomme kerättyä tietoa käsitellä. 

Saatekirjeestä ilmenivät myös opinnäytetyön tekijöiden yhteystiedot tarkentavia kysy-

myksiä sekä kyselyn palauttamista varten. Vastaajien henkilötietoja tai muita tunnistetie-

toja ei julkaista opinnäytetyössämme. (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 2018.) 

Kyselyvastausten perusteella kirjoitimme kyselyanalyysin, jota käytimme lähdemateriaa-

lina sekä simulaatiossa että opinnäytetyön kirjallisessa osuudessa. Sähköpostikyselyn 

tarkoituksena oli luoda yhteys opinnäytetyömme ja työelämän välille keräämällä 
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asianmukaisia ja ajankohtaisia sairaanhoitopiirin käytäntöjä keskuslaskimokatetrien ja -

porttien käytöstä varjoainetehosteisten tietokonetomografiatutkimusten yhteydessä. Ky-

selyvastausten perusteella koostettu yksityiskohtainen analyysi toimitettiin kohdeorgani-

saation käyttöön. Analyysin kuvauksen perusteella ei voida tunnistaa yksittäistä vastaa-

jaa tai röntgenosastoa. Opinnäytetyön liitteessä (Liite 1) kuvataan kyselyn tuloksia ylei-

sellä tasolla.  

Simulaation tarkoituksena oli jäljitellä varjoainetehosteisen tietokonetomografiatutkimuk-

sen toteuttamista ja koimme, että aitojen TT-kuvapakkojen tarkastelu lisäisi merkittävästi 

simulaatiomme autenttisuutta. Tiedustelimme asiaa toimeksiantajalta, joka kehotti meitä 

ottamaan yhteyttä Kuvaverkkopalveluun. Kuvaverkkopalvelut delegoi tehtävän erään 

röntgenosaston TT-vastaavalle, joka lupautui ottamaan talteen tarvitsemamme kuvapa-

kat ja toimittamaan ne sitten Kuvaverkkopalveluun, jossa kuvat sekä niiden tarkasteluun 

vaadittava ohjelmisto siirrettiin CD-levyille. Tallennuksen yhteydessä kuvapakoista pois-

tettiin identifikaatiotiedot potilaiden tieto- ja yksityisyydensuojan turvaamiseksi. CD-levy-

jen mukana saimme lyhyen kirjallisen selosteen siitä, mitä kuvausprotokollia oli käytetty, 

mikä oli varjoaineen flow ja paljonko varjoainetta injisoitiin. 

Tarkoituksena oli simuloida varjoaineen injisoimista keskuslaskimokatetrin tai -portin 

kautta, joten tarvitsimme simulaatioomme asianmukaiset välineet. Turun ammattikorkea-

koulun resurssit olivat rajalliset, sillä keskuslaskimoporttia ei koululla ollut ja ainoan kes-

kuslaskimokatetrinkin saatavuus oli epävarmaa. Eräs röntgenhoitajakoulutuksen lehtori 

auttoi meitä keskuslaskimokatetrin hankinnassa. Keskuslaskimoportin sen sijaan 

saimme portteja valmistavan ulkomaisen konsernin suomalaiselta maahantuojalta. Ky-

seinen konserni valmistaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirinkin alueella käytössä ole-

via keskuslaskimoportteja ja turvaporttineuloja, ja kaikki konsernin Suomessa myytävät 

keskuslaskimoportit ovat paineenkestäviä. Otimme sähköpostitse yhteyttä suomalaisen 

maahantuojan edustajaan, joka lähetti meille postitse simulaatiota varten tarvitse-

mamme välineet. Ilman keskuslaskimokatetria ja -porttia simulaatiomme toteutus olisi 

jäänyt melko puutteelliseksi. 

Olemme perehtyneet opinnäytetyömme aihepiiriin laajasti ja käyttäneet tiedonlähteinä 

niin kirjallisuutta, tutkimusjulkaisuja ja -artikkeleita kuin erilaisia ohjeistuksia ja säännök-

siäkin. Käyttämämme lähdemateriaali on mahdollisimman ajankohtaista sekä tutkimus-

tietoon ja -näyttöön perustuvaa. Sähköinen tiedonhaku on toteutettu kansallisesti ja kan-

sainvälisesti arvostetuissa ja luotettaviksi tunnetuissa tietokannoissa. Ohjeistukset ja 

säännökset ovat tunnettujen kansallisten toimijoiden laatimia (mm. Sosiaali- ja 
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terveysministeriö ja Suomen tutkimuseettinen neuvottelukunta). Sovelsimme työs-

sämme hyvän tieteellisen käytännön periaatteita sekä ajankohtaista tekijänoikeuslain-

säädäntöä, joiden perusteella merkitsimme opinnäytetyössä käyttämämme tiedon alku-

perän huolellisesti ja asianmukaisesti. (TENK 2012; Arene 2018.)  

Simulaatioon osallistuvien röntgenhoitajaopiskelijoiden valinta perustui vapaaehtoisuu-

teen. Opiskelijat saivat etukäteen tietoa saatekirjeen muodossa simulaatiomme tarkoi-

tuksesta, tavoitteista ja käytännön toteutuksesta. Saatekirje sisälsi myös opinnäytetyön 

tekijöiden yhteystiedot, jotta opiskelijoilla oli mahdollisuus halutessaan ottaa yhteyttä ja 

kysyä simulaatiosta tarkemmin. Kehotimme simulaatioon osallistuvia opiskelijoita etukä-

teen tutustumaan osoittamaamme ennakkomateriaaliin, joka sisälsi valmistautumiseen 

tarvittavan teoriatiedon simulaation aiheesta. Kun opiskelijoilla oli jo hieman tietopohjaa 

aiheesta olemassa, voitiin rajallinen simulaatioaika käyttää tehokkaasti käytännön taito-

jen harjoitteluun. Osallistujilla oli oikeus missä tahansa vaiheessa keskeyttää osallistu-

misensa niin halutessaan. Opiskelijoilla oli mahdollisuus simulaation jälkeen reflektoida 

oppimaansa, antaa rakentavaa palautetta ja esittää kehittämisehdotuksia. (TENK 2018.) 

Tämän opinnäytetyön tekijöillä ei ole simulaatio-ohjaajan koulutusta tai aiempaa ohjaa-

jakokemusta, eikä simulaatiotilanteessa ollut mukana keskuslaskimoyhteyksiin perehty-

nyttä asiantuntijaa, joka olisi voinut ottaa kantaa mm. toimintatapojen oikeellisuuteen. 

Laatimamme ennakkomateriaali ohjeistuksineen on tarkoitettu vain röntgenhoitajakoulu-

tuksen simulaatiokäyttöön. Vaikka ennakkomateriaali perustuu ajankohtaiseen tutkimus-

tietoon ja vastaa sisällöltään Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuvantamisen toimi-

alueen radiologian vastuualueen virallisia ohjeita, ei materiaali sellaisenaan sovellu työ-

paikkakoulutukseen tai vastaavaan laajempaan levitykseen.  
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12 POHDINTA 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia teoreettinen viitekehys sekä pilotoida sii-

hen pohjautuva simulaatio, jonka aiheena on varjoaineen injisoiminen keskuslaskimoyh-

teyden kautta tietokonetomografiatutkimuksissa. Tavoitteena oli simulaatio-oppimisen 

keinoin sekä kehittää röntgenhoitajaopiskelijoiden ammatillisia valmiuksia että parantaa 

potilasturvallisuutta varjoainetehosteisissa TT-tutkimuksissa.  

Simulaation pohjana käytettiin teoreettisen viitekehyksen ohella VSSHP:n kuvantamisen 

toimialueen radiologian vastuualueen tietokonetomografiavastaaville luotua sähköposti-

kyselyä. Kyselyvastauksia ei sellaisenaan julkaista tässä opinnäytetyössä, vaan niistä 

koostettiin analyysi, jonka kuvaus ja keskeiset tulokset esitetään tämän opinnäytetyön 

liitteessä (Liite 1). Eräs kyselyvastaaja ehdotti, että voisimme mainita myös harvinaisem-

mat PICC- ja Midline-keskuslaskimoyhteydet, jotta röntgenhoitajaopiskelijat tunnistaisi-

vat nekin. Ehdotuksen perusteella päätimme käsitellä mainitut katetrimallit lyhyesti opin-

näytetyömme kirjallisessa osuudessa 

Opinnäytetyöprosessimme noudatteli konstruktivistista kehittämistyön mallia, jossa eri 

työvaiheet limittyvät ja vaikuttavat toisiinsa. Jokaisen vaiheen jälkeen prosessia ja tuo-

tosta arvioidaan uudelleen ja tehdään lisääntyneen tiedon pohjalta tarvittavat muutokset. 

(Salonen ym. 2017.) Opinnäytetyön tekeminen on vaatinut tiivistä yhteistyötä, avointa 

kommunikaatiota, valmiutta tehdä kompromisseja sekä kykyä sietää epävarmuutta ja 

keskeneräisyyttä, ja nämä taidot ovat opinnäytetyöprosessin myötä kehittyneet. Myös 

tietotaito keskuslaskimoyhteyksistä ja niiden käytöstä varjoainetehosteisissa tutkimuk-

sissa on lisääntynyt merkittävästi, sillä tämän opinnäytetyön tekijöillä oli aiheesta hyvin 

niukasti aiempaa tietoa. Tiedonhakutaitomme hioutuivat etsiessämme taustamateriaalia 

niin alan kirjallisuudesta, eri sairaanhoitopiirien ohjeistuksista, kansallisista ja kansain-

välisistä terveysalan tietokannoista kuin muistakin tutkimustietoon perustuvista lähteistä.  

Toimimme opinnäytetyöprosessin aikana eettisyyden ja luotettavuuden periaatteita nou-

dattaen. Luvat ja sopimukset tehtiin asianmukaisesti toimeksiantajamme kanssa ja saa-

tekirjeissä huomioitiin kyselyyn ja simulaatioon osallistuvien henkilöiden riittävä infor-

mointi, oikeudet ja velvollisuudet sekä tietosuojakysymykset. (TENK 2012; TENK 2018.) 

Pyysimme työstämme säännöllisesti palautetta ja teimme sen perusteella tarvittavia 

muutoksia ja korjauksia. 
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Simulaatiotilanteen valmisteluun tarvittava aika ja vaiva tulivat meille pienenä yllätyk-

senä, sillä aiemmin olemme päässeet näkemään simulaation vain osallistujien näkökul-

masta. Simulaation järjestäminen vaatii ammattitaitoa, kärsivällisyyttä ja organisointiky-

kyä. Huomioon otettavia asioita ja liikkuvia osia on paljon ja niiden hallinta voi toisinaan 

tuntua työläältä. Simulaatiota järjestäessä kannattaa varautua siihen, että kaikki ei vält-

tämättä sujukaan suunnitelmien mukaan; esimerkiksi simulaatiomme ensimmäisessä 

vaiheessa varjoaineruisku ei toiminut, vaikka sen toiminta oli viikkoa aiemmin testattu. 

Simulaatio todettiin pienistä vastoinkäymisistä huolimatta oppimisen kannalta hyödyl-

liseksi ja käyttökelpoiseksi. Osallistujat kokivat, että luomamme käytännönläheinen si-

mulaatio toisi kaivattua vaihtelua teoria- ja tekniikkapainotteiseen tietokonetomografian 

opintojaksoon. Kehittämiskohteitakin löydettiin, sillä opiskelijoiden mielestä simulaatio 

voisi kattaa kuvantamistilanteen kokonaisuudessaan ja konsultoitavan lääkärin roolissa 

voisi toimia joku muu kuin simulaation ohjaaja. 

Opinnäytetyömme ja erityisesti simulaatiomme onnistuneen toteutuksen kannalta yhteis-

työtahojemme panostuksella oli olennaisen tärkeä merkitys. Ilman kyselyvastauksia, TT-

kuvapakkoja, keskuslaskimokatetria ja keskuslaskimoporttia neuloineen tuskin olisi ollut 

mielekästä järjestää simulaatiota. Simulaatioomme osallistuneet röntgenhoitajaopiskeli-

jat olivat myös merkittävässä roolissa simulaation pilotoinnissa. Toivottavasti he oppivat 

jotain keskuslaskimoyhteyksistä ja niiden käytöstä varjoainetehosteisissa TT-tutkimuk-

sissa ja ovat hieman varmempia toimiessaan niiden kanssa tulevissa harjoitteluissa ja 

työelämässä. 

Meillä ei ollut opinnäytetyöprosessimme aikana mahdollisuutta tutustua VSSHP:n ylei-

seen ohjeistukseen keskuslaskimoyhteyksiin liittyen, sillä ohjeistus on luettavissa vain 

sairaanhoitopiirin sisäisestä intranetistä. Tätä opinnäytetyötä varten laatimamme teo-

reettinen viitekehys ja simulaation ennakkomateriaali ovat yhteneviä VSSHP:n ohjeis-

tuksen kanssa, mutta mikäli olisimme olleet tietoisia materiaalista aiemmin, olisi se hel-

pottanut opinnäytetyön tekemistä ja mahdollisesti muuttanut lähestymistapaamme joil-

tain osin. 

Jatkossa keskuslaskimoyhteyksistä kiinnostuneet opinnäytetyön tekijät voivat laajentaa 

aihetta koskemaan esimerkiksi keskuslaskimoyhteyksien käyttöä magneetti- tai isotoop-

pikuvantamisessa. Myös PICC- ja Midline-katetrien käyttöä varjoainetehosteisissa tutki-

muksissa voisi tarkastella laajemmin. Yhtenä vaihtoehtona olisi myös laajentaa simulaa-

tiota moniammatilliseksi kokonaisuudeksi, jossa voisivat röntgenhoitajaopiskelijoiden li-

säksi harjoitella myös lääkäri- ja sairaanhoitajaopiskelijat.  
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VSSHP:n kuvantamisen toimialueen radiologian vastuualueella voisi toteuttaa työpaik-

kakoulutuksen, jossa keskuslaskimoyhteyksien varjoainekäyttöön liittyvä ohjeistus käy-

täisiin yhteisesti läpi, jotta koko henkilökunta olisi siitä tietoinen ja osaisi tarvittaessa hyö-

dyntää sitä työssään. Aiheesta voisi myös tehdä simulaation, jossa taitoja harjoiteltaisiin 

käytännössä ja joka kokoaisi yhteen esimerkiksi röntgenhoitajat ja radiologit. Simulaation 

pohjana voidaan tarvittaessa hyödyntää tämän opinnäytetyön puitteissa luotua simulaa-

tiokäsikirjoitusta oheismateriaaleineen. 
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Kyselyn tulokset 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuvantamisen toimialueen tietokonetomogra-
fiavastaaville osoittamassamme kyselyssä oli yhteensä kahdeksan kysymystä, jotka kos-

kivat keskuslaskimokatetrien ja -porttien käyttöön liittyviä turvallisuusseikkoja ja muita 

käytänteitä. Tarkoituksenamme oli selvittää nimenomaan Varsinais-Suomen sairaanhoi-
topiirin alueen toimintatapoja, jotta opinnäytetyömme tuloksena kehitetty simulaatio 

olisi mahdollisimman hyödyllinen ja käytännönläheinen. Kyselyyn vastasi kuusi röntgen-

hoitajaa kolmelta eri röntgenosastolta. Olemme käsitelleet tuloksia siten, ettei yksittäi-
sen vastaajan henkilöllisyyttä voida kyselytulosten perusteella tunnistaa. Vastauksista ra-

portoidaan simulaation kannalta keskeiset tulokset. 

Ensimmäinen kysymys koski varjoaineen injisoimisen yleisyyttä sekä 

keskuslaskimokatetrin että -portin osalta. Keskuslaskimokatetriin injisoimisen yleisyys 

vaihtelee osastojen välillä päivittäisestä kahteen-kolmeen kertaan kuukaudessa. 
Keskuslaskimoporttipotilaita kohdataan kaikilla kolmella osastolla harvoin. 

Keskuslaskimokatetrien käyttö varjoaineinjektioissa on huomattavasti 
keskuslaskimoportteja yleisempää. 

Toisen kysymyksen avulla pyrittiin selvittämään, missä tilanteissa CVK:ta tai porttia 

käytetään ja injisoidaanko varjoaine käsin vai koneellisesti. Keskuslaskimoyhteyttä 
käytetään, kun potilaalle ei saada asennettua perifeeristä kanyylia. Aikuispotilaille 

iinjisointi tapahtuu lähes aina koneellisesti, mutta lapsipotilaiden kohdalla injisoidaan 
pääsääntöisesti käsin.  

Kolmannessa kysymyksessä selvitettiin varjoainetutkimuksissa käytettävää 

varjoainemäärää ja injektionopeutta (ml/s). Keskuslaskimokatetrin kautta voidaan  
injisoida varjoainetta korkeintaan 3,5 ml/s ja keskuslaskimoportin kautta 2 ml/s. 

Varjoainemäärä vaihtelee 60–150 ml välillä ja siihen vaikuttavat potilaan paino sekä 

käytettävä tutkimusprotokolla.  

Neljäs kysymys käsitteli työvaiheiden etenemistä liittyen varjoaineen injisoimiseen 

keskuslaskimoportin kautta. Simulaation kannalta olennainen tieto oli, että 
röngenhoitajat eivät saa pistää neulaa porttiin, vaan sen tekee sairaanhoitaja, ellei 

potilaalla ole neulaa jo valmiina röntgeniin saapuessaan.   

Viidennen kysymyksen aiheena oli keskuslaskimokatetrin tai -portin sijainnin 

varmistaminen ja mahdollinen tarve radiologin hyväksynnälle ennen kuvauksen 

aloittamista. Radiologi tarkistaa katetrin kärjen oikean sijainnin thoraxröntgenkuvasta, 
TT-suunnittelukuvasta tai low dose -ohjelmalla katetrin tai portin alueelta kuvatusta 

lyhystä kuvasarjasta. Keskuslaskimokatetrin tai -portin käyttöön varjoaineinjektioissa 
tarvitaan lupa joko potilaan hoitavalta lääkäriltä tai anestesialääkäriltä.  

Kuudennessa kysymyksessä pyrittiin selvittämään, mitä turvallisuuden kannalta tulisi 

erityisesti huomioida, kun käytetään keskuslaskimokatetria tai -porttia 
varjoaineinjektiossa. Hygienian ja aseptisen työskentelyn merkitys korostuu.  Muita 
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tärkeitä seikkoja ovat katetrin kärjen oikean sijainnin varmistaminen, oikea 
injektionopeus, ilmaembolisaatioriskin huomioiminen sekä riittävä huuhtelu ennen ja 

jälkeen tutkimuksen. 

Seitsemännessä kysymyksessä tiedusteltiin, mitä vastaajien mielestä simulaatiossa olisi 

tärkeää käydä läpi ja mihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Edellisessä vastauksessa 

mainittujen seikkojen lisäksi huomionarvoisia ovat oikeat toimintatavat, eri työvaiheiden 
tarkoituksen perusteleminen ja oikea työjärjestys.  
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Saatekirje 

Arvoisa röntgenhoitajaopiskelija, 
 
Tervetuloa osallistumaan opinnäytetyöhömme liittyvään simulaatioon, jonka teemana 
on varjoaineen injisoiminen keskuslaskimoyhteyden kautta tietokonetomografiatutki-
muksissa. Vastaavaa simulaatiota ei ole aiemmin järjestetty Turun ammattikorkeakou-
lun röntgenhoitajakoulutuksessa, joten sinulla on ainutlaatuinen tilaisuus päästä kans-
samme luomaan uutta opintosisältöä tuleville ammattilaisille. Simulaatio toteutetaan 
torstaina 18.4.2019 klo 15:00 Turun ammattikorkeakoulun tiloissa ICT-rakennuksessa, 
luokassa C1035. Simulaation arvioitu kesto on noin 60 minuuttia. Simulaatioon osallis-
tuu kolme röntgenhoitajaopiskelijaa ja kaksi simulaation ohjaajaa. Toivomme röntgen-
hoitajaopiskelijoiden pukeutuvan simulaatiota varten asianmukaiseen suojavaatetuk-
seen.  
 
Simulaation tavoitteena on harjoitella turvallista ja aseptista korkeapaineinjektiota kes-
kuslaskimokatetrin ja -portin kautta tietokonetomografiatutkimuksen yhteydessä. Si-
mulaatiossa opetellaan keskuslaskimokatetrin ja -portin käsittelyä, keskuslaskimoyh-
teyksiin liittyvien riskien tunnistamista sekä toimintaa mahdollisissa ongelmatilanteissa. 
Ennen simulaation alkamista kerrotaan tarkemmin oppimistilanteen etenemisestä ja 
käytössä olevasta välineistöstä. Simulaatio on kaksivaiheinen, sillä keskuslaskimokatet-
rin ja portin käyttöä harjoitellaan eri potilastapausten avulla. Simulaatio alkaa tutustu-
misella ensimmäisen potilaan lähetteeseen ja tutkimuksen kannalta olennaisiin labora-
toriotutkimusten tuloksiin. Tämän jälkeen tarkoituksenasi on toteuttaa yhdessä kahden 
muun röntgenhoitajaopiskelijan kanssa turvallinen ja aseptinen simuloitu varjoaineku-
vaus. Toimintanne perustuu sekä aiempaan tietämykseenne aiheesta että lukemaanne 
ennakkomateriaaliin. Myös simulaation ohjaajilta saat tarvittaessa neuvoja ja vinkkejä. 
Kuvausprotokollana on molemmissa potilastapauksissa vartalon alueen venavaiheen 
varjoainetehosteinen kuvaus.  
 
Simulaatiossa pääpaino on aseptiikan ja turvallisuuden kannalta olennaisten asioiden 
huomioimisessa. Tutustuthan huolella tämän saatekirjeen mukana saamaasi ennakko-
materiaaliin ennen simulaatiota. Mikäli vastaan tulee vieraita termejä, löytyy ennakko-
materiaalista hyödyllisiä linkkejä aiheesta, ja suositeltavaa on myös omaehtoisesti hakea 
lisää tietoa, mikäli jokin jää epäselväksi. Tarvittaessa voit pyytää täsmennystä ohjaajilta 
simulaatiopäivänä. Simulaation kaksivaiheisen käytännön osuuden jälkeen pidetään jäl-
kipuinti, jossa käymme läpi simulaation vaiheita, osallistujien oppimiskokemuksia sekä 
erilaisia tilanteesta mahdollisesti heränneitä tunteita ja ajatuksia.  Samassa yhteydessä 
toivomme sinun antavan rehellistä ja rakentavaa palautetta liittyen toimintaamme si-
mulaatiossa sekä simulaation toteutukseen ennakkomateriaaleineen. Kirjoitamme si-
mulaation kulusta, jälkipuinnista ja palautteesta kirjallisen osuuden opinnäytetyö-
hömme. Simulaatioon osallistuvien röntgenhoitajaopiskelijoiden henkilöllisyydet jäävät 
opinnäytetyössämme anonyymeiksi. 
 
Ystävällisin terveisin Matias Roininen ja Miisa Määttänen, PRÖNTS16
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Simulaation ennakkomateriaali 

Varjoaineen injisoiminen keskuslaskimoyhteyden kautta tietokonetomografiatutkimuk-
sissa – simulaatio röntgenhoitajaopiskelijoille 
 
Keskuslaskimokatetri 
 
Keskuslaskimokatetri on silikonikuminen tai polyuretaaninen katetri, jota voidaan käyt-
tää potilaan nesteytyksessä ja lääkitsemisessä esimerkiksi tapauksissa, joissa perifeeri-
nen kanylointi on vaikeaa tai mahdotonta, tai potilaalle annosteltava lääkeaine ärsyttää 
ääreislaskimoita. Keskuslaskimokatetroidut potilaat ovat usein teho-, valvonta-, trauma- 
tai syöpäpotilaita. Keskuslaskimokatetrin pituus on noin 15–50 cm ja siinä voi olla use-
ampia tiehyitä eli lumeneita. Katetrissa on yleensä kolmitiehana, joka helpottaa katetrin 
käyttöä. Koneellisissa paineinjektioissa käytetään distaalista lumenia, joka on yleensä 
ruskeapäinen ja siinä lukee ”distal”. (Hynynen & Hiekkanen 2014.)  

Keskuslaskimokatetreja on useita erilaisia, mutta käytämme simulaatiossa kuvissakin 
näkyviä tunneloimatonta keskuslaskimokatetria ja keskuslaskimoporttia. Ennen simu-
laatioon osallistumista on hyvä kerrata vartalon varjoainetehosteinen TT-kuvaus, varjo-
aineinjektorin käyttö, varjoaineeseen liittyvät haittavaikutukset sekä GFR- ja krea-arvot. 
Aseptinen toiminta on oleellisen tärkeää käsiteltäessä keskuslaskimokatetreja ja -port-
teja. 
 

Ohje: Keskuslaskimokatetrin käyttö tietokonetomografiatutkimuksissa 
 
1. Jos perifeeristä kanyyliä ei saada asetettua potilaalle, pitää varmistaa potilasta hoi-

tavalta lääkäriltä, voidaanko sen sijaan käyttää keskuslaskimokatetria. 
2. Kädet desinfioidaan ja puetaan tehdaspuhtaat suojakäsineet. 
3. Keskuslaskimokatetrista etsitään distaalinen lumen ja suljetaan katetrin hana, jotta 

estetään ilman pääsy potilaaseen. 
4. Lumenin pää desinfioidaan ja siihen kiinnitetään 10 ml NaCl 0,9% -ruisku. 
5. Avataan katetrin hana ja varmistetaan katetrin toimivuus aspiroimalla ruiskuun n. 2 

ml verta, minkä jälkeen lumen huuhdellaan ruiskussa olevalla NaCl-liuoksella.  
6. Hana suljetaan ja irrotetaan ruisku. 
7. Desinfioidaan lumenin pää ja kiinnitetään varjoaineinjektorin letku. 
8. Avataan hana. 
9. Kuvataan suunnittelukuvat, joissa pitää näkyä keskuslaskimokatetri ja sen kärjen si-

jainti.  
10. Radiologi varmistaa katetrin kärjen oikean sijainnin suunnittelukuvista. 
11. Suoritetaan kuvaus ja injisoidaan varjoaine VSSHP:n käytäntöjen mukaisesti nopeu-

della 3,5 ml/s. Katetrivalmistajan ja tieteellisten tutkimusten mukaan keskuslaskimo-
katetrin suurin sallittu injektionopeus on 2 ml/s.  

12. Hana suljetaan ja irrotetaan varjoaineinjektorin letku.              
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13. Desinfioidaan lumenin pää ja testataan keskuslaskimokatetrin toimivuus aspiroi-
malla ja huuhtelemalla 10 ml NaCl-ruiskulla (ks. kohta 5). 

14. Ruisku irrotetaan, desinfioidaan lumenin pää ja asetetaan steriili korkki. 
(Plumb 2011; B. Braun Medical Oy 2013; VSSHP 2018; Liite 1.) 
 

 
Kuva 5. Non-tunneled Central Venous Access Device. 

Keskuslaskimoportti 
 
Keskuslaskimoportti koostuu ihon alle implantoitavasta kammiosta ja siihen liitetystä 
katetrista. Kammio on valmistettu titaanista ja sen päällä on silikoninen pistokalvo eli 
septum. Silikoniseptum kestää jopa 2000 neulanpistoa. Keskuslaskimoportti asennetaan 
ihon alle, mikä vähentää infektioriskiä. Portin kanssa voidaan käyttää vain yhteensopi-
vaa ei-leikkaavaa turvaporttineulaa, joka pistettäessä läpäisee sekä ihon että porttikam-
mion septumin. Porttia voidaan tarvittaessa käyttää pitkiäkin aikoja. (B. Braun 2013.) 
  
Ohje: Keskuslaskimoportin käyttö tietokonetomografiatutkimuksissa 
 
1. Röntgenhoitajat eivät saa pistää neulaa keskuslaskimoporttiin, vaan potilaalla tulee 

olla neula valmiina röntgeniin saapuessaan. Muussa tapauksessa lääkäri tai asiaan 
perehtynyt sairaanhoitaja kutsutaan paikalle pistämään neula porttiin. Ennen varjo-
aineen injisoimista on röntgenhoitajan kuitenkin varmistettava neulan paikallaan py-
syminen. 

2. Desinfioidaan kädet ja puetaan tehdaspuhtaat suojakäsineet. 
3. Varmistetaan, että keskuslaskimoportissa on neula asianmukaisesti paikallaan ja 

neulasta lähtee noin 20 cm pitkä jatkoletku. Suljetaan letku painamalla suljinklipsi 
kiinni.  

4. Desinfioidaan letkun pää ja kiinnitetään 10 ml NaCl 0,9% -ruisku. 
5. Avataan suljinklipsi ja varmistetaan portin toimivuus aspiroimalla ruiskuun n.  2 ml 

verta, minkä jälkeen portti huuhdellaan ruiskussa olevalla NaCl-liuoksella.  
6. Suljetaan suljinklipsi ja irrotetaan ruisku. 
7. Desinfioidaan letkun pää ja kiinnitetään varjoaineinjektorin letku. 
8. Avataan suljinklipsi. 
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9. Riisutaan tehdaspuhtaat suojakäsineet ja desinfioidaan kädet. 
10. Kuvataan suunnittelukuvat, joissa pitää näkyä keskuslaskimoportti ja sen katetrin 

kärjen sijainti. 
11. Radiologi varmistaa katetrin kärjen oikean sijainnin suunnittelukuvista. 
12. Suoritetaan kuvaus ja injisoidaan varjoaine VSSHP:n käytäntöjen mukaisesti nopeu-

della 2 ml/s. Katetrivalmistajan ja tieteellisten tutkimusten mukaan keskuslaskimo-
katetrin suurin sallittu injektionopeus on 5 ml/s. 

13. Desinfioidaan kädet ja puetaan tehdaspuhtaat suojakäsineet.                                
14. Suljetaan suljinklipsi ja irrotetaan varjoaineletku. 
15. Desinfioidaan letkun pää ja testataan keskuslaskimokatetrin toimivuus aspiroimalla 

ja huuhtelemalla 10 ml NaCl-ruiskulla (ks. kohta 5). 
16. Desinfioidaan letkun pää ja asetetaan steriili korkki.  
 (B. Braun Medical Oy 2013; VSSHP 2018; Liite 1.)   
 

 
Kuva 6. Keskuslaskimoportti.  

Ongelmat 
 
- Mikäli porttia tai katetria ympäröivä ihoalue vaikuttaa tulehtuneelta, otetaan yhteys 

hoitavaan lääkäriin.  
- Jos keskuslaskimokatetrin/-portin NaCl-huuhtelu ei onnistu, voi syynä olla potilaan 

käsivarren asento. Korjataan potilaan asentoa ja yritetään uudestaan. Jos huuhtelu 
ei vieläkään onnistu, otetaan yhteys lääkäriin. 

- Jos suunnittelukuvien perusteella ei saada riittävää varmuutta katetrin pään sijain-
nista, voi radiologi ohjeistaa ottamaan muutamaan leikkeen katetrialueelta. Katet-
rin kärjen tulisi sijaita yläonttolaskimon ja sydämen oikean eteisen yhtymäkohdassa.  

- Varjoaineen tulee olla 37-asteista, sillä huoneenlämpöinen varjoaine vaikuttaa ne-
gatiivisesti injektionopeuteen, samoin kuin liian pitkä letkusto. 

- Keskuslaskimokatetrin tai -portin maksimipainerajaa (22,5 bar/325 psi) ei saa ylit-
tää, sillä katetri voi vaurioitua. 

- Katetrin siirtyminen pois paikaltaan varjoaineinjektion aikana on mahdollista, minkä 
vuoksi käyttöohjeissa kehotetaan aspiroimaan ja huuhtelemaan myös varjoainein-
jektion jälkeen. 
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- Jos katetria on aiemmin onnistuneesti käytetty paineinjektiossa, tai jos lähetteessä 
on maininta, että kyseistä katetria voi tähän tarkoitukseen käyttää, ei hoitavan lää-
kärin lupaa enää tarvitse erikseen kysyä. 

- Jos radiologiin ei saada yhteyttä, voidaan esim. potilaan viimeaikaisesta keuhkoku-
van lausunnosta varmistaa katetrin kärjen oikea sijainti. 

 
Lisätietoa 
 
Erilaisia keskuslaskimokatetreja: 
https://www.hus.fi/ammattilaiselle/koulutus/koulutusmateriaalit/Peijaksen%20Veri-
suonikatetrikoulutus%201112018/Keskuslaskimokatetrit%20Pei-
jas%20RAW%202019.pdf 
 
Tietokonetomografiaohjeistus: 
https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Tietokonetomografiatutkimuksen%20am-
mattilaisohje.pdf 
 
Infektiontorjunnan hoito-ohje: 
https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Suositus%20hoitoon%20liittyvien%20infekti-
oiden%20torjunnasta.pdf 
 

https://www.hus.fi/ammattilaiselle/koulutus/koulutusmateriaalit/Peijaksen%20Verisuonikatetrikoulutus%201112018/Keskuslaskimokatetrit%20Peijas%20RAW%202019.pdf
https://www.hus.fi/ammattilaiselle/koulutus/koulutusmateriaalit/Peijaksen%20Verisuonikatetrikoulutus%201112018/Keskuslaskimokatetrit%20Peijas%20RAW%202019.pdf
https://www.hus.fi/ammattilaiselle/koulutus/koulutusmateriaalit/Peijaksen%20Verisuonikatetrikoulutus%201112018/Keskuslaskimokatetrit%20Peijas%20RAW%202019.pdf
https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Tietokonetomografiatutkimuksen%20ammattilaisohje.pdf
https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Tietokonetomografiatutkimuksen%20ammattilaisohje.pdf
https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Suositus%20hoitoon%20liittyvien%20infektioiden%20torjunnasta.pdf
https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Suositus%20hoitoon%20liittyvien%20infektioiden%20torjunnasta.pdf
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Simulaation käsikirjoitus 

Aihe: Varjoaineen injisoiminen keskuslaskimoyhteyden kautta TT-tutkimuksissa 

Ohjaajat:  Miisa & Matias  

Osallistujat:  kolme röntgenhoitajaopiskelijaa 

Paikka: Turun AMK, ICT-talo, simulaatioluokka  

Tavoite:  turvallinen ja aseptinen varjoaineinjektio keskuslaskimokatetrin ja -portin 

kautta TT-tutkimuksessa 

Ajankohta:  17.4.2019 klo 12:00 

Kesto:  n. 60 min 

 
Ennen simulaatiota röntgenhoitajaopiskelijat ovat tutustuneet aiheeseen liittyvään 

ennakkomateriaaliin, jonka olemme lähettäneet heille saatekirjeen ohella sähköpostitse 

noin viikkoa ennen simulaation toteutuspäivää. Simulaatiopäivänä opiskelijat 
pukeutuvat asianmukaiseen suojavaatetukseen. Ennen simulaation aloittamista ohjaajat 

esittelevät käytettävät tilat, välineet sekä simulaation vaiheet pääpiirteissään. 

Simulaation aikana toinen ohjaajista esittää radiologia ja hoitavaa lääkäriä, joita 
opiskelijat konsultoivat keskuslaskimoyhteyden varjoainekäyttöön liittyen. 

 
KESKUSLASKIMOKATETRI 

Potilastapaus: 

Rytkölä, Pasi Antero 
150661-739K 

 

pituus:  184 cm 
paino: 65 kg 

Lähete:  Liite 1 

Lab-tulokset: Liite 2 
 
Simulaation ensimmäisessä osassa keskitytään keskuslaskimokatetrin turvalliseen ja 

aseptiseen käsittelyyn. Tilanne alkaa potilaan lähetteeseen ja olennaisiin 

laboratoriotutkimusten tuloksiin tutustumisella. Potilaan perifeerinen kanylointi ei 
onnistu, mutta hänellä on keskuslaskimokatetri. Oletetaan, että potilaan 

keskuslaskimokatetria ei ole aiemmin TT-tutkimusten yhteydessä käytetty, joten 
opiskelijat ottavat yhteyttä hoitavaan lääkäriin ja varmistavat, että katetria voidaan 

käyttää paineelliseen varjoaineinjektioon.  Luvan saatuaan opiskelijat varmistavat 

ohjeen mukaisesti katetrin toimivuuden, asettavat potilaan kuvausasentoon, yhdistävät 
varjoaineletkun ja ottavat suunnittelukuvat. Opiskelijat varmistavat radiologilta 

keskuslaskimokatetrin kärjen oikean sijainnin suunnittelukuvassa (yläonttolaskimon ja 

sydämen oikean eteisen yhtymäkohdassa) ja hyväksynnän saatuaan suunnittelevat 
tutkimuksen ja asettavat oikeat parametrit (varjoainemäärä ja injektionopeus). 
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Opiskelijat toteuttavat simuloidun TT-kuvauksen ohjaushuoneessa ja arvioivat 
kuvapakan riittävyyden. Varjoaineletku irrotetaan potilaasta ohjeen mukaan ja 

varmistetaan vielä yhteyden toimivuus.  Simulaation ensimmäinen osuus päättyy ja 

siirrytään seuraavaan vaiheeseen. 

 

KESKUSLASKIMOPORTTI 

Potilastapaus: 

Kämäräinen, Ridge Alexander 

220374-129T 

 

Pituus:  180cm 
Paino:  65kg 

Lähete:  Liite 3 

Lab-tulokset: Liite 4  
 

Simulaation toisessa osassa perehdytään keskuslaskimoportin turvalliseen ja aseptiseen 

käsittelyyn. Tilanne alkaa potilaan lähetteeseen ja olennaisiin laboratoriotutkimusten 
tuloksiin tutustumisella. Potilaan perifeerinen kanylointi ei onnistu, mutta hänellä on 

keskuslaskimoportti. Oletetaan, että potilaan keskuslaskimoporttia ei ole aiemmin TT-
tutkimusten yhteydessä käytetty, joten opiskelijat ottavat yhteyttä hoitavaan lääkäriin ja 

varmistavat, että porttia voidaan käyttää paineelliseen varjoaineinjektioon. Luvan 

saatuaan opiskelijat varmistavat ohjeen mukaisesti portin toimivuuden, asettavat 
potilaan kuvausasentoon ja ottavat suunnittelukuvat. Opiskelijat varmistavat radiologilta 

keskuslaskimoportin katetrin kärjen oikean sijainnin suunnittelukuvassa 

(yläonttolaskimon ja sydämen oikean eteisen yhtymäkohdassa) ja hyväksynnän saatuaan 
suunnittelevat tutkimuksen ja asettavat oikeat parametrit (varjoainemäärä ja 

injektionopeus).  Opiskelijat toteuttavat simuloidun TT-kuvauksen ohjaushuoneessa ja 
arvioivat kuvapakan riittävyyden. Varjoaineletku irrotetaan potilaasta ohjeen mukaan ja 

varmistetaan vielä yhteyden toimivuus.  Simulaation toinen osuus päättyy ja siirrytään 

jälkipuintivaiheeseen. 

 

JÄLKIPUINTI / OPPIMISKESKUSTELU 

Opiskelijat käyvät simulaation jälkeen ohjaajien johdolla jälkipuinnin eli oppimiskeskus-
telun, jossa käsitellään simulaation kulkua, onnistumisia ja kehittämiskohteita sekä 
muita ajatuksia ja tuntemuksia, joita simulaatio osallistujissa herätti. Keskustelun apuna 
voidaan käyttää esimerkiksi alla olevaa Turun AMK:n mallipohjaa: 

Kuvaus  

- Mitä simulaatiossa tapahtui?  

Tuntemukset  
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- Millaisia tuntemuksia simulaatio herätti?  

Arviointi 

- Missä asioissa onnistuttiin ja miksi?  

- Missä asioissa toimintaa voisi kehittää ja miten potilas siitä hyötyisi?  

- Mitkä voisivat olla mahdollisia vaihtoehtoja toimintaan ja lopputulokseen? 

- Mitkä ovat toiminnan todennäköiset seuraukset? 

- Oliko toimintaan monia eri vaihtoehtoja? 

Analyysi 

- Olivatko kaikkien näkemykset samanlaisia ja mitä niistä voidaan oppia? 

Johtopäätökset ja toimintasuunnitelma 

- Mitä vielä olisi voinut tehdä? 

- Mitä simulaatiosta voi oppia seuraavaa vastaavaa tilannetta varten? 

- Miten aiot hyödyntää oppimaasi? 

 

Lopuksi opiskelijoilta pyydetään vielä suullisesti palautetta simulaation toteutuksesta 

esimerkiksi seuraavien kysymysten pohjalta: 

- Olivatko simulaatiossa käytetyt välineet riittäviä ja asianmukaisia? 
- Jäikö jokin asia vielä epäselväksi tai muuten mietityttämään? 
- Minkä kouluarvosanan (asteikolla 1-5) antaisit simulaation toteutukselle 

kokonaisuudessaan? 
- Olisiko simulaatio mielestäsi soveltuva röntgenhoitajakoulutuksen opetuskäyttöön?
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Keskuslaskimokatetripotilaan röntgenlähete 

Rytkölä, Pasi Antero 

150661-739K 

Potilaalla munuaissyöpä, vuosi sitten vasemmalle nefrektomia. Nyt voimakasta vatsaki-

pua, epäily suolitukoksesta. Tehty UÄ-tutkimus, jonka tulos epäselvä. Huonokuntoiset 

perifeeriset suonet, asennettu keskuslaskimokatetri. Potilas on hoidossa osastolla TG2. 

p.k. jatkotutkimuksena passage-TT ja vartalon varjoaine-TT. 

16.4.2019 el Matti Mahdoton 

 

Viesti:  

16.4.2019 Hoitaja Mäntylä: Viety varjoaine osastolle juottamista varten, valmis klo 12.30 

kuvaukseen 

16.4.2019 Radiologi Halonen: Vena vartalo 

16.4.2019 Hoitaja Mäntylä: Gfr 61, potilas tulossa klo 12:30 
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Keskuslaskimokatetripotilaan laboratoriotulokset 

TYKS  PÄIVÄKERTYMÄ 16.4.2019 SIVU 1 

ASIAKAS 150661-739K  Rytkölä, Pasi Antero 
Näytepvm    Klo  Tutkimus Tulos Yksikkö Sij. Hyl 
Vast. pvm     Klo   Kommentti/ Lomakevastaus 
 
14.4.2019 8:10  p-Krea  114 µmol/l MahMat 
15.4.2019 10:40 
 
14.4.2019 8:10  B-Hb 123 g/l MahMat 
15.4.2019 10:14 
 
14.4.2019 8:10 e-GFR  61 ml/min/1.73 m²    MahMat 
15.4.2019 9:20 
 
14.4.2019 8:10 B-Trom 156 E9/l MahMat 
15.4.2019 9:30 
 
14.4.2019 8:10 B-Leuk   4.3 E9/l MahMat 
15.4.2019 9:20  
 
14.4.2019 8:10 B-Eryt  5.0 E12/l MahMat 
15.4.2019 9:39 
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Keskulaskimoporttipotilaan röntgenlähete 

Kämäräinen, Ridge Alexander 

220374-129T 

Potilaalla prostata ca, luustometastaaseja. Hoidettu sytostaatein. Keskuslaskimoportti 

käytössä. Potilas on hoidossa osastolla 15.4.-22.4., toivotaan tutkimusta tälle ajalle. 

p.k. vartalon varjoaine-TT sytostaattihoidon vasteen arvioimiseksi. 

30.3.2019 Matti Mahdoton 

 

Viesti:  

16.4.2019 Radiologi Halonen: Vena vartalo 

16.4.2019 Hoitaja Mäntylä: Gfr 90 

2.4.2019 Hoitaja Aro: Tutkimusaika 17.4.2019 klo 12 
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Keskulaskimoporttipotilaan laboratoriotulokset 

TYKS  PÄIVÄKERTYMÄ 16.4.2019  SIVU 1 

ASIAKAS 220374-129T  Kämäräinen, Ridge Alexander 
Näytepvm  Klo   Tutkimus Tulos Yksikkö Sij. Hyl 
Vast. pvm  Klo   Kommentti/ Lomakevastaus 
 
14.4.2019 8:00  p-Krea 90 µmol/l MahMat 
15.4.2019 10:20 
 
14.4.2019 8:00  B-Hb  130 g/l MahMat 
15.4.2019 11:14 
 
14.4.2019 8:00 e-GFR  90 ml/min/1.73 m²   MahMat 
15.4.2019 9:30 
 
14.4.2019 8:10 B-Trom  130 E9/l MahMat 
15.4.2019 9:30 
 
14.4.2019 8:10 B-Leuk   3.4 E9/l MahMat 
15.4.2019 9:20  
 
14.4.2019 8:10 B-Eryt  4.0 E12/l MahMat 
15.4.2019 9:39 
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SAATEKIRJE  

Kysely TT-vastaaville                  

 

Arvoisa röntgenhoitaja, 

Olemme kaksi röntgenhoitajaopiskelijaa Turun ammattikorkeakoulusta. Teemme opin-

näytetyötä aiheesta varjoaineen injisoiminen keskuslaskimokatetrin kautta tietokoneto-

mografiatutkimuksissa. Tavoitteenamme on suunnitella ja toteuttaa simulaatio kahdelle 

vapaaehtoiselle röntgenhoitajaopiskelijalle Turun ammattikorkeakoulun simulaatioluo-

kassa. Vastaavaa simulaatiota ei ole aiemmin Turun ammattikorkeakoulussa toteutettu. 

Suunnittelemaamme simulaatiota voidaan tulevaisuudessa mahdollisesti hyödyntää 

röntgenhoitajakoulutuksen tietokonetomografiaa ja varjoaineita käsittelevässä opintoko-

konaisuudessa. Jotta voisimme luoda simulaatiosta mahdollisimman autenttisen ja op-

pimisen kannalta hyödyllisen, tarvitsemme Sinun kokemustasi ja ammattitaitoasi kes-

kuslaskimokatetrien käyttöön liittyen.  

Tämä kysely lähetetään toimeksiantajallemme, joka toimittaa sen eteenpäin TT-vastaa-

ville. Toivoisimme, että mahdollisimman moni osallistuisi kyselyymme ja näin auttaisi 

meitä opinnäytetyöprosessissamme. Lähetäthän valmiin vastauksesi 31.1.2019 men-

nessä toiseen tai molempiin alla olevista sähköpostiosoitteista. Kyselyyn vastaaminen 

on vapaaehtoista. Vastausaineisto säilytetään niin, että se ei ole ulkopuolisten saata-

vissa. Kysymyksiä ja vastauksia ei sellaisenaan julkaista opinnäytetyössämme, vaan 

hyödynnämme niistä saatua tietoa simulaatiomme suunnittelussa. Vastaajien nimiä tai 

muita tunnistettavia tietoja ei julkaista opinnäytetyössämme. Mikäli Sinulla on jotain ky-

syttävää kysymyslomakkeeseen tai opinnäytetyöhömme liittyen, voit ottaa yhteyttä mei-

hin sähköpostitse. Opinnäytetyön tulokset raportoidaan 20.5.2019 VSKK:n opinnäytetöi-

den raportointi- ja julkistamistilaisuudessa. Olet tervetullut kuuntelemaan!  

  

Ystävällisin terveisin,  

Miisa Määttänen & Matias Roininen  
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