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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä epiduraalikatetrin hoito-ohje teho-osaston sairaanhoitajille. Opinnäytetyö on työelämälähtöinen tuotos, ja se toteutettiin hankkeena HYKS
Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito (ATeK)-tulosyksikölle. Varsinaisena toimeksiantajana toimi
Meilahden sairaalan Teho-osasto M1. Opinnäytetyö sisältää teoriaosuuden sekä kirjallisen ohjeistuksen sähköisessä muodossa. Ohjeistus sisältää tietoa, jota toimeksiantaja voi hyödyntää
omien tarpeiden mukaisesti. Tavoitteena on kehittää ja yhdenmukaistaa olemassa olevia ohjeistuksia epiduraalikatetrin käytöstä sekä tuottaa laadukas, tuoreimpaan näyttöön perustuva
ohje teho-osaston sairaanhoitajille epiduraalikatetrin käytöstä ja hoidosta.
Keskeisiksi käsitteiksi opinnäytetyöhön on valittu tehohoitotyö sairaanhoitajan näkökulmasta,
tehohoitopotilaan kipu sekä epiduraalinen kivunhoito. Tehohoidossa kipu on yksi keskeisimpiä
ongelmia ja näin siis yksi oleellisimmista asioista hoitotyössä.
Teoreettinen tietoperusta käsittelee epiduraalisessa kivunhoidossa käytettäviä välineitä ja
epiduraalikatetrin asettamisen sekä hoidon. Välineiden tunteminen on tärkeää, koska sairaanhoitajan tehtävänä on valmistella välineet ja asettaa ne valmiiksi toimenpidettä varten. Epiduraalikatetrin asettaa anestesialääkäri. Sairaanhoitaja avustaa lääkäriä toimenpiteessä, huolehtii potilaan optimaalisesta ja turvallisesta asennosta sekä tarkkailee potilasta toimenpiteen ajan ja sen jälkeen. Tietoperustassa kuvataan epiduraalista kivunhoitoa saavan potilaan
seuranta ja hoidon arviointi. Se on yksi tärkeimmistä sairaanhoitajan tehtävistä epiduraalisen
kivunhoidon toteutuksessa. Komplikaatiot ja riskit kuvataan myös tietoperustassa.
Tuotoksena syntyi 22-sivuinen sähköisessä muodossa oleva ohjeistus epiduraalikatetrin hoidosta. Ohjeistuksen voi halutessaan tulostaa paperiversioksi. Sähköinen ohjeistus on nykyaikainen ja sähköisenä se on näin myös helposti jokaisen saatavilla. Työelämäkumppanin tarpeiden ja toiveiden perusteella ohjeistus on rajattu sisältämään ohjeet epiduraalikatetrin käytöstä tehohoidossa, potilaan kivun arvioimisesta, hoidosta ja seurannasta sekä niiden kirjaamisesta. Tietoa ohjeistukseen haettiin useista eri lähteistä käyttäen apuna sähköisiä tietokantoja. Osa tiedosta rajattiin työstä pois, koska se käsitteli toimenpidettä eri näkökulmasta.
Lähteitä rajattiin käsittelemään toimenpidettä tehohoidossa, leikkauksen aikana ja sen jälkeen tai yleisesti kivun hoidon yhteydessä. Lisäksi lähteitä rajattiin niiden ajankohtaisuuden
perusteella, jotta tieto olisi mahdollisimman tuoretta. Tietoa löytyi suurimmaksi osaksi englannin kielellä, josta se on käännetty suomeksi. Suomalaisia tuoreita lähteitä ja tutkimuksia
löytyi hiukan vähemmän.
Toimeksiantajan toiveena oli saada lisää tietoa epiduraalikatetrin kiinnittämiseen sekä filtterien, letkujen ja muun mahdollisen välineistön vaihtoväleihin liittyen. Epiduraalikatetrin
kiinnitystekniikoista ei kuitenkaan löytynyt uutta näyttöön perustuvaa tutkimustietoa, jota
olisi työssä voinut hyödyntää. Ohjeistukseen kirjoitettiin kiinnittämisestä ja vaihtoväleistä se
tieto, mitä kirjoitushetkellä oli saatavilla.
Asiasanat: epiduraalikatetri, tehohoitotyö, kivunhoito, sairaanhoitaja
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The purpose of this thesis is to create instruction for nurses how to use epidural catheter in
intensive care unit. This thesis is based on actual work and it was commissioned by HYKS operating rooms, intensive and pain care (ATeK)-unit. This thesis was completed for Meilahti hospital intensive care unit M1. Thesis includes theoretical part and literal instruction in electronic format. Instructions include information, what commissioner can use for their own needs.
Goal is to create and unify the existing instructions of epidural catheter use and to provide
high quality instructions of epidural catheter use and care for intensive care unit nurses based
on the latest knowledge.
As a key concept for the thesis following points were selected: intensive care from nurses
point of view, intensive care unit patients pain and epidural pain relief. In intensive care,
pain is one of the most common problems and so one of the most important matters in care
taking.
Theoretical knowledge-base part deals with equipment and setting the treatment of epidural
catheter and the care given by epidural catheter. Getting to know the equipment is vital, because it is nurses task to setup the equipment and place them out for the procedure. Epidural
catheter will be set by anesthesia doctor. Nurse will aid the doctor thruout the procedure, takes care of patients safe positioning and observes the patient during the procedure and after.
Knowledge-base describes epidural pain management patients observing and care evaluation.
It is one of the most important tasks in epidural catheter pain management procedure. Complications and risks are also described in the knowledge-base.
In the end 22-page instruction in electronical form for epidural catheter pain management
was made. If needed, the instructions can be printed. Electronic instructions are modern and
as such is easily available for everybody. Commissioners needs and wishes taken to consideration, the instructions are limited to include instructions for use of epidural catheter in intensive care, evaluation of patients pain, care and tracking the of the patient and how to record all the data. Information was gathered from multiple sources with aid from electronical
records. Some information was ruled our because it was looking at the procedure from different perspective. Sources were limited to look at the procedure from intensive care point of
view. Sources were also limited by how current the information was so that the information
used in the instructions would be as up to date as possible. Most of the information that was
available is in English, it has been translated to Finnish. Up to date Finnish sources and research are not widely available.
Commissioners wish was to receive more information on attachment of epidural catheter and
knowledge on change cycle of filters, hoses and other possible equipment. How ever, there
was no new evidence based research data available that could be used. What information
about attachment and change cycle for epidural catheters was available at the time of writing this thesis was put in.
Keywords: epidural catheter, intensive care, pain management, nurse
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1

Johdanto

Epiduraalinen kivunhoito tarkoittaa epiduraalitilaan annosteltavan lääkityksen avulla toteutettavaa kivunlievitystä. Epiduraalisen kivunhoidon tavoitteena on ylläpitää riittävän tehokas
kivunlievitys sekä potilasturvallisuus huomioiden hyvissä ajoin mahdolliset haittavaikutukset
tai komplikaatiot sekä reagoida niihin oikein.
Tehohoidossa kipu on yksi keskeisimpiä ongelmia ja näin siis yksi oleellisimmista asioista hoitotyössä. Tehohoitopotilaalle kipua voivat aiheuttaa erilaisista toimenpiteistä johtuvat tekijät, esimerkiksi asento tai fyysisten tutkimusten aiheuttama kipu. Kivun subjektiiviseen kokemukseen vaikuttavat monenlaiset tekijät. Lisäksi erityispiirteenä tehohoidossa ovat usein
kommunikaation haasteet hoitotyössä. Tämä saattaa johtua esimerkiksi sedaatiosta, tajunnan
tason alenemisesta tai hengityslaitehoidosta.
Meilahden M1-osastolla eli teho- ja tehovalvontaosastolla hoidetaan eri erikoisalojen kriittisesti sairaita potilaita ja potilaspaikkoja on osastolla 20. Tehohoidolla tarkoitetaan peruselintoimintojen väliaikaista seuraamista, tukemista tai korvaamista erilaisten laitteiden ja lääkitysten avulla, kunnes potilaan omat elintoiminnot saadaan stabiileiksi tai hoidot eivät tuota
suunniteltua lopputulosta. Osaston luonne on pääpainoltaan päivystyksellistä ja toiminta sisältää erityyppisten infektiopotilaiden, neurologisten ja elvytettyjen potilaiden hoitoa, erilaisista munuaisvaurioista kärsivien ja munuaiskorvaushoitoa tarvitsevien potilaiden hoitoa sekä
hengityslaitehoitoa tarvitsevien potilaiden hoitoa. Osastolla hoidetaan tarvittaessa myös kirurgisia tehohoitopotilaita. Osastolla tehdään aktiivista tutkimustyötä lääketieteen ja hoitotyön kehittämiseksi. (HUS 2019a).
Opinnäytetyön aiheena on Epiduraalikatetrin hoito-ohje teho-osaston sairaanhoitajille. Opinnäytetyö on työelämälähtöinen tuotos ja se toteutetaan hankkeena Meilahden sairaalan Tehoosasto M1:lle. Opinnäytetyö sisältää teoriaosuuden sekä kirjallisen ohjeistuksen sähköisessä
muodossa. Työn tavoitteena on kehittää ja yhdenmukaistaa olemassa olevia ohjeistuksia epiduraalikatetrin käytöstä sekä tuottaa laadukas ohjeistus sairaanhoitajille kenttätyön tueksi.
Opinnäytetyön tietoperustassa käsitellään tehohoitopotilaan kivunhoito, epiduraalinen kivunhoito, epiduraalikatetrin käyttö ja hoito sekä keskitytään erityisesti potilaan seurantaan ja
tarkkailuun. Epiduraalikatetrin käyttöön ja hoitoon liittyvä ohjeistus on tarkoitettu sairaanhoitajille käytettäväksi tehohoidon yksiköissä Meilahden ja Töölön sairaaloissa työelämälähtöisen toimeksiannon perusteella. Tuotos sisältää selkeät ohjeet kuvineen epiduraalikatetrin
käytöstä tehohoidossa, potilaan kivun arvioinnista ja hoidosta sekä seurannasta ja kirjaamisesta.
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2

Tarkoitus ja tavoitteet

Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa laadukas, tuoreimpaan näyttöön perustuva ohje tehoosastojen sairaanhoitajille epiduraalikatetrin käytöstä sekä hoidosta. Työn tavoitteena on kehittää ja yhdenmukaistaa olemassa olevia ohjeistuksia epiduraalikatetrin käytöstä. Lisäksi tavoitteena on lisätä teho-osastolla työskentelevien sairaanhoitajien tietoutta ja valmiuksia hoitaa sekä käyttää epiduraalikatetria mahdollisimman turvallisesti ja ammatillisesti. Aihetta on
rajattu niin, että epiduraalisessa kivunhoidossa käytettävä lääkehoito on jätetty työstä pois
sen laajuuden vuoksi. Lääkehoidosta on työssä lyhyesti mainittu tärkeimpiä seikkoja. Työssä
keskitytään alla oleviin teemoihin.
Opinnäytetyössä vastataan toimeksiannon mukaisesti seuraaviin kysymyksiin:
1. Miten epiduraalikatetria käytetään?
2. Miten potilaan vointia seurataan epiduraalisen kivunhoidon aikana?
3. Miten epiduraalikatetri poistetaan turvallisesti?
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3

Keskeisten käsitteiden määrittely

Keskeisiksi käsitteiksi opinnäytetyöhön on valittu tehohoitotyö sairaanhoitajan näkökulmasta,
kipu ja kivun arviointi, tehohoitopotilaan kivunhoidon erityispiirteet sekä epiduraalinen kivunhoito. Tehohoitotyö on keskeinen käsite opinnäytetyössä, koska tuotos tehdään teho-osastolle
erityisesti sairaanhoitajan ja hoitotyön näkökulma huomioon ottaen. Kipu on valittu työn yhdeksi keskeiseksi käsitteeksi, koska kipu, kivun arviointi sekä sen vähentäminen tai poistaminen ovat oleellinen osa hoitotyötä sekä epiduraalista kivunhoitoa. Keskeiset käsitteet on
työssä määritelty erikseen pohjaksi teoriaosuudelle kokonaisuutena. Teoreettinen viitekehys
on kuvattu omana osionaan, koska opinnäytetyön tuotos eli ohjeistus pohjautuu teoreettisessa
viitekehyksessä kuvattuihin kokonaisuuksiin.
3.1

Tehohoitotyö

Tehohoitotyö on aina kriittisesti sairaiden potilaiden kanssa työskentelyä. (Sthy 2019). Kriittinen, elimistön tasapainoa uhkaava tila tulee tunnistaa varhain; mahdollisimman nopea hoidon
aloittaminen on keskeistä potilaan kannalta parhaimman mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Hätätilan tunnistamisen perustana ovat esitiedot sekä potilaan peruselintoimintojen
kliininen arviointi. Yleisimmin esiintyvät kriittiseen sairastumiseen liittyvät häiriöt näkyvät tajunnan tason häiriintymisenä, verenkierron vajauksena sekä lisääntyneenä hengitystiheytenä.
Potilaan tilaa ja elintoimintoja tehosairaanhoitaja arvioi seuraamalla hengitystiheyttä, syketaajuutta, verenpainetta, ääreisverenkierron happikyllästeisyyttä (happisaturaatio), virtsaneritystä, ruumiinlämpöä sekä tajunnan tasoa. Tajunnan tason seurannassa hyödynnetään
Glascow’n kooma-asteikkoa. (Lund & Varpula 2014).
Teho-osaston toiminnassa hoitotyö on siis hyvin keskeistä ja sairaanhoitajien rooli korostuu.
Teho-osastolla työskentely on haastavaa ja monipuolista. Henkilökunnalta vaaditaan monipuolisesti sekä lääke- että hoitotieteellistä erityisosaamista. Teho-osastolla sairaanhoitajan työnkuvaan kuuluvat keskeisinä asioina lääke-, neste- ja ravitsemushoito sekä potilaan perustarpeisiin ja kuntoutumisen tukemiseen liittyvät tehtävät. (PKSSK).
Tehohoitotyön tarkoituksena ja tehosairaanhoitajan tehtävänä on valvoa, ylläpitää sekä tukea
vakavasti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan elintoimintoja, aiemmin mainittujen lisäksi maksan ja munuaisten toimintaa. Tehohoitoa voidaan myös joissakin tapauksissa tarvita
esimerkiksi laajojen kirurgisten toimenpiteiden jälkeen suunnitellusti. Tehohoito on potilaalle
aina raskas kokemus niin henkisesti kuin fyysisesti ja se aloitetaankin yleensä vain, kun on arvioitu potilaan hengenvaarallisen tilan olevan ohimenevä ja hän voi sairastumisesta tai loukkaantumisesta selviydyttyään elää laadukasta elämää mahdollisimman omatoimisesti. Tehohoito toteutetaan moniammatillisessa yhteistyössä ja työhön osallistuvat työntekijät ovat erityiskoulutuksen saaneita, tehohoitoon perehtyneitä sairaanhoitajia ja lääkäreitä. (HUS
2019b).
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Keskimääräinen hoitoaika teho-osastoilla on noin kolme vuorokautta. Hyvin vaikeahoitoisilla
potilailla hoitoaika voi olla jopa useita viikkoja. (HUS 2019b). Yleisimmät potilasryhmät tehoosastolla ovat laajojen kirurgisten toimenpiteiden jälkeen tehohoitoa tarvitsevat potilaat,
hengenvaarallisesta infektiosta tai sydän- ja verenkiertojärjestelmän vaikeasta sairaudesta
kärsivät potilaat. Joihinkin aivoverenkierron häiriöihin voi liittyä tarve tehohoitoon. Erilaiset
monivammat, vaikeat palovammat sekä päähän kohdistuneet vammat ovat myös syitä tehohoitoon. Yksi vakavimmista tehohoidon indikaatioista on yleisinfektiosta johtuva verenkierron
vakava häiriö eli ns. septinen sokki. Äkilliseen sairastumiseen liittyvä vakava munuaisten toimintahäiriö vaatii hyvin raskasta tehohoitoa, joka voi tarkoittaa esimerkiksi koneellista munuaiskorvaushoitoa. (HUS 2019b).
Äkillinen hengitysvajaus on yleisin elintoimintahäiriöistä, joka johtaa tehohoitoon. (Lund &
Varpula 2014). Hengityskoneiden käyttö hengitysvajauksen hoidossa teho-osastolla onkin
yleistä. Osa potilaista saa hoitoa jaksottaisena maskin avulla, kun taas osalle potilaista joudutaan laittamaan hengitysteihin putki hengityksen turvaamiseksi. Suurimmalla osalla potilaista
suora valtimopaineen mittaus arteriakanyylin avulla on keskeisin keino verenkierron valvontaan. Sen lisäksi verenkiertoa valvotaan laboratoriotutkimusten, diureesin sekä kliinisen ääreisverenkierron seurannan avulla. Useissa tapauksissa käytetään lisäksi muita sydämen toimintaa mittaavia katetreja. Tehohoidossa keskeisiä hoitomuotoja ovat verenkiertoa tukevat,
monitorien antaman tiedon mukaan säädeltävät lääkitykset sekä nestehoito. Raskaita hoitomenetelmiä munuaiskorvaushoidon lisäksi ovat muun muassa verenkierron apupumput ja maksan toimintaa tukevat puhdistushoidot. (HUS 2019b, Reitala 2014).
Kriittiseen tehohoitoa vaativaan tilanteeseen liittyy suuria eettisiä haasteita sairaanhoitajan
näkökulmasta. Tehohoidon yleiset eettiset periaatteet ovat elämän säilyttäminen, kärsimysten lievittäminen, vahingoittamisen välttäminen ja potilaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Hoitotyössä tulee korostua oikeudenmukaisuus. Tehohoidossa potilas on riippuvainen
hoitohenkilökunnasta, joka on huomioitava potilaan ja hänen läheisensä kohtaamisessa. Tehohoidossa olevan potilaan kohtaamiseen liittyy usein haasteita kommunikaatiossa. Potilaan
kyky kommunikoida, ilmaista tahtoaan ja vastaanottaa tietoa on usein rajoittunut. Kriittinen
tila ja lääkitys saattavat heikentää lähimuistia, jolloin keskustelut on tarvittaessa toistettava.
Potilaalle tulee antaa riittävästi informaatiota ja hoitajan tulee vastata selkeästi ja totuudenmukaisesti potilaan esittämiin kysymyksiin. Hoitomuotoa valittaessa tulee aina pyrkiä huomioimaan potilaalle koituvat hyödyt ja haitat tasapuolisesti. (Sthy 2019). Potilas huomioidaan
kokonaisuutena, jolloin pyritään huomioimaan myös läheisten ja perheen tarpeet. (PKSSK).
3.2

Kipu ja kivun arviointi

Kipu voidaan määritellä epämiellyttäväksi tuntemukseksi tai kokemukseksi, joka liittyy kudosvaurioon tai sen uhkaan. Kipu voi olla joko akuuttia tai kroonista. Akuutilla kivulla tarkoitetaan alle kuukauden kestänyttä kipua, subakuutilla kivulla 1-3 kuukautta kestänyttä kipua ja
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kroonisella kivulla yli 3 kuukautta kestänyttä pitkään jatkunutta kipua. Nosiseptio tarkoittaa
kiputuntemuksen aistimista, jonka aiheuttaa kipureseptorin ärsytys. Kudosvauriokipu eli nosiseptiivinen kipu on kipua, joka ilmaantuu kipureseptoreiden aktivoituessa. Nämä reseptorit
aktivoituvat, kun kudosvaurio uhkaa tai se on jo tapahtunut. Neuropaattinen kipu eli hermovauriokipu tarkoittaa joko jostakin sairaudesta johtuvaa kipua tai hermojärjestelmän vaurion
aiheuttamaa kipua. Viskeraalinen kipu on sisäelinperäistä kipua. Sitä on usein hyvin vaikea
paikantaa ja siihen voi liittyä myös heijastekipua. (Käypä hoito 2017).
Kivun arvioinnin lähtökohtana on aina potilaan oma arvio kivustaan. On suositeltavaa ensisijaisesti aina kysyä potilaalta itseltään kiputuntemuksista, jos se on mahdollista. Kipupotilasta
tutkitaan haastattelun lisäksi asianmukaisesti. Kivun voimakkuutta voidaan arvioida erilaisten
kipumittareiden avulla. Hoitotyössä pyritään käyttämään potilaalla samaa kipumittaria koko
hoitojakson ajan, jotta mittaustulokset ovat näin keskenään vertailukelpoisia. (Kiljunen
2013). Näitä mittareita ovat esimerkiksi kipujana (VAS), numeerinen asteikko 0-10 (NRS), sanallinen arvio (VRS) sekä kasvokuvat. Näiden lisäksi tulee arvioinnissa huomioida aina motoriset, sensoriset sekä mahdolliset muut oireet. Kivunhoito ja kuntoutus perustuvat aina huolelliseen kokonaisvaltaiseen arvioon potilaan tilanteesta. Kartoituksessa tulee siis myös huomioida potilaan elämäntavat ja psykososiaalinen tilanne. Lisäksi potilaan kivun syntymisen, kokemisen tai kivunhoidon kannalta merkityksellisten tämänhetkisten tai aikaisemmin käytössä
olleiden lääkitysten ja sairauksien kartoitus on tärkeää. Kartoituksessa huomioidaan allergiat
sekä mahdolliset aikaisemmat kirurgiset toimenpiteet. Aikaisemmat kokemukset kivusta ja
sen hoidosta voivat vaikuttaa yksilön kivun kokemukseen. Lisäksi erilaiset emotionaaliset tekijät kuten pelko ja ahdistus vaikuttavat kivun kokemukseen ja mahdollisesti jopa lisäävät kipua. Nämä tuntemukset liittyvät usein vahvasti kipukokemukseen jollain tapaa. (Käypä hoito
2017). Potilaan tarkkailussa tulee huomioida aina myös ajankohtaiset tapahtumat juuri ennen
kivun alkamista; esimerkiksi ateriointi, mahdollisesti erilaiset tapaturmat ja altistukset. Lisäksi selvitetään, miten kipu vaikuttaa potilaan uneen ja lepoon sekä työssä käymiseen tai
muuhun elämiseen. (Mustajoki, Alila, Matilainen, Pellikka & Rasimus 2018, 567).
Kivunhoidon tavoitteena on estää erilaiset fysiologiset ja psyykkiset häiriöt, jotka voivat johtua kivusta. Lisäksi tavoitteena on estää akuutin kivun kroonistuminen. Kivunhoitoa aloitettaessa määritetään kivun sijainti, luonne sekä kivun voimakkuus potilaan kokemana. Kivun voimakkuutta mitataan aina ennen annettavaa hoitoa, hoidon aikana sekä hoitomuodon vaihtuessa, jotta hoidon tehoa voidaan luotettavasti seurata. (Mustajoki ym. 2018, 568).
Kipuun ja toimintakykyyn liittyvät tekijät arvioidaan ja ne kaikki dokumentoidaan. Kivunlievityksen mahdollisesti epäonnistuessa myös tuloksettomat kivunlievitysyritykset tulee kirjata
ylös. Potilaat saattavat usein vähätellä omaa kivun kokemustaan. (Mustajoki ym. 2018, 567).
Kivun oireenmukaisen hoidon lisäksi hoitotyössä keskeistä on potilaan elämänlaadun ja toimintakyvyn parantaminen. (Käypä hoito 2017).
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3.3

Tehohoitopotilaan kivunhoidon erityispiirteet

Tehohoidossa kipu on yksi keskeisimpiä ongelmia ja näin siis yksi oleellisimmista asioista hoitotyössä. Tehohoitopotilaalle kipua voivat aiheuttaa erilaisista toimenpiteistä johtuvat tekijät, esimerkiksi asento tai fyysisten tutkimusten aiheuttama kipu. Esimerkiksi mekaaninen
ventilaatio, hengitysputken asettaminen, keskuslaskimo- ja valtimokatetrit ja niiden asettaminen aiheuttavat kipua. Usein tehohoidossa olevalla potilaalla saattaa olla erilaisia haavoja,
ruhjeita tai vammoja, jotka aiheuttavat kipua. Pitkä vuodelepo ja immobilisaatio, turvotus ja
nesteiden kertyminen kudoksiin voivat myös aiheuttaa kipua potilaalle. Kivun subjektiivista
kokemusta saattavat lisätä muun muassa melu osastolla, hoitoympäristö, yksityisyyden puute
ja tilan ja ajan hallinnan puute. (SCCM 2018).
Erityispiirteenä tehohoidossa ovat usein kommunikaation haasteet hoitotyössä. Tehohoitopotilas ei aina pysty ilmaisemaan kipua. Tämä saattaa johtua esimerkiksi sedaatiosta, tajunnan
tason alenemisesta tai hengityslaitehoidosta. Se ei kuitenkaan poista kivun kokemusta. Sairaanhoitajan tehtävä on tällöin kyetä muulla tavoin arvioimaan kipua ja lääkitä sitä. (Kiljunen
2013). Huomioitavaa on, että mahdollisuuksien mukaan potilaan kipua hoidettaisiin ennen potilaan sedaatiota. (SCCM 2018).
American College of Critical Care Medicine julkaisi vuonna 2018 uudistetut suositukset tehohoitopotilaan kivun ennaltaehkäisystä ja hoidosta, sedaatiosta, deliriumista ja unihäiriöistä
aikuisilla potilailla. Suositukset perustuvat näyttöön ja ovat potilaslähtöisiä. Tavoitteena on
kivun tunnistamisen ja arvioinnin parantaminen sekä kivun ja sekavuustilojen hoidon parantaminen. American College of Critical Care Medicinen mukaan yleisimmin käytössä olevat kipumittarit tehohoidossa ovat BPS- (Behavioral Pain Scale) ja CPOT-mittarit (Critical Care Pain
Observation Tool), jos potilas on itse kykenemätön arvioimaan kipua. (SCCM 2018). Näitä pidetään luotettavimpina ja laajemmin testattuina tehohoitopotilailla. BPS-asteikon avulla pystytään mittaamaan syvästi sedatoidun potilaan kipua ilmeiden, yläraajojen liikkeiden sekä puheen tuoton perusteella. CPOT-mittarilla arvioidaan näiden lisäksi vartalon liikkeitä ja kasvojen ilmeitä. Lisäksi voidaan kiinnittää huomiota lihasten jännittyneisyyteen kivun arvioinnin
tueksi. CPOT-mittarilla voidaan arvioida myös potilaan sopeutumista hengityslaitteeseen.
CPOT-mittari on kehitetty aikuisille tehohoitopotilaille. Mittari ei mittaa kivun voimakkuutta,
vaan onko potilaalla kipua vai ei. (Kiljunen 2013).
3.4

Epiduraalinen kivunhoito

Epiduraalinen kivunhoito eli epiduraalinen analgesia on yleisesti käytössä oleva ja tehokas kivunlievitysmenetelmä. Epiduraalinen kivunhoito tarkoittaa epiduraalitilaan annosteltavan lääkityksen avulla toteutettavaa kivunlievitystä. (Bird, Allcock & Cooper 2013, 18-20). Epiduraalisen kivunhoidon tavoitteena on ylläpitää riittävän tehokas kivunlievitys sekä

12

potilasturvallisuus huomioiden hyvissä ajoin mahdolliset haittavaikutukset tai komplikaatiot
sekä reagoida niihin oikein. (Schreiber & Pitman 2015).
Epiduraalikatetri liitetään usein infuusiopumppuun. Infuusiopumppu voidaan ohjelmoida annostelemaan epiduraalitilaan lääkeseosta, joka lievittää kipua. Kivun voimakkuudesta ja puudutusalueen laajuudesta riippuen annostusta voidaan säätää potilaskohtaisesti. (Hamunen &
Kontinen 2018.) Epiduraalipuudutus alkaa vaikuttamaan noin 15 minuutin jälkeen sen aloittamisesta ja ensimmäisen annoksen vaikutus kestää ainakin puolitoista tuntia. (HUS Videot
2015.)
Epiduraalitilaan voidaan annostella puudutteita ja opioideja yksittäin, mutta tutkimukset
osoittavat, että ne toimivat tehokkaimmin yhtäaikaisesti käytettynä. Yleisimmin käytettyjä
opioideja ovat fentanyyli ja morfiini. (Bird ym. 2013, 18-20). Jos valitaan käytettäväksi epiduraalitilaan annosteltava puudutusaine joko yksinään tai yhdessä kipulääkkeen kanssa, puudutusaine vaikuttaa kolmea eri reittiä. Puudute vaikuttaa suoraan epiduraalitilan rasvakudoksen
läpi kulkeviin hermoihin, kovakalvon ympärillä kulkevia hermojuurien haaroja pitkin suoraan
hermokudokseen ja aivo-selkäydinnesteeseen sekä kovakalvon läpi aivo-selkäydinnesteeseen
ja sen sisällä sijaitsevaan hermokudokseen. (Pitkänen 2014.)
Epiduraalista kivunhoitoa voidaan toteuttaa joko jatkuvana infuusiona, erillisinä kerta-annoksina eli boluksina tai näiden yhdistelmänä. Vaihtoehtona on myös PCEA (patient-controlled
epidural analgesia), joka mahdollistaa potilaan omatoimisen kipulääkkeen annostelun boluksina infuusiolaitteesta nappia painamalla. Nämä annokset on kuitenkin laitteeseen tarkoin
asennettu, jotta vältytään yliannostuksen riskiltä. PCEA-menetelmää käytetään usein hoidettaessa potilaan kokemaa läpilyöntikipua. (Bird ym. 2013, 18-20). Hoitomuodon valintaan vaikuttavat muun muassa leikkauksen tyyppi, henkilökunta tai sairaalan toimintatavat sekä käytössä olevat välineet. Jatkuvan infuusion etuna on verenkiertoelimistön toiminnan todennäköisempi vakaus, vakaan anestesian saavuttaminen ja haittavaikutusten vähäisyys verrattuna
bolus-annoksiin. Kaikki vaihtoehdot ovat kuitenkin turvallisia ja tehokkaita. (Nysora 2019).
3.4.1

Anatomia

Anatomian tunteminen on epiduraalikatetrin asettamisen yhteydessä erityisen tärkeää, mutta
joitakin yksilöllisiä anatomisia eroavaisuuksia saattaa esiintyä. Esimerkiksi ikä ja paino saattavat aiheuttaa anatomista vaihtelua. Oikea pistospaikka voidaan löytää ensin tunnustelemalla
selkärangan nikamia. Ultraäänilaitteen käyttö oikean kohdan paikantamisessa on yleistymässä. (Nysora 2019).
Selkärangan nikamissa on useita eri tasoja. Selkäydin sijaitsee luiden suojaamassa selkäydineli spinaalikanavassa, jonka nikamapilari muodostaa. Selkäydin päättyy aikuisella henkilöllä
useimmiten toisen lannenikaman tasolle. Lannepistoa kolmannen ja neljännen lannenikaman
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okahaarakkeen väliin pidetään tutkitusti turvallisena pistoskohtana. Näiden nikamien L3-4 yläpuolelle ei suositella pistettävän hermovaurioriskin vuoksi. (Pitkänen & Förster 2014, 1183442).
Spinaalikanavan sisäpinnalla sijaitsee luukalvo eli periosti. Selkäydintä ympäröivä kalvo on kovakalvo eli duura. Näiden kahden kalvon välille jää rasvakudoksen täyttämä epiduraalitila,
joka ulottuu koko selkärangan pituudelle. Epiduraalitilassa on runsas laskimoverkosto sekä
runsaasti hermoja ja imusuonia. Kovakalvo jatkuu epineuriumkalvona spinaalihermojen ympärille. Kovakalvon alla sijaitsee araknoidea, jonka alla puolestaan kulkee subaraknoidaalitila,
joka ympäröi selkäydintä. Selkäydin jatkuu pilarimaisena foramen magnumista L1-nikaman
alareunan tasolle. (Soinila 2015; Schreiber & Pitman 2015). Useissa tutkimuksissa todetaan,
että ihon ja epiduraalitilan välinen mitta on 2-9cm, 89% tapauksista mitta on 3,5-7,5cm välillä. (Nysora 2019). Kuva (kuva 1) havainnollistaa epiduraalitilan läpileikkauksena.

Kuva 1: Epiduraalitila (Nysora 2019).
3.4.2

Indikaatiot ja hyödyt

Indikaatioita epiduraalikatetrin käytölle on monia. Laajojen kirurgisten toimenpiteiden jälkeen epiduraalitilaan annosteltavaa lääkehoitoa käytetään yleisesti kivunlievityksessä. Epiduraalista kivunhoitoa käytetään laajasti esimerkiksi erilaisten ortopedisten, gynekologisten,
urologisten sekä vaskulaaristen ja erityisesti vatsan ja rinnan alueiden leikkausten yhteydessä. Muita epiduraalisen kivunhoidon indikaatioita voivat olla esimerkiksi krooninen kipu,
syöpäkipu, synnytyskipu ja keisarinleikkauksen jälkeinen kipu, amputaatio ja torakotomia.
Epiduraalista kivunhoitoa voidaan hyödyntää sekä perioperatiivisesti että postoperatiivisesti.
(Nysora 2019). Hoidon indikaatiosta riippuen epiduraalista kivunhoitoa voidaan käyttää joko
lyhytaikaisesti tai pitkäkestoisesti. Lyhytaikainen epiduraalinen kivunhoito tapahtuu
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väliaikaisen katetrin sekä ulkoisen infuusiolaitteen avulla. Pitkäaikainen kivunhoito tapahtuu
joko tunneloidun katetrin ja ulkoisen infuusiolaitteen avulla tai katetrin ja istutetun, uudelleentäytettävän infuusiolaitteen (implantin) avulla. Lyhytaikaista epiduraalikatetria käytetään
yleensä postoperatiivisen, toimenpiteen aikaisen, synnytyksen aikaisen tai traumaperäisen kivun hoidossa. Väliaikainen katetri voidaan pitää paikallaan muutamasta tunnista viiteen vuorokauteen. (Sawhney, Chambers & Hysi 2018, 47-49).
On todettu, että epiduraalisen kivunhoidon käyttö vähentää leikkauksen jälkeisen hengityskonehoidon tarvetta. Lisäksi epiduraalisen kivunhoidon on todettu vähentävän keuhkokuumeen
riskiä suurien leikkaustoimenpiteiden yhteydessä. Epiduraalitilan kautta annosteltavan lääkehoidon on myös todettu vähentävän postoperatiivisia komplikaatioita. (Niemi-Murola, Jalonen, Junttila, Metsävainio & Pöyhiä 2012, 143). Epiduraalinen kivunhoito takaa onnistuessaan
hyvän postoperatiivisen kivunlievityksen, joka vaikuttaa potilastyytyväisyyteen ja jopa sairaalassaoloajan pituuteen. Joissakin tutkimuksissa on todettu epiduraalisen kivunhoidon parantaneen postoperatiivista kognitiivista toimintakykyä erityisesti polvileikkauksen jälkeen. Joidenkin leikkausten yhteydessä on huomattu epiduraalisen kivunhoidon vähentävän operaation aikaista verenvuotoa sekä jopa nopeuttavan suolen toiminnan palautumista leikkauksen jälkeen. Joskus erityisesti iäkkäämmillä potilailla esiintyy komorbiditeettia, mutta yleisesti tässäkin potilasryhmässä epiduraalinen kivunhoito on hyvin siedetty. (Nysora 2019).
3.4.3

Kontraindikaatiot

Potilaan kieltäytyminen epiduraalisesta kivunhoidosta on aina ehdoton este hoidolle. Muita
esteitä epiduraaliselle kivunhoidolle voivat olla jotkin selän ja hermoston sairaudet, jokin veren hyytymistä estävä sairaus, trombosytopenia ja pistoskohdan ihottuma tai infektio. Hermoston sairauksista muun muassa multippeliskleroosi saattaa estää hoidon aloituksen. Harkintaa käytetään, jos potilaalla on pistoskohdalla tatuointi, joka jouduttaisiin lävistämään neulalla ja neulan mukana voisi mahdollisesti kulkeutua karsinogeenistä pigmenttiä selkäydinkanavaan. Tatuointeihin liittyvistä riskeistä on kuitenkin vielä melko vähän tietoa; komplikaatioita tähän liittyen ei ole raportoitu, mutta pitkäaikaisista riskeistä ei vielä tiedetä. (Nysora
2019).
Muita kontraindikaatioita epiduraaliselle kivunhoidolle ovat allerginen reaktio, hypovolemia,
hypotensio, sepsis, epiduraalikatetrin paikalleen asettamisessa esiintyvä ongelma, hengityslama tai erilaiset tunnistamattomat komplikaatiot potilaalla. Voimakas verenvuoto ja hematooman muodostuminen estävät myös epiduraalikatetrin laiton. (Chawla 2013; Chumbley &
Thomas 2010; Nimmo & Harrington 2014). Kohonnut kallonsisäinen paine on ehdoton vastaaihe epiduraaliselle kivunhoidolle, koska punktion aiheuttama kovakalvon reikä johtaa aivoselkäydinnesteen vuotoon. Tämä aiheuttaa paineen laskun selkäydinkanavassa, joka saattaa
johtaa vakavaan aivokudosherniaatioon tai jopa kuolemaan. (Pitkänen & Förster 2014, 183442).
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Ennen epiduraalisen kivunhoidon aloittamista tulee aina analysoida hoidon riskit ja hyödyt yksilöllisesti, erityisesti silloin, jos potilaalla on useita vakavia sairauksia, huono hengitystieanatomia tai hänellä on käytössä antikoagulanttilääkitys. Antikoagulantit kasvattavat epiduraalisen hematooman muodostumisen riskiä. Lääkitys tulisi ainakin tauottaa ennen epiduraalisen
kivunhoidon aloittamista. Jos epiduraalinen kivunhoito päätetään lääkityksestä huolimatta
aloittaa, tulee INR-arvoa kontrolloida tiiviisti koko hoitojakson ajan. Ennen epiduraalikatetrin
poistoa INR-arvon tulisi olla vähintään 1,5. (Nysora 2019).
4
4.1

Teoreettinen tietoperusta ohjeistukselle
Tiedonhankinta

Opinnäytetyössä käytettiin jonkin verran kirjoja lähdemateriaalina, mutta tutkimusmateriaalia ja artikkeleita teoriapohjaan haettiin pääasiassa sähköisistä tietokannoista. Sähköistä materiaalia haettaessa käytettiin Laurea AMK:n Nelli-portaalin EBSCOhost-yhdistelmähakua sekä
ProQuest Central-tietokantoja. Tietokannoista tutkimuksia haettiin vuosilta 2010-2019, jotta
löydettiin mahdollisimman tuoretta näyttöön perustuvaa tietoa.
Tietokannoista tietoa haettaessa käytettiin seuraavia hakusanoja: epidural catheter and nursing, epidural catheter and critical care, epidural analgesia, epidural analgesia and intensive
care, epidural catheter placement, epidural catheter removal, epidural space, epidural
analgesia and complications, epidural analgesia and nursing, critical care unit. Opinnäytetyöhön valitut tutkimukset ja artikkelit on todettu luotettaviksi. Tietoa etsittiin useista eri lähteistä ja työssä käytettiin tietoa, joka löytyi useasta eri lähteestä sen paikkansapitävyyden
varmistamiseksi. Lähteet ovat terveydenhuollon ammattihenkilöiden tuottamaa tietoa tai erilaisten instituuttien tekemistä tutkimuksista löydettyä tietoa. Tiedonhakua on rajattu niin,
että työ käsittelee epiduraalikatetrin käyttöä nimenomaan tehohoidossa työskentelevien sairaanhoitajien näkökulmasta. Tietokannoista löytyi useita tutkimuksia, jotka käsittelivät esimerkiksi epiduraalisen kivunhoidon käyttöä synnytyksissä sekä syöpäkivun hoidossa, jotka on
rajattu tästä työstä pois, koska ne käsittelevät aihetta eri näkökulmasta.
Teoreettinen tietoperusta toimii pohjana ohjeistukselle. Teoreettinen tietoperusta käsittelee
aluksi epiduraalisessa kivunhoidossa käytettäviä välineitä. Välineiden tunteminen on tärkeää,
koska sairaanhoitajan tehtävänä on valmistella välineet ja asettaa ne valmiiksi toimenpidettä
varten. Tietoperustassa käsitellään myös epiduraalikatetrin asettaminen. Vaikka asettamisen
suorittaa anestesialääkäri on sairaanhoitajan hyvä tietää, miten toimenpide suoritetaan. Sairaanhoitaja avustaa lääkäriä toimenpiteessä. Tämän jälkeen käsitellään epiduraalikatetrin
hoito, joka kuuluu sairaanhoitajan työtehtäviin. Epiduraalista kivunhoitoa saavan potilaan
seuranta ja hoidon arviointi kuvataan teoriaperustassa tarkasti, koska se on yksi tärkeimmistä
sairaanhoitajan tehtävistä epiduraalisen kivunhoidon toteutuksessa. Komplikaatiot ja riskit
ovat oma osionsa, koska potilaan tarkkailussa komplikaatioiden huomaaminen ajoissa ja niihin
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reagointi saattavat jopa pelastaa potilaan hengen. Vaikka komplikaatioita esiintyykin melko
harvoin, niiden tunnistaminen on hoidon ja kuntoutumisen kannalta hyvin tärkeää. Tämän jälkeen käsitellään epiduraalisen kivunhoidon dokumentointi asianmukaisesti sekä epiduraalikatetrin poisto, jonka sairaanhoitaja voi suorittaa.
4.2

Välineistö

Epiduraalikatetrin asettamiseen tarvitaan seuraavia välineitä; ihon puhdistustarvikkeet (alkoholipitoinen puhdistusliuos, steriilejä taitoksia/sykeröitä), paikallispuudutukseen ja testiannokseen tarvittavat välineet (ruisku, 22-23G neula, suodatinneula, lidokaiini), katetrin laittoa
varten tarvittavat toimenpidevälineet (Tuohy-neula, loss of resistance-tekniikkaa varten liukasmäntäinen ruisku, epiduraalikatetri, yhdistäjä, bakteerisuodatin, steriilejä taitoksia ja
kiinnitystarra) sekä steriiliä keittosuolaa. Katetrin laittoon tarvittavat välineet ovat yleensä
saatavilla kertakäyttöisestä epiduraalisetistä. (Tunturi 2013). Ennen toimenpiteen aloitusta
lääkäri varaa itselleen suu-nenäsuojuksen, hiussuojuksen sekä steriilit käsineet. Lisäksi varataan valmiiksi lääkeseos, letkusto sekä infuusiopumppu lääkeinfuusiota varten. (Nysora 2019).
Kuvassa (kuva 2) kuvattuna epiduraalikatetrin asettamiseen tarvittava välineistö.

Kuva 2. (Juvonen & Fjällström 2019)
Epiduraalisessa kivunhoidossa käytetään siis erityistä katetria, jonka kautta lääkehoitoa toteutetaan. Epiduraalikatetri on ohut letku, joka asetetaan neulan avulla selkäytimen ja luukanavan väliseen epiduraalitilaan. (Stanford Health Care 2018). Epiduraalikatetrit voidaan jakaa
kahteen ryhmään niiden kärjen perusteella; moniaukollisiin ja yksiaukollisiin. Yksiaukollisia
käytetään vähemmän kuin moniaukollisia. Epiduraalikatetrit on valmistettu materiaaleista,
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jotka eivät ärsytä kudosta, kuten esimerkiksi nailonista tai teflonista. Katetreissa on mittaasteikko, joka helpottaa katetrin etäisyyden arviointia sekä auttaa havaitsemaan, jos katetri
on luisunut pois paikaltaan. (Rosenberg, Alahuhta, Lindgren, Olkkola & Ruokonen 2014, 389).
Katetrin irrottaminen ja filtterien vaihdot tulisi pitää minimissä kontaminaatioriskin vuoksi.
Katetria ei tulisi samasta syystä pitää paikallaan kauempaa kuin on potilaan hoidon kannalta
tarpeellista. Filtterien tai infuusioletkuston vaihtamiseen ei ole olemassa yksiselitteistä ohjeistusta, vaan nämä ovat sairaala- ja sairaanhoitopiirikohtaisia ohjeita. (Nysora 2019).
Epiduraalikatetrin asettamiseen käytetään yleensä 16-18 G:n Tuohy-mallisia neuloja. Neulan
koko saattaa vaihdella esimerkiksi potilaan painon mukaan. Tuohy-mallin neuloissa on tylpistetty kärki ja sivulle osoittava aukko. Lisäksi niissä on siivekkeet ja mandriini, jonka tarkoitus
on estää ihoa lävistettäessä ihonkappaleiden kulkeutuminen epiduraalitilaan. Epiduraalikatetria asetettaessa neulan tulee olla melko paksu, jotta katetri saadaan vietyä neulan läpi epiduraalitilaan. (Rosenberg ym. 2014, 389).
4.3

Epiduraalikatetrin asettaminen

Epiduraalikatetrin asettaa anestesialääkäri ja sairaanhoitajan tehtävänä on lääkärin avustaminen sekä potilaan tarkkailu toimenpiteen ajan. Sairaanhoitaja voi toteuttaa epiduraalitilaan
annosteltavaa lääkehoitoa. Kyseessä on kuitenkin vaativa lääkehoito, joten sairaanhoitajat
tarvitsevat kirjallisen luvan sen toteuttamiseen. Työnantaja myöntää kirjallisen luvan ja se on
aina toimipaikkakohtainen. Luvan saaminen edellyttää hyväksytysti suoritettuja näyttöjä,
joilla varmistetaan työntekijän käytännön osaaminen. (Valvira 2017).
Ennen epiduraalikatetrin asettamista potilaalle aloitetaan laskimoinfuusio ja monitorointi. Lisäksi tulee varmistaa, että elvytysvälineistö on saatavilla mahdollisten komplikaatioiden riskin
vuoksi. (Rosenberg ym. 2014, 389). Epiduraalikatetrin asettamista varten sairaanhoitaja valmistelee potilaspaikan, varaa tarvittavat välineet tarjottimelle sekä valmistaa lääkeseoksen
ennen toimenpiteen aloitusta. (Tunturi 2013).
Toimenpidettä aloitettaessa potilasta pyydetään asettumaan istuma-asentoon tai makuulleen
kylkiasentoon, selkä mahdollisimman pyöreänä ja pää rintaa vasten. Istuma-asento saattaa
olla teknisesti helpompi katetrin asettajalle. Asento kuitenkin valitaan aina potilaskohtaisesti.
Sairaanhoitaja voi avustaa potilasta asettumaan haluttuun asentoon ja tarpeen mukaan pysymään asennossa. Sairaanhoitaja myös huolehtii aseptiikasta eli desinfioi pistospaikan. Potilaaseen pidetään puheyhteys koko toimenpiteen ajan ja potilaalle kerrotaan, mitä tapahtuu.
Keskustelu potilaan kanssa saattaa vähentää kivun tuntemusta. (Nysora 2019). Lisäksi tämä
luo potilaalle turvallisuuden tunnetta. Sairaanhoitajan täytyy tietää, mitä lääkäri toimenpiteen aikana tekee, jotta hän osaa vastata potilaan kysymyksiin. Potilasta kehotetaan kertomaan heti, jos voinnissa tapahtuu muutoksia.
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Pistoskohta ja sen ympäristö desinfioidaan alkoholipitoisella klooriheksidiiniä sisältävällä liuoksella (Nysora 2019) tai esimerkiksi A12t 80% Dilutuksella (HUS 2019). Iho pintapuudutetaan
puudutusaineella, esimerkiksi lidokaiinilla, ohutta neulaa käyttäen. Desinfiointiaineen annetaan kuivua ennen toimenpiteen aloittamista. Toimenpide tulee suorittaa steriilisti eli desinfioinnin jälkeen aluetta käsitellään vain steriileillä hanskoilla. Epiduraalikatetrin laitto aloitetaan ensin tunnustelemalla nikamia ja etsitään oikea nikamaväli. Oikean kohdan paikantamisessa voidaan käyttää erityistä ultraäänilaitetta. Oikean nikamavälin löydyttyä neula työnnetään keskiviivan kohdalta varovasti ja hitaasti hiukan kraniaalisuuntaisesti nikamakaaren levyjen väliin. Tyypillisesti, kun neula on noin 2-3cm syvyydessä, sen kärki on lähellä keltasidettä.
Neulasta poistetaan mandriini ja neulaan kiinnitetään matalavastuksinen ruisku, joka on täytetty ilmalla tai keittosuolaliuoksella. Jos ruisku on täytetty ilmalla, tulee huomioida, ettei
ilmaa pääse epiduraalitilaan. Ilman pääsy epiduraalitilaan voi aiheuttaa epätasaisen puutumisen. Neulaa työnnetään vielä varovasti hieman syvemmälle ja samalla vapautetaan ruiskun
mäntää. Kun neula on keltasiteessä, ruiskussa tuntuu vastusta, kun taas vastuksen hävitessä
tiedetään neulan olevan epiduraalitilassa (nk. LOR-tekniikka, loss of resistance-tekniikka).
Epiduraalikatetri asetetaan neulan lävitse epiduraalitilaan. Neula poistetaan ja katetri jää
paikoilleen. (Rosenberg ym. 2014, 390.)
Katetri teipataan paikalleen potilaan selkään ja pistoskohta suojataan steriilillä kalvolla. Suositeltavaa on käyttää läpinäkyvää kalvoa, koska sen läpi pistoskohtaa voidaan hyvin tarkkailla
esimerkiksi infektion tai hematooman varalta. (Ahonen, Blek-Vehkaluoto, Ekola, Partamies,
Sulosaari & Uski-Tallqvist 2016, 116). Kiinnityksessä voidaan käyttää esimerkiksi EpiFix-merkkisiä haavakalvoja. Lisäksi käytössä on erimerkkisiä kiinnityssidoksia, jotka toimivat hieman
eri tekniikoin. Uusimpana tekniikkana on otettu käyttöön kudosliima, mutta siitä ei ole vielä
saatavilla tuoretta tutkimustietoa. Kiinnittämisessä tulee huomioida koko letkun kiinnitys; katetrin pistoskohdasta lähtevä letkun loppuosa teipataan paikalleen potilaan selkään aina olkapäälle asti. (HUS 2019).
Katetrin asettamisen jälkeen potilaalle annetaan katetrin kautta pieni koeannos puudutusainetta. Näin vielä varmistetaan, että katetri on oikeassa paikassa epiduraalitilassa. Puudutuksen vaikutus testataan iholla, esimerkiksi kylmän taitoksen tai jääpalan avulla. Katetrin voidaan todeta olevan onnistuneesti paikallaan epiduraalitilassa, kun potilas ei tunne kylmää
ihollaan. (Terveyskylä 2018.) Epiduraalitilaan asetettu katetri on joustava, eikä se estä potilaan liikkumista tai makaamista selällään. Katetri tulee aina muistaa suojata suihkuun menon
yhteydessä. Jos kiinnitys- ja sidosmateriaali pääsee kastumaan, ne tulee vaihtaa välittömästi.
Katetrin ja letkun vetämistä tulee varoa, jotta katetri ei irtoa tai lähde pois epiduraalitilasta.
Sen irtoaminen voi aiheuttaa vakavienkin komplikaatioiden syntymistä. (Terveyskylä 2018).
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4.4

Epiduraalista kivunhoitoa saavan potilaan seuranta ja hoidon arviointi

Potilaan vointia tarkkaillaan monitoroimalla tiiviisti vitaalielintoimintoja kuten verenpainetta,
pulssia, hengitysfrekvenssiä, lämpöä ja happisaturaatiota. Hengitystä ja verenkierron toimintaa monitoroidaan tiiviisti hengityslaman ja verenpaineen romahtamisen varalta. (Schreiber &
Pitman 2015). Verenpaineen lasku eli hypotensio on hyvin tyypillinen oire epiduraalisen kivunhoidon yhteydessä ja se saattaa aiheuttaa muun muassa pahoinvointia, oksentelua, huimausta, sekavuutta, hengitysvaikeuksia ja rytmihäiriöitä. Hypotensio on kuitenkin hoidettavissa lääkityksen avulla, suonensisäisellä nesteytyksellä, asentohoidolla (mm. jalkojen kohoasento) tai tarvittaessa epiduraalisen kivunhoidon lopettamisella. Ensiapulääkkeiden ja -välineiden tulee joka tapauksessa aina olla nopeasti saatavilla ennen epiduraalikatetrin asettamista ja epiduraalista lääkitystä aloitettaessa. (Nysora 2019).
Tajunnan tason seuranta sekä puudutusrajan ja kivun voimakkuuden arviointi ovat keskeisiä
potilaan voinnin tarkkailussa. Sairaanhoitaja seuraa säännöllisesti potilaan jalkojen puutuneisuutta sekä liikkuvuutta. Huomioitavia asioita ovat molempien jalkojen lihasvoima, jalkojen
liikkuminen sekä polvien koukistuminen. Puudutetun alueen puudutusrajaa voidaan testata
esimerkiksi pyyhkimällä potilaan leikkausalueen ja jalkojen ihoa spriitaitoksella. Taitos tuntuu
puutuneen alueen iholla lämpimältä ja puutumattomalla alueella taas kylmältä. (Ahonen ym.
2016, 117). Epiduraalikatetrin pistospaikka pitäisi tarkistaa vähintään kerran päivässä infektioiden, vuotojen, hematooman ja muiden mahdollisten komplikaatioiden varalta. (Bird ym.
2013, 18-20). Pistoskohdan tarkistukseen ohjeistetaan sairaalakohtaisesti ja niissä saattaa olla
eroja.
Epiduraalitilaan annosteltavaan lääkeseokseen voidaan lisätä opioideja, jotka saattavat aiheuttaa kutinaa, huimausta, pahoinvointia, oksentelua, päänsärkyä tai väsymystä. Naloksoni
on vasta-aine opiaattien kuten morfiinin yliannostukseen, joten sitä tulee aina olla nopeasti
saatavilla. Näiden mainittujen oireiden lisäksi virtsaretentiota saattaa esiintyä opioidien tai
anesteettien käytön yhteydessä. Virtsan määrää ja laatua tulee siis tämän vuoksi myös seurata. Virtsakatetrin laittoa voidaan harkita potilaskohtaisesti. Opioidipohjaiset lääkkeet voivat
aiheuttaa ummetusta, johon on myös tärkeää kiinnittää huomiota. (Schreiber & Pitman 2015).
Laajoissa puudutuksissa tulee huomioida vasodilataatio eli verisuonten laajeneminen, joka
saattaa aiheuttaa verenkiertohäiriöitä. (Ala-Kokko, Karlsson, Pettilä, Ruokonen & Tallgren
2014, 307).
4.4.1

Komplikaatiot ja riskit

Pysyvien haittavaikutusten riskin on epiduraalikatetrin käytössä todettu olevan erittäin pieni.
Esimerkiksi useissa tutkimuksissa todetaan, että pysyvän neurologisen vaurion syntymisen riski
on hyvin epätodennäköinen. (Bird ym. 2013, 18-20; IASP 2005.) Hoitohenkilökunnan on silti
oltava tietoisia haittavaikutusten mahdollisuudesta. Epiduraalinen kivunhoito vaatii tarkkaa
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monitorointia, jolla varmistetaan potilasturvallisuus. Se vaatii myös hoitajilta erityisosaamista
sekä tietoa epiduraalista kivunhoitoa saavan potilaan hoidosta. (Bird ym. 2013, 18-20). Erityisosaaminen takaa mahdollisimman nopean toimimisen komplikaatiotilanteessa. Jos diagnosoimisessa tapahtuu viivettä, riski pysyvän vaurion syntymiseen kasvaa. Välittömän toimimisen oireiden alkamisesta on todettu lisäävän osittaisen tai hyvän neurologisen palautumisen
todennäköisyyttä. (IASP 2005).
Epiduraalikatetrin asettamiseen liittyy aina verenvuotoriski kuten muihinkin lannepistoihin.
Viime aikoina on raportoitu jonkin verran verenvuotoja epiduraalitilaan. Tämä saattaa johtua
tromboosiprofylaksiasta, jota käytetään aktiivisesti etenkin leikkausten yhteydessä. Verenvuotoriski on suurin potilailla, joilla on käytössä veren hyytymiseen vaikuttava lääkitys. (Pitkänen & Förster 2014, 1834-42).
Infuusion aloittamisesta seurannan kannalta kriittisimmät ovat ensimmäiset 12 tuntia, mutta
potilasta tulee seurata tiiviisti koko hoidon ajan. Myös jokaisen annetun boluksen jälkeen potilaan vointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota ja erilaiset havainnot kirjataan tarkoin. Hoitajan on tärkeää ymmärtää mahdolliset voinnin tai mittaustuloksissa esiintyvät muutokset ja
miten niihin tulee reagoida. (Bird ym. 2013, 18-20).
Seuraavaksi käsiteltynä yleisimpiä riskejä ja komplikaatioita.
Epiduraalikatetrin irtoaminen: Jos huomataan, että epiduraalikatetri on pois paikaltaan, tulee paikalle kutsua aina anestesialääkäri ja pysäyttää jatkuva infuusio välittömästi. Jos epiduraalikatetri irtoaa tai siirtyy, se voi muodostaa epiduraalitilaan hematooman. Jos tätä ongelmaa ei korjata, lisääntyvä paine selkäytimessä ja hermoissa voivat aiheuttaa peruuttamattoman neurologisen vamman, alaraajojen halvaantumisen tai johtaa jopa kuolemaan. Tämän
vuoksi kyseistä tilaa epäiltäessä infuusio tulee pysäyttää heti. (Schreiber & Pitman 2015).
Epiduraalinen hematooma: Kyseinen komplikaatio on todella vakava ja se voi aiheuttaa pysyvän halvaantumisen. Oireina voi esiintyä merkittävää tunnottomuutta tai motoriikan häiriöitä,
alaraajojen liikkeen heikkenemistä, suoliston ja/tai rakon toimintahäiriöitä tai selkäkipua.
Edellä mainittujen oireiden perusteella voidaan epäillä epiduraalista hematoomaa, jolloin potilaasta otetaan kiireellisesti magneettikuva tai TT-kuva. (Sawhney ym. 2018, 47-49). Hematooman ennuste heikkenee nopeasti. Hematooma hoidetaan kirurgisesti laminektomian eli selkäydinkanavan avarrusleikkauksen avulla ja se tulisi tehdä jo 12 tunnin kuluessa oireiden alkamisesta. Onnistuneesta leikkauksesta huolimatta hematooma saattaa aiheuttaa pysyvän halvaantumisen. (Pitkänen & Förster 2014, 1834-42).
Pistospaikan infektio: Infektion suurin riskitekijä on puutteellinen aseptiikka. (Pitkänen &
Förster 2014, 1834-42). Pistospaikan infektio voi olla vakava komplikaatio. Infektion oireita
voivat olla selkäkipu, kuume, päänsärky ja punoitus. Myöhemmin se voi oireilla niskan
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jäykkyytenä, säteilevänä kipuna, motorisen toiminnanhäiriöinä tai sekavuutena. Jos havaitaan
infektio, tulee aina konsultoida lääkäriä. (Sawhney ym. 2018, 47-49).
Araknoidiitti: Araknoidea eli lukinkalvo on kovakalvon alla sijaitseva keskimmäinen aivo-selkäydinkalvo. Nämä yhdistyvät pehmeäkalvoon seittimäisillä sidekudossyykimpuilla. (Duodecim
2018). Araknoidiitissa lukinkalvon kudoksessa esiintyy tulehduksellisia muutoksia. Näitä muutoksia voivat aiheuttaa esimerkiksi trauma, leikkaus, tulehdukset, kontaminaatio, kasvaimet
ja subaraknoidaalivuoto. Myös desinfektioaineet saattavat aiheuttaa tulehdukselliset muutokset kudoksissa; tämän vuoksi onkin tärkeää, että desinfektioaineen annetaan kunnolla kuivua
ennen epiduraalikatetrin asettamista. Araknoidiitin oireet ovat hyvin vaihtelevia, jonka vuoksi
diagnosointi saattaa viivästyä. Tavallisimpia oireita ovat selkäkipu, joka voi säteillä alaraajoihin, lihasspasmit, pakaroiden alueella tuntuva kipu, sensoriset poikkeavuudet, motorinen
heikkous tai halvausoireet. Diagnoosi voidaan varmistaa TT-kuvauksen, magneettikuvauksen
tai myelografian eli selkäydinkanavan varjoainekuvauksen avulla. (Nysora 2019).
Selkäkipu: Selkäkipua saattaa esiintyä epiduraalisen kivunhoidon yhteydessä ja etenkin sen
jälkeen, mutta useimmiten se menee ohi 7-10 vuorokauden sisällä. Potilaita kehotetaan vuodelepoon. Selkäkipua voivat aiheuttaa paikallinen trauma, tulehdus nivelsiteissä, neulan
punktio nikamaväliin, nikamavälien epäluonnollinen venyttäminen sekä lihasspasmit. Suurten
neulojen käyttö sekä katetrin asettaminen saattavat jo itsessään aiheuttaa selkäkipua. Selkäkipu saattaa myös olla oire mahdollisista muista komplikaatioista, joten oireet tulee tutkia
tarkoin. (Nysora 2019).
Postspinaalinen päänsärky: Tahaton kovakalvopunktio saattaa laukaista postspinaalisen
päänsäryn. Postspinaalinen päänsärky on usein parhaiten tunnistettavissa siitä, että se pahenee istuessa tai seisoessa ja helpottuu makuuasennossa. (Kwak 2017). Tämä on melko tavallinen komplikaatio. Päänsärky johtuu aivo-selkäydinnesteen paineen muutoksista. Epiduraalinen veripaikka on yksi hoitomuodoista ja sen on osoitettu olevan myös vaikuttavin hoitomuoto. Useimmiten ennen veripaikan laittamista kokeillaan konservatiivista hoitoa; runsasta
nesteytystä, kofeiinia, parasetamolia ja tulehduskipulääkkeitä. (Pitkänen & Förster 2014,
1834-42).
Postspinaaliseen päänsärkyyn liittyvät yksilölliset riskitekijät, kuten ikä, naissukupuoli, raskaus, synnytys, alhainen painoindeksi sekä tupakoimattomuus. Myös neulan koko ja pistotekniikka voivat vaikuttaa tämän komplikaation muodostumiseen. Diagnoosin kriteerit määrittävät, että postspinaalisen päänsäryn tulisi ilmaantua viiden vuorokauden sisällä epiduraalipunktiosta ja kadota viikon sisällä itsestään tai viimeistään 48 tunnin sisällä veripaikan laittamisesta. Päänsäryn lisäksi oireita voivat olla niskan jäykkyys, tinnitus, kuulohäiriöt, näön sumentuminen, huimaus, oksentelu ja pahoinvointi. Päänsärky voi kuitenkin olla ainoa oire.
Tätä komplikaatiota epäiltäessä tulee kuitenkin ensin poissulkea muut mahdolliset
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komplikaatiot, jotka voivat aiheuttaa päänsärkyä. (Nysora 2019; Kwak 2017). Postspinaalisen
päänsäryn voimakkuus ja pitkittyminen saattavat johtaa kallonsisäiseen hypotensioon tai
subduraalivuotoon. (Pitkänen & Förster 2014, 1834-42).
Paise/absessi: Riski absessin muodostumiseen on suurempi vanhuksilla ja heikon immuunipuolustuksen omaavilla potilailla, esimerkiksi syöpää sairastavilla. Riskiä kasvattavat myös muun
muassa pitkittynyt tehohoito, suonensisäisten huumeiden käyttö, alkoholismi ja HIV verrattuna muuhun väestöön. Puutteellinen aseptiikka epiduraalikatetrin asettamisessa saattaa lisätä absessin muodostumisen mahdollisuutta. Jos absessia ei hoideta asianmukaisesti, se saattaa aiheuttaa potilaalle pysyviä neurologisia vaurioita. Yleisimpiä absessin aiheuttamia oireita
ovat selkäsärky, kuume sekä neurologiset muutokset kuten jalkojen heikkous. Näiden lisäksi
potilailla saattaa ilmetä samanaikaisesti meningiittia, rakon toimintahäiriöitä, virtsatieinfektioita, paraplegiaa, sepsistä, pistospaikan infektioita, päänsärkyä, niskan jäykkyyttä, pahoinvointia tai oksentelua. Absessi hoidetaan suonensisäisin antibiootein tai joissakin tapauksissa
kirurgisella toimenpiteellä. (Nysora 2019).
Meningiitti: Epiduraalikatetrin kautta voi epiduraalitilaan kulkeutua bakteeri, joka aiheuttaa
meningiittia eli aivokalvontulehdusta. Bakteeri voi kulkeutua esimerkiksi katetrin, ruiskun,
neulan, infuusioletkun tai jopa lääkkeen mukana. Useimmissa tapauksissa tartunta johtuu pistospaikan kontaminaatiosta, joka johtuu hoitohenkilökunnan puutteellisesta aseptiikasta. Jos
epiduraalikatetrin asettamisessa on hankaluuksia tai sitä joudutaan yrittämään useasti, riski
tartunnan saamiseen kasvaa. (Nysora 2019).
Hermojuurivaurio: Neurologisia vaurioita voivat aiheuttaa selkäytimen tai selkärangan hermojen traumat, vahingossa väärin pistetty injektio tai virheellinen pistotekniikka, neurotoksiset lääkkeet tai kemikaalit ja selkärangan iskemia. (Nysora 2019). Jos pistospaikka on liian
kraniaalinen, punktio voi aiheuttaa suoran selkäydinvaurion. Potilasta pitää haastatella toimenpiteen aikana; harhatuntemukset tai kipu lääkkeen antamisen yhteydessä voivat kertoa
hermojuurivaurion riskistä. (Pitkänen & Förster 2014, 1834-42). Nämä vauriot ovat kuitenkin
onneksi äärimmäisen harvinaisia, arviolta 0,03-0,1% kaikista tapauksista. (Nysora 2019). Yleisempiä ovat lievemmät hermovauriot, jotka aiheuttavat potilaalle parestesiaa eli harhatuntemuksia. Tässä tapauksessa neulan kärki on koskettanut hermoa ja se saattaa tuntua alaraajan
kipuna tai motorisena vasteena. Yleensä harhatuntemukset eivät johda pysyvään hermovaurioon. (Pitkänen & Förster 2014, 1834-42).
4.4.2

Epiduraalisen kivunhoidon dokumentointi

Epiduraalisen kivunhoidon toteutumista ja kivun arvioimista seurataan aina erillisen seurantalomakkeen avulla. Lomake voi olla myös sähköisessä muodossa. Seurantalomakkeelle täydennetään potilaan tietoja. Potilaan tietojen lisäksi sairaanhoitajan tulee kirjata potilasasiakirjoihin infuusionopeuden, lääkeruiskun, infuusion, letkuston sekä suodattimien vaihdot ja
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vaihtojen ajankohdat. Käytetyt kiinnitysmateriaalit sekä katetrin paikallaan olon varmistaminen kirjataan myös. Kaikki mahdolliset muutokset potilaan elintoiminnoissa sekä muutoksiin
reagointi ja mahdollisesti toteutetut toimenpiteet dokumentoidaan huolellisesti. (Ahonen ym.
2016, 117).
Kirjallisessa dokumentoinnissa seurantalomakkeelle tulee ilmetä katetrin laittoajankohta, sijainti, annettu koeannos, käytetyt välineet ja puudutettu alue. Kaikki epiduraalitilaan annostellut lääkkeet tulee kirjata asianmukaisesti. Kirjauksista tulee ilmetä päiväys, anestesialääkärin nimi, käytetyt puuduteaineet, lääkkeet, opioidit tai keittosuola sekä muut tärkeät huomiot epiduraalilääkityksen aikana. Sairaanhoitajan tulee täyttää seurantaa ainakin kerran työvuorossa tai aina muutettaessa infuusionopeutta sekä annettaessa lääkettä kerta-annoksena.
(Ahonen ym. 2016, 117)
4.5

Epiduraalikatetrin poisto

Epiduraalikatetrin voi poistaa sairaanhoitaja. Epiduraalikatetrin poiston ajankohta arvioidaan
aina potilaskohtaisesti ja potilaan voinnin mukaisesti. Katetrin poistamista turhaan tulee välttää. Epiduraalinen kivunhoito lopetetaan asteittain niin, että infuusionopeutta pienennetään
pikkuhiljaa. Jos epiduraalista analgesiaa ollaan käytetty leikkauksen jälkeen kivunlievitysmenetelmänä, sitä jatketaan yleensä noin 1-4 vuorokautta leikkauksen jälkeen. Kun tromboosiprofylaksian antamisesta on kulunut 10-24 tuntia, voidaan epiduraalikatetri poistaa. (Ahonen
ym. 2016, 119).
Ennen poiston aloittamista tulee vielä arvioida ja hoitaa potilaan kipua sekä varmistaa potilaalle toinen kipulääkitys, jota jatketaan, kun epiduraalikatetri on poistettu. Näin varmistetaan laadukkaan kivunhoidon jatkuvuus keskeytyksettä. On tärkeää varmistaa, saako potilas
antikoagulanttihoitoa, koska joissakin tapauksissa se voidaan määrätä potilaalle aloitettavaksi
laskimotukoksen ennaltaehkäisyyn. Jos lääkitys on aloitettu, ennen katetrin poistoa on huomioitava annos sekä edellisen lääkeannoksen ajankohta. Lääkäri saattaa määrätä lääkityksen
tauolle katetrin poiston ajaksi ja asia onkin aina varmistettava hoitavalta lääkäriltä. (Sawhney
ym. 2018, 47-49).
Epiduraalikatetrin poistamista aloitettaessa potilasta pyydetään asettumaan makuulle kylkiasentoon, pää ja hartiat käännettynä rintaa kohti. Toinen vaihtoehto on istuma-asento sängyn
reunalla, pää rintaa vasten ja selkä pyöristettynä. Infuusio pysäytetään ennen katetrin poistamista. Käsihygienia huomioidaan pesemällä kädet, käyttämällä käsidesiä ja laittamalla tehdaspuhtaat hanskat sekä tarvittaessa muut suojaimet. Epiduraalikatetria suojaava teippi ja
taitos irrotetaan varovasti potilaan selästä. Epiduraalikatetrista otetaan kiinni pistospaikan
kohdalta ja hyvin hitaasti, vakaasti ja varovasti katetri vedetään ulos 90 asteen kulmassa ihon
pinnasta. Jos vedettäessä tuntuu vastustusta, sitä ei saa yrittää vetää kovemmin. Voimakas
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veto voi rikkoa katetrin. Potilasta voidaan pyytää vaihtamaan asentoa lisäämällä selän pyöristystä ja yrittää poistoa uudelleen. Potilasta voidaan myös pyytää asettumaan samaan asentoon missä hän oli katetria laitettaessa. (Sawhney ym. 2018, 47-49).
Jos katetrin poistossa tuntuu liikaa vastustusta tai potilaalla esiintyy epätavallisia oireita kuten kipua tai puutuneisuutta, katetrin poisto pitää keskeyttää. Tässä tilanteessa katetrin pää
ja pistospaikka suojataan steriilillä taitoksella ja paikalle kutsutaan hoitava lääkäri. (Sawhney
ym. 2018, 47-49).
Kun katetrin poisto onnistuu, tulee aina tarkistaa, että katetrin pää on ehjä. Pistospaikka tulee vielä tarkistaa mahdollisten oireiden varalta, joita voivat olla esimerkiksi infektio, hematooma, verenvuoto tai voimakas kipu tai arkuus. Pistospaikka puhdistetaan ja päälle laitetaan
steriili taitos. Taitos voidaan poistaa 24 tunnin kuluttua katetrin poistosta. (Sawhney ym.
2018, 47-49).
Epiduraalikatetrin poiston päivämäärä ja kellonaika kirjataan potilastietoihin. Lisäksi dokumentoidaan katetrin pään kunto (ehjä/rikki), mahdollisen vuodon tai verenvuodon esiintyminen pistospaikasta, potilaan vointi poistohetkellä sekä mahdolliset vaikeudet katetria poistettaessa. Poiston yhteydessä voi esiintyä vielä joitakin komplikaatioita. Verenvuotoriski poiston
yhteydessä on kohonnut. Katetri voi poiston yhteydessä rikkoutua, mennä solmuun tai jäädä
kiinni niin, ettei sitä saada irrotettua. Liiallinen voimankäyttö katetria poistettaessa tai paineen tunne poiston aikana voivat aiheuttaa katetrin rikkoutumisen. Jos katetri menee rikki,
se usein vielä todennetaan potilas kuvantamalla. Joissakin tapauksissa rikkimennyt katetri
voidaan joutua poistamaan kirurgisesti. Poiston yhteydessä voi myös muodostua hematooma
tai infektio. (Sawhney ym. 2018, 47-49).
Katetrin poiston jälkeen jatketaan vielä potilaan tarkkailua ja mahdollisten komplikaatioiden
seurantaa. Lääkitysten haittavaikutuksia saattaa ilmaantua vielä katetrin poiston jälkeenkin.
Potilasta ohjeistetaan ottamaan yhteyttä heti, jos hän huomaa epätavallisia tai uusia oireita,
kuten selkäkipua tai alaraajojen heikkoutta. Potilaan ohjaus on aina keskeistä hoitotyötä toteutettaessa, jotta potilaalle taataan paras mahdollinen toipuminen. (Sawhney ym. 2018, 4749).
5

Menetelmät ja aineiston keruu

Opinnäytetyön aineiston keruu aloitettiin pyytämällä toimeksiantajalta jo käytössä olleita ohjeistuksia liittyen epiduraalikatetrin käyttöön ja hoitoon, jotta niiden ajankohtaisuutta voitaisiin verrata uusimpaan tutkimustietoon. Teoriaa opinnäytetyöhön kerättiin luotettavilta sivustoilta, niin kotimaisilta kuin kansainvälisiltäkin. Kansainvälisiä tutkimuksia ja artikkeleita oli
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melko hyvin saatavilla. Teoreettisia aihealueita tutkittaessa käytettiin useita eri lähteitä,
jotka tukevat ja täydentävät teoreettisen tiedon oikeellisuutta.
Tarkoituksena oli tuottaa kirjallinen ohjeistus mukaillen viimeisintä saatavilla olevaa tutkimustietoa. Ohjeistus koostettiin toimeksiantajan toiveiden mukaisesti. Ohjeistuksessa kuvattiin kirjallisesti vaiheittain suoritettava toimenpide sekä toimenpiteessä käytettävät välineet
ja kirjallisten ohjeiden tukena käytettiin konkreettisia kuvia. Osa kuvista otettiin Laurea
AMK:n tiloissa apuna käyttäen koululta saatuja välineitä. Lisäksi epiduraaliseen kivunhoitoon
sekä tehohoitotyön käytänteisiin tutustuttiin konkreettisesti Meilahden M1:llä.
Ohjeistus tuotettiin sähköisessä muodossa. Ohjeistuksen voi halutessaan tulostaa paperiversioksi. Sähköinen ohjeistus on nykyaikainen ja sähköisenä se on näin myös helposti jokaisen saatavilla. Ohjeistuksessa kerrottiin potilaan valmistelusta, sairaanhoitajan roolista epiduraalikatetrin asettamisessa sekä toimenpidevälineistöstä. Lisäksi ohjeistuksessa kuvattiin puudutuskatetrin kiinnitystekniikka, katetrin hoito sekä katetrin poisto. Ohjeistuksessa kerrottiin myös
mihin tulee kiinnittää huomiota hoidettavan potilaan tarkkailussa. Ohjeistuksessa kuvattiin
siis epiduraalikatetrin käyttö erityisesti sairaanhoitajan näkökulmasta.

5.1

Laadukkaan hoito-ohjeen laatiminen

Laadukkaassa hoito-ohjeessa suositellaan käyttämään käskymuotoa, tunnistamaan ohjattavan
toiminnan oleelliset tiedot sekä vaiheet ja ohjeet pyritään esittämään selkeästi ja helposti
hahmotettavassa muodossa. Ohjeessa on yleensä selvää, miksi käskymuotoa noudatetaan.
Käskymuoto eli imperatiivi ei vaikuta tylyltä, koska ohjeen mukainen toiminta on määritelty
selkeästi. Tämän takia käskymuoto sopii hyvin virkateksteihin. Ohjetta laatiessa tulisi pyrkiä
ymmärtämään toimintaa tekijän näkökulmasta. Asiat esitetään loogisessa järjestyksessä ja eri
vaiheet on esitetty selkeästi. Ohjetta selkeyttävät kuvat sekä erilaiset luettelot esimerkiksi
toimenpidevälineitä listattaessa. Lisäksi on tärkeää tunnistaa toiminnalle olennaiset vaiheet.
Ohjeen sanoihin saattaa sisältyä asiantuntemusta; ohjeen käyttäjälle eri vaiheet pitää todennäköisesti purkaa pienemmiksi osiksi, jotta ohje on helpommin ymmärrettävä. Tärkeää on
tunnistaa erikoissanasto, termit sekä lyhenteet. (Kotimaisten kielten keskus). Opinnäytetyön
ohjeistuksessa pyrittiin välttämään turhien lyhenteiden käyttöä. Ammattisanasto on kohderyhmälle tuttua ja teoreettinen viitekehys tukee ohjeistuksen tekstiä.
Ohjeistus pyrittiin tekemään mahdollisimman helposti hahmottuvaan muotoon. Selkeän kokonaisrakenteen luominen on tärkeää ja siinä voidaan käyttää apuna väliotsikoita, kuvia ja luetteloita. Hyvässä ohjeistuksessa eri vaiheet tulee kuvata loogisessa järjestyksessä. Tekstistä
tulisi käydä ilmi, mitä asioita tehdään ensin ja mitä vasta lopuksi. Lisäksi on hyvä ilmoittaa,
mitkä vaiheet ovat vapaaehtoisia ja mitkä pakollisia. Toisissa ohjeistuksissa järkevintä on
esittää vaiheet aikajärjestyksessä, kun taas toisissa toimii aihepiireittäin kuvattu järjestys.
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(Kotimaisten kielten keskus). Opinnäytetyön ohjeistus kuvattiin aikajärjestyksessä.

5.2

Toimintaympäristön kuvaus

Meilahden M1-osastolla eli teho- ja tehovalvontaosastolla hoidetaan eri erikoisalojen kriittisesti sairaita potilaita ja potilaspaikkoja on osastolla 20. M1-osasto kuuluu HUS-sairaanhoitopiiriin ja sen alla vielä ATeK-tulosyksikköön.
Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala eli HYKS vastaa pääkaupunkiseudun sairaanhoidosta. Siihen kuuluvat Helsinki, Espoo, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi ja Vantaa. Yhdessä
ne muodostavat järjestelmän, joka palvelee koko sairaanhoitoalueen väestöä. (HUS 2019c).
HYKS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito (ATeK) on yksi suurimmista HYKS-sairaanhoitoalueen
tulosyksiköistä. ATeK koostuu viidestä linjasta, jotka ovat leikkaussalit, tehohoito, kivunhoito,
tutkimus-, koulutus- ja asiantuntijapalvelut sekä välinehuolto. HYKS ATeKiin kuuluu useita yksiköitä, jotka toimivat kuudessa eri sairaalassa. Nämä sairaalat ovat Herttoniemen sairaala,
Jorvin sairaala, Töölön sairaala, Kirurginen sairaala, Peijaksen sairaala sekä Meilahden tornisairaala. (HUS 2017).
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6

Toteutus

Opinnäytetyö aloitettiin joulukuussa 2018 aiheanalyysillä, jossa olimme valinneet kyseisen aiheen. Varsinainen suunnitelmaosuus aloitettiin tammikuussa 2019. Suunnitelmaseminaari pidettiin 28.2. Meilahdessa, jossa osallisena oli teho-osaston sairaanhoitajat M1:ltä sekä Töölön
teho-osastolta. Suunnitelma hyväksyttiin, jonka jälkeen pääsimme työstämään opinnäytetyön
teoriaosuutta sekä itse ohjeistusta. Teoriaosuus ja varsinainen tuotos eli kuvallinen ohjeistus
epiduraalikatetrin käytöstä valmistuivat toukokuun alussa. Kesäkuun 2019 alussa oli opinnäytetyön julkaisuseminaari Meilahdessa. Opinnäytetyö kokonaisuudessaan palautettiin arvioitavaksi 6.6.2019.
Ohjeistus pyrittiin toteuttamaan teho-osastojen sairaanhoitajien työnkuvan näkökulmasta.
Ohjeistuksesta rajattiin pois lääkehoito, koska sitä ei ole käsitelty opinnäytetyön teoreettisessa raporttiosuudessa sen laajuuden vuoksi. Lääkehoidosta on vain lyhyt maininta tekstissä.
Lisäksi ohjeistuksesta rajattiin pois suurelta osin lääkärin tehtävät toimenpiteessä ja keskityttiin erityisesti sairaanhoitajan tehtäviin, välineistöön sekä epiduraalikatetrin hoitamiseen ja
potilaan tarkkailuun. Ohjeistuksessa käytetyistä kuvista osa on lainattu internetistä luotettaviksi todetuista lähteistä. Osa kuvista on otettu itse Laurean ammattikorkeakoulun tiloissa
Tikkurilan kampuksella.
Teoriapohja kirjoitettiin ensin ja sen pohjalta kirjoitettiin ohjeistus sähköiseen muotoon. Tietoa epiduraalikatetrin käytöstä ja hoidosta löytyi melko hyvin. Osa tiedosta kuitenkin jouduttiin rajaamaan työstä pois, koska se käsitteli toimenpidettä eri näkökulmasta, esimerkiksi raskaana olevien ja synnyttävien naisten hoitotyön näkökulmasta. Lähteitä rajattiin käsittelemään toimenpidettä tehohoidossa, leikkauksen aikana ja sen jälkeen tai yleisesti kivun hoidon
yhteydessä. Lisäksi lähteitä rajattiin niiden ajankohtaisuuden perusteella, jotta tieto olisi
mahdollisimman tuoretta. Tietoa löytyi suurimmaksi osaksi englannin kielellä, josta se on itse
käännetty suomeksi. Suomalaisia tuoreita lähteitä ja tutkimuksia löytyi hiukan vähemmän.
Ohjeistus toteutettiin aluksi sähköisenä käyttäen Microsoft Power Point-ohjelmaa. Sähköinen
muoto valittiin, koska se on tällöin helpoiten kaikille halukkaille saatavilla ja sähköisenä se on
nykyaikainen. Tämän jälkeen kuitenkin päätettiin vielä siirtää ohjeistus Word-pohjalle, mutta
Power Point-esitys kuitenkin säilytettiin ja sitä käytettiin julkaisuseminaarissa esityksen pohjana. Word-tiedostona ohjeistus on helpompilukuinen ja selkeämpi. Power Point-pohjalla
teksti jää pieneksi lukijalle ja toimiikin paremmin esityksen runkona.
Ohjeistuksessa kerrotaan alkuun mitä välineitä epiduraalikatetrin asettamisessa tarvitaan.
Sairaanhoitajan tehtävänä on asettaa välineet valmiiksi steriilille pöydälle anestesialääkäriä
varten. Tämän jälkeen ohjeistuksessa kerrotaan, mikä sairaanhoitajan rooli on epiduraalikatetrin asettamisen yhteydessä. Kuvat tukevat ja selventävät ohjeistuksen kirjallista osuutta.
Tämän jälkeen ohjeistuksessa selvitetään, mitä kaikkea epiduraalikatetrin hoidossa tulee
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huomioida ja miten potilasta tarkkaillaan hoidon aikana. Ohjeistuksessa käsitellään lyhyesti
myös epiduraalikatetrin poisto, mutta pääpaino ohjeistuksessa on epiduraalikatetrin hoidossa
ja potilaan voinnin seurannassa. Katetrin hoito, potilaan hoito ja seuranta ovat sairaanhoitajan pääasiallisia tehtäviä epiduraalista kivunhoitoa saavan potilaan hoitotyössä.
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Arviointi

Oleellisimmat haasteet toimeksiannossa liittyivät ohjeistusten yhtenäistämiseen sekä erityisesti parhaan mahdollisen kiinnitystekniikan löytämiseen ja vaihtovälien tarkennukseen. Toimeksiantajan toiveena oli saada lisää tietoa epiduraalikatetrin kiinnittämiseen sekä filtterien,
letkujen ja muun mahdollisen välineistön vaihtoväleihin liittyen. Epiduraalikatetrin kiinnitystekniikoista ei kuitenkaan löytynyt uutta näyttöön perustuvaa tutkimustietoa, jota olisi työssä
voinut hyödyntää. Tietoa löytyi jo käytössä olevista tekniikoista. Asiaa tiedusteltiin myös joiltakin maahantuojilta sekä jälleenmyyjiltä, mutta heilläkään ei ollut antaa uudempaa tutkimuksiin perustuvaa tietoa. Välineistön vaihtoväleistä tiedusteltiin myös suoraan markkinoijalta B.Braunilta, josta ei otettu kantaa kyseisiin ohjeistuksiin, vaan suositeltiin selvittämään
sairaalakohtaisia ohjeistuksia. Perusteluna tälle vastauksessa kerrottiin B.Braunin toimivan lähes jokaisessa maailman maassa, joissa olosuhteet ovat keskenään hyvin erilaiset. Myös hoitokäytännöt poikkeavat toisistaan eri puolilla maailmaa, kuten myös sairaalahygienia. Näiden
seikkojen vuoksi globaaleja, yhteisiä ohjeita ei ole voitu luoda ja sairaaloilla on velvollisuus
ohjeistaa käyttöajat sairaalakohtaisiksi ohjeiksi. Osaan tiedusteluista ei saatu vastauksia ollenkaan. Ohjeistukseen kirjoitettiin siis kiinnittämisestä ja vaihtoväleistä se tieto, mitä kirjoitushetkellä oli saatavilla.
Työtä rajattiin niin, että lääkehoito jätettiin suurimmalta osin kokonaan pois. Lääkehoito ja
epiduraalikatetrin kautta annosteltava lääkitys on laaja alue ja sitä rajattiinkin myös työelämän toiveesta. Työssä käsittelimme ensin määrittelemämme keskeiset käsitteet ja sen jälkeen teoriapohjaa epiduraalikatetrin hoitoon sekä potilaan tarkkailuun liittyen. Keskeisiksi
käsitteiksi määrittelimme kivun ja kivun arvioinnin, tehohoitopotilaan kivun hoidon erityispiirteet, tehohoitotyön sekä epiduraalisen kivunhoidon. Nämä olivat mielestämme työmme keskeisimmät asiat, joilla halusimme pohjustaa työtä. Teoreettinen viitekehys toimi perustana
itse tuotokselle eli ohjeistukselle.
Työssä huomioimme eettisyyden näkökulman tietoa etsiessämme ja totesimme käyttämämme
lähteet luotettaviksi. Etsimme tietoa useista eri lähteistä ja käytimme tietoa, joka löytyi useasta eri lähteestä varmistaaksemme sen paikkansapitävyyden. Lähteet ovat terveydenhuollon
ammattihenkilöiden tuottamaa tietoa tai erilaisten instituuttien tekemistä tutkimuksista löydettyä tietoa.
Teho-osastojen sairaanhoitajien lisäksi työ lähetettiin HUS:n kiputyöryhmälle kommentoitavaksi. Lisäksi työ arvioitiin vertaisarviointina toisen sairaanhoitajaopiskelijan toimesta. Työelämäkumppani antoi myös omat kommenttinsa opinnäytetyöstä. Julkaisuseminaarissa
saimme työelämältä palautetta heti paikan päällä ja jälkikäteen vielä kirjallisen palautteen
työstä. Työelämältä saadut kommentit ja niiden pohjalta tehdyt muutokset lisäävät osaltaan
työn luotettavuutta, koska työstä tulee tällöin käyttäjälähtöisempi.
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Pohdinta

Opinnäytetyön tavoitteena oli vastata kolmeen tutkimuskysymykseen, jotka laadittiin toimeksiantajan toiveiden perusteella. Tutkimuskysymykset olivat:
1. Miten epiduraalikatetria käytetään?
2. Miten potilaan vointia seurataan epiduraalisen kivunhoidon aikana?
3. Miten epiduraalikatetri poistetaan turvallisesti?
Tutkimuskysymyksiin löydettiin vastauksia, jotka ilmenevät teoriaosuudessa. Tutkimuskysymyksiä käytettiin sisällysluettelon ja työn otsikoinnin pohjana. Raportissa olevat kappaleet ja
niiden sisältämä teoriatieto on koostettu niin, että ne mahdollisuuksien mukaan vastaisivat
tutkimuskysymyksiin. Opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä teho-osastolla työskentelevien sairaanhoitajien tietoutta ja valmiuksia hoitaa sekä käyttää epiduraalikatetria mahdollisimman
turvallisesti ja ammatillisesti. Opinnäytetyön tuotos on informatiivinen ja sisältää kattavasti
tietoa sairaanhoitajalle hoitotyön tueksi. Mielestämme saavutimme opinnäytetyölle asetetut
tavoitteet.
Mielestämme opinnäytetyön toteuttaminen onnistui hyvin. Onnistuimme aikatauluttamaan tekemisen hyvin molempien tekijöiden kiireisen aikataulun huomioon ottaen. Olimme molemmat tekemässä pitkiä työharjoitteluja kevään mittaan, mutta saimme kuitenkin sovittua yhteisiä tapaamisia sekä tehtyä työnjakoa, jotta työskentely onnistuisi myös kotoa käsin ja
oman aikataulun mukaisesti. Työparin työskentelytavat ja motivaatio ovat hyvin samanlaisia,
joten ongelmia ei näiden suhteen ilmennyt. Lisäksi ajatukset ja toiveet opinnäytetyön arvosanasta ja toteutuksesta osuivat hyvin yksiin. Emme löytäneet aivan kaikkea toivottua tietoa
opinnäytetyöhön liittyen kiinnitystekniikkaan sekä filtterien ym. vaihtoväleihin, mutta
olemme kuitenkin tyytyväisiä lopputulokseen. Ennen varsinaisen tiedonhankinnan aloittamista
todettiin yhdessä työelämäkumppanin kanssa, ettei näitä tietoja välttämättä tule löytymäänkään, joten tiedon hieman puutteelliseksi jääminen ei varsinaisesti vaikuttanut työn lopputulokseen. Tuotoksen luomisessa tehtiin siis tiivistä yhteistyötä työelämätahon kanssa ja he saivat vaikuttaa tuotoksen sisällön vastaamaan heidän tarpeitaan ja toiveitaan. Työelämäkumppanin kommenttien perusteella teimme korjauksia valmiiseen työhön. Tuotos ei tule olemaan
virallinen ohjeistus, mutta sitä voidaan käyttää virallisten ohjeiden pohjana ja hyödyntää näin
opinnäytetyötä varten hankittua tietoa.
Mielestämme sairaanhoitajille laadittu ohjeistus toteutettiin selkeästi ja loogisessa aikajärjestyksessä. Kuvat selkeyttävät ohjetta, jolloin se on helpompi lukea eikä siihen jää lukijalle tulkinnan varaa. Ohjeistuksessa on huomioitu sairaanhoitajan rooli epiduraalikatetrin käytössä ja
hoidossa. Lisäksi ohjeistuksen ulkonäkö on miellyttävä ja selkeä. Osa kuvista on itse
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ottamiamme ja mielestämme ne onnistuivat hyvin. Ohjeistuksen teko oli luontevaa teoreettisen raporttiosuuden perusteella. Saimme myös hyödyllistä tietoa itse toimeksiantajalta, kun
kävimme tutustumassa Meilahden teho-osastolla M1:llä. Osastoon ja sen toimintatapoihin tutustuminen ja epiduraalikatetrin näkeminen konkreettisesti tehohoidossa olevalla potilaalla
oli hyödyllistä työn toteuttamisen kannalta ja opimme itse samalla paljon uutta.
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Liite 1: Ohjeistus

Epiduraalikatetrin hoito-ohje
teho-osaston sairaanhoitajille

2019
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1.JOHDANTO
Tämä ohjeistus on tarkoitettu teho-osastoilla työskenteleville sairaanhoitajille hoitotyön tueksi,
mutta ei ole HUS:n virallinen ohjeistus.
Indikaatioita epiduraalikatetrin käytölle on monia. Laajojen verisuonikirurgisten toimenpiteiden jälkeen epiduraalitilaan annosteltavaa lääkehoitoa käytetään yleisesti kivunlievityksessä. Epiduraalista
kivunhoitoa käytetään laajasti esimerkiksi erilaisten ortopedisten, gynekologisten, torakotomian,
urologisten sekä vaskulaaristen ja erityisesti vatsan ja rinnan alueiden leikkausten yhteydessä. Muita
epiduraalisen kivunhoidon indikaatioita voivat olla esimerkiksi krooninen kipu, syöpäkipu, synnytyskipu ja keisarinleikkauksen jälkeinen kipu sekä amputaatio. Epiduraalista kivunhoitoa voidaan
hyödyntää sekä perioperatiivisesti että postoperatiivisesti. Hoidon indikaatiosta riippuen epiduraalista kivunhoitoa voidaan käyttää joko lyhytaikaisesti tai pitkäkestoisesti. Lyhytaikainen epiduraalinen kivunhoito tapahtuu väliaikaisen katetrin sekä ulkoisen infuusiolaitteen avulla. Pitkäaikainen
kivunhoito tapahtuu joko tunneloidun katetrin ja ulkoisen infuusiolaitteen avulla tai katetrin ja istutetun, uudelleentäytettävän infuusiolaitteen (implantin) avulla. Lyhytaikaista epiduraalikatetria käytetään yleensä postoperatiivisen, toimenpiteen aikaisen, synnytyksen aikaisen tai traumaperäisen kivun hoidossa. Väliaikainen katetri voidaan pitää paikallaan muutamasta tunnista viiteen vuorokauteen. Tämä ohjeistus painottuu sisällöltään väliaikaisen epiduraalikatetrin käyttöön.
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2. OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE
Epiduraalinen kivunhoito eli epiduraalinen analgesia on yleisesti käytössä oleva ja tehokas kivunlievitysmenetelmä. Epiduraalinen kivunhoito tarkoittaa epiduraalitilaan annosteltavan lääkityksen
avulla toteutettavaa kivun lievitystä. Epiduraalisen kivunhoidon tavoitteena on ylläpitää riittävän
tehokas kivunlievitys sekä potilasturvallisuus huomioiden hyvissä ajoin mahdolliset haittavaikutukset tai komplikaatiot sekä reagoida niihin oikein.
Epiduraalista kivunhoitoa voidaan toteuttaa joko jatkuvana infuusiona, erillisinä kerta-annoksina eli
boluksina tai näiden yhdistelmänä. Epiduraalitilaan voidaan annostella puudutteita ja opioideja, joko
yksittäin tai yhtäaikaisesti. Puudute vaikuttaa suoraan epiduraalitilan rasvakudoksen läpi kulkeviin
hermoihin, kovakalvon ympärillä kulkevia hermojuurien haaroja pitkin suoraan hermokudokseen ja
aivo-selkäydinnesteeseen sekä kovakalvon läpi aivo-selkäydinnesteeseen ja sen sisällä sijaitsevaan
hermokudokseen.
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3. EPIDURAALITILA
Selkäydin sijaitsee luiden suojaamassa selkäydin- eli spinaalikanavassa, Spinaalikanavan sisäpinnalla sijaitsee luukalvo eli periosti. Selkäydintä ympäröivä kalvo on kovakalvo eli duura. Näiden
kahden kalvon välille jää rasvakudoksen täyttämä epiduraalitila, joka ulottuu koko selkärangan pituudelle. Epiduraalitilassa on runsas laskimoverkosto, sekä runsaasti hermoja ja imusuonia.

NYSORA 2019

42

4. VÄLINEET
Huomioithan aseptiikan käsitellessäsi välineitä !
Tarvitset seuraavat välineet epiduraalikatetrin asettamiseen:
- Steriili pöytä, johon asetat välineet. . Sairaanhoitajan tulee toimia steriilisti.
- Ihon puhdistustarvikkeet. (Alkoholipitoinen puhdistusliuos ja taitoksia/sykeröitä)
- Paikallispuudutukseen ja testiannokseen tarvittavat välineet. (ruisku, 22-23G neula, suodatinneula
ja lidokaiini)
- Katetrin laittoon tarvitset, Tuohy- neula, Loss of resistance ruisku, epiduraalikatetri, yhdistäjä,
bakteerisuodatin, steriilejä taitoksia ja kiinnitystarvikkeet (Omnistrip teippejä, Allevyn-taitoksen,
Mefix teippiä)
- Steriiliä keittosuolaa.
Varaa valmiiksi lääkeseos sekä infuusiopumppu ja letkusto lääkkeen annostelua varten.
Lisäksi lääkärille suu-nenäsuojuksen, hiussuojuksen sekä steriilit käsineet.
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5. TOIMENPITEEN VALMISTELU
-

-

MUIS
TA K
Ä

SIDES
I!

Varmista, että potilaalla on aloitettu laskimoinfuusio ja perus elintoimintojen monitorointi.
Valmista lääkeseos ja varmista, että elvytysvälineistö on saatavilla.
Varaa toimenpiteessä käytettävät välineet steriilille pöydälle.
Ohjaa/auta potilas asettumaan kylki- tai istuma-asentoon, selkä pyöreänä. Potilaan on ehdottoman tärkeää pysyä asennossa liikkumatta.
Kaada desinfektioainetta avattuun pesupakkaukseen, taitosten on kastuttava kauttaaltaan.
Pue suojakäsineet
Aloita ihon desinfektio oletetun piston kohdalta riittävän laajalta alueelta. Desinfioi alue
kolmeen kertaan, varmalla otteella puhtaasta likaiseen edeten. Jos näkyvissä verta, se puhdistetaan NaCl 0,9% ja iho desifioidaan vielä A12t 80% Dilutuksella.
Anna ihon kuivua ennen peittelyliinojen asettamista.
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6. TOIMENPIDE
Epiduraalikatetrin asettaa anestesialääkäri ja sairaanhoitajan tehtävänä on lääkärin avustaminen sekä
potilaan tarkkailu toimenpiteen ajan.
Sairaanhoitajan tehtävänä on pitää puheyhteys potilaaseen ja kertoa toimeenpiteen kulku sekä huolehtia optimaalisesta toimenpidetilanteesta kaikille osapuolille.
Kun lääkäri on asettanut katetrin epiduraalitilaan ja testannut kohdan pienellä määrällä puudutusainetta, teipataan katetri paikalleen potilaan selkään.
Katetri kiinnitetään Omnistrip- teipeillä ja laitetaan Allevyn päälle. Seuraavaksi Mefix- teipit Allevyn-taitoksen päälle kaikille 4 sivulle ja Mifix-teippi loppuletkun päälle olkapäälle asti. (Yksittäislenkki riittää teippien alle, jolloin pystytään tarkastamaan katetrin syvyys ja pistokohta.)
Epiduraalikatetri liitetään infuusiopumppuun.

Kuva: Seppä & Syvänen 2017
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7. SEURANTA
Epiduraalikatetria asetettaessa:
- Potilaan ilmeet, eleet
- Kysy potilaalta tuntemuksia!
Vitaalielintoiminnot:
- Hengitystyö, hengitysfrekvenssi, happisaturaatio
- Verenpaine, pulssi
- EKG monitorista
-Lämpö
Havainnoitavia oireita:
- Pahoinvointi, oksentelu, huimaus, sekavuus, hengitysvaikeudet, rytmihäiriöt
Opioideja käytettäessä:
- Pahoinvointi, päänsärky, väsymys, kutina, huimaus, oksentelu, virtsan määrä ja laatu, ummetus
Tärkeää huomioida:
- Tajunnan tason seuranta
- Puudutusrajan seuranta
- Kivun voimakkuuden arviointi
- Jalkojen puutuneisuuden seuranta, molempien jalkojen lihasvoima, jalkojen liikkuvuus ja liikuttaminen sekä polvien koukistaminen
- Pistospaikan seuranta Hus:n omien ohjeiden mukaisesti 3 pv:n välein!
-Infektiot
-Vuodot
-Hematooma
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Komplikaatioiden aiheuttamien oireiden seuranta:
- Merkittävä tunnottomuus tai motoriikan häiriöt
- Alaraajojen heikkeneminen
- Suoliston tai rakon toimintahäiriöt, virtsatieinfektiot
- Selkäkipu
- Kuume, punoitus
- Niskan jäykkyys, säteilevä kipu
- Lihasspasmit, pakaroiden alueella tuntuva kipu
- Sensoriset poikkeavuudet, motorinen heikkous, halvausoireet, harhatuntemukset
- Päänsärky, joka pahenee istuessa tai seisoessa
- Tinnitus, kuulohäiriöt, näön sumentuminen
- Paraplegia
- Sepsis
- Pistospaikan infektiot
Poiston yhteydessä:
- Katetrin pään kunto (ehjä vai rikki)
- Mahdollinen vuoto pistospaikasta
- Potilaan vointi poistohetkellä sekä mahdolliset vaikeudet katetria poistettaessa
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8. SIDOSTEN VAIHTO
Kiinnitys- ja sidosmateriaali tulee vaihtaa välittömästi, jos se pääsee kastumaan, likaantumaan tai
irtoamaan.

Katetrin irrottaminen ja filtterien vaihdot tulisi pitää minimissä kontaminaatioriskin vuoksi. Katetria
ei tulisi samasta syystä pitää paikallaan kauempaa kuin on potilaan hoidon kannalta tarpeellista.
Filtterien tai infuusioletkuston vaihtamiseen ei ole olemassa yksiselitteistä ohjeistusta, vaan nämä
ovat sairaala- ja sairaanhoitopiirikohtaisia ohjeita.
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9. YLEISIMMÄT KOMPLIKAATIOT
Epiduraalinen hematooma:
Kyseinen komplikaatio voi johtaa paraplegiaan eli alaraajahalvauteen. Oireina esiintyy merkittävää
tunnottomuutta tai motoriikan häiriöitä, alaraajojen liikkeen heikkenemistä, suoliston ja/tai rakon
toimintahäiriöitä tai selkäkipua. Edellä mainittujen oireiden perusteella voidaan epäillä epiduraalista
hematoomaa, jolloin potilaasta otetaan kiireellisesti magneettikuva tai TT-kuva. Hematooma on vakava komplikaatio, ja sen ennuste heikkenee nopeasti. Hematooma hoidetaan kirurgisesti selkäydinkanavan avarrusleikkauksen avulla, ja se tulisi tehdä jo 12 tunnin kuluessa oireiden alkamisesta. Onnistuneesta leikkauksesta huolimatta hematooma saattaa aiheuttaa pysyvän halvaantumisen.
Pistospaikan infektio:
Infektion suurin riskitekijä on puutteellinen aseptiikka. Pistospaikan infektio voi olla vakava komplikaatio. Infektion oireita voivat olla selkäkipu, kuume, päänsärky ja punoitus. Myöhemmin se voi
oireilla niskan jäykkyytenä, säteilevänä kipuna, motorisen toiminnanhäiriöinä tai sekavuutena.
Araknoidiitti:
Araknoidea eli lukinkalvo on kovakalvon alla sijaitseva keskimmäinen aivo-selkäydinkalvo.
Araknoidiitissa lukinkalvon kudoksessa esiintyy tulehduksellisia muutoksia. Näitä muutoksia voivat
aiheuttaa esimerkiksi trauma, leikkaus, tulehdukset, kontaminaatio, kasvaimet ja subaraknoidaalivuoto. Myös desinfektioaineet saattavat aiheuttaa tulehdukselliset muutokset kudoksissa; tämän
vuoksi onkin tärkeää, että desinfektioaineen annetaan kunnolla kuivua ennen epiduraalikatetrin asettamista. Araknoidiitin oireet ovat hyvin vaihtelevia, jonka vuoksi diagnosointi saattaa viivästyä. Tavallisimpia oireita ovat selkäkipu, joka voi säteillä alaraajoihin, lihasspasmit, pakaroiden alueella
tuntuva kipu, sensoriset poikkeavuudet, motorinen heikkous tai halvausoireet. Diagnoosi voidaan
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varmistaa TT-kuvauksen, magneettikuvauksen tai myelografian eli selkäydinkanavan varjoainekuvauksen avulla.
Selkäkipu:
Selkäkipua saattaa esiintyä epiduraalisen kivunhoidon yhteydessä ja etenkin sen jälkeen, mutta
useimmiten se menee ohi 7-10 vuorokauden sisällä. Potilaita kehotetaan vuodelepoon. Selkäkipua
voivat aiheuttaa paikallinen trauma, tulehdus nivelsiteissä, neulan punktio nikamaväliin, nikamavälien epäluonnollinen venyttäminen sekä lihasspasmit. Suurten neulojen käyttö sekä katetrin asettaminen saattavat jo itsessään aiheuttaa selkäkipua. Selkäkipu saattaa myös olla oire mahdollisista
muista komplikaatioista, joten oireet tulee tutkia tarkoin.
Postspinaalinen päänsärky:
Postpinaalisen päänsäryn aiheuttaa tahaton kovakalvo punktio. Postspinaalinen päänsärky on usein
parhaiten tunnistettavissa siitä, että se pahenee istuessa tai seisoessa, ja helpottuu makuuasennossa.
Päänsärky johtuu aivo-selkäydinnesteen paineen muutoksista. Epiduraalinen veripaikka on yksi hoitomuodoista, ja sen on osoitettu olevan myös vaikuttavin hoitomuoto. Useimmiten ennen veripaikan
laittamista kokeillaan konservatiivista hoitoa; runsasta nesteytystä, kofeiinia, parasetamolia ja tulehduskipulääkkeitä. Postspinaalisen päänsäryn tulisi ilmaantua viiden vuorokauden sisällä epiduraalipunktiosta, ja kadota viikon sisällä itsestään tai viimeistään 48 tunnin sisällä veripaikan laittamisesta. Päänsäryn lisäksi oireita voivat olla niskan jäykkyys, tinnitus, kuulohäiriöt, näön sumentuminen, huimaus, oksentelu ja pahoinvointi. Päänsärky voi kuitenkin olla ainoa oire.
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Meningiitti:
Epiduraalikatetrin kautta voi epiduraalitilaan kulkeutua bakteeri, joka aiheuttaa meningiittia eli aivokalvontulehdusta. Bakteeri voi kulkeutua esimerkiksi katetrin, ruiskun, neulan, infuusioletkun tai
jopa lääkkeen mukana. Useimmissa tapauksissa tartunta johtuu pistospaikan kontaminaatiosta, joka
johtuu hoitohenkilökunnan puutteellisesta aseptiikasta.
Hermojuurivaurio:
Neurologisia vaurioita voivat aiheuttaa selkäytimen tai selkärangan hermojen traumat, vahingossa
väärin pistetty injektio tai virheellinen pistotekniikka, neurotoksiset lääkkeet tai kemikaalit ja selkärangan iskemia. Potilasta pitää haastatella toimenpiteen aikana; harhatuntemukset tai kipu lääkkeen
antamisen yhteydessä voivat kertoa hermojuurivaurion riskistä. Nämä vauriot ovat kuitenkin onneksi äärimmäisen harvinaisia, yleisempiä ovat lievemmät hermovauriot, jotka aiheuttavat potilaalle
harhatuntemuksia. Tässä tapauksessa neulan kärki on koskettanut hermoa ja se saattaa tuntua alaraajan kipuna tai motorisena vasteena.
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10. EPIDURAALIKATETRIN POISTO
- Epiduraalikatetrin voi poistaa sairaanhoitaja. Epiduraalinen kivunhoito lopetetaan asteittain niin,
että infuusionopeutta pienennetään pikkuhiljaa.
- Ennen poiston aloittamista tulee vielä arvioida ja hoitaa potilaan kipua, sekä varmistaa potilaalle
toinen kipulääkitys, jota jatketaan, kun epiduraalikatetri on poistettu.
- Potilas asetetaan makuulle kylkiasentoon, pää ja hartiat käännettynä rintaa kohti. Toinen vaihtoehto on istuma-asento sängyn reunalla, pää rintaa vasten ja selkä pyöristettynä.
- Pysäytä infuusio ennen katetrin poistamista, huomioi käsihygienia ja laita tehdaspuhtaat hanskat
sekä tarvittaessa muut suojaimet.
- Irrota varovasti epiduraalikatetria suojaava teippi ja taitos.
- Ota epiduraalikatetrista kiinni, pistospaikan kohdalta ja hyvin hitaasti, vakaasti ja varovasti vedä
katetri ulos 90 asteen kulmassa ihon pinnasta. Jos vedettäessä tunnet vastustusta, sitä ei saa yrittää
vetää kovemmin. Voimakas veto voi rikkoa katetrin.
- Jos katetrin poistossa tuntuu liikaa vastustusta tai potilaalla esiintyy epätavallisia oireita kuten kipua tai puutuneisuutta, katetrin poisto pitää keskeyttää. Tässä tilanteessa katetrin pää ja pistospaikka
suojataan steriilillä taitoksella, ja paikalle kutsutaan hoitava lääkäri.
- Kun katetrin poisto onnistuu, tulee aina tarkistaa, että katetrin pää on ehjä. Pistospaikka tulee vielä
tarkistaa mahdollisten oireiden varalta, joita voivat olla esimerkiksi infektio, hematooma, verenvuoto tai voimakas kipu tai arkuus.
- Puhdista pistospaikka ja laita päälle steriili taitos. Taitos voidaan poistaa 24 tunnin kuluttua katetrin poistosta.

- Kirjaa potilastietoihin epiduraalikatetrin poiston päivämäärä, kellonaika, katetrin
pään kunto (ehjä/rikki), mahdollisen vuodon tai verenvuodon esiintyminen pistospaikasta, potilaan vointi poistohetkellä sekä mahdolliset vaikeudet katetria poistettaessa.
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11. KIRJAAMINEN
Kirjaamisessa tulee ilmetä seuraavat asiat:
- Kivunhoidon toteutuminen, arviointi, kipumittarien käyttö
- Potilaan tiedot
- Infuusionopeuden, lääkeruiskun, infuusion, letkuston ja suodattimien vaihdot sekä vaihtojen ajankohdat
- Käytetyt kiinnitysmateriaalit, katetrin paikallaanolon varmistaminen (katetrin mitta-asteikko)
- Muutokset potilaan elintoiminnoissa, muutoksiin reagointi sekä toteutetut toimenpiteet
- Katetrin laittoajankohta, sijainti ja annettu koeannos
- Käytetyt välineet sekä puudutettu alue
- Epiduraalitilaan annostellut lääkkeet, käytetyt puuduteaineet, opioidit ja keittosuolan käyttö
- Päiväys, anestesialääkärin nimi
- Kirjaa vähintään kerran vuorossa sekä aina muuttaessa infuusionopeutta ja annettaessa lääkettä
kerta-annoksena
- Ennen katetrin poistoa arvioidaan ja hoidetaan potilaan kipua sekä varmistetaan potilaalle toinen
kipulääkitys
- Huomioi potilaan antikoagulanttilääkitys
- Poiston päivämäärä ja kellonaika
- Potilaan ohjeistaminen
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12. KIRJALLISUUS
Tässä muutamia kirjallisuus vinkkejä epiduraalisesta kivunhoidosta.
- Chawla. 2013; Chumbley & Thomas. 2010; Nimmo & Harrington. 2014. Nursing Care Considerations: The Epidural Catheter. https://search-proquest-com.nelli.laurea.fi/central/docview/1705664123/54D7DDC045F247EDPQ/1?accountid=12003
- Käypä hoito. 2017. Kipu. http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50103
- Terveyskylä: https://www.terveyskyla.fi/kivunhallintatalo/kipu-leikkauksen-jälkeen/puudutuksetleikkauksen-jälkeisen-kivun-hoidossa/epiduraalinen-kivunhoito
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13. LOPUKSI
Tämä ohjeistus on tuotettu osana opinnäytetyötä AteK teho-osastojen sairaanhoitajille hoitotyön tueksi. Ohjeistus on pyritty kokoamaan työelämän edustajan toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Camilla Fjällström & Marjo Juvonen 2019
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Liite 2: CPOT-mittari

56

Liite 3: Kipumittari

