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Nestehoito on hoitotyön peruspilareita erilaisten nestetasapainoa muuttavien sai-
rauksien hoidossa. Oikeanlainen neste- ja ravitsemushoito nopeuttaa potilaan 
toipumista ja vähentää sairaalassaoloaikaa. Nestehoidossa erilaisten elektrolyyt-
tien ja nestetilojen seuranta sekä potilaan havainnointi, on keskeinen osa hoito-
työtä.  
  
Opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa teoreettisen viitekehyksen pohjalta suo-
nensisäisen neste- ja ravitsemushoidon opas sairaanhoitajaopiskelijoille.  Opin-
näytetyö on kehittämispainoinen ja se toteutettiin yhteistyössä Diakonia-ammat-
tikorkeakoulun lehtorin kanssa.  Opinnäytetyön tuotoksena oli opas, joka on tar-
koitettu Diakonia-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijoiden opintomate-
riaaliksi. Opas sisältää perustiedot aikuisten nestetasapainosta, nestetasapainon 
seurannasta, potilaan tutkimisesta, kliinisen tilan arvioinnista, liuoksista, labora-
torioarvoista sekä suonensisäisestä ravitsemushoidosta. Opas sisältää anato-
mian teoriaa, joka helpottaa ymmärtämään fysiologia muutoksia sekä sanasto 
termien tulkinnan helpottamiseksi.  
  
Tavoite oli lisätä ja kehittää sairaanhoitajaopiskelijoiden tietoutta ja taitoja suo-
nensisäisen nesteytyksen ja ravitsemushoidon suunnittelussa, arvioinnissa ja to-
teutuksessa.   Opinnäytetyön taustalla oli kehittämistehtävä, miten syvennetään 
sairaanhoitajaopiskelijoiden tietoa suonensisäiseen neste- ja ravitsemushoitoon. 
Oppaan aihe ja sisältö osoittautui sairaanhoitajaopiskelijoilta saadun palautteen 
perusteella relevantiksi, hyödylliseksi ja ajantasaiseksi aiheeksi.  Oppaan jatko-
kehitys on mahdollista useina eri opinnäytetöinä. Oppaassa ja opinnäytetyössä 
käytetty teoria tulee muuttumaan uusien tutkimusten myötä. Oppaan teoriaa tulee 
päivittää uuden tiedon mukaisesti, että sitä voidaan hyödyntää myös tulevaisuu-
dessa. 
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Fluid therapy is one of the basic elements of treating patients with fluid balance 
issues. The right kind of treatment for fluid balance improves the patient’s state 
and speeds up the recovery. Observing the patient, electrolytes and the fluid bal-
ance is an integral part of fluid therapy.  
  
The purpose of this thesis was to produce a guidebook about parenteral fluid and 
nutritional therapy for nursing students. The product of this thesis was guidebook 
based on the theoretical framework. The guidebook is meant to be used as learn-
ing material for the students of Diaconia University of Applied Sciences (Diak). It 
contains basic information on an adult’s fluid balance, fluid balance assessment, 
assessment of a patient’s clinical state, solutions, laboratory values and intrave-
nous nutritional therapy. The guidebook also contains anatomical facts in order 
to increase understanding of the physiology of fluid therapy. There is also a glos-
sary, which helps with understanding the terminology. This thesis was produced 
in cooperation with a teacher from Diak.   
  
The aim of the thesis was to develop and increase nursing students’ knowledge 
of planning, evaluating and carrying out intravenous fluid and nutritional therapy 
on adult patients.  The idea behind this thesis was to deepen the knowledge of 
intravenous fluid and nutritional therapy.   
This guidebook can be developed further in future theses. Updating the guide-
book is necessary in order to keep it relevant. It needs to be updated actively with 
the newest research information about the subject.    
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1 JOHDANTO 

 
 
Yli puolet ihmisen kehosta on vettä. Neste on jakautunut eri onteloihin plasman 

ja kudosnesteen muodossa. Veden koostumuksen ja tilavuuden pysyminen va-

kiona on oleellista elimistön normaalin toiminnan kannalta. Kokonaisuudessa tätä 

järjestelmää kutsutaan nestetasapainoksi, jonka toiminnasta huolehtivat eri sää-

telymekanismit. (Rautava-Nurmi, Sjövall, Vaula, Vuorisalo & Westergård 2010, 

47; Metsävainio 2010, 18.) 

 

Nestetasapainon säätelyssä tavoitteena on ylläpitää plasmassa riittävä määrää 

nestettä, jotta happi ja ravintoaineet pääsevät kulkemaan elimistössä. Ihminen 

sietää huonosti nesteen määrän vaihteluita. Nesteiden menetys ja äkilliset muu-

tokset plasman määrässä aiheuttavat nopean yleistilan laskun sekä henkeä uh-

kaavan tilan. (Annila 2010.) 

 

Nestetasapainoa ja ravitsemusta ylläpitävä hoito aloitetaan sairauden tai tapatur-

man seurauksena, kuin potilas ei itse pysty huolehtimaan nesteiden tai ravinnon 

saannista. Häiriöt nestetasapainojärjestelmässä voivat pahimmassa tapauk-

sessa olla kohtalokkaat. Hoidon toteutuksesta vastaavat sairaanhoitajat, mutta 

päätöksen hoidon aloituksesta sekä hoidon suunnittelusta tekee lääkäri.  (Druml 

2016, 2–3.) 

  

Sairaanhoitajien osaamisvaatimusten mukaan hoitajan tulee ymmärtää elimistön 

anatomia ja fysiologia sekä sairauksien aiheuttamat muutokset elimistössä. Sai-

raanhoitajan tehtävänä on ymmärtää ravitsemuksen ja nestehoidon merkitys sai-

rauksien ehkäisyssä sekä hoidon onnistumisessa. (Savonia. Blogit. Sairaanhoi-

tajan osaamisvaatimukset.) Anatomian ja fysiologian tuntemus on myös oleelli-

nen osa nestehoidon toteutusta, jotta voidaan ymmärtää, mitkä tekijät vaikuttavat 

nestetasapainohäiriöihin sekä potilaan vointiin. Oman opiskelumme pohjalta 

koimme epävarmuutta estehoidon toteutuksessa ja hoidon aloituksen syistä. 

Opintojen sisällössä katsottiin olevan puutteita syventävään tietoon neste- ja ra-

vitsemushoidon käytöstä osana hoitotyötä. 
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Opinnäytetyö on katsaus aikuisten parenteraaliseen ravitsemus- ja nestehoitoon. 

Tästä rajatusta, mutta silti laajasta aiheesta pyrimme tuomaan esille olennaiset 

ja tarkoitusmukaiset asiat. Opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa teoriatiedon 

pohjalta suonensisäisen neste- ja ravitsemushoidon opas sairaanhoitajaopiskeli-

joille. Opinnäytetyön kehittämistehtävällä haettiin vastausta siihen, miten kehite-

tään suonensisäistä neste- ja ravitsemushoidon osaamista sairaanhoitajaopiske-

lijoilla. Opinnäytetyön tavoite oli lisätä sairaanhoitajaopiskelijoiden syventävää 

tietoa neste- ja ravitsemushoidon käytöstä sekä antaa eväitä hoidon suunnitte-

luun, toteutukseen ja seurantaan. Opinnäytetyö koostuu teoreettisesta osasta 

sekä varsinaisesta produktista eli oppaasta.  Tavoitteena oli myös oman ja mui-

den oppimisen kehittäminen sekä tieteellisen tekstin tuottaminen oppaaksi, joka 

on kompakti, informatiivinen ja samalla lukijaystävällinen.  
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2 NESTEHOITO 

 

 

2.1  Nestetasapaino  

 

Aikuisen massasta jopa 60 % on nestettä. Miehillä nesteen osuus on 10 % enem-

män kuin naisilla, koska naisten elimistössä rasvan määrä on suurempi. (Annila 

2010.) Kiertävä neste on jakautunut nesteaitioiksi soluihin, kudoksiin, elimistön 

onteloihin ja plasmaan.  Plasma ja kudosneste muodostavat ekstrasellulaarines-

teen eli solunulkoisen nesteen. Solun sisällä olevaa nestettä kutsutaan intrasel-

lulaarinesteeksi. Kehon eri onteloissa olevaan nesteeseen eli transsellulaarines-

teeseen lasketaan esimerkiksi aivo-selkäydinneste sekä silmän neste. Nesteen 

määrä ja sen jakautuminen elimistössä vaihtelee kudostyypin mukaan. Pelkäs-

tään aivoissa veden osuus on yli puolet aivojen massasta, kun taas luukudok-

sessa vastaava veden osuus on vain 20 %. (Rautava-Nurmi ym. 2010, 47; Met-

sävainio 2010, 18.)   

 

Veden lisäksi elimistössä on erilaisia molekyylejä. Molekyylit ovat pintajännitteel-

tään joko positiivisesti tai negatiivisesti varautuneita. Yleisimmät molekyylit ovat 

positiivisesti varautuneita ioneja eli kationeja sekä negatiivisesti varautuneita io-

neja, joita kutsutaan anioneiksi. Elektrolyytit ovat näitä sähköisesti varautuneita 

ioneja. Tärkeimpiä elektrolyyttejä ovat natrium, kalium, kloridi, magnesium, kal-

sium ja fosfaatti. Solujen sisällä ja solujen ulkopuolella elektrolyyttikoostumus 

poikkeaa huomattavasti toisistaan, mikä onkin nestehoidon toteutuksessa pe-

rusta oikeita nesteitä valitessa. (Metsävainio 2010, 18–20; Annila 2010.) 

 

Solun toiminnan kannalta merkittävimpiä elektrolyyttejä ovat positiivisesti varau-

tuneet natrium ja kalium sekä negatiivisesti varautunut kloridi.  Solun sisällä on 

runsaasti kaliumia ja solun ulkoisessa nesteessä natriumia. Plasmassa natriumin 

ja kaliumin suhde on sama kuin solun ulkoisessa nesteessä eli natriumin määrä 

on suurempi. Solun toiminnan kannalta on oleellista, miten varautuneet ionit lä-

päisevät solun ulkopinnan eli solukalvon. Solun sisällä on negatiivinen varaus ja 

solun ulkopuolella positiivinen. Solun sisäistä negatiivista varausta ylläpitävät 
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proteiinit rajoittaen anionien, kuten kloridin määrää solun sisällä. (Metsävainio 

2010, 18–20.)  

   

Nesteiden liikkuminen plasmasta soluun, tapahtuu osmoosin avulla. Osmoosilla 

tarkoitetaan veden vapaata liikkumista solukalvon läpi. Nesteiden siirtyminen so-

lukalvon läpi pyrkii pitämään pitoisuudet tasaisena solunulkoisen ja solunsisäisen 

tilan välillä. Neste liikkuu laimeammasta pitoisuudesta väkevämpään. Tämä tar-

koittaa, että jos natriumpitoisuus nousee solun ulkoisessa tilassa ja tekee siitä 

väkevän, virtaa solun sisältä nestettä tasoittamaan pitoisuuseroa. Natrium on tär-

kein kationi, joka sitoo nestettä ja ylläpitää riittävää nestemäärää plasmassa. (Ja-

lanko 2016; Rautava-Nurmi ym. 2010, 48–49.) 

 

Nestetasapainon säätelyyn osallistuu useat eri toiminnot, joista hormonit ja mu-

nuaiset ovat keskeisiä tekijöitä. Antidiureettinen hormoni eli ADH on aivojen hy-

potalamuksen erittämä hormoni, joka säätelee virtsan eritystä munuaisten kautta. 

Muita tärkeitä nestetasapainon säätelyyn osallistuvia tekijöitä ovat baroreseptorit 

sekä osmoreseptorit, jotka osallistuvat verenkierron säätelyyn natriureettisten 

peptidien kanssa. Aivoissa, aortassa, kaulavaltimoissa ja sydämessä sijaitsee re-

septoreita, jotka aistivat muutokset natriumin pitoisuudessa, osmolaliteetissa, ve-

renpaineessa sekä veren tilavuuden vaihteluissa. (Metsävainio 2016a; Saari 

2016a.) 

 

Plasman osmoottinen paine ja keskushermoston osmoreseptorit säätelevät anti-

diureettisen hormonin eli ADH:n aktivoitumista hypotalamuksessa sekä janon 

tunnetta. Natriureettiset peptidit laajentavat verisuonia sekä lisäävät veden, nat-

riumin ja kloridin eritystä virtsaan, mikä aiheuttaa verenpaineen laskun.  Munu-

aisten RAA-järjestelmä eli munuaisten reniini-angiotensiini-aldosteronijärjes-

telmä säätelee omalta osaltaan nestetasapainoa. Munuaisten suodatusnopeu-

teen, veden ja natriumin eritykseen sekä takaisinimeytymiseen vaikuttaa myös 

sympaattinen hermosto, dopamiini sekä vasoaktiiviset peptidit (Metsävainio 

2016a; Saari 2016a.)  

 

Happo-emästasapainon eli pH:n muutokset vaikuttavat elektrolyyttitasapainoon 

aiheuttaen siinä häiriöitä. Happamuus elimistössä on tarkkaan määritetty. Jo 
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pienikin nousu tai lasku happo-emästasapainossa muuttaa solujen tarkoituksen-

mukaista toimintaa. Solun sisällä pH on matalampi kuin solunulkoisessa nes-

teessä johtuen solun sisäisen aineenvaihdunnan synnyttämistä happamista ai-

neenvaihduntatuotteista. Mitä matalampi pH-arvo on, sitä happamampaa on liuos 

(asidoosi). Vastaavasti taas pH-arvon noustessa (alkaloosi) muuttuu liuos emäk-

sisemmäksi. Happamuusero solunulkoisen ja solunsisäisen tilan välilisissä ar-

voissa on kuitenkin hyvin pieni. (Reinikainen 2014, 40.) 

  

pH-arvon tasaajana elimistössä toimii puskurijärjestelmä. Puskurijärjestelmän 

tarkoitus on sitoa itseensä ylimääräisiä happo- ja emäsmolekyylejä. Solunulkoi-

sessa nesteessä puskurijärjestelmänä on bikarbonaatti-hiilihappoyhdistelmä, 

joka sitoo tai vapauttaa vetyioneja. Solunsisäisessä tilassa proteiinit säätelevät 

happo-emästasapainoa. (Reinikainen 2014, 40–42.)  

  

pH:n lasku aiheuttaa verenkiertoelimistön häiriöitä heikentäen sydänlihaksen toi-

mintaa ja pumppauskykyä. pH:n laskusta johtuvan happamoitumisen eli asidoo-

sin seurauksena kaliumia siirtyy solujen sisältä solunulkoiseen tilaan ja sitoutuu 

plasman proteiineihin aiheuttaen hyperkalemiaa. (Reinikainen 2010, 33.) Vastaa-

vasti fosfaattipitoisuuden muutokset solunsisäisessä nesteessä aiheuttavat pH 

arvon muutoksia. Fosfaatti toimii proteiinien lisäksi solunsisäisessä nesteessä 

puskurina sitoen vetyioneja. Solunulkoisessa nesteessä fosfaatin määrä on huo-

mattavasti pienempi kuin solun sisällä, joten sen puskuroinnilla solunulkoisessa 

nesteessä ei niinkään ole merkitystä. (Reinikainen 2014, 42.) Alla olevassa tau-

lukossa (Taulukko 1) on esitelty elektrolyyttien jakautuminen nesteaitioihin. Suu-

reena käytetään millimoolia litrassa. 
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Taulukko 1.  Elektrolyyttien jakautumien plasman, soluvälinesteen ja solunsisäi-

nen nesteen välillä (Metsävainio 2016c). 

Elektrolyytti Plasma Soluvälineste Solunsisäinen 

neste 

Natrium  140 139 10-14 

Kalium 4,2 4,0 140 

Kalsium 1,3 1,2 < 0,001 

Magnesium 0,8 0,7 20 

Kloridi 108 108 3-4 

Bikarbonaatti 24 28 10 

Sulfaatti  0,5 0,5 1 

Fosfaatti 2 2 11 

Proteiinit 1,2 0,2 4 

 

 

2.2 Nestetasapainon arviointi ja hoidon suunnittelu  

 

Nestehoito aloitetaan potilailla, joilla on todettu vaje verenkierrossa, elektrolyy-

teissä tai energian saannissa. (Niemi-Murola, Metsävainio, Saari, Vahtera & Vak-

kala 2016). Nestetasapainon häiriöt ilmenevät hypovolemian, dehydraation ja eri-

laisten elektrolyytti- ja happoemästasapainon häiriöinä. Henkeä uhkaavat häiriö-

tilat, kuten vaikea hypovolemia, hypo- tai hyperglykemia, merkittävä hypo- tai hy-

perkalemia sekä hypo- ja hypernatremia ovat välittömästi korjattavia tiloja. (Ån-

german-Haasmaa 2013, 218–219).  

 

Yleisesti nestetasapainon häiriöön johtaa nesteen epätasainen kertyminen nes-

teaitioihin, muutokset verisuonten jäntevyydessä sekä liian vähäinen nesteiden 

saanti tai liian runsas nesteytys. Potilaan tilan arviossa tarkastellaan elektrolyyt-

titasapainon lisäksi suoniston tarkoituksenmukaista toimintaa ja täyttöastetta. Jos 

nesteiden menetys on akuuttia, tulee pohtia, onko taustalla jokin sairaus, mikä on 

johtanut nesteen menetykseen, kuten sisäinen verenvuoto tai maha-suolikana-

van oireilu. (Saari 2016a.) 
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Ennen nestehoidon aloitusta arvioidaan kaikki nestetasapainonhäiriöön vaikutta-

vat tekijät ja niiden perusteella suunnitellaan nestehoito-ohjelma. Kun suunnitel-

laan nestehoitoa, on mietittävä, millainen nestehoito on tarkoituksenmukaista. 

Menetetyn nestemäärän arviointi on usein haastavaa. Siihen vaikuttavat mene-

tettyjen nesteiden laatu ja määrä. (Ruokonen 2006, 134.) Kriittisesti sairaan poti-

laan nestehoito on aloitettava heti, kuin se on mahdollista (Saari 2016b).  

 

Nestehoito perustuu kolmeen osa-alueeseen. Sillä pyritään tasoittamaan nes-

teen ja elektrolyyttien tarve sekä täydentämään jo tapahtunut nesteiden menetys 

sekä ehkäisemään mahdollinen tuleva nesteiden menetys. Nestehoidon tavoite 

on ylläpitää normaali verivolyymi ja Hb-konsentraatio eli hemoglobiini, sydämen 

normaali toiminta sekä solunsisäisten ja solunulkoisten nesteiden normaali tila-

vuus ja koostumus. Näillä varmistetaan riittävä sydämen minuuttitilavuus, hapen 

häiriötön siirtyminen kudoksiin ja soluihin sekä tasapainoinen, kemiallinen ympä-

ristö soluille. (Junttila 2012, 123.) Nestehoito toimii hoitona sinänsä tai tukee 

muita hoitoja. Nestehoidolla pyritään edistämään potilaan toipumista, vähentä-

mään komplikaatioita ja lyhentämään sairaalassaoloaikaa. (Alahuhta, Ala-Kokko, 

Kiviluoma, Perttilä, Ruokonen & Silfvast 2010.) 

 

Esimerkkinä nestehoidon aloituksesta on palovammapotilaan hoito. Vaikeat pa-

lovammat aiheuttavat verenkierron eli hemodynamiikan muutoksia sekä kudok-

sen läpivirtausta eli perfuusiota.  Palovamma aiheuttaa vaskulaarista lä-

päisevyyttä. Niin kutsuttua kapillaarinen läpivuoto eli hiussuonten tihkuttaminen 

aiheuttaa veren plasman siirtymistä kudoksiin, joka johtaa turvotukseen palovam-

man alueella. Isoissa palovammoissa nesteet kerääntyvät kudoksiin ja nestettä 

myös menetetään palovamman alueen kiihtyneen haihdunnan vuoksi. Nestehoi-

toa tehdään korjaamalla menetetty määrä ja turvaamalla perusverenkierron tar-

vitsema läpivirtaus. (Rakkolainen 2019, 19.) 

 

 

2.3 Munuaisten osuus nestetasapainon säätelyssä ja hoidon toteutuksessa 

 

Munuaisten osuus nestetasapainon säätelyssä on hyvin oleellinen. Munuaisissa 

olevat munuaiskeräset suodattavat koko plasman tilavuuden yli 50 kertaa 
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päivässä. Kaikki suodatettu primäärivirtsa ei kuitenkaan poistu elimistöstä vaan 

suuri osa primäärivirtsasta imeytyy takaisin plasmaan. Tämä perustuu natriumin 

siirtymisestä takaisin elimistöön munuaistiehyen ääreisosista. Osmoottisen vai-

kutuksen vuoksi vesi seuraa natriumioneja takaisin elimistöön. (Metsävainio 

2014, 28.) 

 

Akuutti munuaisten vaurio aiheuttaa potilaalle heittelyitä neste- sekä natriumta-

sapainossa. Toisaalta taas nesteiden menetys altistaa potilaan munuaisten toi-

minnan häiriöille. (Munuaisvaurio. Akuutti. Käypä hoito -suositus. 2014.) Vaurio 

munuaisissa voidaan alkuvaiheessa todeta elektrolyyttitasoissa, ääreisraajojen 

turvotuksina ja virtsan vähäisyytenä. Tilan jatkuessa muutokset näkyvät kalium-

tason nousussa ja virtsan tuotannon loppumisena. Turvotukset voivat ilmetä 

keuhkoissa ja vatsaontelossa.  (Rakkolainen 2019, 24.)  

 

Akuutin munuaisvaurion löydökset vastaavat siis myös hypo- ja hypervolemian 

oireita. Hypovolemian oirekuvaan kuuluvat matala verenpaine, raajojen viileys 

sekä kuivat limakalvot. Hypervolemian oireistoon kuuluvat korkea verenpaine ja 

turvotukset, munuaisten seudun koputusarkuus ja painon nousu. Virtsatessa voi 

esiintyä kovaakin kipua virtsan estyneisyyden vuoksi. Jos virtsan eritys on vain 

400 ml/vrk puhutaan oliguriasta. Anuria tarkoittaa virtsan tulon loppumista tai vä-

häistä erittymistä eli alle 30kl/h. Täydellinen virtsaamattomuus (anuria) voi kertoa 

tukkeesta, kuten munuaisvaltimon tukkeutumisesta, virtsakivistä tai virtsarakon 

toimintahäiriöstä. Anuria voi olla myös seurausta eturauhasen kasvaimesta tai 

gynekologisesta kasvaimesta. (Haapio 2018.) 

 

Kriittisesti sairailla potilailla akuutin munuaisvaurion mahdollisuus on suuri. Mu-

nuaisvaurion ilmaantuvuus tehohoitopotilailla on noin 40–60 %. Akuuttiin munu-

aisvaurioon ei ole tehokasta lääkehoitoa eikä sitä voi ehkäistä lääkityksellä. Ede-

tessään munuaisvaurio voi johtaa munuaiskorvaushoitoon. Munuaiskorvaus-

hoidosta huolimatta kuolleisuus munuaisvaurioon on 45–64 % potilaista. Diag-

noosi perustuu kreatiinipitoisuuden äkilliseen suurenemiseen tai virtsan tulon vä-

henemiseen ja yleensä nämä ilmentyvätkin samanaikaisesti. Munuaisvaurioiden 

syinä ovat useasti sepsis, kuivuminen ja lääkkeiden aiheuttamat vaikutukset. 
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Lisäksi perussairaudet kuten diabetes ja korkea verenpaine lisäävät riskiä akuu-

tin munuaisvaurion syntyyn. (Järvisalo & Vaara. 2018.) 

  

Munuaisvaurion määrittämisen tueksi on KDIGO-taulukko, jonka avulla voidaan 

vaurio luokitella asteikolle 1–3. Luokittelun tarkoitus on virtsan määrän sekä 

kreatiniinipitoisuuden seuraaminen plasmassa. Luokittelun avulla hoitoja osaa 

herkemmin reagoida muutoksiin virtsan määrässä vuorokausi sekä tuntitasolla. 

Mitä korkeammaksi kreatiniini pitoisuus kasvaa ja virtsan eritys vähenee, sitä va-

kavammaksi munuaisvaurio muodostuu. Kolmas eli suurin luokka tarkoittaa mu-

nuaisissa jo vakavaa vauriota. Vaurio ilmenee kreatiniinin pitoisuuden kohoami-

sena kolminkertaiseksi normaaliarvoon verrattuna sekä virtsan erityksen estymi-

senä tai täytenä virtsaamattomuutena 12 tunnin aikana. (Munuaisvaurio. Akuutti. 

Käypä hoito –suositus. 2014.) 

 

Kreatiniini on lihasten oman kreatiinin hajoamistuote, joka kertoo munuaisten toi-

minnasta. Energia-aineenvaihdunnassa lihaksistossa on kreatiinifosfaattia ja 

kreatiinia, joista muodostuu kreatiniinia. Lihakset eivät voi käyttää kreatiniinia. Se 

poistuu verenkierron ja munuaisten kautta munuaisputkiin ja virtsaan. Jos kreati-

niinin pitoisuus nousee plasmassa, kertoo se munuaisten toiminnan häiriöstä. 

Miehillä kreatiniinia muodostuu enemmän, kuin naisilla. Lihaksikkailla miehillä 

kreatiniiniarvo voi olla suurempi, kuin viitearvoissa. (Eskelinen. 2016. Kreatiniini) 

 

Munuaisvaurion hoidossa munuaisia rasittavat lääkkeet tauotetaan, nestetasa-

painoa arvioidaan ja hypovolemia korjataan. Hoidossa huomioidaan munuaisten 

riittävä verenkierto, korjataan hyperglykemia sekä vältetään munuaisia rasittavia 

tarpeettomia kokeita, kuten varjoainekuvaukset. Hoidossa käytetään mieluusti 

balansoituja kristalloideja, koska kloridipitoisiin infuusionesteisiin liittyy hyperklo-

reemisen asidoosin riski. (Järvisalo & Vaara 2018.) 
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2.4 Potilaan kliininen tutkiminen ja nestehoidon periaatteet  

 

Nestetasapainon säätelymekanismi huolehtii solujen normaalista neste- ja elekt-

rolyyttitasapainosta, koostumuksesta sekä riittävästä veritilavuuden ylläpidosta 

kudosten hapensaannin varmistamiseksi. (Ångerman-Haasmaa 2013, s. 214.) 

Nestehoidon tavoitteena on mahdollistaa kudosten optimaalinen aineenvaih-

dunta ja solujen normaali toiminta. Nestetasapainoon liittyvä hoitotyö on haasta-

vaa ja sen toteutus vaatii moniammatillisen tiimin yhteistyötä. Hoitotiimiin kuulu-

vat lääkäri, sairaanhoitaja, bioanalyytikko, lähihoitaja, potilas, omaiset ja muut 

potilaan hoitoon osallistuva henkilökunta. Sairaanhoitaja toteuttaa nestehoidon 

lääkärin tekemän hoitosuunnitelman mukaisesti. Nestehoidon toteutukseen kuu-

luu voinnin seuranta, nestemenetyksien, nesteen saannin ja potilaan subjektiivis-

ten tuntemusten havainnointi ja tarkkailu, laboratoriotutkimusten seuranta sekä 

hoidon arviointi. (Rautava-Nurmi ym. 2010, 80.) 

 

Oikean nestetasapainon määrityksenä mitataan virtsan määrää, verenpainetta ja 

kudoseheyttä. Lisäksi tarkkaillaan hypovolemian aiheuttamia ongelmia. (Rakko-

lainen 2019, s. 20.) Nestetasapainohäiriön arviointi perustuu potilaan esitietoihin, 

lääkärin tekemään kliiniseen tutkimukseen, laboratorioarvoihin sekä potilaasta 

tehtyihin havaintoihin. Nestetasapainohäiriön hoitoon vaikuttaa, miten nesteiden 

menetys on tapahtunut.  (Rautava-Nurmi ym. 2010, 80–81.)  

 

Potilaan kliinisessä tutkimuksessa kiinnitetään huomio kapillaaritäyttöön, raajo-

jen lämpörajoihin, elintoimintoihin ja diureesiin. Esimerkiksi hypovolemiaan viittaa 

raajojen ääreisosien viileys, sykkeen nousu ja huonosti täyttyneet kaulalaskimot. 

Sydämen vajaatoimintaan viittaa viileät ja turvonneet raajat sekä kyljet, maksan 

suurentunut koko ja useimmiten pullottavat kaulalaskimot. Sydämen toimintaan 

ja täyttöpaineen selvittämiseen käytetään kajoavaa verenkierron valvontaa. Häi-

riötilan syyn ja vaikeusasteen selvittämisessä käytetään usein toistettavia labo-

ratoriotutkimuksia. (Ruokonen 2006, 132–133.) Statuksen arvioinnissa potilaan 

lämpörajat merkitään ylös, jotta niiden muutoksia pystytään tarkkailemaan hoidon 

aloituksen jälkeen. Perifeerisen verenkierron seuranta kertoo nestehoidon onnis-

tumisesta, jos raajojen lämpö on siirtynyt lähemmäs sormia ja varpaita. (Saari 

2016a.) 
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Esitietojen perustella voidaan arvioida nestetasapainohäiriön vaikeutta ja saada 

käsitys häiriön synnystä sekä kestosta (Ruokonen 2006, 132). Alla olevassa ku-

viossa (Kuvio 1) on havainnollistettu potilaan tilan arviointia ja anamneesia varten 

selvitettävät asiat. 

 

Kuvio 1: Anamneesia varten selvitettävät tiedot (Rautava-Nurmi ym. 2010, 83). 

 

Potilaan kliinisen tutkimisen lisäksi nestetilan määrittämisessä käytetään labora-

torioarvoja. Laboratoriokokeilla määritetään elektrolyyttitasapainon häiriöitä, sy-

dämen toimintahäiriöitä, punasolujen suureita, hemodiluution ja hemokonsent-

raatio arvoja sekä elimistön nesteiden osmolariteettia, happoemästasapainoa ja 

munuaisten toimintaa. (Ruokonen 2010, 133; Rautava-Nurmi ym. 2010, 80.) Tau-

lukossa (Taulukko 2) on kuvattu kolmen tärkeimmän elektrolyytin hypo- ja hyper-

tilojen päivystykselliset tutkimukset. Päivystykselliset tutkimukset sisältävät labo-

ratorioarvojen lisäksi EKG- seurannan ja Thorax-kuvantamisen. Vaikka lääkäri 

tekee määrityksen, mitä laboratorionäytteitä potilaalta otetaan, on hoitajan hyvä 

tietää pääperiaatteet, mitä tutkitaan. 
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Taulukko 2. Päivystykselliset tutkimukset. (Vaula, 2018b; Ukkola 2010a, 90; Uk-

kola 2010b, 93.) 

Elektrolyyttihäiriö Päivystykselliset tutkimukset 

Hyponatremia P-Na, P-K, P-Krea, U-Na, B-Gluk, 
P/U-Osmo 

Hypernatremia P-Na, P-K, O-Krea, U-Osmol, B-Gluk 

Hypokalemia EKG-löydös T-aallon madaltuminen, 
P-K, P-Na, P-Cl, P-Krea, happo-
emästasapaino, P-Ca-Ion, P-Mg 

Hyperkalemia EKG-löydös T-aallon korostuminen jo 
pienessä kaliumin nousussa, P-K, P-
Na, P-Krea, happo-emästasapaino 

Hypokalsemia P-Ca-Ion, P-krea, P-Na, P-K, P-
AFOS, P-Mg, fP-PTH, dU-Ca, S-D-25 
ja EKG. 

Hyperkalsemia P-Ca-Ion, P-Krea, P-Na, P-K, EKG, 
fP-PTH, dU-Ca, S-D-25, Thorax-, kallo 
ja käsikuvat mahdollisia. 

 

Laboratoriokokeilla ei kuitenkaan ole yhtä määrittäjää, jolla pystyttäisiin seuraa-

maan potilaan koko nestetasapainoa, niin solun sisällä kuin solun ulkonakin. Nes-

tetasapainon (NTP) mittaus on laajalti käytössä oleva nestetasapainon määrit-

täjä, joka mittaa keskeisimmät ionit plasmasta sekä kertoo munuaisten toimin-

nasta. NTP eli kreatiniinin, natriumin ja kaliumin mittauksilla saadaan määritettyä 

vain potilaan ekstrasellulaarinesteen koostumus. Mittaus ei kuitenkaan kerro so-

lunsisäisen nesteen tilasta, vaan sitä arvioidaan plasman ionipitoisuuden kautta. 

Koska intrasellulaarinestettä ei pystytä tarkastelemaan kuin epäsuorasti, kuuluu 

nestetasapainon määrittämiseen laboratoriokokeiden ohella aina potilaan kliini-

nen tutkiminen ja tilan arvio. (Helin 2016, 102.)  

 

 

2.5 Hoidon vaikutuksen arviointi ja nestebalanssin seuranta 

 

Sairaanhoitajan tehtävä nestehoidon toteutumisen arvioinnissa ja tarkkailussa, 

on seurata potilaan yleisvointia ja vastetta hoidolle. Potilasta tarkkailtaessa seu-

rataan hengitystä, tajunnan tasoa, verenkiertoa, lämpöä ja hikoilua.  Myös kaula-

laskimoiden tonus ja ihon kimmoisuus kertoo nestehukasta tai nesteen kertymi-

sestä. Vartalon turvotukset, paino ja yleisoireet, kuten kipu sekä laboratoriotutki-

mukset ovat oleellinen osa hoidon arviointia. Myös potilaan subjektiiviset 
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tuntemukset, kuten tukala olo on huomioitava. Kasvojen ilmeet, silmien ja suun 

kuivuminen ja janon tunne kertoo liian vähästä nesteytyksestä. Esimerkiksi her-

moston herkkyys ärsykkeille on seurausta elektrolyyttitasapainonhäiriöistä. Sai-

raanhoitajan vastuulla on ilmoittaa tarkkailussa havaitsemistaan muutoksista päi-

vystävälle tai hoitavalle lääkärille, jotta tarkoituksenmukainen nestehoito saadaan 

toteutettua. (Rautava-Nurmi ym. 2010, 83–85.) 

 

Nestetasapainon seurannassa on myös oleellista seurata nesteiden balanssia eli 

miten paljon nesteitä potilas saa elimistöönsä ja erityksen määrä. Saako juotua 

vai juoko liikaa, muutokset painossa, turvotukset, perussairaudet sekä potilaan 

lääkitys vaikuttavat nesteen kertymiseen. Erityisesti infuusiona annetut nesteet, 

enteraalisesti nautittu, juokseva ruoka ja juoma merkitään ylös. Lisäksi kaikki 

erite mikä poistuu virtsakatetrista ja oksennuksen mukana, verenvuotona sekä 

mahdollisesta nenämahaletkusta ja dreenistä lasketaan yhteen ja vähennetään 

potilaalle annetuista nesteistä. Myös potilaan perushaihtumien otetaan huomi-

oon. Näin saadaan laskettua balanssi. Balanssin tarkoitus on kertoa, onko nes-

teiden saanti positiivista vai negatiivista. Balanssin perusteella voidaan muuttaa 

potilaan nestehoitosuunnitelmaa. (Saari 2016b.)  

 

Normaali nesteiden haihtuminen määrillään olevan noin 15 ml kilogrammaa koh-

den vuorokaudessa. Pelkästään munuaisten kautta virtsan mukana nesteitä pois-

tuu vuorokauden aikana puolestatoista litrasta kahteen litraan. Myös kuume lisää 

nesteiden menetystä ja nostaa nesteytyksen tarvetta jokaiselta yli 37 asteen ylit-

tävältä asteelta noin 2 ml/kg kohden. Voimakas hikoilu ilman fyysistä rasitusta, 

ripuli ja verivolyymin muutokset ovat nesteen menetyksestä aiheutuvia oireita. 

(Rautava-Nurmi ym. 2010, 225.) Myös potilaan painon seuranta toimii kertyneen 

nesteen määrittäjä. Kahdeksan prosentin lasku potilaan painossa kertoo vaike-

asta nestevajauksesta. Vastaavasti jos paino nousee nopeasti, kertoo se vaike-

asta ylinesteytys tilasta. (Rautava-Nurmi ym. 2010, 52–55; Ruokonen 2010, 84–

85). 

 

Keuhkoihinkin kertynyttä nestettä kutsutaan keuhkoödeemaksi. Keuhkoödeema 

ilmenee havaittavana oireena ja potilaan subjektiivisena tuntemuksena. Oireita 

ovat hengenahdistus, hengitysfrekvenssin tihentymä, levottomuus, kuiva yskä, 
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kylmähikisyys, harmaankalpeus ja tuskainen olo. Niukka virtsaamistarve ja nilk-

katurvotukset ovat merkki vaiheittain kehittyneestä keuhkoödeemasta. Liian vä-

häiseen nestetasapainoon kehon merkkinä on asetoninen hengitys, viileä ääreis-

verenkierto, niukka virtsaisuus ja sekavuus. (Rautava-Nurmi, Sjövall, Vaula, Vuo-

risalo & Westergård 2010, 52–55; Ruokonen 2010, 80.) 

 

Nesteenpoistoa käytetään, kun nestelasti kasvaa liian suureksi. Kovassa neste-

lastissa olevilla potilailla ilmenee hengenahdistusta ja turvotuksia, etenkin raa-

joissa. Nesteenpoistolääkkeenä käytetään yleensä Furosemidia ja kriittisissä ta-

pauksissa Mannitolia. (Rautava-Nurmi ym. 2010, 52–55; Ruokonen 2010, 66–

68.) Nestehoidon toteuttaminen edellyttää jatkuvaa hoitovasteen arviointia sekä 

potilaan tilan seurantaa. Tarvittaessa hoitosuunnitelmaan tehdään muutoksia. 

(Ångerman-Haasmaa 2013, 219). 

 

 

 

3 NESTELIUOKSET 

 

 

3.1 Nesteliuosten käyttö 

 

Nestehoidon toteutuksessa on huomioitava valmisteet, joita nestehoidossa käy-

tetään. Esimerkiksi vuototilanteessa on huolehdittava riittävän hemoglobiinipitoi-

suuden säilymisestä ja huomioitava verivalmisteiden käyttö nestehoidon lisänä. 

Massiivisten vuotojen yhteydessä täytyy pohtia myös plasman hyytymistekijöiden 

korvaamista. (Saari 2016b.)  

 

Laskimonsisäisen nestehoidon toteutuksessa aseptinen toiminta hoidon alusta 

loppuun on nestehoidon onnistumisen perusta. Aseptiikalla pyritään ehkäise-

mään potilaan verisuonikanyyli-infektiota ja sepsistä. Keskuslaskimo- ja keuhko-

valtimokatetrointi on steriili toimenpide, jonka suorittaa lääkäri. (Rautava-Nurmi 

ym. 2010, 91.) Tilanteesta riippuen tiputettavat nesteet annetaan ääreislaskimoi-

hin, keskuslaskimoon tai keuhkovaltimoon asetetun kanyylien kautta. 
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Perifeeriseen laskimokanyyliin voidaan antaa pieniä määriä nesteitä. Joissakin 

erityisen vaikeissa häiriöissä, joissa joudutaan antamaan suuria nestemääriä no-

peasti tai konsentroituja liuoksia, käytetään sentraalista katetria. Keskuslaskimo-

katetrin avulla voidaan lisäksi seurata keskuslaskimoveren happisaturaatiota ja 

mitata keskuslaskimopainetta. (Ruokonen 2006, 134; Rautava-Nurmi ym. 2010, 

29.) 

 

Nestehoidossa käytetään kolmea erityyppistä nestettä. Ne jaetaan perus/ylläpito-

, korvaus- ja ravitsemusnesteisiin. Niiden pääperiaatteena on neste- ja elektro-

lyyttitasapainon ylläpitäminen sekä verivolyymin säilyttäminen. (Rautava-Nurmi 

ym. 2010, 52–55; Ruokonen 2010, 66.) Nestehoidossa käytettävät elektrolyyttejä 

sisältävät nesteet eli kirkkaat kristalloidit, ovat elimistön oman koostumuksen kal-

taisia, veteen pohjautuvia, elektrolyytti- tai glukoosiliuoksia. Kristalloidit voivat olla 

myös näiden yhdistelmiä.  Korvaavien nesteiden valinta riippuu mitä elektrolyyt-

tejä pyritään korvaamaan sekä miten paljon nestettä on menetetty. Runsaan nes-

temäärän menetykseen voidaan käyttää Natriumkloridi tai Ringerpohjaisia kris-

talloidiliuoksia. NaCl- liuokset ovat hypo-, iso- tai hypertonisia natriumin suhteen. 

Hypotonisiin NaCl-liuoksiin voidaan tarvittaessa lisätä muita elektrolyyttejä, kuten 

kaliumia ja magnesiumia.  (Tenhunen 2010, 171–172.) 

 

 

3.2 Perus- ja ylläpito nesteet 

 

Ylläpitonesteiden tavoite on turvata normaali elektrolyyttien tasapaino pienillä an-

noksilla. Jos nestehoito on väliaikaista, eli alle 3 vuorokautta kestävää, riittää nes-

tehoidoksi elektrolyyttien, kuten natriumin ja kaliumin sekä glukoosin tarpeen ba-

lansointi. Glukoosin merkitys nestehoidossa on punasolujen toiminnan ylläpitä-

minen, jotta hapenkuljetus elimistössä ei muutu. Myös aivojen toiminta turvataan 

glukoosilla. Jos potilaan nestemenetys on suuri, annetaan isotonisia liuoksia ku-

ten Ringeriä. Ringer vastaa elektrolyyttikoostumukseltaan ja pH arvoltaan enem-

män elimistön omaa solunulkoista nestettä kuin fysiologinen keittosuola, Natrium-

kloridi- NaCl. Ringer ei sisällä glukoosia ja sitä käytetään nestehukasta kärsiville 

potilaille tai nestevolyymin lyhytaikaiseen korvaamiseen. Näillä valmisteilla voi-

daan toteuttaa koko perusnestehoito, jos päivittäinen glukoosin ja elektrolyyttien 
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suositeltu saanti täyttyy vuorokaudessa. (Annila 2010; Tenhunen 2010, 171–172; 

Pharmaca Fennica 2018.) 

 

Yleisesti perusnestehoidosta käytetään hypotonisia liuoksia eli liuoksi, joiden nat-

riumpitoisuus on pienempi kuin solunulkoisessa nesteessä. Hypotonisissa liuok-

sissa natriumpitoisuus on noin 20 % solunulkoisen nesteen natriumpitoisuudesta, 

kuten esimerkiksi 0,3 % NaCl-liuos. Hypotonisilla liuoksilla pyritään nesteyttä-

mään potilasta tarkoituksena saada plasmasta nestettä myös solunsisäiseen ti-

laan. Hypotonisia nesteitä käytetään esimerkiksi vatsataudin tai kuumeen vuoksi 

kuivumisesta kärsivän potilaan hoidossa. Kun plasmaan laitetaan liuosta, jonka 

natriumpitoisuus on pienempi kuin itse plasman pitoisuus pyrkii neste solujen si-

sään. Se ei myöskään aiheuta turvotusta kudoksissa. Tätä soluihin kulkeutumista 

kutsutaan osmoosiksi. Osmoosissa neste kulkeutuu laimeammasta pitoisuu-

desta väkevämpään. Hypotonisia nesteitä käytetään pääsääntöisesti lievissä 

nestevajauksissa perustarpeiden tyydytykseen. (Rautava-Nurmi ym. 2010, 52–

55; Ruokonen 2010, 66; Annila 2010.) 

 

 

3.3 Korvausnesteet 

 

Kun korvausnestettä annetaan, potilaalle valitaan liuos, joka on isotonista eli an-

netun nesteen natriumpitoisuus on sama kuin solunulkoisessa nesteessä. Käy-

tännössä tämä tarkoittaa, ettei plasman natriumpitoisuus muutu, kun elimistöön 

tiputetaan isotonisia nesteitä. Esimerkiksi verivolyymin laskiessa ja plasman nes-

temäärän vähentyessä isotonisilla nesteillä palautetaan plasmaan normaalitila.  

(Annila 2010.) 

 

Korvausnesteitä ovat iso- ja hypertoniset liuokset, kuten Ringer, natriumkloridi- 

NaCl 0,9 % sekä kolloidiliuokset. Isotoninen liuos tarkoittaa, että liuoksen pitoi-

suus vastaa solun ulkoisen nesteen pitoisuutta. Isotonisia liuoksia käytetään 

muun muassa hypovolemian hoidossa, kun veren tilavuus on pienentynyt sekä 

shokkipotilailla. Runsaiden verenvuotojen korjauksessa käytetään hypertonisia 

eli natriumia paljon sisältäviä liuoksia.  Runsaassa verenvuodossa elimistö me-

nettää suoloja kuten natriumia. Suolojen vajauksesta johtuen solunulkoisen 
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nesteen väkevyys laskee ja neste siirtyy solun sisälle. Suoloja voidaan menettää 

ripulin, hikoilun ja oksennuksen seurauksena. (Rautava-Nurmi ym. 2010, 52–55; 

Ruokonen 2010, 66–67.) 

 

Hypertoninen neste vetää nestettä solusta plasmaan, koska hypertoninen neste 

nostaa plasman natriumpitoisuutta tehden siitä väkevämpää. Tästä johtuen on 

seurattava natrium pitoisuuksia tarkasti minimoiden haitta- ja sivuvaikutukset. Hy-

pertonisten nesteiden vaikutus on nopea, mutta lyhytkestoinen. Liian suuret an-

nokset hypertonista nestettä altistavat aivopaineen nousulle, hypernatremialle 

sekä turvotuksille, jossa neste kertyy kudoksiin. (Rautava-Nurmi ym. 2010, 52–

55; Ruokonen 2010, 66–68.) Hypertoniset liuokset voivat nostaa verenpainetta, 

kun tilavuus plasmassa kasvaa solun sisältä tulevan nesteen vuoksi. Myös sydä-

men minuuttivirtaus lisääntyy. Tämä kuitenkin parantaa raajoihin menevää ve-

renkiertoa eli periferistä verenkiertoa. (Järvelä 2010, 180.) 

 

Hypertonisten liuosten ongelma on hoidon haittavaikutukset. Potilaat usein tun-

tevat polttavaa kipua kanyylin ympäristössä, jos infuusiopaikkana käytetään pe-

riferiaa kuten käsien suonia. Sentraaliseen eli keskuslaskimokanyyliin tiputettu 

hypertoninen liuos aiheuttaa usein ohimenevää päänsärkyä. Muita ongelmia on 

liiallisen kloorin aiheuttama asidoosi sekä vähäisestä kalium pitoisuudesta johtu-

vat sydämen rytmihäiriöt. (Järvelä 2010, 181.) 

 

Plasman korvikkeet eli kolloidiliuokset annetaan potilaalle plasman tilavuuden ja 

verenkierron takaamiseksi. Niillä on tarkoitus korvata albumiinin puutos. Plasma-

korvikkeiden antamisessa on huomioitava allergisten reaktioiden mahdollisuus. 

Plasmakorvikkeita ovat gelatiini, dekstraani ja hydroksietyyli-tärkkelys. (Rautava-

Nurmi ym. 2010, 52–55; Ruokonen 2010, 66–68.) Albumiini ja jäädytetty plasma 

nostavat onkoottista painetta, joka on sama kuin kolloidiosmoottinen paine. Se 

auttaa pitämään yllä intravaskulaarista painetta. (Rakkolainen 2019, 20.) 

 

Ringer liuoksen natriumpitoisuus on 131–140 mmol/l, joka vastaa siis natriumin 

normaaliarvoa eli se on isotoninen. Ringerin käyttö kohdistuu elektrolyyttitasapai-

non ja happo-emästasapainon häiriöiden tasaamisen. Joissain valmisteissa saat-

taa olla valmistajasta riippuen pieniä eroja natriumin määrän suhteen. (Annala 
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2010.) Ringer nesteisiin on lisätty muitakin elektrolyyttejä natriumin rinnalle ja sitä 

on myös puskuroitu asetaatilla tai laktaatilla. Yleisesti käytettävät Ringer liuokset 

ovat asetaattipohjaisia. Asetaatti ja laktaatti metabolisoituvat eri tavalla elimis-

tössä, joka tulee ottaa huomioon liuosta valitessa. Potilaan perussairaudet voivat 

vaikuttaa puskuriaineen poistumiseen. Laktaattipitoisten Ringer liuosten metabo-

lia tapahtuu maksassa ja munuaisissa. Jos näiden elinten kudosten toimivuus on 

heikentynyt, estää se myös puskuriaineen metabolian. Asetaatti on suotuisampi 

puskuriaine sen metabolian tapahtuessa kaikissa soluissa. (Alahuhta, S., Ala-

Kokko, T., Kiviluoma, K., Perttilä, J., Ruokonen, E. & Silfvast, T. 2010, 171–172.)  

 

 

 

4 PARENTERAALINEN RAVITSEMUS 

 

 

4.1 Ravitsemushoidon periaatteet 

 

Neste- ja ravitsemushoidon toteutuksessa pyritään aina pääsääntöisesti suun 

kautta annettavaan eli enteraaliseen hoitomuotoon. Ruuansulatuskanavaan an-

nettu ravitsemus sekä nesteytys ylläpitää suolen normaalia toimintaa ja ehkäisee 

infektioita kuten verenmyrkytyksien syntyä. Parenteraalinen eli suonensisäinen 

nestehoito aloitetaan, kun ruuansulatuskanavan kautta annettu neste ei riitä kor-

vaamaan menetettyjen nesteiden määrää ja elektrolyyttitasapainoa. Ravitsemus-

hoitoa ei aloiteta välittömästi nestehoidon rinnalle, jos potilaan yleisravitsemus on 

ennen nestehoidon aloitusta ollut normaali. Suonensisäiseen ravitsemukseen 

siirrytään muun nestehoidon lisäksi vähitellen, lisäten ravintoaineita kuten hiili-

hydraatteja, proteiinia ja rasvoja. (Jalanko 2016; Rautava-Nurmi ym. 2010, 214, 

224, 297; Druml, Ballmer, Druml, Oehmichen, Shenkin, Singer, Soeters, Wei-

mann & Bischoff 2016, 1-2.) 

 

Parenteraalisen ravitsemushoidon toteutuksessa tavoitteena on ehkäistä poti-

laan omien kudosten käyttöä energianlähteenä sekä korvaamaan perustarpeet 

kalorien ja proteiinien osalta (Rautava-Nurmi ym. 2010, 224–225). 
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Parenteraalinen ravitsemus aloitetaan suositusten mukaan kolme vuorokautta 

nestehoidon aloituksesta.  Hoidon aloitus on kuitenkin aina yksilöllistä, mihin vai-

kuttaa potilaan yleistila ja aineenvaihdunta. Ravitsemus turvataan joko nenäma-

haletkulla, suonensisäisesti tai yhdistämällä enteraalista ja parenteraalista ravit-

semusta. (Lewis, Schofield-Robinson, Alderson & Smith 2018, 1–2.)  

 

Jos enteraalisessa ravitsemuksessa on vasta-aiheita, jotka rajoittavat esimerkiksi 

nenämahaletkun käyttöä, siirrytään heti suonensisäiseen ravitsemukseen. Alira-

vituilla potilailla parenteraalinen ravitsemus voidaan aloittaa jo aiemmin kuin kol-

men vuorokauden viiveellä.  Vasta-aiheilla tarkoitetaan tässä tapauksessa muu-

toksia huonompaan potilaan tilassa, joka on aiheutunut tai aiheutuisi enteraali-

sesta ravitsemuksesta. Tällaisia tilanteita voivat olla potilaan kontrolloimaton hy-

poksemia, shokki, asidoosi tai esimerkiksi suoliston verenkiertohäiriö. (Singer 

ym. 2019, 55–56.) 

 

Ravitsemushoidolla pyritään ensimmäisinä päivinä korvaamaan puolet potilaan 

energian ja proteiinien tarpeesta. Ravintoaineiden määrää nostetaan kahden- 

neljän vuorokauden kuluttua hoidon aloituksesta.  (Perttilä & Suojaranta-Ylinen 

2010a, 260–261.) Ravitsemushoidon on katsottu olevan tärkeässä asemassa po-

tilaan paranemista, jos se aloitetaan jo 48 tunnin kuluessa potilaan nestehoidon 

aloituksesta. Tutkimuksia myöhemmin kuin kolme vuorokautta nestehoidon aloi-

tuksesta aloitetusta ravitsemushoidosta ei ole tehty, koska hoidon viivyttäminen 

ei olisi eettisesti oikein. (Fuentes, Padilla, Martínez, Vernooij, Urrútia, Roqué i 

Figuls, Bonfill Cosp 2019, 3.) 

 

Proteiinien ja kalorien anto aloitetaan pienillä määrillä ja nostetaan vähitellen ta-

voitearvon saavuttamiseksi. Hitaalla aloituksella pyritään välttämään potilaan yli-

ravitsemusta. Täydellä teholla annetun parenteraalisen ravitsemuksen on kat-

sottu olevan riittävä, kun se kattaa 70 % potilaan energiantarpeesta. (Singer ym. 

2019, 55–56.) Liuoksen määrä ja ravintosisältö arvioidaan aina potilaskohtaisesti. 

Potilaan vointia seurataan tiiviisti hoidon aloituksen aikana. (Perttilä & Suoja-

ranta-Ylinen 2010a, 260–261.) 
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4.2 Ravitsemusliuokset 

 

Ravitsemushoidon toteutuksessa käytetään monikammiopusseja. Ravintoliuok-

set voivat sisältää jopa 40 eri komponenttia kuten vettä, hiilihydraatteja, rasvoja, 

elektrolyyttejä ja glutamiinia. Makroravinteet- proteiinit, hiilihydraatit ja rasvat voi-

daan antaa omina yksikköinään tai kaikki samasta monikammiopussista. Jos liu-

osyksiköt annetaan potilaalle yksittäin pakatuista pusseista, tulee jokaisella liu-

oksella olla oma suonensisäinen reitti. Ylimääräisellä kanyloinnilla on kuitenkin 

enemmän haittaa kuin hyötyä, koska se lisää riskiä hoitovirheille sekä metaboli-

sille komplikaatioille. (Singer ym. 2009, 390.)  

 

Parenteraalinen ravitsemus ei sisällä mikroravinteita kuten vitamiineja ja hivenai-

neita. Niiden lisäys liuospusseihin tapahtuu valmiina, erillisinä tiivisteinä käyttöön-

oton yhteydessä. Mikroravinteet eivät säily sakkaamattomina nesteessä pitkiä ai-

koja ja siksi ne lisätään erikseen ravintoliuokseen, ettei seoksen koostumus 

muutu. Lisäys tehdään aina lääkärin ohjeen mukaan. Vaikka mikroravinteita ei 

automaattisesti liuoksista löydy ovat ne oleellinen osa ravitsemusta. Elimistö tar-

vitsee vitamiineja ja hivenaineita. Mikroravinteet ovat oleellinen osa hiilihydraat-

tien, proteiinien ja rasvojen metaboliassa, elimistön immuunipuolustuksessa, en-

dokrinologiassa, DNA synteesissä sekä solujen rakennusaineena. (Singer ym. 

2019, 65.) Tärkeimpiä hivenaineita eli mikroravinteita on sinkki, kupari, rauta, jodi, 

fluori, kromi, molybdeeni ja seleeni (Rautava-Nurmi ym. 2010, 229). 

 

Monikammiopusseissa on valmistajasta riippuen, valmiina tarvittavat ravintoai-

neiden pääkomponentit eli aminohapot, hiilihydraatit ja rasvat. Poikkeuksena on 

kaksikammiopussi, jossa ei ole rasvoja valmiina, vaan ne annetaan potilaalle 

erikseen omana infuusiona. Kammiopussien valmistelussa tulee kiinnittää huo-

lellisuutta pussien käsittelyyn. Kammiopusseissa ravinteet ovat omissa lokerois-

saan. Ne sekoitetaan keskenään ennen letkuihin liittämistä. Kammiopussien vä-

liseinä rikotaan kevyesti painamalla, jotta saadaan ravintoaineet sekoittumaan. 

Paine avaa kammioiden välissä olevan sauman, ja ravinteet pääsevät kosketuk-

siin toistensa kanssa. Monikammiopusseja, jotka sisältävät rasvoja ei tule ravis-

taa voimakkaasti vaan käännellä puolelta toiselle, ettei rasvaliuos paakkuunnu. 

Ravitsemusliuoksiin lisäyksiä tehdessä tulee noudattaa huolellisesti valmistajan 
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ohjeistusta, ettei seos muutu käyttökelvottomaksi. Kammiopusseihin tai muihin 

ravitsemusliuoksiin ei koskaan lisätä lääkeaineita. (Perttilä & Suojaranta-Ylinen 

2010a, 260–261; Rautava-Nurmi ym. 2010, 230.)  

 

Keskimääräinen energiantarve vaihtelee suuresti potilaan tilan ja sairauden mää-

rittämänä. Perustarve on noin 30 kcal/kg/vrk, jolla turvataan elimistön käyttämä 

energiantarve aineenvaihduntaan. (Perttilä & Suojaranta-Ylinen 2010b, 255–

256.) Solut tarvitsevat ravintoaineita, jotta entsyymit toimivat normaalisti ja ylläpi-

tävät tasapainoa elimistössä. Sairailla potilailla hengityksen ja verenkierron häi-

riöt aiheuttavat puutoksia myös ravintoaineiden kuljetuksessa elimistöön. Jos eli-

mistö ei saa ravinnosta riittävää energiaa, siirtyy energian otto omiin kudoksiin, 

kuten rasvakudokseen ja lihaksiin. (Laurila 2010, 41–42.) 

  

Hiilihydraatit ovat solujen pääsääntöinen energianlähde. Parenteraalisesti hiili-

hydraattia annetaan glukoosin muodossa. Vakavat traumat lisäävät stressiä ja 

nostavat verensokerin määrää aiheuttaen hyperglykemiaa. Siksi parenteraali-

seen hiilihydraattien määrään suositellaan minimiannosta, jonka suositus on 150 

g/vrk. Minimiannoksen on laskettu turvaavan aivojen tarvitsema osuus hiilihyd-

raateista, joka on 100–120 g/vrk. Kanyylin paikkaa valitessa tulee huomioida, että 

perifeeristä eli ääreislaskimoon laitettua antoreittiä voidaan käyttää vain alle 10 

prosenttia glukoosia sisältävissä ravitsemusliuoksissa. Jos määrä ylittyy, tulee 

antoreitiksi valita keskuslaskimo ja sentraalinen kanyyli. (Laurila 2010, 41–45; 

Perttilä, J. & Suojaranta-Ylinen 2010a, 258; Singer ym. 2019, 62.) Aikuisten päi-

vittäinen ravintosuositus makroravinteista on kuvattu alla olevassa taulukossa 

(Taulukko 4). 
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Taulukko 4. Ravintosuositukset makroravinteiden määrästä aikuisella, vuorokau-

dessa. (Perttilä & Suojaranta-Ylinen 2010a, 259–260; Singer ym. 2019, 61–63.) 

RAVINTOAINE SUOSITELTU MÄÄRÄ 

Glukoosi 100-150g/vrk (5mg/kg/vrk) 

Rasvat 1g-1,5g/kg/vrk Max. 2g/kg/vrk  

Aminohappi/proteiini 1,2-1,5g/kg/vrk max. 2g/kg/vrk Ras-
voissa yksilöllinen toleranssi  

Glutamiini 0,2-0,3g/kg/vrk. Aikuisella noin 20-
35g/vrk 

 
Glutamiinin annossa poikkeuksena on esimerkiksi palovammasta kärsivä potilas. 

Jos kehosta yli viidesosa on palanut, nousee glutamiinin tarve 0,3–0,5 g/kg/vrk. 

Glutamiinin antoa ei kuitenkaan suositella maksan ja munuaisten vajaatoimin-

nasta kärsiville. (Singer ym. 2019, 63.)  

 

 

4.3 Ravitsemushoidon toteutus, potilaan seuranta ja erityishuomiot  

 

Sairaalahoidossa olevat potilaat ovat komplikaatioiden lisäksi usein myös vaa-

rassa vajaaravitsemukselle. Syinä heikkoon ravitsemukseen voi olla trauman jäl-

keinen stressi, ruokahaluttomuus tai lääkityksestä johtuvat pahoinvointi sekä ok-

sentelu. Tehohoidossa potilaan ruokailuun tulee usein keskeytyksiä toimenpi-

teistä tai tajuttomuudesta johtuen, mikä kasvattaa osaltaan vajaaravitsemuksen 

riskiä. (Lewis, Schofield-Robinson, Alderson & Smith 2018, 1–2.)  

 

Vajaaravitsemus edistää potilaan yleiskunnon heikkenemistä, minkä seurauk-

sena haavojen paraneminen hidastuu, lihasvoima katoaa ja hengitys muuttuu 

työläämmäksi. Esimerkiksi syöpäpotilaat ovat usein jo sairaalaan tullessa alira-

vittuja, kun taas sairaalassa alkanut vajaaravitsemus on suurinta monivammapo-

tilailla, joiden energiankulutus voi traumasta johtuen kasvaa jopa puolella. (Pert-

tilä & Suojaranta-Ylinen 2010b, 255–256.) 

 

Vajaaravitsemus yhdistetään lisääntyneeseen kuolemanriskiin kriittisesti sairailla 

potilailla sekä alttiuteen saada infektioiden jälkeisiä komplikaatioita. Tutkimusten 

mukaan suun kautta otettu ravinto ylläpitää suoliston normaalia toimintaa ja no-

peuttaa potilaan paranemista. Kuitenkaan kriittisesti sairas potilas ei aina siedä 
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enteraalista ravitsemusta. Syöminen voi aiheuttaa oksentelua ja pahoinvointia 

mikä altistaa osaltaan aspiraatiosta johtuvalle keuhkokuumeelle ja muille infekti-

oille. (Lewis ym. 2018, 9.)  

 

Ravitsemushoidon aloitukseen kuuluu potilaan painon seuranta ja punnitus. Pel-

kän painon mukaan tapahtuva ravitsemustilan arviointi ei kuitenkaan ole luotet-

tavaa, jos potilaalla on esimerkiksi askitesnestettä vastaontelossa, ripulointia tai 

rajua oksentelua. Painon epäluotettavuudesta johtuen hoidon aloituksen tukena 

toimii laboratoriokokeet. Laboratoriokokeilla seurataan samoja arvoja kuin neste-

tasapainon seurannassa eli elektrolyyttejä, verenkuvaa ja albumiinin määrää. 

(Rautava-Nurmi ym. 2010, 226–227.)  

  

Ravitsemushoito toteutetaan laskimonsisäisesti joko sentraalisen tai perifeerisen 

kanyylin kautta. Tutkimusten mukaan suonensisäinen ravitsemus voi lisätä riskiä 

komplikaatioille ja infektioille. Suonensisäisen ravitsemuksen haittoja on myös 

sen jatkuva annostelu, koska ravitsemushoitoa ei keskeytetä esimerkiksi tutki-

musten ajaksi. Jatkuvan ravitsemuksen haittana on potilaille aiheutunut yliravit-

semus ja hyperglykemia eli verensokerin liiallinen nousu. Parenteraalisen ravit-

semushoidon rinnalla tuleekin seurata potilaan verensokeriarvoja säännöllisesti, 

koska liiallinen hiilihydraattien anto voi nostaa glukoosin arvon yli viiterajojen. (Le-

wis ym. 2018, 9; Singer ym. 2009, 392.) 

 

Keskuslaskimo eli sentraaliseen kanyyliin tiputettu ravitsemusliuos mahdollistaa 

liuoksen suuren osmolaliteetin, jolla pystytään kattamaan kokonaan potilaan tar-

vitsema ravitsemus.  Periferiseen suoneen tiputetun liuoksen osmolaliteetin tulee 

olla pienempi kuin keskuslaskimokanyyliin annettava ravitsemus, enintään 850 

mmol/l. Suuri osmolaliteetti liuoksessa ärsyttää periferisiä suonia. Periferiseen 

laskimokanyyliin sopii enemmänkin ruuan lisäravitsemus, joilla pyritään tasaa-

maan potilaan energiavaje. Jos todetaan, ettei periferiseen kanyyliin annettu ra-

vitsemus ole energiatavoitteita vastaavasti, tulee antoreitti vaihtaa sentraaliseen. 

(Singer ym. 2009, 389.) 

 

Sentraalisessa kanyloinnissa käytetään suuria laskimoita kuten ylempää kaula-

laskimoa tai solislaskimoa. Keskuslaskimoiden kanyloinnissa on aina kuitenkin 
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komplikaatioiden riski ja ravitsemushoidon toteutusta suositellaankin aloitettavan 

periferiseen laskimoon, jotta vältyttäisiin ylimääräiseltä keskuslaskimoiden 

kanyloinnilta. Keskuslaskimokatetrin aiheuttamat komplikaatiot voivat olla poti-

laalle henkeä uhkaavia. Kuplien muodostuminen katetriin eli ilmaembolia, katet-

rista johtuvat infektiot tai tukkeuma ovat yleisiä aiheutuneita komplikaatioita. Kes-

kuslaskimokatetriin joudutaan kuitenkin siirtymään, jos potilaalle annettujen ra-

vinteiden määrä on suuri tai jatkuvaa. Periferinen laskimokanyyli asetetaan 

yleensä kämmeneen tai kyynärvarteen. Periferian suonten koko on pienempi kuin 

keskuslaskimoiden, eikä niiden sietokyky tai veren virtaus ei ole yhtä suurta.  

(Singer ym. 2009, 389; Rautava-Nurmi ym. 2010, 227.) 

 

Enteraalisella ja parenteraalisella ravitsemusmuodoilla on omat ongelmansa ja 

haitat. Potilaan kuolemaan vaikuttavat tekijät kohdistuvat kuitenkin enemmän po-

tilaan terveydentilaan ja muihin sairaalassaolon syihin kuin toteutettavan ravitse-

mushoidon komplikaatioihin. (Lewis ym. 2018, 3.)  
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5 ELEKTROLYYTTIHÄIRIÖT JA NIIDEN FYSIOLOGISET VAIKUTUKSET 

 

 

5.1 Elektrolyyttien viitearvot 

 

Nestetasapainossa tapahtuvat häiriöt ilmenevät elimistössä elektrolyyttien eli 

magnesiumin, natriumin, kaliumin, fosforin ja kalsiumin määrien vaihteluina sekä 

veritilavuuden volyymin vajauksena.  Jos elimistössä nesteen määrä muuttuu, 

yltävät vaikutukset elektrolyyttihäiriön lisäksi sydämen toimintaan, elimistön hap-

pamuuden säätelyyn sekä veren määrään. Ennen nestehoidon aloitusta tulee 

selvittää mistä potilaan nestevajaus johtuu. Kliiniset tutkimukset kuten lämmön 

seuranta verenmyrkytyksen varalta sekä laboratoriokokeet tukevat toisiaan nes-

tevajauksen selvittämisessä. Nestehäiriöt vaikuttavat myös sydämen ja munuais-

ten toimintaan, joten niiden tarkkailu kuuluu osaksi hoitoa. (Rautava-Nurmi ym. 

2010, 52–55; Ruokonen 2010, 132–133.) 

 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSLAB valikoitui lähteeksi elektro-

lyyttien viitearvoille, koska opinnäytetyö on suunnattu Diakonia-ammattikorkea-

koulun Helsingin kampukselle. HUS vastaa omien kunnallisten toimipisteidensä 

lisäksi erikoissairaanhoidossa myös Helsingin kaupungin tarjoamista laborato-

riopalveluista (Helsingin kaupunki. Sosiaali- ja terveyspalvelut). Viitearvoissa kä-

sitellään ainoastaan aikuisten, yli 18-vuotiaiden optimaalisia viitearvoja terveellä 

henkilöllä. Joissain arvoissa on eriteltynä naiset ja miehet sukupuolen mukana 

tuomien eroavaisuuksien takia. 

 

Muutkin laboratoriot kuin HUSLAB saattavat käyttää samoja viitearvoja. Kuitenkin 

poikkeavuuksia viitearvoissa voi esiintyä laboratoriokohtaisten, toisistaan poik-

keavien tutkimustapojen seurauksena. (Eskelinen 2016.) 

 

 

5.2 Verivolyymi ja albumiini 

 

Ylinesteytystilassa eli hypervolemiassa potilaalla ilmenee turvotuksia, jotka voivat 

johtua liiallisesta nesteytyksestä, albumiinin vähyydestä, anafylaksiasta tai 
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nälkiintymisestä. Muita mahdollisia aiheuttajia ovat munuaisten- ja sydämen va-

jaatoiminta sekä muut perussairaudet. Nesteen kertyminen ja kudosten turvotus 

siirtyy potilaan asennosta johtuvan painovoimavaikutuksen mukaisesti. Kävele-

vällä turvotus näkyy jaloissa, kun taas vuodepotilaalla turvotus jakaantuu ke-

hossa tasaisemmin raajoihin, kasvoihin ja vatsan seutuun. (Rautava-Nurmi ym. 

2010, 52–55; Ruokonen 2010, 80.) 

 

Albumiini on maksan tuottama proteiini, joka ylläpitää verisuoniston sisäpuolista 

ja soluvälinesteen kolloidiosmoottista tasapainoa. Suurten verenvuotojen yhtey-

dessä albumiinin menetys on suurta ja vesi siirtyy verisuonista kudoksiin. (Rau-

tava-Nurmi ym. 2010, 52–55; Ruokonen 2010, 66–67.) Negatiivisesti varautunut 

albumiini vetää puoleensa natriumioneja soluvälitilasta. Natrium sitoo vettä eli 

kun natrium siirtyy albumiinin perässä plasmaan, seuraa vesi mukana. Tätä kut-

sutaan kolloidiosmoottiseksi paineeksi. (Metsävainio 2010, 20; Rinne 2010, 177–

178.) 

 

Verimäärän pienentymisen eli hypovolemian kliiniseen oireistoon kuuluu syke-

taajuuden suureneminen, hengitystaajuuden tihentyminen ja potilaan huonontu-

nut saturaatio. Hypovolemia aiheuttaa periferian lämpörajan siirtymisen raajoista 

vartalon keskiosiin turvaamaan tärkeiden elinten toiminta.  Veren pakeneminen 

periferiasta aiheuttaa ihon kylmenemisen raajoissa sekä ihon pinnan muuttumi-

sen nihkeän tuntuiseksi. Laskimoiden heikentyneen täyttymisen seurauksena ää-

reisosien kapillaarireaktio hidastuu. Potilas voi muuttua sekavaksi ja tajunnan-

taso heikentyä. Hoidon tavoitteena on lisätä plasman ja solunulkoisen nesteen 

määrää. (Vaula 2018a.) Hypovolemian hoidossa käytetään korvausnesteitä, ku-

ten isotonista Ringer liuosta, jossa liuoksen natriumpitoisuus vastaa optimaalista 

plasman natriumpitoisuutta. (Rautava-Nurmi ym. 2010, 52–55; Ruokonen 2010, 

66–68.) 

 

 

5.3 Natrium 

 

Natrium (P-Na) plasmasta, viitearvo 137–145 mmol/l. (HUS. Natrium, plas-

masta). Elimistön nesteissä pitää olla riittävä määrä erilaisia suoloja elinten 
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normaalille toiminnalle. Natrium ja kalium ovat elimistömme tärkeimmät suolat. 

(Mustajoki & Kaukua 2003, 43–44.) Natrium on elektrolyytti, joka ohjaa veden 

jakautumista eri nestetiloihin sekä ylläpitää veden kanssa osmolariteettia plas-

massa. Nesteen osmolaarisuus plasmassa vaikuttaa nesteen siirtymiseen solun 

ulkoisen ja sisäisen tilan välillä. Osmolaarisuudella tarkoitetaan pitoisuuseroa, 

jonka mukaan neste liikkuu väkevämmästä pitoisuudesta laimeampaan. (Ala-

huhta ym. 2010, 20.) 

 

Hyponatremialla tarkoitetaan natriumpitoisuuden vähentymistä veren plasmassa 

sekä seerumissa. Natriumin vähentyminen johtuu nestemäärän kasvamisesta, 

mikä on yleensä seurausta runsaasta nesteytyksestä. Liian pieneen natrium ta-

son syynä on yleensä vesihormonin eli vasopressiinin toiminnan häiriö. Natriumin 

pienentyneeseen arvoon voi vaikuttaa myös oksentelu ja ripulointi. Natriumin 

määrän vähentyessä solunulkoisessa nesteessä, kertyy neste solun sisään ai-

heuttaen solun turpoamisen. Solujen turpoaminen aivoissa eli aivoödeema ai-

heuttaa henkeä uhkaavan tilan. (Rautava-Nurmi ym. 2010, 175–177; Mustajoki 

& Kaukua 2003, 43–44.) 

 

Liian vähäinen natriumin saanti ruuasta on harvinainen syy hyponatremialle. Hy-

ponatremian esiintymisellä on kolme erilaista muotoa. Hypovoleeminen muoto 

tarkoittaa natriumin menetystä ruuansulatuskanavan kautta rajun vatsataudin 

seurauksena. Euvoleeminen menetys tarkoittaa munuaisten toiminnan häiriötä 

missä natrium ei imeydy takaisin tai takaisinimeytyminen munuaisista on häiriin-

tynyt. Hypervoleminen hyponatremia on yleensä seurausta sydämen vajaatoi-

minnasta, kun nesteitä kertyy liikaa suhteessa natriumin määrään tai liiallisen 

nesteytyksen seurauksena. (Helin 2016, 102.) 

 

Hyponatremian syitä ovat vesiylimäärä, suolan puute, piilevä sairaus, runsas al-

koholin käyttö, polydipsia, hypotonisten nesteiden infuusio sekä natriumin hylki-

misreaktio eli retentio turvotustiloissa. Myös munuaisten kautta tapahtuva liialli-

nen suolan menetys ja vesidiureesin häiriöt aiheuttavat hyponatremiaa. Hypo-

natremian aiheuttamia oireita ovat uneliaisuus, päänsärky, suolistolama, seka-

vuus, kouristelu ja keskushermosto-oireista johtuva tajuttomuus. Usein pahoin-

vointia ja oksentelua ilmenee väsymyksen, lihasheikkouden sekä suonenvetojen 
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yhteydessä. Hyponatremia voi ilmetä potilaalla myös kroonisena eli pitkään jat-

kuneena tilana. Kroonistuneena tila on useimmiten vähäoireinen ja palauttava 

hoito tapahtuu hitaasti verrattuna akuuttiin hyponatremiaan. Krooniseen hypo-

natremiaan johtavia tekijöitä ovat diureetit ja nesteretentio. Hoidon kiireettömyys 

perustuu potilaan elimistön tottumisena tilaan ja nopeasta korjaamisesta on poti-

laalle enemmän haittaa kuin hyötyä.  (Vaula 2018b; Rautava-Nurmi ym. 2010, 

175–177.)   

  

Epäselvissä tilanteissa jos epäillään hyponatremiaa annetaan potilaalle 0,9 % 

NaCl 150 ml/h ja Natriumin viitearvoa seurataan laboratoriokokeilla neljän tunnin 

välein. Myös virtsan natriumpitoisuuden määrittäminen on tärkeää. Jos todetaan 

ettei virtsassa poistu natriumia tarpeeksi tulee nestehoitoa muuttaa välittömästi.  

Tässä tapauksessa potilaalle voi aiheutua natriumpitoisen liuoksen ansiosta plas-

man liiallinen natriumtason nousu, mikä johtaa solujen turpoamiseen ja aivoödee-

maan. Kiireellinen hoito eli akuutin hyponatremian korjaus toteutetaan 2,5 % 

NaCl 100 ml kerta annoksena tai 100 ml/h ja natriumin määritys 30–60 minuutin 

välein. Tavoitteena saada natriumpitoisuus nousemaan nopeasti. Korjausnopeus 

on ensimmäisenä vuorokautena 5 mmol/l ja sen jälkeen enintään 8 mmol/l 24 

tunnin aikana.  Hoitoa jatketaan, kunnes P-Na on normaali tai yli 130.  (Vaula 

2018b; Kaivola & Lehtonen 2011.) 

 

Hyponatremia hoitoon vaikuttaa siis, kuinka kauan tila on kehittynyt. Jos aikaa on 

kulunut yli kaksi vuorokautta potilaan hyponatremian alkamisesta, on hoito toteu-

tettava hitaalla korjauksella. Riskinä hoidon väärällä linjauksella on potilaan aivo-

vaurio. Liian nopean hyponatremian korjaaminen aiheuttaa myeliinin tuhoutu-

mista ja potilaalle neurologisia ongelmia. Kuitenkin jos hoito aloitetaan liian hi-

taasti johtaa hyponatremia potilaan kuolemaan. (Kaivola & Lehtonen 2011.) 

  

Hypernatremian aiheuttaja on suurimmassa osaa tapauksissa veden puute, riit-

tämättömän nesteiden nauttimisen tuloksena. Nesteen vähäisestä määrästä joh-

tuen, solut kutistuvat. Hypernatremiaa todetaan enemmän ikääntyneillä, joiden 

perussairaus on johtanut elimistön kuivumiseen. Hypernatremiaa aiheuttaa myös 

voimakas hikoilu sekä veden ja suolan menetys rajussa oksentamisessa, ripu-

loinnissa tai kuumeessa. Myös vauriot janokeskuksessa eli antidiureettisen 



32 
 

 

hormonin toiminnan häiriö aiheuttavat hypernatremiaa. Vaurio voi johtua kas-

vaimesta tai kalloon kohdistuneesta traumasta. ADH toimimattomuuden seurauk-

sena potilas ei tunne janoa. Janokeskuksen vauriot aiheuttavat suurimman riskin 

potilaiden hypernatremiaan, koska hypernatremian tärkeimpiä oireita ovat janon 

tunne sekä suun- ja limakalvojen kuivuminen. Nesteiden menetys ja happamuu-

den nousu elimistössä aiheuttaa potilaassa kouristelua, lihasten nykimistä sekä 

tajunnan tason häiriöitä. (Vaula 2018b; Sane 2010, 85.) 

  

Hypernatremian hoitona aloitetaan nestetasapainon korjaus suonensisäisesti. 

Pelkkä enteraalinen nesteytys ei yleensä pysty korjaamaan suuria nesteiden me-

netyksiä nopeasti. Hoito aloitetaan hypotonisella nesteellä, joita ovat 5 % glu-

koosi tai 0,45 % NaCl 200 ml/h. Hypotonisen nesteen tarkoitus on lisätä nesteen 

määrää sisältäen itsessään vain vähän natriumia. Korjausnopeus on 1 mmol/h ja 

maksimina 10mmol vuorokauden aikana. Pitkällä aikavälillä kehittyneen hypo-

natremian korjaus vaatii hidasta hoitoa, ettei kutistuneet aivosolut turpoa liikaa 

aiheuttaen aivoödeeman. (Vaula 2018b.) 

  

 

5.4 Kalium 

 

Kalium (P-K) plasmasta, viitearvot 3.3–4.9 mmol/l (millimoolia litrassa) (HUS. Ka-

lium, plasmasta). Kalium on tärkein solunsisäinen suola. Kaliumin tehtävä on toi-

mia solun kalvopotentiaalin ylläpidossa. Kalvopotentiaali on välttämätöntä poik-

kijuovaisen lihaksen, sydänlihaksen toiminnan sekä hermoimpulssin kulun kan-

nalta. Ruuan mukana tuleva kalium ei juurikaan vaikuta kaliumin määrään plas-

massa tai solun sisällä, koska 90 % siitä poistuu virtsan mukana. Normaali, tasa-

painoinen ruokavalio sisältää riittävän määrän kaliumia. Jos ravinnosta saatu ka-

liumin määrä on kuitenkin liian pieni alkaa sen takaisinimeytyminen munuaisissa. 

Insuliini tasaa ruuasta tulevaa kaliumin määrää ja kaliumia erittyy myös jatkuvasti 

lihassoluista. Kaliumpitoisuuden äkillinen muutos solunulkoisessa tilassa vaikut-

taa lihaksiston ja hermojen toimintaan.  Liian pieneen kaliumtasoon on yleensä 

syynä nesteenpoistolääkkeet. Nesteenpoistolääkkeiden myötä kaliumia menete-

tään virtsan mukana tavallista enemmän. Myös oksentaminen ja ripuli altistavat 

liian pienelle kaliumarvolle. Lisämunuaisen erittämä suolahormonin eli 
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aldosteroniinin liikavaikutus voi olla myös syynä alhaiseen kalium tasoon. Meta-

bolinen asidoosi on myös merkittävä tekijä kaliumtason muutoksiin. (Mustajoki & 

Kaukua 2003, 44–45; Metsävainio 2010, 26.) 

  

Hypokalemiassa joko kaliumia menetetään elimistöstä tai kaliumia siirtyy plas-

masta liikaa solun sisään. Liian vähäinen kaliumpitoisuus elimistössä altistaa sy-

dämen toiminnan häiriöille ja aiheuttaa lihaksien voimattomuutta. Hypokalemian 

syitä ovat kaliumin menetys virtsaan, suolistoon tai kaliumin siirtyminen intrasel-

lulaaritilaan. Suoliston kautta menetetty kalium on yleensä seurausta metaboli-

sesta asidoosista. Insuliinilääkkeet ja diureetit saattavat myös aiheuttaa hypoka-

lemiaa. Insuliinin vaikutus lisää kaliumin siirtymistä solun sisään ja diureetti lisää 

kaliumin eritystä virtsaan. Myös liian vähäinen kaliumin saanti altistaa hypokale-

mialle. Tutkimuksissa löydöksinä on EKG:ssa matala T-aalto tai U-aallon nousu. 

Sydämen rytmihäiriöiden lisäksi oireina ovat voimattomuus, ruokahaluttomuus ja 

ummetus. (Vaula 2018b; Ukkola 2010a, 90–92.) 

  

Hoitona kaliumkloridi suun kautta 2–6 g vuorokaudessa. Kaliuminfuusion mak-

simi on 20 mmol/h perifeeriseen suoneen. Perifeerisen suonen maksimi on 40 

mmol/l glukoosiliuoksena. Vaikean hypokalemian merkkejä ovat P-K alle 3,0 

mmol/l. Vaatii monitoriseurannan ja P-K 2–4 tunnin välein. (Vaula 2018b.) 

   

Plasmassa kaliumpitoisuuden nousu johtuu joko liiallisesta kaliumin saannista tai 

kaliumin siirtymisestä ekstrasellulaaritilaan. Hyperkalemia voi pahimmillaan ai-

heuttaa henkeä uhkaavia rytmihäiriötä. Liian suuret kaliumarvot liittyvät yleisesti 

munuaisten toiminnan häiriöihin. Aldosteronin puute ja jotkut lääkkeet voivat 

myös altistaa liian suurelle kaliumin määrälle. Tilan syinä ovat kaliumin liiallinen 

saanti tai virtsan mukana poistuu kaliumia liian vähän. Kliinisinä löydöksinä on 

sydänfilmissä oleva nuolimainen, korkea T-aalto. Rytmihäiriöiden lisäksi oireita 

ovat lihasheikkous, puutumiset, halvausoireet ja jännerefleksien heikkeneminen. 

(Vaula 2018b; Mustajoki & Kaukua 2003, 44–45.) Vaikeassa hyperkalemiassa 

kalium on korkeampi, kuin 7,5 mmol/l tai QRS levinnyt tai kammioperäisiä rytmi-

häiriöitä. Hoitotoimina aloitetaan monitoriseuranta ja kaliumarvon mittaaminen 2–

4 tunnin välein. (Vaula 2018b; Ukkola 2010b, 93–95.) 
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Hoitona on kaliumin annon lopetus, jos potilaalla ollut kaliumlisä lääkkeenä. Yli-

määräinen kalium poistetaan elimistöstä nesteen poistolääkkeillä tai hemodialyy-

sissä. Tavoitteena on kaliumin siirtyminen ekstrasellulaaritilasta intrasellulaariti-

laan sekä sydäntoksisuuden estäminen. (Vaula 2018b.) 

  

 

5.5 Ionisoitunut kalsium 

 

Ionisoitunut kalsium plasmasta (P-Ca-Ion), viitearvo 1.16–1.3 mmol/l kun pH on 

7.4. (HUS. Kalsium, ionisoitunut, plasmasta). Kalsium on merkittävä kationi so-

lunsisäisesti ja ulkoisesti. Suurin osa kalsiumista, yli 90 % on kuitenkin luustossa. 

Sitä löytyy vain yhden promillen verran solunulkoisesta nesteestä ja pieni määrä 

solukalvolta. Tästä solun ulkopuolella olevasta kalsiumista vajaa puolet on sitou-

tuneena proteiineihin kuten albumiiniin ja osa on vapaata, ionisoitunutta kal-

siumia, jonka toiminta on aktiivista. Solun sisällä kalsium on keskeinen osa her-

moimpulssien kulkua. Myös lihassupistuksen ja solunsisäisen viestienkulku on 

kalsiumin säätelemää. Solunsisäisen kalsiumin säätely on todella tarkkaa. Kal-

siumin säätelyn ongelmat johtavat solujen toiminnan häiriöihin, etenkin jos solun 

sisäisen kalsiumin määrä kasvaa äkisti.  Solun ulkoisessa tilassa kalsium osallis-

tuu proteiinien toimintaan ja veren hyytymisjärjestelmään. Kalsium on myös yksi 

tärkeimmistä osista luuston kehityksessä.  (Metsävainio 2010, 28–29.) 

  

Hypokalsemian syitä ovat lisäkilpirauhashormonin eli PTH:n heikentynyt eritys, 

D-vitamiinin puute tai vaikea yleissairaus. Myös ionisoituneen kalsiumin heiken-

tynyt imeytyminen suolistosta tai seerumissa olevan kalsiumin liiallinen eritys, ai-

heuttaa hypokalsemiaa. Hypokalsemiaa ei välttämättä heti osata epäillä, koska 

se voi olla pitkään oireeton. Oireet ilmenevät vasta kun arvo laskee alle 1mmol/l. 

Kliinisinä löydöksinä on lihashermotuksen herkistyminen, pistely, puutuminen ja 

jäykkyys. EKG:n löydöksinä QT-aika on pidentynyt. Liian pieni seerumiarvo voi 

lakkauttaa koko sydämen pumppaustoiminnon. Hoitona lievissä tapauksissa toi-

mii kalsiumin tai D-vitamiinin otto suun kautta. Vakavissa tapauksissa annetaan 

10 ml kalsiumglubionaattia suonensisäisesti ja seurataan P-Ca-Ion usean kerran 

vuorokaudessa. (Vaula 2018b; Saha 2010, 98.) 
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Hyperkalsemiaan johtaa tapahtumaketju, jossa luusto vapauttaa liikaa kalsiumia 

solunulkoiseen tilaan enemmän kuin munuaiset pystyvät kalsiumia erittämään. 

Myös liiallinen kalsiumin imeytyminen ruuansulatuskanavasta voi aiheuttaa vas-

taavia oireita. Hyperkalsemiaa aiheuttaa lisäkilpirauhasen liikatoiminta eli hyper-

paratyreoosi, joka aktivoi liiallisen kalsiumin erittämisen luustosta. Jos potilas kär-

sii vaikeasta hyperkalsemiasta tulee hoito aloittaa välittömästi riippumatta siitä 

mistä hyperkalsemia on lähtöisin. Myös mahdolliset kasvaimet ja D-vitamiinin yli-

annos suurentaa kalsiumin pitoisuuksia. Oireet voivat johtua myös potilaan lää-

kityksestä kuten litiumin käytöstä, immobilisaatiosta tai lisämunuaisen vajaatoi-

minnasta. Jos kalsiumin pitoisuus nousee liian korkeaksi aiheuttaa se hengen-

vaaran. (Mustajoki 2019; Saha 2010, 97; Matikainen 2014, 1404.) Oireistoa ovat 

väsymys, sekavuus, ruokahaluttomuus, vatsavaivat kuten ummetus, dehydraa-

tio, rytmihäiriöt sekä pahoinvointi. Myös janoa ja tiheävirtsaisuutta esiintyy. Sy-

dänfilmissä QT-aika lyhentynyt. (Vaula 2018b.) 

  

Jos oireet johtuvat hypertyreoosista toimii leikkaus parhaana hoitokeinona.  Muu-

toin hoidossa seurataan P-Ca-Ion arvoja. Arvon ollessa 1,8–2,0 hoito toteutetaan 

oireen mukaisesti. Arvon kohotessa yli 2,0 puhutaan kriisihoidosta. Kriisihoidon 

tavoitteena on korjata nestetasapaino isotonisella keittosuolalla ja saada kalsium 

erittymään virtsaan.  Myös dialyysihoito hypokalsemiassa on mahdollinen.  Vai-

keiden tapausten hoitoon kuuluu EKG-monitorointi sekä laboratorioarvojen seu-

ranta P-Ca-Ion, P-K, P-Mg, P-Krea.  (Vaula 2018b.) 

  

 

5.6 Magnesium 

 

Magnesium (P-Mg) plasmasta, viitearvo 0,71–0,94 mmol/l. (HUS: Magnesium, 

plasmasta). Magnesiumin suurin esiintyvyys elimistössä on solujen sisällä sekä 

luustossa. Vain hyvin pieni osa magnesiumia löytyy plasmasta. Magnesiumilla on 

kuitenkin suuri merkitys solunsisäisenä kationi. Magnesium toimii mukana lukui-

sissa entsyymien reaktioissa.  Magnesiumia kutsutaan myös niin sanotusti kal-

siumestäjäksi, koska se säätelee solun kalsiumkanavien toimintaa. Se voi aiheut-

taa hypokalemiaa edistäen liiallisen kaliumin erityksen virtsaan. Magnesium saa-

daan päivittäisestä ravinnosta 10-15mmol, josta alle puolet imeytyy elimistöön. 
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Ohutsuoli erittää myös magnesiumia. Liian vähäinen ruuasta tuleva magnesium 

tehostaa suoliston omien varastojen kehittämistä. Suoliston lisäksi luukudos ja 

munuaiset osallistuu magnesiumin säätelyyn. Liian vähäinen kaliumin ja fosfaat-

tien määrä johtavat magnesiumin menetykseen. Se poistuu virtsan mukana. Mu-

nuaiset säätelevät magnesiumin poistumista ja sen takaisin imeytymistä. (Metsä-

vainio 2010, 27–28; Tallgren 2010, 100.) 

 

Magnesiumin puutostilat johtuvat yleensä riittämättömästä ruokavaliosta, neste-

tasapainon häiriöistä, lääkityksestä tai suolistosairauksista. Potilailla havaittavia 

oireita ovat lihasvoiman äkillinen heikentyminen, tajuttomuus, rytmihäiriöt, lihas-

kouristukset, sekava käytös, oksentaminen sekä hypokalsemia. Hypermagnese-

mia johtuu yleensä liiallisesta magnesiumin käytöstä lääkkeenä tai munuaisten 

vajaatoimintaa sairastavan potilaan liiallisesta ravitsemuksesta ja magnesiumin 

huonosta erittymisestä. (Tallgren 2010, 101.) 

 

 

5.7 Fosfaatti 

 

Epäorgaaninen fosfaatti plasmasta (P-Pi), viitearvo naisilla 0.76–1.41 mmol/l ja 

miehillä 0.71–1.53 mmol/l.  (HUS. Fosfaatti, epäorgaaninen, plasmasta). Fosfori 

toimii solujen rakennusaineena sekä osana solun aineenvaihduntaa. Sen tehtävä 

on luun muodostumisessa ja viestien välityksessä. Osa fosforista on elimistössä 

fosfaatteina. Fosfaatti on välttämätön aine aktiopotentiaalin muodostumiselle. PH 

arvon muutokset vaikuttavat fosfaatin imeytymiseen ja erittymiseen. Kasvuhor-

moni, kilpirauhashormoni ja insuliini lisäävät fosfaatin takaisinimeytymistä. Munu-

aiset säätelevät lähes täysin fosfaatin käsittelyä. (Metsävainio 2010, 29–30.) 

 

Fosfaattiarvon pienentyminen eli hypofosfatemiasta on harvinainen sairaus. Ylei-

simmin siitä kärsivät anorektikot, alkoholistit ja huonossa hoitotasapainossa 

oleva diabeetikko. Aliravituilla fosfaatin raju lasku johtaa usein kuolemaan. Hy-

pofosfatemian syntyyn liittyy suoliston heikko imeytyminen sekä fosfaatin siirty-

minen solun sisään, joka voi olla seurausta sepsiksestä tai lääkityksestä. Myös 

munuaisten toiminnan häiriö esimerkiksi hypertyreoosin johdosta, aiheuttaa hy-

pofosfatemiaa. Hyperfosfatemia on seurausta fosforin siirtymisestä solun 
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ulkoiseen tilaan tai munuaisten heikentyneestä erityksestä. Hyperfosfatemia ai-

heuttaa hypokalsemiaa, joka onkin hyperfosfatemian oireiden aiheuttaja. Hypo-

kalsemian oireet ovatkin hallitsevia hyperfosfatemiassa, mikä tulee huomioida 

myös, kun etsitään hypokalsemia aiheuttajaa.  (Ukkola 2010, 108–111.) 

 

 

5.8 Kloridi 

 

Kloridi plasmasta (P-Cl), viitearvo 99–111 mmol/l.  (HUS. Kloridi, plasmasta). Klo-

ridia esiintyy suurelta osin ekstrasellulaarinesteessä ja se onkin yksi tärkeimmistä 

elektrolyyteistä solun ulkopuolella. Kloridi tuottaa sähköisen varauksen solukal-

volla sekä toimii tärkeänä osana elimistön happamuuden säätelyä ja nestetasa-

painoa. Maha-suolikanavassa kloridia tarvitaan suolahapon eritykseen maha-

suolikanavassa. Kloridi myös vastaa enteerisen nestekierron ylläpitämiseen ma-

halaukussa. Kloridi seuraa tiivisti natriumin muutoksia, jos nestetasapainossa ta-

pahtuu häiriöitä. Kloridi on kytköksissä myös toiseen tärkeään anioniin elimis-

tössä, bikarbonaattiin. Kloridi on myös osana munuaisten aineenvaihduntaa, 

koska se vaikuttaa natriumin takaisinimeytymiseen munuaisissa. (Metsävainio 

2010, 30.)  

 

Kloridiarvon muutokset johtuvat tyypillisestä verivolyymin muutoksista koska klo-

ridi seuraa natriumin pitoisuuden muutoksia. Esimerkiksi hypovolemian aikana 

kloridin määrä suurenee koska sen takaisinimeytyminen kasvaa munuaisissa sa-

moin kuin natriumin ja hypervolemiassa päinvastoin. (Syväjoki 2010, 100–105.)  
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6 SAIRAANHOITAJA HOIDON TOTEUTTAJANA 

 

 

6.1 Neste- ja ravitsemushoidon eettiset haasteet 

 

ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolis) on luonut ohjeet 

aikuisen parenteraalisesta ravitsemus- ja nestehoidosta, joka on tarkoitettu lää-

käreille ja sairaanhoitajille. Ohjeistuksessa on korostettu potilaan oikeuksia pää-

tösvaltaan hoidon toteutuksessa ja suunnittelussa. Ohjeistuksia on muovattu pal-

jon lähiaikoina johtuen kulttuurin ja uskonnon vaikutuksista invasiiviseen hoitoon. 

ESPEN ohjeistus koskee kaikkea toteutettavaa neste- ja ravitsemushoitoa, 

myöskin enteraalisesti annettavaa ravitsemusta nenämahaletkun kautta. (Druml 

2016, 2–4.)   

 

Parenteraalisesta ravitsemuksesta ja nestehoidon toteutuksesta kiistellään edel-

leen maailmalla, vaikka sen indikaatioista ja tarpeellisuudesta on esittää lääke-

tieteellistä faktaa. Kiistelyyn vaikuttavat uskonnolliset, poliittiset ja kulttuurilliset 

tekijät. Suonensisäisen neste- ja ravitsemushoidon aloitukseen tarvitaan aina jo-

kin vasta-aihe sekä tavoite hoidolle, joka edistävää potilaan kuntoutumista. 

(Druml ym. 2016, 1.) 

 

Neste- ja ravitsemushoidon aloitukselle on esitetty kolme vaatimusta, joiden tulee 

täyttyä ennen hoidon toteutusta. Ensinnäkin hoidon aloituksella tulee olla jokin 

lääketieteellinen indikaatio. Toiseksi hoidolla tulee olla tavoite sekä määritelmä 

tavoitteen saavuttamiseksi. Ja kolmanneksi potilaan itsemääräämisoikeutta tulee 

kunnioittaa hoidon päätöksessä. (Druml ym. 2016, 2.) 

 

Vaikka hoidon toteutus kuuluu sairaanhoitajan työnkuvaan, hoidon aloituksesta 

tekee lääkäri aina viimeisen päätöksen. Myös tilanteissa, joissa potilas ei itse 

pysty päättämään omasta hoidostaan ottaa lääkäri vastuun hoidon aloituksesta. 

Jos potilas on kykenevä päättämään hoidostaan, on laki potilaan puolella. Poti-

laan itsemääräämisoikeus omasta hoidosta antaa potilaalle oikeuden vastustaa 

omaa hoitoa, vaikka se johtaisi hänen kuolemaansa. Hoidon aloituksen tai lope-

tuksen päätöksenteossa otetaan huomioon potilaan ikä, kehitys ja psyykkinen 
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tila. Hoitohenkilökunnan tehtävä on antaa parasta mahdollista hoitoa potilaalle 

samalla minimoiden potilaalle aiheutunut haitta. Ennen parenteraalisen ravitse-

mushoidon aloitusta suunnitellaan hoito potilaalle yksilöllisesti ja arvioidaan ta-

pauskohtaisesti hoidon hyötyjä ja haittoja. Hoidon tavoitteen tulee aina olla elä-

mänlaatua parantavaa. Hoito on myös lopetettava, jos siitä ei ole enää hyötyä 

potilaalle kuten kuolevalle potilaalla, jonka kalorien ja ravintoaineiden saanti ei 

ole enää merkityksellistä. (Druml 2016, 2–3.) 

 

 

6.2 Sairaanhoitajan osaamisvaatimukset ja vastuu 

 

Laadukas potilastyö edistää potilasturvallisuutta, jolla pyritään yhdenmukaista-

maan hoitoa ja toimintatapoja (Pulkkinen, Rautasalo & Rönkö 2016, 15). Sairaan-

hoitajan osaamisvaatimuksiin, kliinisen hoidon osalta kuuluu hoitotyössä käytet-

tävien menetelmien ja toimenpiteiden hallitseminen (Savonia. Blogit. Sairaanhoi-

tajan osaamisvaatimukset). Vastuu omasta työstä on jokaisella ammatissa toimi-

valla itsellään. Työtehtävien turvallinen toteuttaminen ja potilasturvallisuuden 

edistäminen edellyttää jatkuvaa kouluttautumista ja uusien tutkittuun tietoon pe-

rustuvien menetelmien hallitsemisen käytännön hoitotyössä. Työ on jatkuvaa op-

pimista. (Sairaanhoitajat. Sairaanhoitajan eettiset ohjeet.)  

 

Terveydenhuoltolaki määrittää sairaanhoitajan ammatin perustuvan tukittuun tie-

toon ja näyttöön (L 1326/2010). Tutkimusten mukaan sairaanhoitajille suunnatut 

lisäkoulutukset tukevat sairaanhoitajien ammatillista kehitystä etenkin eri tutki-

musmenetelmien ymmärtämisessä, itseohjautuvuudessa ja lähteiden kriittisessä 

reflektoinnissa. Myös kliinisen hoitotyön arviointi ja työn kehittäminen näytön pe-

rusteella vahvistuu lisäkoulutuksen myötä. (Oikarinen, Heinonen, Keinänen & Ta-

lus 2018.) 

 

Opinnäytetyössä käsitellään sairaanhoitajan näkökulmasta neste- ja ravitsemus-

hoidon toteutusta. Sairaanhoitajan osaamisvaatimuksissa kokonaisvaltaisen hoi-

don osaaminen sisältää myös elimistön toiminnan ymmärtämisen- farmakoki-

netiikan ja dynamiikan sekä anatomian, fysiologian ja patofysiologian tuntemuk-

sen. Hoidon suunnittelua ja toteutusta ei voida toteuttaa turvallisesti ilman 
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tietämystä miksi jotain tehdään.   (Savonia. Blogit. Sairaanhoitajan osaamisvaa-

timukset.) Osaamisvaatimusten mukaisesti opinnäytetyössä käsitellään anato-

miaa ja elimistön toimintaa sekä perustellaan niiden kautta neste ja ravitsemus-

hoidon toteutusta.  

 

Kliinisen hoidon vastuuseen kuuluu myös hoitotoimien turvallinen toteuttaminen, 

jottei potilaalle aiheuteta ylimääräistä haittaa toimenpiteiden aikana. Hoitaja to-

teuttaa lääkärin tekemän hoitosuunnitelman ja hoitajan vastuu ja tehtävä on huo-

lehtia aseptiikasta ja käsihygieniasta, ehkäisten hoitotoimista aiheutuvia infekti-

oita.  (Savonia. Blogit. Sairaanhoitajan osaamisvaatimukset.)  

 

Ravitsemushoidon osaamisvaatimuksista sairaanhoitajan tulee ymmärtää poti-

laan ravitsemustilan merkitys hoidon onnistumisessa ja potilaan kuntoutumi-

sessa. Hoitajan ammattivaatimuksiin kuuluu myös ravitsemuksen arviointi, seu-

ranta ja hoidon toteutus. (Savonia. Blogit. Sairaanhoitajan osaamisvaatimukset.) 

 

 

 

7 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

 

 

Opinnäytetyö toteutettiin produktimuotoisesti yhteistyössä Diakonia-ammattikor-

keakoulun opettajan kanssa. Opinnäytetyön tarkoitus oli toteuttaa teoriatiedon 

pohjalta suonensisäisen neste- ja ravitsemushoidon opas sairaanhoitajaopiskeli-

joille. Tavoitteena oli lisätä ja kehittää opiskelijoiden tietoja ja taitoja suonensisäi-

sen nesteytyksen ja ravitsemushoidon kliinisessä osaamisessa, osaamisvaati-

musten mukaisesti. Opinnäytetyön taustalla on kehittämistehtävä: 

 

1 Miten kehitetään sairaanhoitajaopiskelijoiden parenteraalista neste- ja ravitse-

mushoidon osaamista? 
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8 PRODUKTINA TOTEUTETUN OPPAAN SISÄLTÖ 

 

 

8.1 Opinnäytetyön suunnitelma 

 

Opinnäytetyötä edeltävästi käytiin keskustelua oman koulutuksen rajallisuudesta 

ja haasteista sairaanhoitajan keskeisten tehtävien osaamiseen. Keskusteluissa 

pohdittiin neste- ja ravitsemushoitoa ja hoitomenetelmien kliinistä osaamista. 

Nestehoidon ymmärryksessä oli puutetta. Esille nousseita huomioita oli kliinisen 

osaamisen ymmärtämättömyys, miksi, miten ja milloin nestehoitoa toteutetaan ja 

miten ravitsemushoito liittyy nestehoidon toteutukseen. Myös liuosten valinta ja 

valinnan perustelu olivat epäselviä.  

 

Kun opinnäytetyön aihetta valittiin, pohdittiin, mikä tukisi parhaiten omaa amma-

tillista kasvua, kehittäisi opiskelijoiden osaamista sekä välillisesti potilasturvalli-

suutta. Ajatuksena oli toteuttaa tuote, josta saisi laajemman hyödyn sairaanhoi-

tajakoulutukseen sekä pohjan omalle osaamiselle. Tavoitteena oli yhdistää teo-

reettinen tieto helposti luettavaksi ja käytännönläheiseksi. Suunnittelu alkoi yh-

teistyötahon löydyttyä Diakonia-ammattikorkeakoulun opettajasta. Ideapaperin 

työstämisen aikana saatiin yhteistyökumppanilta suostumus oppaan kehittelyyn. 

Oppaan alustava tavoite oli sisältää perustiedot neste- ja ravitsemushoidosta 

sekä antaa valmiuksia ja työkaluja käytännön hoitotyöhön.  

 

Kirjoittajien kesken yksimielinen päätös oli tehdä produktimuotoinen opas, jossa 

teoriaosuus käsittelee neste- ja ravitsemushoidon periaatteita sekä laboratorio-

arvojen tulkintaa. Suunnitelma esiteltiin joulukuussa 2019. Suunnitelmaan kerätty 

teoria oli hajanaista ja laajaa, sisältäen paljon hoitotyön termistöä. Termejä, kä-

sitteitä ja vaikeasti luottavaa tekstiä oli haastava kääntää reflektoivaksi tekstiksi, 

ilman suoraa kopiointia ja kuitenkin niin, ettei asian sisältö muutu. Suunnitelman 

palaute koski teoriatiedon supistamista ja keskittymistä perustietoon ja nesteta-

sapainoon. Palautteen perusteella teoriaosuudesta poistettiin kaikki, mikä koski 

iäkkäitä sekä lapsia ja kokonaisuus rajattiin vain aikuisiin.   
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Teoriaosuus on tutkimuksen perusta. Teorian tarkoitus on esitellä aihealueen 

aiempia tutkimuksia ja kerättyä näyttöä. Sen avulla muodostetaan kokonaiskuva 

tietyn aihealueen taustoista. Haasteena teorian kirjoittamiseen voi olla eri termi-

nologian tunnistaminen sekä tieteen alan tutkimusten ja näkökulmien yhdistämi-

nen luotettavaksi kokonaisuudeksi. (Stolt, Axelin & Suhonen 2016, 7–8, 18.) Ke-

hitettävän tuotteen, kuten oppaan, teoriapohjan tulee liittyä oleellisesti tuotteen 

sisältöön ja tavoitteeseen (Alavaikko & Suikkala 2020).  Suunnitelmasta saatu 

uusi linja pelkästä aikuisten nestehoidosta selkeytti itse oppaan rakennetta. Op-

paan suunnittelu perustui helppokäyttöisyydelle, eli kootun tiedon yhdistäminen 

yhdeksi tuotteeksi.  

 

Teorian rajaamista varten laaditaan hakusanat, joiden avulla on tarkoitus löytää 

aiheeseen liittyvää materiaali, jotta katsauksesta saadaan luotettava. (Niela-Vilen 

& Hamari 2016, 25–27.) Kehittämistehtävän perusteella suunniteltiin uudet haku-

sanat, jotka toimivat pohjana teoriaosuuden viitekehyksen rakentamiselle. Avain-

sanoja olivat nestehoito, ravitsemushoito, elektrolyytit ja nestetasapaino. 

 

Vaikka avainsanat olisivat tarkkaan harkittuja, saattaa tietokannoista tulla lukuisia 

tutkimuksia ja artikkeleita, jotka eivät ole relevantteja tukittavan tiedon kannalta. 

Teosten käyttö tekstissä rajataan aluksi otsikoiden mukaan, mikä sulkee pois lu-

kuisia tutkimuksia ilman, että niitä luetaan turhaan. (Niela-Vien & Hamari 2016, 

25–27.) Hakusanat käännettiin myös englanniksi, joka antoi kattavamman mää-

rän tutkimuksia ja artikkeleita haetuista aiheista. Hauissa käytettyjä tietokantoja 

olivat Medic, Cochrane, MEDLINE ja EPSCO. Osa hakusanoilla löytyneistä artik-

keleista ja tutkimusraporteista ei ollut käyttöoikeuksien piirissä tai niistä ei saanut 

koko tekstiä ilmaiseksi, mikä rajasi tiedon saatavuutta. Muuta kirjallisuutta etsittiin 

käypä hoito -suosituksista sekä oppikirjoista. 

 

Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteishenkilön ja tilaajan kanssa sovittiin tapaa-

minen helmikuuhun 2020, jolloin allekirjoitettiin yhteistyösopimus. Tapaamisker-

ralla käytiin läpi, mitä asioita tilaaja toivoisi oppaan sisältävän. Tapaamisella esi-

teltiin myös omia ideoita oppaan sisältöön ja aikatauluja oppaan työstämisen suh-

teen. Alustava aikataulu piti sisällään teoriaosuuden kirjoittamisen ja täydentämi-

sen alkuvuonna 2020, oppaan työstäminen kesällä 2020 ja käsikirjoituksen 
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esittelemisen syyslukukauden alussa. Keskustelussa sovittiin, että opas kattaisi 

nestehoidon perusosaamisen, joka tulee sairaanhoitajan osaamisvaatimusten 

mukana. Näin se hyödyttäisi teorian omaksumisessa ja realisoituisi käytännön 

harjoitteluissa. 

 

Oppaan ideoinnissa tuli ajatus taskuversiosta, joka on helppo ottaa mukaan hoi-

totyöhön, kuten NEWS-taulukko tai ISBAR-ohje. Ajallisesti toteutuksen suunnit-

telu ei kuitenkaan ollut mahdollista. Oppaalla oli kuitenkin selkeä runko, jonka 

ympärille se rakennettiin. Ohjaavilta opettajalta ja itse työn tilaajalta saamamme 

palautteen perusteella huhtikuussa pidetyssä kokouksessa oppaaseen painotet-

tiin valittavan kolme keskeistä osaa: nestehoito, ravitsemushoito ja elektrolyytit. 

 

 

8.2 Oppaan rakenne ja sisältö 

  
Opinnäytetyöproduktin tuotoksena on opas. Opas on tiivistelmä teoriaosuudesta 

ja sen sisältö on rakentunut palautteen mukana tulleiden kehittämisehdotusten 

mukaisesti. Oppaan sisällöllä pyrittiin vastaamaan kehittämistehtävään: miten 

osaamista voi kehittää sairaanhoitajaopiskelijoilla. 

 

Oppaan keskeiset teoreettiset käsitteet ovat nestetasapaino, elektrolyyttihäiriöi-

den fysiologiset muutokset elimistössä, parenteraalinen nestehoito, parenteraali-

nen ravitsemushoito sekä hoidon valinnan perustelut, hoidon toteutus ja seu-

ranta. Teoreettisten käsitteiden perusteella tarkasteltiin hoitajan näkökulmaa 

neste- ja ravitsemushoidon kokonaisvaltaiseen toteutukseen. Teoriassa tarkas-

teltiin myös, osaako hoitaja valita oikean liuoksen ja miten valinta perustellaan.  

 

Opinnäytetyön ollessa jokin kehitettävä tuote, on työllä aina kohderyhmä, jolle 

tuotetta tehdään (Vilkka & Airaksinen 2004, 38). Oppaan sisältöä suunniteltiin 

terveysalan opiskelijoiden näkökulmasta. Sisältöön lisättiin sanasto helpotta-

maan vaikeiden termien ymmärtämistä. Sanastolla oppaan tekstimäärää saatiin 

pienennettyä ja luettavuutta helpotettua. Lukija voi halutessaan katsoa sanan 

merkityksen oppaan sanastosta. Sanaston hyötyä perusteltiin myös palautteen 
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saannissa. Opinnäytetyön palautteesta osa tuli opponenteilta, jotka eivät opiskel-

leet terveysalaa eivätkä ymmärtäneet sisällön merkitystä.  

 

Opas suunniteltiin tuotettavan pdf-muotoon, jotta sen pystyy liittämään opiskelu-

materiaaliksi kurssialustalle. Näin sen saatavuus helpottuisi ja opiskelija voisi tu-

lostaa sen omaan käyttöönsä tai tallentaa omalle tietokoneelleen. Myös taloudel-

lisuus huomioitiin toteutuksessa. Työvaiheisiin ei kuulunut paperiversiossa tarvit-

tavien taiton tai visuaalisuuden suunnittelua. 

 

Kuvien käyttöä oppaassa suunniteltiin aluksi, mutta kuvien sisällön vastaamisen 

materiaaliin koettiin haastavaksi. Myös tekijänoikeudet saatavilla oleville kuville 

estivät niiden käytön materiaalissa. Kuvien katsottiin olevan hyödyllisiä, jos ne 

vastasivat kontekstin sisältöä eikä vain täytemateriaalina. Lukijan kannalta kuvat 

olisivat tukeneet oppimista, koska materiaalissa olevat kuvat usein selkeyttävät 

luettua tekstiä. Valmis opas sisältää pelkästään tekstiä ja taulukoita.  

  

Tekstin tuotossa pyrittiin helppolukuisuuteen. Oppaassa pyrittiin välttämään vai-

keita lauseita tai pitkiä pohjustuksia. Kokonaisuuksien hahmottamiseen oppaa-

seen liitettiin paljon taulukoita, joissa asiat ovat tiiviissä paketissa. Taulukoiden 

katsottiin helpottavan lukukokemusta, kun tietoa samasta aiheesta ei ole hajau-

tettu eri tekstisisältöihin. Oppaassa kirjoitusmuoto on toteavaa ja objektiivisuu-

teen pyrkivää. 

 

 

8.3 Palaute oppaasta  

 

Palaute on tarkoitettu kirjoitetun tekstin edistämiseen ja uusien näkökulmien huo-

miointiin (Vilkka 2020, 208). Palaute on myös iso osa opinnäytetyön onnistumi-

sen arviointia. Opinnäytetyön palautetta pyydettiin ja saatiin ohjaavilta opettajilta, 

opponenteilta, OT-raporttipajasta, yhteistyökumppanilta sekä produktin ulkopuo-

lisilta sairaanhoitajaopiskelijoilta. Teorian muokkautuminen palautteen ja produk-

tin etenemisen mukana kuuluu osaksi opinnäytetyöprosessia. (Alavaikko & Suik-

kala 2020.) 
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Suunnitelman jälkeisessä palaverissa, opinnäytetyön ohjaajien kanssa palaute 

koski opinnäytetyön rakenteen hajanaisuutta ja eri komponenttien yhdistämistä. 

Palautteen mukaan teoriaa oli paljon ja liian yksityiskohtaista tietoa. Teoriaa muo-

kattiin palautteen perusteella enemmän yleistiedoksi, josta pyrittiin jättämään yk-

sityiskohdat pois. Ehdotus tuli myös koko opinnäytetyön sisällysluettelon uudel-

leen muokkaamisesti enemmän produktimaiseksi, mikä tarkoitti tavoitteiden ja 

produktin kuvauksen nostamista heti opinnäytetyön alkuun. Kuitenkin kirjoittajien 

kesken päädyttiin nykyiseen sisällön järjestykseen ja enemmän klassiseen versi-

oon, jossa teoria tulee ensin ja antaa lukijalle pohjan koko työlle. 

   

OT- raportti pajassa saadun opponenttien palautteen perusteella teoriasta pyrit-

tiin muokkaamaan mahdollisimman lukijaystävällinen. Huomautuksia tuli edel-

leen tekstin vaikeaselkoisuudesta. Kuitenkin sanastoa opinnäytetyön liitteeksi pi-

dettiin hyvänä ajatuksena. Muokkaamisessa aikaa käytettiin paljon lauseiden ra-

kentamiseen ja ymmärrettävyyden lisäämiseen. Opinnäytetyö on suunniteltu käy-

tettäväksi kliiniseen hoitotyöhön ja sisältää hoitoon liittyvää termistöä, kuitenkin 

niin että lukija saa oppaasta hyödyn käytännön työssä. 

  

Ulkopuolista palautetta oppaasta pyydettiin vuoden sisään valmistuvilta sairaan-

hoitajaopiskelijoita. Palautteen keräämiseen suunniteltiin mahdollisuus antaa 

suullista sekä kirjallista palautetta. Loppuvaiheen opiskelijat valikoituivat palaut-

teen antajiksi, koska heillä opintopisteet sisältävät jo kaikki AMK-toteutuksen pa-

kolliset kurssit, lukuun ottamatta syventäviä opintoja. Näin palautteen antajilla oli 

jo kaikki tietotaito parenteraalisesta neste- ja ravitsemushoidosta, mitä koulutuk-

sella on tarjota. Palautteen saaminen koettiin tärkeäksi, koska kirjoittajien oma 

objektiivisuus tekstiin katoaa, kun sitä käsittelee ja muokkaa useita kuukausia.   

 

Idea oli tavoittaa noin viisi sairaanhoitajaopiskelijaa. Opiskelijoiden aiemmalla 

työkokemuksella tai koulutuksella ei ollut merkitystä. Palautteen saannin perus-

ajatus oli saada tieto, onko opas hyödyllinen ja uskooko palautteen antaja, että 

voisi hyödyntää opasta työelämässä. Palaute oppaan ajankohtaisuudesta ja hyö-

dyllisyydestä oli tarkoitus antaa uusia näkökulmia oppaan viimeistelyyn. 
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Yksi versio palautteen keräämisestä suunniteltiin syyslukukaudella meneillään 

olevalle kurssille, jossa käsitellään parenteraalista neste- ja ravitsemushoitoa. 

Tarkoitus oli liittää oppaan alustava versio kurssimateriaaliin ja kerätä kurssin 

suorittaneilta jälkikäteen palaute oppaan hyödyllisyydestä. Myös mahdollinen op-

paan esittely luentomuotoisesti kurssilaisille ja esittelyn jälkeen kerättävä palaute 

kuulijoilta, oli yksi palautteen saannin vaihtoehto. Ideointi kurssilaisten palaut-

teesta tuli opinnäytetyön tilaajalta. Haasteen palautteen keräämiselle toi 

syysopintojen siirtäminen suurelta osin verkkokursseiksi vallitsevan poikkeustilan 

takia. Oppaan sisältö ei myöskään ollut vielä niin valmis, että sitä olisi voinut esi-

tellä. Palautteen kerääminen valmistuvilta opiskelijoiltakin rajautui pelkkään säh-

köiseen kyselyyn.  

 

Sisällöllisesti valmis versio lähetettiin kolmelle vapaaehtoiselle sairaanhoitaja-

opiskelijalle sekä opinnäytetyön tilaajalle. Sairaanhoitajaopiskelijoille suunniteltiin 

sähköinen palautelappu oppaan yhteyteen, jossa oli seitsemän kysymystä. Osa 

kysymyksistä oli avoimia ja osa suljettuja. Yleistä mielipidettä pyydettiin myös ko-

konaisuudesta ja visuaalisesta ilmeestä. Palautteen keräämisen tarkoituksena oli 

arvioida oppaan toimivuutta ja hyödyllisyyttä. 

 

Oppaan sisältöä muokattiin palautteen perusteella. Puhekielisiä sanoja muutet-

tiin asiallisiksi virkkeiksi. Kankeita virkkeitä muutettiin palautteen perusteella su-

juvammaksi kokonaisuudeksi, joka muutti oppaan helpommin luettavaan muo-

toon. Opas koettiin, joissain kohdin liian tiiviiksi ja fontin sininen väri välillä vaike-

aksi nähdä. Opas kuitenkin koettiin hyödylliseksi lisäksi valmistuvalle sairaanhoi-

tajalle ja myös pidempään olleelle konkarille muistin virkistykseksi perusasioista.  
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9 POHDINTA 

 

 

9.1 Ammatillinen kasvu 

 

Omat tavoitteemme opinnäytetyölle olivat oman ammatillisen kasvun kehittymi-

nen neste- ja ravitsemushoidon kliinisenä osaajana sekä tutkitun tiedon tuominen 

helposti saataville. Osa tavoitetta oli myös oppia kirjoittamaan teoreettista tietoa 

ja yksinkertaistamaan sitä. Oppaan valmistuminen ja työstä saatu palaute vah-

vistivat kokemustamme, että olimme saavuttaneet opinnäytetyön alussa asetetut 

tavoitteet. Opinnäytetyö ja opas toimii ammatillisen kasvun tukijana, niin meille 

kirjoittajille, kuin tuleville sairaanhoitajaopiskelijoille. 

 

Oppaasta muodostui visuaalisesti siisti ja käytännöllinen. Olemme tyytyväisiä 

lopputulokseen. Opinnäytetyön teoriaan ja oppaaseen kerätty aineisto vastasi 

oppaan sisällöllisiä toiveita ja teoria saatiin useiden muokkausten kautta tiivistet-

tyä selkeäksi kokonaisuudeksi. Oppaan lopullinen versio on hyvin erilainen, mitä 

siitä aluksi suunniteltiin. Sisältö on sopivan pituinen eikä tekstiä ole liikaa, mikä 

helpottaa lukemista. 

 

Opinnäytetyön edetessä kohtasimme useita haasteita, työn tiivistämisen ja rajaa-

misen kanssa. Onnistuimme kuitenkin pitämään kiinni työn alkuperäisestä tavoit-

teesta: luoda jotain helppokäyttöistä ja käytännöllistä oppimisen tueksi. Kehi-

tyimme myös näyttöön perustuvan tiedon etsinnässä, lähdekriittisyydessä sekä 

tiedon rajaamisessa. Onnistuimme myös tasapuolisesti jakamaan kirjoittamisen 

vastuun, kolmen kirjoittajan kesken.  

 

Tutkimusten, artikkeleiden ja kirjallisuuden lukeminen, tulkitseminen ja vertailu 

auttoi aiheen kokonaiskuvan hahmottumisessa. Koimme, ettei tieto ei ole enää 

hajanaista, vaan nestehoidon toteutuksen syy ja seuraussuhde on selkeämpi. 

Teorian tuominen käytäntöön tuntuu nyt helpommalta. Teoriasta on pyritty kriitti-

sesti karsimaan liian yksityiskohtainen tieto pois ja keskittymään vain olennai-

seen, missä mielestämme onnistuimme. 
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Yhteistyö kirjoittajien välillä vaati joustavuutta, sitoutumista ja tiivistä yhteistyötä. 

Ilman onnistunutta yhteistyötä, ei opas olisi muokkautunut sellaiseksi, mitä se nyt 

on. Opimme, että suunnitelmien muuttuminen vaatii kaikilta sinnikkyyttä ja uudel-

leen orientoitumista. Ymmärsimme, miten tärkeässä roolissa kommunikaatio ja 

luottamus on tiimityötä ja siksi pidimme tiiviisti yhteyttä koko prosessin ajan. Pys-

tyimme joustavasti muuttamaan omia aikatauluja, tukemaan toisiamme kirjoitta-

jina ja auttamaan toisiamme kirjoitetun tiedon tarkistamisessa. Opimme varmis-

tamaan ja tarkistamaan tietoa ja kysymään toistemme mielipiteitä. Yhteistyö ke-

hitti ammatillista kasvua tiimityöskentelyssä, kollegiaalisuudessa sekä tuki yksi-

löllistä kasvua sairaanhoitajan asiantuntijuudessa. 

 

Oivalsimme, että vaikka sairaanhoitajan osaamisvaatimukset ohjaavat sairaan-

hoitajien osaamista ja koulutuksen suunnittelua, jättää osaamisvaatimukset opis-

kelijalle ja valmistuvalle hoitajalle itselle vastuun oman tiedon päivittämisestä. 

Teoreettisen tiedon käyttöön annetaan jo koulutuksen alusta hyvät mahdollisuu-

det omatoimiseen, luotettavan tiedon etsimiseen ja lähdekriittisyyteen. Jokaisen 

sairaanhoitajaopiskelijan omalle kohdalle jää päätettäväksi, miten annettuja tie-

toja käyttää. Koulutuksen ei ole tarkoitus tarjota kaikesta syventävää osaamista, 

vaan sitä päivitetään senhetkisen työtehtävän vaatimustason mukaisesti. 

 

 

9.2 Opinnäytetyön luotettavuuden ja eettisyyden arvio 

 

Opinnäytetöille on laadittu lakeihin pohjautuvat ohjeet, joiden noudattamista tulee 

opinnäytetyössä tarkastella. Opinnäytetöitä ohjaavien eettisten periaatteiden ja 

ohjeiden tavoite on pyrkiä yhtenäiseen linjaan ammattikorkeakoulujen opinnäyte-

töille. Yhtenäisellä ohjeistuksella pyritään ehkäisemään plagiaattia ja epärehelli-

syyttä, työn eri vaiheissa. Opinnäytetyön kirjoittajien pitää tuntea vastuu omasta 

työstään, kirjoittaa opinnäytetyö hyviä kirjoituskäytäntöjä kunnioittaen sekä pyy-

tää ja saada apua ja palautetta ohjaavilta opettajilta. Eettisiin periaatteisiin kuuluu 

myös yhteistyötyösopimuksen sekä suostumuksia koskevien asiakirjojen laatimi-

nen.  (ARENE 2020, 3–6.) 
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Olemme kirjoittaneet opinnäytetyön puhtaalla omallatunnolla, huolellisesti ja vas-

tuullisesti, hyviä kirjoituskäytäntöjä noudattaen. Olemme pyrkineet antamaan 

parhaan mahdollisen osaamisemme tekstin tuotossa ja oppaan muotoilussa. 

Opinnäytetyön aiheeseen on perehdytty huolellisesti ja teoriassa on käytetty 

useita eri lähteitä, luotettavuuden takaamiseksi. Lähteitä on referoitu asiallisesti, 

vääristämättä alkuperäistä tietoa. Kirjoitustyylissä ja työn rakenteessa on nouda-

tettu Diakonia-ammattikorkeakoulun ohjeistusta, hyvään ja luotettavaan opinnäy-

tetyöhön.  

 

Opinnäytetyön tilaajana toimi Diakonia-ammattikorkeakoulun lehtori. Tilaajan 

kanssa tehtiin vaadittavat sopimukset heti yhteistyön alussa. Opinnäytetyöstä on 

pyydetty palautetta työn eri vaiheissa. Palaute on ollut tärkeä osa kokonaisuuden 

rakentumista. Sairaanhoitajaopiskelijoilta kerätty palaute on ainoastaan opinnäy-

tetyön kirjoittajien nähtävillä, eikä heidän henkilöllisyytensä ilmene opinnäyte-

työssä. Opinnäytetyön raportissa tulee noudattaa yksityisyyden suojaa, siten ettei 

yksilöitä tai heidän tekstejään voi tunnistaa (ARENE 2020, 13). Oppaan liittämi-

sestä osaksi opinnäytetyön julkista versiota, on lupa työn tilaajalta. Tilaajan toi-

veita on kunnioitettu sisällöllisesti ja opinnäytetyö on valmistunut yhteistyösopi-

muksessa olevan aikataulun mukaisesti. 

 

Opinnäytetyössä tulee tarkastella myös työn luotettavuutta. Opinnäytetyön luetet-

tavuuteen voi vaikuttaa vääränlainen tiedonkeruu ja sen johtaminen vääriin pää-

telmiin kirjoittaessa (Kangasniemi & Pölkki 2016, 91). Koska tuotettu teksti poh-

jautuu useaan eri kirjallisuuteen ja tutkimukseen, tulee huolehtia oikeanlaisesta 

kirjoitustyylistä. Kun tutkimuksia referoidaan, täytyy olla huolellinen ja muistaa 

kirjoittajan vastuu tekstin tuotossa. Tulosten kannalta oleellisen jättäminen mai-

nitsematta tai puutteellinen viittaus alkuperäiseen lähteeseen saattaa vääristää 

tutkimustulosta. (Vilkka 2020, 70–72.)  

  

Mahdollisia luotettavuuteen vaikuttavia seikkoja voi olla liiallinen oppikirjojen 

käyttö, tai yksittäisen tutkimuksen liian pieni otanta. Vaikka teoriassa käytetty kir-

jallisuus on hoitotyön opetuksessa käytettävää materiaalia, olisi kirjojen pohjalta 

voinut etsiä enemmän alkuperäisiä lähteitä tutkitun tiedon tueksi. Näin varmistut-

taisiin alkuperäisten tutkimusten sisällöstä. Luotettavuuden kasvattamiseksi 
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teoriaosuuden tulee olla niin laaja otanta tutkimuksia sekä valintojen hyvin perus-

teltua, että oma teoriaotanta on toistettavissa samalla tavalla kuin tutkimukset 

(Stolt, Axelin & Suhonen 2016, 7). 

 

Hankittuun tietoon käytetty kritiikki on oleellinen osa teoriaosuuden muodostu-

mista. Lähteiden hankintaan käytettävät useat samankaltaiset tutkimukset lisää-

vät lähteen uskottavuutta, jos sama tieto ja tulos toistuu tutkimusten sisällössä. 

(Vilkka 2020, s. 77–79.) Luotettavuutta työhön lisää myös usean eri kirjoittajien 

keräämä tieto, jota on yhdistetty yhtenäiseksi sisällön samankaltaisuuden perus-

teella (Kangasniemi & Pölkki 2016, s. 91). Opinnäytetyön teoriaosuuden vah-

vuuksia on kolmen kirjoittajan tiedon yhdistäminen, kun samoja tuloksia on löy-

detty useista eri lähteistä. 

 

Lähteiden tuoreudesta käytiin paljon keskustelua kirjoittajien kesken. Vanhem-

pien oppikirjojen materiaaleihin etsittiin uudempia lähteitä tukemaan kirjoitettua 

teoriaa. Uusimpien tutkimusten luotettavuuteen suhtauduttiin myös kriittisesti. 

Jos otanta oli liian pieni tai tutkimukselle ei löytynyt samankaltaista tutkimusta, 

jossa olisi ollut vastaava tulos, jäi tutkimus käyttämättä. Monet tutkimukset kos-

kivat myös nestehoidon toteutusta ja seurantaa jonkin tietyn sairauden osalta. 

Sairauksien vaikutus toteutettavaan hoitoon poikkeaa suuresti toisistaan, minkä 

vuoksi näitä tutkimuksia ei käytetty, ettei teoriaan tule väärää yleistietoa. 

 

 

9.3 Toteutuksen arvio ja jatkokehitys 

 

Oppaan sisältö tuotettiin vastaamaan opinnäytetyön tilaajan ehdotuksia. Opas 

sisälsi sovitut asiat tiivistettynä ja lukijaystävällisesti sijoiteltuna. Opas valmistui 

sovitussa aikataulussa syyslukukautena 2020. Opinnäytetyön tavoite sairaanhoi-

tajaopiskelijoiden tiedon lisäämisestä osoittautui relevantiksi ja tarpeelliseksi ai-

heeksi. Opinnäytetyön onnistumisen arviointi perustui työn tilaajan arvioinnille ja 

palautteelle sekä sairaanhoitajaopiskelijoiden palautteelle oppaasta. Palautteen 

antajien kokemus työn tarpeellisuudesta ja tiedon käytännöllisyydestä oli palaut-

teen ydin. 
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Oppaassa ja opinnäytetyössä käytetyt lähteet tarjoavat mahdollisuuden syventä-

vän tiedon helpompaan etsimiseen ja mahdollisuuden opinnäytetyön jatkamiseen 

päivitettyjen lähteiden pohjalta. Nestehoidon fysiologiaa ja tietotaitoa voi syven-

tää omana opinnäytetyönään esimerkiksi veritiputuksista, leikkaussalipotilaan 

nestehoidosta tai neste- ja ravitsemushoidosta jonkin spesifin sairauden, kuten 

syövän, pankreatiittipotilaan tai palovammapotilaan hoidossa. Nestehoidon to-

teutus on sairaudesta riippuen tarkkaa liuosten säätämistä, mistä johtuen spesifit 

sairaudet ja niiden hoitotyön toteutus toimii erillisinä työnä. Opasta voikin käyttää 

apuna ja mallina, kun syvennetään laajemmin muiden eri sairauksien hoitoon liit-

tyvän nestehoidon osaamista. 

 

Opinnäytetyön yksi vaihtoehtoinen lähestymistapa olisi ollut sairaanhoitajaopis-

kelijoiden osaamisen arvioiminen ja siitä tehty tutkimus, jonka pohjalta olisi ke-

rätty teoria ja työstetty opas. Yhteistyökumppanin toive oppaan liittämisestä kurs-

simateriaaliksi asetti kuitenkin suunnan opinnäytetyön suunnittelemiselle, ja opas 

päätettiin koostaa teoreettisen viitekehyksen perusteella. Jatkotutkimusta voisi 

tehdä oppaan kehittämisestä siten, että testataan opiskelijoiden tietoa ja toteute-

taan hoitoalan opiskelijoille haastattelututkimus. Tutkimuksen tavoite voi olla, mi-

ten opiskelijat itse näkevät oman osaamisensa ja sen perusteella tehdyt lisäyk-

set. 

 

Käytännön hoitotyön lisäykset omana opinnäytetyönään kanyloinnin tekniikasta 

tai ravitsemushoitoon käytettävien ravintovalmisteiden käyttöönoton ohjeistuk-

sesta liittyvät tämän oppaan tiedon syventämiseen. Myös enteraalinen letkuruo-

kinta ja sen sisältämät ravinteet sekä hoidon aloitus ja erityishuomiot ovat osa 

omaa opinnäytetyötä, jonka voi liittää osaksi parenteraalista opasta. 

 

Opasta voi jatkaa myös lasten ja ikäihmisten neste- ja ravitsemustietouteen mistä 

voi rakentaa kokonaan uuden opinnäytetyön. Lasten nestehoidon toteutus jo it-

sessään poikkeaa aikuisten nestehoidosta eikä sitä siksi käsitelty ollenkaan tässä 

opinnäytetyössä. Lasten nestehoidon erityishuomiot iän, painon ja pinta-alan mu-

kaan määrittäminen sekä ikävaiheiden tuoma vaihtelu kehon koostumuksessa on 

hyvin laaja ja siitä saa useamman oman yksittäisen opinnäytetyön. Ikäihmisten 

ja yleisesti geriatriaan liittyvän nestehoidon erityispiirteistä, kuten munuaisten 
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vajaatoiminta sekä muiden sairauksien ja ikääntymisen tuoman fysiologisen rap-

peutumisen huomioiminen ja hoidon rajoittaminen toimivat omana opinnäytetyö-

nään. Myös eettinen hoitotyö palliatiivisen ja saattohoitopotilaan nestehoidon to-

teutuksessa toimisi hyvin opinnäytetyön tutkimusaiheena. 

 

Oppaan päivittäminen on oleellista sen luotettavuuden takaamisesi. Oppaaseen 

tulee tehdä aktiivisesti muutoksia ja lisäyksiä, jotka edistävät oppimista. Neste- ja 

ravitsemushoidon suositukset vaihtuvat uuden tutkitun tiedon perusteella, joiden 

pohjalta oppaan päivittäminen on oleellista. Tästä johtuen tämän opinnäytetyön 

teoriaosuus ja oppaan sisältämät tiedot eivät voi olla käytössä oppimateriaalina 

tällaisenaan tulevaisuudessa. Mahdollisuutena on oppaan muokkaaminen uu-

simman tutkitun tiedon pohjalta tai luoda kokonaan uusi opas. 
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LIITE 1.Sanasto 

 

ADH – antidiureettinen hormoni eli vasopressiini. Aivojen hypotalamuksen erit-

tämä hormoni, joka säätelee virtsan eritystä munuaisten kautta  

albumiini – maksan tuottama valkuaisaine eli proteiini, joka esiintyy veriplas-

massa ja maidossa 

aldosteroni - lisämunuaiskuoresta erittyvä mineralokortikoidi (steroidihormoni) 

Se kiihdyttää natriumionien takaisinimeytymistä munuaistiehyistä ja 

vastaavasti kaliumionien erittymistä virtsaan    

alkaloosi - elimistön nesteiden liiallinen emäksisyys. Voi kehittyä hengitykseen 

liittyvä eli respiratorinen alkaloosi tai aineenvaihduntaan liittyvä eli 

metabolinen alkaloosi 

anamneesi – sairauteen liittyviä esitietoja 

anafylaksia – äkillinen yliherkkyysreaktio 

anuria – vähävirtsaisuus, jolloin virtsaa ei ole ollenkaan tai alle 100 ml/vrk  

asidoosi - elimistön nesteiden liiallinen happamuus. Voi kehittyä hengitykseen 

liittyvä eli respiratorinen asidoosi tai aineenvaihduntaan liittyvä eli 

metabolinen asidoosi 

askitesneste – vatsaonteloon kertynyt neste 

balansoidut kristalloidit – kirkkaat, vesipohjaiset suonensisäiset liuokset, joiden 

elektrolyyttipitoisuudet vastaavat plasman elektrolyyttipitoisuuksia 

dehydraatio - elimistön kuivuminen 

diureesi – virtsaneritys 

EKG – elektrokardiografia eli sydänfilmi 

enteraalinen – suun kautta annettava 

euvoleemia - oikea määrä verta tai nesteen tilavuus kehossa 

gelatiini, dekstraani, hydroksietyylitärkkelys - plasmankorvikkeet 

glutamiini – aminohappo 

happisaturaatio – kudoksen happipitoisuus suhteessa sen maksimaaliseen pi-

toisuuteen 

hemodiluutio - veren laimentaminen 

hemodynamiikka - verenkiertojärjestelmän toiminta kokonaisuudessaan  

hemokonsentraatio - veren sakeutuminen 

hoitovaste – hoidon vaikutus 
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hydroksietyylitärkkelys – polysakkaridi 

hyperfosfatemia – liian korkea fosfaattipitoisuus elimistössä  

hyperglykemia – normaalia suurempi veren glukoosipitoisuus 

hyperkalemia - normaalia suurempi veren kaliumpitoisuus  

hypermagnesemia - normaalia suurempi veren magnesiumpitoisuus 

hypernatremia - normaalia suurempi veren natriumpitoisuus 

hypertoninen - liuos, jolla on suurempi osmoottinen paine 

hypofosfatemia - normaalia pienempi veren fosfaattipitoisuus 

hypoglykemia - normaalia pienempi veren glukoosipitoisuus 

hypokalemia - normaalia pienempi veren kaliumpitoisuus 

hypoksemia – veren happivajaus 

hyponatremia - normaalia pienempi veren natriumpitoisuus 

hypotoninen - liuos, jolla on pienempi osmoottinen paine 

hypovolemia - normaalia pienempi veren tilavuus 

ilmaembolia – tukoksia aiheuttavia ilmakuplia verisuonistossa 

immobilisaatio - lepoon asettaminen 

isotoninen - liuos, jolla on sama osmoottinen paine kuin verrokkiliuoksella 

kanyyli – nesteen siirtoon tarkoitettu muovi- tai metalliputki    

KDIGO-kriteeristö - näyttöön perustuvia kliinisen käytännön ohjeita munuaissai-

rauksien hoidossa 

kolloidiosmoottinen paine – isojen proteiinimolekyylien aiheuttama osmootti-

nen paine 

kreatiniini – lihasten aineenvaihdunnassa keratiinista muodostava aine 

kristalloidit - kirkkaat, vesipohjaiset suonensisäiset liuokset 

metabolointi –kudosten aineenvaihdunnalliseen prosessiin kuuluvat kemialliset 

reaktiot 

minuuttitilavuus – sydämen minuutissa pumppaama veren määrä 

natriureettiset peptidit – munuaisten natriumineritystä lisääviä peptidihormo-

neja 

nesteaitiot – elimistön nesteiden jako erilaisiin kudoksiin (tiloihin) 

nestetasapaino – tasapaino elimistön saadun ja poistuneen veden välillä 

NTP - eli kreatiniinin, natriumin ja kaliumin mittaus 

oliguria - vähävirtsaisuus, jolloin virtsaa on alle 400 ml/vrk 

onkoottinen paine – proteiini - osmoottinen paine 
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osmolaliteetti - liuenneen aineen partikkeleiden pitoisuus liuoskiloa kohti 

osmolariteetti - liuenneen aineen partikkeleiden pitoisuus liuoslitraa kohti 

osmoosi - veden vapaa liikkuminen puoliläpäisevän solukalvon läpi laimeam-

masta liuoksesta väkevämpään  

osmoottinen paine - osmoosin estämiseen tarvittava paine 

parenteraalinen – suonensisäisesti annettava 

perfuusio - läpivirtaus 

perifeerinen verenkierto - ääreisverenkierto 

pH - liuoksen happamuus 

polydipsia - vesijuoppous 

PTH - lisäkilpirauhashormoni eli parathormoni 

RAA-järjestelmä - munuaisten reniini-angiotensiini-aldesteronijärjestelmä, joka 

säätelee omalta osaltaan nestetasapainoa 

retentio - pidättäminen 

ringer (liuos) – suonensisäinen infuusioneste 

sympaattinen hermosto – tahdosta riippumattoman hermoston toinen osa, joka 

mm. Kiihdyttää verenkiertoa 

vaskulaarinen - verisuoniin liittyvä 

vasoaktiiviset - verisuoniin vaikuttava 

verivolyymi – kiertävän veren määrä 
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LIITE 2. Palautekysely 

 

Sähköinen palautekysely.  

 

1 Onko oppaan sisällössä sinulle jotain uutta? Jos on, niin mitä? 

2 Miten kommentoit oppaan luettavuutta? 

3 Mitä muuttaisit oppaassa?  

4 Puuttuuko jotain oleellista? 

5 Uskotko että voisit hyödyntää opasta omassa työssäsi? 

6 Kommentoi oppaan ulkoasua. 

7 Onko opas mielestäsi hyödyllinen? 
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LIITE 3. RANE- opas 
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2.1 Nestetasapainon säätely

• Nestetasapainon säätelyyn osallistuu useat eri toiminnot, joista 

hormonit ja munuaiset ovat keskeisiä tekijöitä. Taulukossa esitellään 

pääperiaatteet nestetasapainon säätelylle.

5
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10

• Natrium (Na) 137-145 mmol/l. Esiintyy eniten solun ulkoisessa 

nesteessä. Natrium säätelee veden jakautumista elimistössä.  Na on 

välttämätön aineenvaihdunnan, lihasten toiminnan sekä hermoimpulssin 

siirtymisen kannalta

Hyponatremia Etiologia

Aiheuttaja

Oire

Hoito

• Nestettä kertyy elimistöön enemmän kuin sitä 
poistuu. Seurauksena solun ulkoisen tilan natrium 
pitoisuus pienenee ja neste laimenee. Neste virtaa 
solun sisään osmoottisen paineen vaikutuksesta. 
Osmoottinen paine pyrkii liikuttamaan vettä 
laimeammasta pitoisuudesta väkevämpään ja 
tasoittamaan pitoisuuseroa. Seurauksena solun 
turvotus- mahdollinen aivoödeema.

• Akuutti: runsas alkoholin käyttö, polydipsia, 
hypotonisten nesteiden infuusio, natriumin menetys 
ruuansulatuskanavasta-vatsatauti, munuaisten 
toiminnan häiriö- Na ei imeydy takaisin. Krooninen 
aiheuttaja: diureetit, nesteretentio.

• Väsymys, lihasnykäykset, tajunnan tason häiriöt, 
kouristelu, suonenveto, päänsärky, suolistolama. 
Kroonisena jopa oireeton.

• Hoitamattomana vaarallinen. Hitaasti kehittynyttä 
hyponatremiaa ei saa korjata nopeasti. Käytetään 
korvausnesteitä. Akuutin hyponatremian
korjaukseen hypertoninen keittosuola 0,9% NaCL, 
jonka Na pitoisuus on suurempi kuin plasmassa.

Hypernatremia Etiologia

Aiheuttaja

Oire

Hoito

• Natriumin lisääntyminen plasmassa aiheuttaa veden 

siirtymisen solusta plasmaan eli laimeammasta 
pitoisuudesta väkevämpään. Aiheuttaen solun 
kuivumisen.

• Veden puute riittämättömän nesteytyksen 
seurauksena, liiallinen suolan saanti, raju oksennus, 

ripulointi tai ADH toiminnan häiriö, jolloin potilas ei 
tunne janoa. Todetaan yleensä ikääntyvillä.

• Kouristelu, lihasten nykäykset, tajunnan tason 
häiriöt.

• Hypotoninen neste, jossa Na määrä on pienempi 

kuin plasmassa ja solunulkoisessa nesteessä, kuten 
0,3% NaCl.
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• Kalium (P-K) 3.3-4.9 mmol/l. Tärkein solunsisäinen suola. Kaliumin tehtävä 

on toimia solun kalvopotentiaalin ylläpidossa. Kalvopotentiaali on 

välttämätöntä poikkijuovaisen lihaksen, sydänlihaksen toiminnan sekä 

hermoimpulssin kulun kannalta. 

Hypokalemia Etiologia

Aiheuttaja

Oire 

Hoito

• Kaliumia menetetään liikaa tai kaliumia siirtyy 

plasmasta solun sisään.
• Kaliumin menetys virtsaan, yleisin aiheuttaja 

diureetti. Menetys suolistoon- metabolinen 

asidoosi. Solun sisään- insuliini.
• Rytmihäiriö, EKG:ssä T-aallon lasku, lihasten 

voimattomuus, ruokahaluttomuus, ummetus.
• Kaliuminfuusio.

Hyperkalemia Etiologia

Aiheuttaja

Oire 

Hoito

• Liiallinen kaliumin saanti, liian vähäinen 
poistuminen munuaisista, kaliumin siirtyminen 
extrasellulaaritilaan.

• Munuaisten toiminnan häiriö, aldosteronin puute, 
lääkkeet.

• Rytmihäiriöt, lihasheikkous, puutumiset, 
halvausoireet.

• Kalium lääkityksen lopetus, 
nesteenpoistolääkkeet, hemodialyysi.

11
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Ionisoitunut kalsium plasmasta (P-Ca-
Ion) 1.16-1.3 mmol/l

• Kalsium on merkittävä kationi 
solunsisäisesti ja ulkoisesti, vaikka sitä 
löytyy luuston ulkopuolelta vain hyvin 
vähän.

• Solun sisällä kalsium on keskeinen osa 
hermoimpulssin, lihassupistuksen ja 
solunsisäisen viestien kulkemisen 
säätelijänä.

• Solun ulkoisessa tilassa kalsium 

osallistuu proteiinien toimintaan ja veren 
hyytymisjärjestelmään.

• Kalsium on yksi tärkeimmistä osista 
luuston kehityksessä.

• Hypokalsemiaan johtaa PTH:n

heikentynyt eritys tai D-vitamiinin 
puutos. Oireina lihasten puutuminen.

• Hyperkalsemiassa luusto vapauttaa liikaa 
kalsiumia, joka aiheutuu 
lisäkilpirauhasen liikatuotannosta tai 

esim. Litium lääkityksestä. Oireina 
sekavuus, väsymys, rytmihäiriöt ja 
hengenvaara.

Magnesium (P-Mg) Plasmasta 0.71-
0.94 mmol/l 

• Toiseksi tärkein solunsisäinen kationi.
• Se toimii lukuisissa entsyymien 

reaktioissa.
• Säätelee kalsiumkanavien toimintaa ja 

voi aiheuttaa hypokalemiaa.
• Magnesiumia erittää ohutsuolen 

alkuosa.
• Suoliston lisäksi luukudos ja munuaiset 

osallistuu magnesiumin säätelyyn.
• Magnesiumin puutos johtuu heikosta 

ravitsemuksesta tai imeytymishäiriöstä.
• Liian vähäinen kaliumin ja fosfaatin 

määrä johtaa magnesiumin 

menetykseen.

Fosfaatti, epäorgaaninen plasmasta 
(P-Pi) 0.76-1.41 mmol/l

• Fosfori toimii solujen rakennusaineena 

sekä osana solun aineenvaihduntaa. Sen 
tehtävä on luun muodostumisessa ja 
viestien välityksessä. 

• Fosfaatti on välttämätön aine ATP:n 
muodostumiselle.

• Fosfaatin käsittely tapahtuu munuaisissa.
• PH arvon muutokset vaikuttavat fosfaatin 

imeytymiseen ja erittymiseen.

• Hypofosfatemia on harvinainen sairaus, 
joka Ilmenee aliravituilla.

Kloridi plasmasta (P-Cl) 99-111 
mmol/l

• Kloridi on solunulkoisen tilan tärkeimpiä 
elektrolyyttejä.

• Kloridi toimii isona osana 
nestetasapainon ja happo-
emästasapainon säätelyä.

• Tuottaa sähköisen varauksen 
solukalvolla. 

• Maha-suolikanavassa kloridia tarvitaan 
mahalaukun suolahapon eritykseen.

• Vastaa enteerisen nestekierron 
ylläpitämisestä suoliston alueella.

• Vastaa solunulkoisen tilan 
osmolariteetista ja seuraa natriumin 
pitoisuuden muutoksia.

• On kytköksissä toiseen tärkeään anioniin 
elimistössä, bikarbonaattiin.

• On osana munuaisten aineenvaihduntaa, 
koska vaikuttaa natriumin 
takaisinimeytymiseen munuaisissa.

• Kloridiarvon muutokset johtuvat 
verivolyymin muutoksista.

12
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18

RAVINTOAINE SUOSITELTU MÄÄRÄ

Glukoosi 100-150g/vrk (5mg/kg/vrk)

Rasvat 1g-1,5g/kg/vrk Max. 2g/kg/vrk

Aminohappi/proteiini 1,2-1,5g/kg/vrk max. 2g/kg/vrk Rasvoissa

yksilöllinen toleranssi

Glutamiini 0,2-0,3g/kg/vrk. Aikuisella noin 20-35g/vrk

HUOM! Ravitsemusliuoksiin ei koskaan saa lisätä lääkkeitä!

HUOM! Glutamiinin antoa ei suositella maksan ja   munuaisten 

vajaatoiminnasta kärsiville.

• Makroravinteet ovat oleellinen osa potilaan ravitsemusta. Ravitsemusliuokset

annetaan potilaalle kammiopusseista. Kammiopussien sisältö sekoitetaan

keskenään, liuoksen valmistelun yhteydessä.

• Parenteraaliset ravitsemusliuokset eivät sisällä mikroravinteita, kuten

vitamiineja ja hivenaineita, koska ne eivät säily pitkiä aikoja nesteessä.

Mikroravinteiden lisäys liuospusseihin tapahtuu valmiina, erillisinä tiivisteinä,

käyttöönoton yhteydessä.

• Makroravinteilla on päivittäiset saantisuositukset
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