
Tausta 

 

Tehostettu suunhoito vähentää hoitoon liittyvien infektioiden 

esiintyvyyttä ja kuolleisuutta sekä lyhentää hengityslaite- ja 

tehohoitoaikaa. Tutkimusten mukaan havaitut suunhoitokäytänteet 

eivät vastaa nykyisiä hoitosuosituksia.  

 

Tavoite 

 

Kehittämishankkeen tavoitteena oli kehittää näyttöön perustuva, 

tehostettu suunhoitoprotokolla aikuisille, invasiivisesti 

ventiloiduille tehohoitopotilaille. 

 

Kehittämishankkeen toteutus 

 

Kehittämishanke toteutettiin moniammatillisessa työryhmässä 

yhden yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella vuosien 2012 – 

2015 aikana.  

 

Menetelmät 

 

Kehittämishanke toteutettiin kolmessa vaiheessa:  

 

1) Tietoa uusista hoitosuosituksista ja tutkimuksista etsittiin 

sähköisesti ja manuaalisesti Medline Ovid®, CINAHL ja 

Cochrane Library tietokannoista vuosien 2012 – 2014 aikana.  

 

2) Lähdekirjallisuuden laatua arvioitiin moniammatillisessa 

työryhmässä, joka koostui sekä kliinisistä että 

menetelmällisistä asiantuntijoista. 

 

3) Suunhoitoprotokollan käyttöönottoa tuettiin aktiivisilla 

jalkauttamiskeinoilla, jotka koostuivat toistetuista luennoista, 

kirjallisista ja sähköisistä opetusmateriaaleista ja 

muistutusjärjestelmistä.  

 

      Edellisen lisäksi, uusia hoitovälineitä ja suunhoitotuotteita     

      hankittiin yhteistyössä hankintatoimiston ja   

      osastofarmaseuttien kanssa. Hoitotyön kirjaamista  

      tehostettiin toiminnan ohjaamiseksi ja seuraamiseksi  muun  

      muassa uudistamalla potilastietojärjestelmään kattava suun  

      hoidon kirjaamissivu.  
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TEHOSTETUN SUUNHOITOPROTOKOLLAN 

KEHITTÄMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO 

Tulokset 

 

Kirjallisuuskatsauksen mukaan tehostetussa suunhoidossa 

korostuvat näytön asteeltaan vaihtelevat lääkkeelliset ja 

lääkkeettömät hoitotyönkeinot, jotka jaettiin 

 

1) Mekaaniseen puhdistamiseen 

 Huolehdi kohoasennosta (30 – 45°) 

 Tarkista kuffin (20 – 30 cmH2O) ja imun (≤ 10 kPa) paine 

 Poista suu- ja nielueritteet vähintään 4 krt/vrk:ssa 

 Harjaa hampaat, limakalvot, kieli sekä intubaatioputken 

ulkopinta 2 krt/vrk:ssa 

 

2) Kemialliseen puhdistamiseen 

 Huuhtele suu 0,2 % klooriheksidiinihuuhteella 4 krt/vrk:ssa 

 Kostuta suu ja rasvaa huulet vähintään 4 krt/vrk:ssa 

 

Edellisen lisäksi kiinnitä huomiota potilaan, hoitajan ja ympäristön 

suojaamiseen, suunkunnon kokonaisvaltaiseen arviointiin (mm. 

hampaat, kieli, limakalvot, posket, huulet, sylki) sekä hoitotyön 

kirjaamiseen.  

 

Toimintaohjeiden auki kirjoittamisen jälkeen ”Toimintaohje 

invasiivisesti ventiloidun aikuispotilaan tehostetusta suunhoidosta” 

lähetettiin OYS:n erityisvastuualueen teho-osastoille (n = 5) 

lausuntokierrokselle. Lausuntokierroksen jälkeen toimintaohje 

liitettiin osaksi Kriittisesti sairaan tai vammautuneen aikuispotilaan 

hoitoketjua Pohjois-Suomessa (Terveysportti).  

 

Pohdinta ja johtopäätökset 

 

Tulevaisuudessa, tehohoitopotilaan suunhoito-ongelmia tulisi 

kartoittaa nykyistä enemmän. Myös hoitotyön perus- ja 

täydennyskoulutuksen on kiinnitettävä aikaisempaa enemmän 

huomiota suunhoitoon.  

 

Tulevaisuudessa tehostetun suunhoitoprotokollan kliinistä 

vaikuttavuutta ja käyttöönottoa tulee arvioida säännöllisesti hoidon 

vaikuttavuuden, tuottavuuden ja tehokkuuden kehittämiseksi.   
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ALAHENGITYSTEIDEN 

PUHDISTAMISKÄYTÄNTEIDEN 

PÄIVITTÄMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO 

Tausta 

 

Alahengitysteiden puhdistaminen altistaa invasiivisesti ventiloidun 

potilaan respiratorisille ja hemodynaamisille muutoksille, infektioille, 

barotraumalle, bronkospasmille sekä atelektaaseille.  

 

Kansallisten ja kansainvälisten tutkimustulosten mukaan havaitut 

alahengitysteiden puhdistamiskäytänteet eivät vastaa nykyisiä 

hoitosuosituksia.  

 

Tavoite 

 

Kehittämishankkeen tavoitteena oli päivittää alahengitysteiden 

puhdistamiskäytänteet nykyisten hoitosuositusten mukaisiksi.  

 

Kehittämishankkeen toteutus 

 

Kehittämishanke toteutettiin yhden yliopistollisen sairaalan 

erityisvastuualueella vuosien 2012 – 2015 aikana.  

 

Menetelmät 

 

Kehittämishanke toteutettiin kolmessa eri vaiheessa:  

 

1) Tietoa uusista hoitosuosituksista ja tutkimuksista etsittiin 

sähköisesti ja manuaalisesti Medline Ovid®, CINAHL ja 

Cochrane Library tietokannoista vuosien 2012 – 2014 aikana.  

 

2) Hoitosuosituksien, aikaisempien kirjallisuuskatsauksien ja 

alkuperäistutkimusten laatua arvioitiin moniammatillisessa 

työryhmässä, joka koostui sekä kliinisistä että menetelmällisistä 

asiantuntijoista.  

 

3) Hoitosuositusten käyttöönottoa tuettiin aktiivisilla 

jalkauttamiskeinoilla, jotka koostuivat toistetuista luennoista, 

kirjallisista ja sähköisistä opetusmateriaaleista ja 

muistutusjärjestelmistä.  

 

      Edellisen lisäksi, uusia hoitovälineitä hankittiin yhteistyössä  

      hankintatoimiston kanssa. Hoitotyön kirjaamista tehostettiin  

      toiminnan ohjaamiseksi ja seuraamiseksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulokset 

 

Toimintaohjeiden sisältö jaettiin ja aukikirjoitettiin kolmeen osa-

alueeseen:  

 

1) Toimet ennen imutapahtumaa 

 Arvioi imun tarve 

 Arvioi kipulääkkeen tarve  

 Tarkista kuffin (20 – 30 cmH2O) ja imun (≤ 20 kPa) paine 

 Huolehdi riittävästä kohoasennosta (30 – 45°) 

 Suojaa potilas, ympäristö ja itsesi 

 Huolehdi esihapetuksesta (100 % O2, 30 – 60 sekuntia) 

 Desinfioi kätesi 

 Noudata steriiliä imutekniikkaa 

 

2) Toimet imutapahtuman aikana 

 Vältä rutiininomaista keittosuolahuuhtelua 

 Ime vain keinoilmatien syvyydeltä 

 Vältä pitkiä imukertoja  

 Vältä katetrin pyörittelyä  

 

3) Toimet imutapahtuman jälkeen 

 Poista suu- ja nielueritteet 

 Varmista keinoilmatien paikka 

 Hävitä imukatetri ja suojakäsineet välittömästi 

kontaminoimatta ympäristöä 

 Desinfioi kätesi 

 Arvioi hoidon vaikuttavuus  

 Kirjaa toimenpide, hengitystie-eritteiden määrä ja laatu 

 

Pohdinta ja johtopäätökset 

 

Alahengitysteiden puhdistamiseen liittyviä haittavaikutuksia voidaan 

vähentää merkittävästi noudattamalla päivitettyjä toimintaohjeita. 

 

Hoitotyön perus- ja täydennyskoulutuksessa on kiinnitettävä 

erityishuomiota toimenpiteen turvalliseen suorittamiseen sekä 

infektioiden torjuntaan. 

 

Tulevaisuudessa päivitettyjen alahengitysteiden 

puhdistamiskäytänteiden kliinistä vaikuttavuutta ja käyttöönottoa 

tulee arvioida säännöllisesti hoidon vaikuttavuuden, tuottavuuden, 

tehokkuuden ja turvallisuuden kehittämiseksi.   
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