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 -ihonsiirto (skin grafting, tranplantatio cutis 

libera) on kudospuutoksen korjausmenetelmä 

 Ihoa siirretään terveeltä alueelta 

vaurioituneen ihon suojaksi, johon se tarttuu 

5-7 vrk kuluessa 

Osaihonsiirteet (epidermis ja osa dermistä 

mukana)/kokoihonsiirteet (ihoa koko ihon 

paksuudelta) 

 

 



Osaihonsiirre 
tarttuu paremmin 

 Paksuuden voi 
säätää 

 Reijitetään->isompi  

Otetaan höylällä eli 
dermatomilla salissa 

 Yleisin paikka reisi 

 Siirre kutistuu-> 
arpikontraktuura 

 Kokoihonsiirre 
otetaan veitsellä 
soliskuopasta, 
nivusesta, 
korvantauksesta 

 Kestävämpi, 
kosmeettisempi 

 Vähemmän 
arpikontraktuuraa 

 Kädet, kasvot 
otolliset 



 Ihonsiirre saa verenkiertonsa alla olevasta 
haavapohjasta  ensimmäisen kahden vrk 
kuluessa 

Haavapohjasta kapillaarisuonet takertuvat 
siirteeseen ja siirre verisuonittuu ja 
kiinnittyy haavapohjaan 2-5 vrk:ssa 

 Edellyttää verekkään ja hyvän haavapohjan 
onnistuakseen 

 Ei tartu luun, jänteen tai ruston päälle 

 Edellyttää immobilisointia, vältetään 
rasitusta 

 Liikkuminen/liikuttaminen riippuu siirteen 
paikasta ja koosta 

 Paranee 2-3 viikossa 



 Siirteen pitäminen puhtaana, suojaus 

vaurioilta ja paineelta 

Haavaeritteen hallinta ja haavan 

kosteustasapaino 

 Siirteen tarttuminen ja elinkelpoisuus 

 



 Leikkaussalissa ihonsiirteen päälle laitetaan 

rasvataitoksia/silikonitaitoksia, päälle 

nacl:lla kostutettuja harsotaitoksia ilmaviksi 

avattuina 

 Tämän päälle kuivia harsotaitoksia, sitten 

vanua ja harsorullaa 

 Sidokset avataan 2-3 vrk leikkauksesta, jotta 

tarttuminen ei häiriinny 

 Vuotoa sidosten läpi-> vaihdetaan 

päällimmäiset sidokset varoen 

 Välillä ei kostuteta 

hautumisen/infektoitumisen välttämiseksi 



-kerää sidostarvikkeet/haavanhoitotuotteet 

valmiiksi lähettyville ennen sidosten avausta 

-jos sidokset pitää vaihtaa <24h steriilisti  

-siirre voidaan kuohauttaa vetyperoksidilla(1%) 

sidoksia vaihdettaessa 

-huuhdellaan nacl:lla/vedellä 

-hakaset eli aggrafit poistetaan 5vrk:n 

kuluttua, jonka jälkeen suihkutetaan vedellä ja 

puhdistetaan mekaanisesti verihyytymät, 

karsta, elinkelvoton siirre, kuivuneet reunat 

-huomioi kivunhoito!  



 Siirteen päälle rasvataitoksia/silikonitaitoksia 

 kirurgi ja sairaalakohtaista eroa 

 Siirteen päälle nacl:lla kostutetut nihkeät 
harsotaitokset (estää siirteen kuivumista ja 
toisaalta taitosten tarttumista siirteeseen) 

 Päälle laitetaan kuivia taitoksia ja haavatyyny 
erityksen mukaan, kiinnitys joustavalla 
kierresiteellä 

 Vaihtoväli (päivittäin) joka toinen päivä ja 
siitä harventaen 2-3 kertaa viikossa 

 Siirteen tartuttua ja erityksen loputtua 
rasvausta  kevyellä perusvoiteella/öljyllä, 
koska oma talineritys puuttuu aluksi 



 Jos siirteen paranemisessa/tarttumisessa 

ongelmia, poistetaan elinkelvoton siirre 

mekaanisesti ja hoidetaan paljastuvat kohdat 

punaisen, keltaisen tai infektoituneen haavan 

hoito-ohjeen mukaan 

Ohjeita: shhy.fi->hoito- ja toimintaohjeet          

->avoimen haavan VPKM väriluokitus/ 

Helpperi 

Haavainfektio voi tuhota siirteen, vaikka 

siirre olisi alustavasti tarttunutkin 

Mieti miksi siirre ei ole tarttunut! 

 Syy – seuraus… 

 



 Jos siirre raajassa, sitä pidetään kohoasennossa 
turvotuksen estämiseksi 

 Siirteeseen ei saa kohdistua painetta, hankausta tai 
mekaanista ärsytystä 

  poikkeus laskimosäärihaavapotilaat: tukisidos on 
osa hoitoa! 

 Sairaalassa aloitetaan tarvittaessa minihepariinihoito 
(Fragmin, Klexane) lääkärin ohjeen mukaan 

 Kun potilas mobilisoituu-> siirteen tueksi idealsidos 

 Siirre suojataan 2-3 kk suojavoiteella, vaatetuksella 

 Saunoa ja uida voi kun siirre täysin parantunut, on 
arka kuumalle ja kylmälle 

 Siirre palaa herkästi-> auringonotto! 

 Monipuolinen ruokavalio auttaa paranemisessa 



 Ihonsiirteitä tehty ilman hakaskiinnitystä 

 Siirteet kiinnitetty pelkällä silikoniverkolla 

 Tulokset olleet lupaavia, ainakin KYS 

käyttänyt 

Menetelmä kivuttomampi, odotellaan käytön 

lisääntymistä 

 



 Ihoa otetaan useimmiten reidestä 

Ottokohtaan jää verestävä haavapinta, 

paranee itsestään ihon uusiutumisen myötä 

n. 8-12 vrk kuluessa 

Ottokohta peitetään salissa vaahtosidoksella 

(mepilex, mepilex transfer, allevyn, aquacell 

foam, polymem) 

 Voidaan käyttää myös polyuretaanikalvoa, 

soveltuu parhaiten pieniin ottokohtiin 

 Tarkoituksena turvata ottokohdan 

optimaalinen paraneminen 



 Ottokohta on usein kipeä, huomioitava lääkitys! 

 Ottokohta erittää joskus runsaastikin 
kudosnestettä ja verta 

 Sidokset saavat olla suojana 10-14-(20)vrk 

 Sidokset vaihdetaan, kun imevää pintaa ei enää 
ole 

 10 vrk jälkeen ottokohta suojataan sidoksella 
tarpeen mukaan, sitten perusrasvaa 2-3kertaa/ 
vrk tai tarpeen mukaan 

 Ottokohtaa voi/pitää suihkuttaa aiemmin, jos 
ongelmia paranemisessa 

 Infektoituneen ottokohdan hoito toteutetaan 
infektoituneen haavan hoitosuositusten mukaan 

 Tärkein hoito on huolellinen mekaaninen 
puhdistus 

 Hoitotuote: antimikrobinen haavanhoitotuote 

 Verikarstaa: vety, haavahuuhteet/geelit 



 Saunominen ja uiminen on suositeltavaa 

vasta sitten, kun ottokohta on täysin 

parantunut 

 Auringonottoa on syytä välttää ad vuosi, 

palamisriski! 

Monipuolinen ruokavalio auttaa 

paranemisessa 

Mobilisoinnille ei erillisiä rajoituksia 

 Ihonottokohdan väri on aluksi jopa tumman 

lila, mutta se vaalenee vähitellen lähes 

huomaamattomaksi 





 


















