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Valmistautuminen leikkaukseen: 

•Potilaan valmistautuminen ja ohjaus poliklinikalla  

 Perussairauksien hoitotasapaino 

 Leikkausalueen ja ihon kunto 

 

• Sairaalaan tulo leikkauspäivän aamuna  

 

• Peseytyminen edellisenä päivänä 
Ihon oma mikrobisto 
  

• Vastaanotto- osasto 
Vertaistuki 
Normolämpö 
Ravitsemus 
Kävellen leikkaussaliin 

 
  

  

 

 



Haavasidoksen valinta:  

• Haavasidos valinta leikkaussalissa ja vuodeosastolla 

 Esitiedot 

 Ihon kunto 

• Haavasidoksen kiinnittäminen 

 Ei kudosvenytystä 

 Sidoksen kiinnittyminen 

• Käytössä olevat sidosmateriaalit 

 Evercare 

 Mepore Border Post- op 

 





PUHTAAN LEIKKAUSHAAVAN HOITO VUODEOSASTOLLA:  

• Leikkauspäivänä leikkaushaavan sidos tarkistetaan 2-3 tunnin välein sekä tarvittaessa. 

• 1. POP lähtien haavasidos tarkistetaan kerran vuorossa sekä tarvittaessa. 

• Leikkaushaavaa käsitellään steriilisti 24 h leikkauksesta tai niin kauan kuin haava vuotaa 
kirkasta verta (steriili sidevaihto!). 

• Mikäli haavasidoksen läpi on tullut vuotoa, sidos vaihdetaan aina pohjia myöden. 

• Haavasidos vaihdetaan ja haava tarkistetaan viimeistään 2 POP. päivänä (huomioi 
kotiutuminen, ei turhia sidevaihtoja)  

• Leikkaushaavan sulusta yli 24 h, haavalta ei kirkasta veristä vuotoa, haavasidoksen 
vaihto: käsien desinfektio, tehdaspuhtaat suojakäsineet ->haavasidoksen poisto-> käsien 
desinfektio, tehdaspuhtaat suojakäsineet -> uuden haavasidoksen kiinnitys 

• Haavasidos vaihdetaan potilashuoneessa (ei pesuhuoneessa)! 

• Potilashuoneeseen viedään vain tarvittavat hoitovälineet, sidokset avataan puhtaalle 
pöydälle. 

• Sidoksen vaihdon yhteydessä vältetään turhaan liikkumista ja puhumista (mikrobit) 
Tarvittaessa käytetään suu- ja nenäsuojusta. 

• Haavasidoksen vaihtoa ei pidä tehdä välittömästi huonesiivouksen jälkeen. 

• Leikkaushaava suojataan 5 vuorokauden ajan tai kunnes haava on kuiva. 

• Jos leikkaushaava vuotaa 5 POP päivänä tarkistetaan CRP-> vuotavan haavan hoito- 
ohje. 



LEIKKAUSHAAVAN PARANEMISEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ: 

• Aseptinen työskentely (estetään kudosten ja steriilin materiaalin kontaminaatio mikrobeilla) 

• Osaaminen ja moniammatillinen yhteistyö 

• Kuntouttava työote, mobilisointi 

•Potilaan aktiivinen rooli 

• Perussairauksien hoitotasapaino, erityisesti glukoositasapaino 

• Ihon kunto 

• Potilaan ravitsemus ja nesteytys 

• Lämpötalous, normolämpö 

• Hapetus, lisähappi 

• Haavavuoto, Dreenivuoto<-> troboosiprofylaksia (anestesialääkäri) 

• Kivunhoito (anestesialääkäri) 

• Turvotus (kylmä, koho, sidonta) 



LEIKKAUSHAAVAN PARENEMISEEN VAIKUTTAVIA 
TEKIJÖITÄ: 

 

• Kotiutuminen suoraan kotiin 

• Lyhyt hoitoaika 

• Haaste ohjaukselle ja potilasoppaille 

• Valmistautuminen ja läheisten rooli! 

• Yhteistyötahot (ravintopalvelut, sairaalahuolto, hygieniahoitaja/ infektiolääkäri, 
laboratoriopalvelut, RTG- palvelut) 

•Yhteydenotot potilailta ja jatkohoitopaikoilta ongelmatilanteissa suoraa Coxaan!!! 

 



Ennen kotiutumistani: 

▢ Osaan seurata haavan paranemista 

  ▢ Tiedän, koska haava jätetään suojaamatta 

  ▢  Osaan vaihtaa haavasidoksen tarvittaessa  

  ▢ Tiedän hakasten poistopäivän ja paikan, missä poisto tapahtuu 

▢ Turvotus ja mustelmat 

▢  Osaan hoitaa leikkauksen jälkeistä kipuani 

  ▢ Tiedän mitä kipulääkkeitä käytän ja miten pitkään   

  ▢  Kylmähoito ja kohoasento  

▢ Osaan käyttää minulle määrättyä laskimotukoksia ehkäisevää lääkettä 

  ▢  Pistoshoito 

  ▢  Tablettihoito 

▢ Pärjään kotona omatoimisesti tai läheisten/ muun etukäteen järjestetyn avun turvin 

  ▢  Liikkuminen sujuu itsenäisesti apuvälineillä  

  ▢  Porraskävely 

▢ Olen saanut tarvittavat reseptit, ohjeet ja todistuksen 

▢ Mikäli en löydä potilaan oppaista kysymykseeni vastausta, tiedän mihin otan yhteyttä. 
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LEIKKAUSHAAVAN HOITO JATKOHOITOPAIKASSA 

• Leikkaushaava suojataan viiden vuorokauden ajan leikkauksesta tai kunnes se on kuiva. 

• Leikkaushaava on kuiva viidentenä leikkauksen jälkeisenä päivänä    

   -> leikkaushaava ei pidä suojata. 

• Jos leikkaushaava vuotaa viidentenä leikkauksen jälkeisenä päivänä kudosnestettä tai 
veristä vuotoa  

  -> haava suojataan ja kontrolloidaan CRP ja PVK. 

• Haavasidos tarkistetaan työvuoroittain ja vaihdetaan tarvittaessa. Kuitenkin viimeistään 
seuraavana päivänä eli kuudentena leikkauksen jälkeisenä päivänä haava tarkistetaan.  

  -> jos kudosneste tai verinen vuoto jatkuu, haava suojataan. 

  -> mikäli haava on kuiva, haavaa ei tule suojata. 

• Mikäli leikkaushaava vuotaa edelleen seitsemäntenä leikkauksen jälkeisenä päivänä  

  -> haava suojataan, kontrolloidaan CRP ja PVK  

• Jos haava vuotaa, yhteys viimeistään seitsemäntenä leikkauksen jälkeisenä päivänä 
Coxan päivystävään ortopediin 050- 357 3904, joka sopii kontrollikäynnin Coxan 
poliklinikalle. Yhteydenotto heti, jos leikkaushaavalta tulee märkäistä vuotoa tai haava 
vuotaa runsaasti verta tai hyytymää.  

• Antibioottilääkitystä EI saa aloittaa leikkaushaavasta johtuvista syistä ennen Coxan 
ortopedin kannanottoa. 



SEURANTA: 

• Toiminta näyttöön perustuvaa 

• Vuonna 2015 Coxassa leikattiin 3091 tekoniveltä 

• Kotiutumisprosentti  

• vuonna 2015 oli 73% ja 2016 (76%) 

• Haavanparanemisseuranta vuodesta 2002 (hygieniahoitaja) 

• SAI (hygieniahoitaja) 

• Infektioprosentti on matala 

 

 



 
 
 

  Kiitos !!! 


