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Mikko Jokela ja Lauri Handolin

Traumapotilaan verenkierron turvaamiseksi 
tehtävät kirurgiset hätätoimenpiteet

Valtaosa vammapotilaiden estettävissä olevista kuolemista johtuu hallitsemattomasta verenvuodosta. 
Jokaisen vammapotilaita hoitavan kirurgin tulisi hallita henkeä uhkaavan verenvuodon väliaikaiseen 
hoitoon tarvittavat toimenpiteet. Vammapotilaan verenvuodon hallitsemiseksi ensiavussa tehtävät 
kirurgiset hätätoimenpiteet ovat välineistöltään yksinkertaisia, ja niiden toteutus on suoraviivaista. 
Hätätoimenpiteisiin voidaan valmistautua etukäteen traumahälytyksen esitietojen perusteella ottamalla 
tarvittava välineistö valmiiksi esille. Henkeä uhkaavat verenvuodot voidaan jakaa kompressiolla 
hallittaviin ja hallitsemattomiin vuotoihin. Kompressiolla hallittava vuoto voi olla esimerkiksi raajassa. 
Kompressiolla hallitsemattomissa olevat vuodot voivat olla hallittavissa vuotoalueen proksimaali-
puolelta vatsaonteloon tapahtuvissa vuodoissa esimerkiksi laskevan rinta-aortan pihdittämisellä 
anterolateraalisesta rintakehän avauksesta. Lantionmurtumaan liittyvän verenvuodon hallintaan 
voidaan käyttää esimerkiksi lantiovyötä ja lantion ekstraperitoneaalista pakkaamista. Vuodon hallitse-
miseksi tehtävällä hätätoimenpiteellä saadaan lisäaikaa potilaan siirtämiseksi leikkaussaliin.

K irurginen hätätoimenpide tehdään, kun 
potilaan vamma aiheu�aa väli�ömän 
kuolemanvaaran. Hätätoimenpiteet voi-

daan jaotella alkuvaiheen arvioinnissa käytetyn 
suurin uhka -periaa�een mukaisesti (TAULUK�

KO 1). 
Lehden tämän numeron toisessa artikke-

lissa on kuva�u ilmatie- (A) ja hengitys (B) 
-ongelmiin lii�yvät hätätoimenpiteet. Lisäksi 
artikkelissa on kuva�u traumapotilaan hoitoon 
valmistautuminen, jossa noudatetaan päivys-
tysyksikköön laadi�ua traumatoimintaohje�a. 

Tässä artikkelissa keskitytään verenkierron 
(C) turvaamiseksi tehtäviin hätätoimenpitei-
siin. Tekstiin on liite�y linkit opetusvideoihin, 
jossa näytetään useimmat toimenpiteistä ja nii-
hin tarvi�avat välineet.

Verenkierto (C = circulation)

Verenvuodon hallinta. Hallitsematon mas-
siivinen verenvuoto on keskushermoston vam-
mojen jälkeen traumapotilaiden varhaisen kuo-
leman toiseksi yleisin syy (1). Valtaosa vam-
mapotilaiden este�ävissä olevista kuolemista 
johtuu hallitsema�omasta verenvuodosta (2).

Massiivisen verenvuodon hallinta riippuu 
vuotokohdan sijainnista (komprimoimalla hal-
li�ava vs hallitsema�omissa oleva verenvuoto). 
Raajojen ja kaulan vuodot ovat tavallisesti hal-
li�avissa väliaikaisella kompressiolla. 

Vartalon alueen vuotoja voidaan yri�ää hal-
lita joko epäsuorasti pienentämällä vuototilaa 

  Artikkeli sisältää videoaineistoaDuodecim ����;���:�������

TAULUKKO 1. Traumapotilaan cABC-ensiarvio.

c  (catasthrophic external bleeding) = ulkoinen henkeä 
uhkaava verenvuoto

A (airway) = ilmatie
B (breathing) = hengitys
C (circulation) = verenkierto
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(lantiovyö), tai suorasti proksimaalisella kont-
rollilla (torakaaliaortan pihditys, aortan sulku-
pallo). Sydänpussitamponaatio, epäily lävistä-
västä sydänvammasta ja keuhkon massiiviset 
verenvuodot vaativat aina rintakehän avaamista. 

Junktionaalisella vuodolla tarkoitetaan 
vuotoa, jonka proksimaalinen hallinta ei onnis-
tu vuotokohdan anatomisen sijainnin vuoksi. 
Tällaisia vuotoja ovat kainalon (rintakehän ja 
yläraajan raja-alue) ja nivusen (vatsan tai ret-
roperitoneumin ja alaraajan raja-alue) vuodot. 
Mikäli junktionaalista vuotoa ei saada hallin-
taan jäljempänä kuvatuilla menetelmillä (pal-
lokatetri tai pakkaaminen), vaaditaan avoin 
kirurginen vuotavan suonen proksimaalinen 
hallinta viereiseltä anatomiselta alueelta. Nämä 
toimenpiteet ovat yksinkertaisia mu�a vaativat 
jo kohtalaista yleiskirurgista osaamista. 

Komprimoimalla hallittava 
verenvuoto

Raajavuodon kiristysside. Mikäli vuotokoh-
dan painamisella tai painesidoksella ei saada 
rii�ävää vaste�a ja vuoto uhkaa henkeä, voi-
daan verenvuodon hallitsemisen väliaikaisena 
ratkaisuna käy�ää kiristysside�ä (3). 

Raajavuodon hallinnassa kiristyssiteenä on 
ensisijaisesti käyte�ävä verenpainemanse�ia. 
Sen etuna on kapeaan kiristyssiteeseen verrat-
tuna helpompi paineensäätömahdollisuus sekä 
laajemmalle alueelle kohdistuva pehmytkudos-

kompressio. Leveämmällä (18 cm) mansetilla 
saavutetaan kudoksessa verenkierron rii�ävä 
okkluusio pienemmällä paineella kuin kapeam-
malla mansetilla. Tämän on ajateltu vähentävän 
mahdollisen hermovaurion riskiä (4).

Mikäli tyngän pituus ei salli leveän mansetin 
käy�öä, kiristyssiteenä käytetään kapeaa kau-
pallista versiota. Se asetetaan mahdollisimman 
lähelle vuotokohtaa väl�äen nivelen läheisyy�ä 
vähäisen pehmytkudoksen ja tästä aiheutuvan 
lisääntyneen hermovaurioriskin vuoksi. Jos 
tyngän pituus sallii, vaihdetaan kapea kiristyssi-
de leveämpään manse�iin heti, kun tilanne sal-
lii. Kiristysside on vapaute�ava, kun se vuoto ja 
potilaan tila huomioiden on mahdollista. Re-
perfuusio-oireyhtymän mahdollisuuden vuok-
si kiristysside poistetaan hallitusti. Jos raaja ei 
ole pelaste�avissa, tehdään raajan amputaatio 
ennen kiristyssiteen avaamista (KUVA 1).

Pallokatetria (tavallinen pallolla varuste�u 
virtsakatetri) voidaan käy�ää vuotojen hallin-
taan lävistävien vammojen vuodoissa, jotka ei-
vät ole komprimoitavissa rii�ävän tehokkaasti 
suoraan iholta käsin. Tällaisia ovat muun muas-
sa kaulan ja nivusalueen lävistävien vammojen 
vuodot (KUVA 2).

Suurikokoisella (30 ml) pallolla varuste�u 
katetri työnnetään haavaontelon pohjalle ja 
pallo täytetään. Iho suljetaan katetrin ympäril-
le tiiviisti ompelemalla. Mikäli vuotoa ei saada 
hallintaan yhdellä pallolla, kanavaan työnne-
tään tarvi�aessa useampia katetreja vuodon vä-
liaikaisen hallinnan saavu�amiseksi. Jatkohoito 
toteutetaan leikkaussalissa. 

Haavaontelon pakkaaminen. Avoimen 
haavaontelon pakkaamisella voidaan saavu�aa 
laskimoiden ja pienempien valtimovuotojen 
väliaikainen hallinta. Isojen valtimoiden vuo-
dossa pakkaaminen ei ole rii�ävän tehokasta. 
Haavaontelo pakataan mahdollisimman tiu-
kasti isoilla leikkaustaitoksilla pohjalta alkaen. 
Ontelon pohjan pakkaaminen voidaan aloi�aa 
kaupallisilla paikallisilla hemostaa�isilla val-
misteilla ja jatkaa isoilla taitoksilla niiden pääl-
le. Pakkaamisen teho perustuu mekaaniseen 
kompressioon, joten pakkaamisen tulee olla 
rii�ävän tiukkaa. Ihon reunat suljetaan mahdol-
lisuuksien mukaan joko isoilla ommel-otoksilla 
tai tarkoitukseen suunnitellulla kaupallisella 

KUVA 1. Ensihoito on asettanut kaupalliset kiristys-
siteet molempiin reisiin junaonnettomuudessa am-
putoituneiden säärien vuoksi. Kuvan kaltaisessa tilan-
teessa kiristyssiteet tulee avata vasta leikkaussalissa.
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sulkulai�eella (iTClamp) (5) (KUVA 3). Lopuk-
si pakatun haavan päälle asetetaan painesidos. 
Jatkohoito tapahtuu leikkaussalissa.

Komprimoimalla hallitsemattomissa 
oleva verenvuoto 

Aortan sulkupalloa (resuscitative endovascu-
lar balloon occlusion of aorta, REBOA) käyte-
tään henkeä uhkaavien vuotojen väliaikaisena 
hallintatoimenpiteenä ja verenkierron tukime-
netelmänä alkuvaiheen hoidossa. Sulkupallo 
viedään aor�aan reisivaltimoon asetetun ka-
nyylin läpi ja täytetään oletetun vuotokohdan 
yläpuolella � joko pallean yläpuolella (vyöhyke 
1) tai lantionmurtumaan lii�yvän runsaan val-
timovuodon yhteydessä munuaisvaltimoiden ja 
aortan bifurkaation välissä (vyöhyke 3). Hätä-
tilanteissa sulkupallo voidaan ase�aa sokkona 
ilman läpivalaisukontrollia ennalta määritetyn 
tavoitesyvyyden avulla. Sulkupallo on vain vä-
liaikainen toimenpide, joka antaa 10�20 mi-
nuu�ia aikaa aloi�aa kirurginen hätäleikkaus 
(6). Töölön sairaalassa menetelmän käy�öön-
o�o pitää sisällään systemaa�isen koulutuksen, 
ja siihen käytetään tarkoitukseen suunniteltua 
kaupallista aortan sulkupalloa (ER-REBOA, 
Prytime Medical Devices Inc.). Tieteellinen 
näy�ö menetelmän tehosta traumapotilaan 
henkeä uhkaavassa verenvuodossa vielä puut-
tuu (7).

Lantiovyö. Lantionmurtumiin, etenkin ver-
tikaalisesti instabiileihin C-tyypin murtumiin, 
lii�yy merki�ävä verenvuodon riski (8). Suuri 
osa lantionmurtumapotilaiden kuolleisuudes-
ta johtuu lantion alueen verenvuodosta (9). 
Lantiovyön avulla voidaan pienentää instabii-
lin murtuneen ja dislokoituneen lantiorenkaan 
tilavuu�a ja saavu�aa näin etenkin laskimope-
räisen vuodon hallinta. Lisäksi hetkuvan lan-
tiorenkaan tukevoi�aminen vyöllä vähentää jo 
hyytyneiden vuotavien suonien uusintavuotoa 
estämällä hyytymien irtoamista (�popping the 
clot�). Lantiovyöllä ei voida saavu�aa isojen 
valtimoiden vuotojen rii�ävää hallintaa. Mark-
kinoilla on saatavilla useita kaupallisia lantio-
vöitä, joista T-Pod (Trauma Pelvic Orthotic 
 Device, Pyng Medical) on käytössä Töölön sai-
raalassa (KUVA 4) (10).

Mikäli lantionmurtumapotilaan verenkier-
ron epävakaus jatkuu vyön ase�amisen ja alku-
vaiheen traumaelvytyksen jälkeen, on epäiltävä 
valtimoperäistä lantion merki�ävää vuotoa 
tai muuta vuotokohtaa. Valtimoperäisen lan-
tiovuodon hallinta voidaan yri�ää saavu�aa 
angioradiologisin tukkivin toimenpitein (em-
bolisaatio), mikäli potilaan verenkierrollinen 

KUVA 3. Lävistävä haavaontelo on pakattu tiiviisti ja 
iho suljettu iTClamp-sulkulaitteella.

KUVA 2. Kaulan vuotavan puukotusvamman haa-
vaonteloon on työnnetty kaksi 30� ml:n pallokatetria. 
Täytetyillä palloilla on saavutettu vuodon väliaikainen 
hallinta, ja potilaalle voidaan suorittaa tarvittavat al-
kuvaiheen toimenpiteet ennen siirtoa leikkaussaliin.
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