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Painehaavan määritelmä
(NPUAP, EPUAP)

• NPUAP = National Pressure Ulcer Advisory panel
(www.npuap.org)

• EPUAP = European Pressure Ulcer Advisory Panel ( 
www.epuap.org)

Painehaavalla tarkoitetaan paikallista ihon 
tai sen alla olevan kudoksen vauriota, joka 
ilmaantuu yleensä kehon luisen ulokkeen 
kohdalle ja sen aiheuttaa paine tai paine ja 
venytys yhdessä.



Terminologiaa 

• Suomeksi: 
– PAINEHAAVA (aikaisemmin: makuuhaava)

• Englanniksi:
– PRESSURE ULCER (pressure sore, 

pressure injury, bed sore)
• Latinaksi:

– ULCUS DECUBITALE
– ICD10: L89



Vartalon luu-ulokekohdat (painealueet)

Piirroskuva: Seija Rusanen, kirjassa: Juutilainen V, 
Hietanen H, Haavanhoidon Periaatteet, Sanoma Pro, 2012



Painehaavan syntymekanismi

• Ulkoinen PAINE luisen ulokkeen kohdalla

• Kitka ja KUDOSTEN VENYMINEN

• Myötävaikuttavia riskitekijöitä
– Liikkumattomuus
– Ihon kosteus

– Ravitsemushäiriö
– Vanhuus

– Hypotermia
– Paikalliset kudosolot 



Ulkoisen paineen vaikutus

Piirroskuvat: Seija Rusanen, kirjassa: Juutilainen V, Hietanen H, 
Haavanhoidon Periaatteet, Sanoma Pro, 2012



Kitka ja kudosten venyminen

Piirroskuvat: Seija Rusanen, kirjassa: Juutilainen V, 
Hietanen H, Haavanhoidon Periaatteet, Sanoma Pro, 2012



Haavautumisprosessi
• Verenkierron salpautuminen

– Iskemia > kudoskuolio
• Kudosvaurio ilman haavaa

– Punoitus, turvotus, kudoksen kiinteys
• Kudosnekroosi

– Musta, ruskea
• Haava >> infektio



Paine ja altistusaika

• Korkeampi paine aiheuttaa vaurion 
lyhyemmässä ajassa

• Palautumaton kudosnekroosi voi tulla 
jo 3-4 tunnissa

• Iho kestää iskemiaa paremmin kuin 
lihas



Painehaavaluokitus (NPUAP-EPUAP) 
Haavan anatomisen syvyyden mukaan: mihin 
kudokseen asti vaurio ulottuu?



Vaaleneva punoitus = normaali

Iho vaalenee, kun paine 
salpaa kapillaariverenkierron



Vaalenematon punoitus = 
I asteen painevaurio

Vaurioitunut alue voi olla 
kuumottava ja kiinteämpi 
kuin ympäröivä kudos



Kosteusvaurio ei ole 
painehaava

• Iho on kiiltävä, hautunut, 
punoittava 

• Ihorikkoja, joissa ei ole 
nekroosia

• Haavan reunat ovat 
epäsäännöllisiä

• Kosteusvaurio sijaitsee 
painehaavalle 
epätyypillisessä 
paikassa, mutta voi 
kehittyä myös luisen 
ulokkeen kohdalle Kuva Lizbeth Saine



Painehaavan ennaltaehkäisy, 
haavariskin arviointi

• HUS:ssa pilotoitu ”lyhyt toimintamalli” 
tunnisti riskipotilaat yhtä hyvin kuin Braden

• Tärkeintä riskipotilaiden tunnistaminen ja 
ennaltaehkäisevien toimenpiteiden 
toteuttaminen
– Myös Bradenia tai muita riskimittareita saa käyttää
– Ennaltaehkäisevät toimenpiteet samoja





Painehaavan hoitoperiaatteet

• Paineen poisto
• Yleiskunto, ravitsemus, 

perussairaudet
• Haavan paikallishoito
• Infektioiden hoito
• Potilaan liikkuvuuden 

ylläpito
• Spastisiteetin hoito
• Oikeat apuvälineet

• Revisiokirurgia
– Alkuvaiheessa
– Kudosnekroosit
– Infektiot

• Korjaava kirurgia
– Niille haavoille, jotka eivät 

parane konservatiivisella 
hoidolla

– Myöhemmässä vaiheessa, 
hyvin valmistelluille 
potilaille

Konservatiivinen hoito Kirurginen hoito



Haavan paikallishoito, TIME

T Tissue management Haavan 
puhdistaminen 

I Inflammation and 
infection control Tulehduksen hallinta 

M Moisture balance Kosteustasapainosta 
huolehtiminen 

E Epithelial (edge) 
advancement 

Epitelisaation
tukeminen 



Haavarevisio 
• Nopea
• Tehokas
• Kustannustehokas



Korjaava kirurgia
• 3. ja 4. asteen painehaavoissa jos haavan 

paraneminen ei etene hyvällä kons. 
hoidolla 2-3 kk kuluessa

• Mahdollista vasta, kun potilaan 
perussairaudet, ravitsemustila ja yleistila 
hoidettu tasapainoon

• Siisti, granuloiva haava, ei infektiota/ 
nekroosia

• Potilas yhteistyökykyinen



Korjaavan kirurgian 
vasta-aiheita

• Vakava perustauti, katabolinen tila
– levinnyt syöpä, vajaaravitsemus

• Potilas ei kykene vaadittavaan jälkihoitoon
– Dementia, päihteet

• Anestesiologiset syyt



Sakraalisen painehaavan korjaus,
Gluteus maksimus-kieleke

Oik. gluteus maksimuksen yläosaan 
pohjautuva rotaatiokieleke

Haava, ympäröivä huono iho 
ja alla oleva onkalo poistetaan 
terveen kudoksen myötäisesti

Kiristyksetön sulku



Trokanteerinen haava, 
Tensor fasciae latae-kieleke (TFL)

IV-asteen painehaava oikean
trokanter majorin seudussa

Haava leikattu pois, luinen 
uloke taltataan matalammaksi



Trokanteerinen haava, 
Tensor fasciae latae-kieleke (TFL)

Kieleke asemoidaan
paikalleen

Kielekkeen sekä ottokohdan 
haavat suljettu



Trokanteerinen haava,
Posteriorinen reisikieleke



Istuinkyhmyn haava,
Gluteus maksimus-kieleke

Gluteus maksimuksen 
alaosaan pohjautuva 
rotaatiokieleke vas. pakarasta

Haava, ympäröivä huono 
iho ja alla oleva onkalo 
poistetaan terveen 
kudoksen myötäisesti

Luisen ulokkeen madallus Kiristyksetön sulku



Istuinkyhmy,
Biceps femoris-kieleke



Hankalat tilanteet

• Iso haava
• Mutippelit haavat 
• Paikalliset varaosat käytetty?
• Osteomyeliitti
• Kontraktuurat
• Haavan toistuva uusiutuminen



Kookas haava

• Kookas kieleke
• Kaksi kielekettä



Lonkan osteomyeliitti

• Nekroottinen luu tulee poistaa

• Revisio, girdlestone, lihaskieleke
– Lonkasta tulee instabiili

• Lonkan eksartikulaatio



Spastisiteetti, kontraktuurat

• Fysioterapia
• Lääkehoidot

– Baklofeeni
– Botuliinitoksiini 

• Kirurgia: jännediskiisiot



Leikkauksen jälkihoito

• Kielekkeen kuormituskielto vähintään 3-4 
viikkoa

• Yksilöllinen asentohoito
• Korkean riskin painehaavapatja
• Kävelevillä potilailla varhainen ylösnousu
• Siirto perusterveydenhuoltoon 3-7 vrk postop.

– patjat ja apuvälineet etukäteen hankittuna!
– hoito-ohjeet kirjallisena esh:sta



Lopuksi 

• Moniammatillinen yhteistyö välttämätöntä
• Potilaan motivointi ja sitouttaminen


