
Painehaavahelpperi 
©NPUAP - EPUAP painehaavojen syvyysluokitus I-IV

I aste 
Vaalenematon punoitus
Ehjä iho, jossa on vaalenematonta punoitusta (eryteema) 
paikallisesti, yleensä luisen ulokkeen kohdalla. 
Vaalenematon punoitus voi olla merkki potilaan 
painehaavariskistä. Älä hiero punoittavaa aluetta. 

II aste 
Ihon pinnallinen vaurio 
Verinahan (dermiksen) osittainen vaurio, joka ilmenee 
pinnallisena avoimena haavana. Voi olla myös ehjä 
tai rikkoutunut rakkula, muttei ihon repeämä, teipin 
aiheuttama ihorikko, inkontinenssiin liittyvä ihotulehdus 
(dermatiitti), vettyminen (maseraatio) tai hiertymä 
(ekskoriaatio), joissa verinahka on paljastunut.

III aste 
Koko ihon vaurio 
Koko ihon läpäisevä kudosvaurio, jossa ihonalainen 
(subkutaaninen)  rasva voi olla näkyvissä, mutta lihas, 
jänne tai luu eivät ole paljaana. Haavassa voi olla 
katetta tai nekroosia. Siinä saattaa  olla taskumaisia 
kohtia ja onkaloitumista. Syvyys vaihtelee haavan 
anatomisen sijainnin mukaan. Konsultoi lääkäriä.

IV aste 
Koko ihon ja ihonalaiskudoksen vaurio
Koko ihon ja ihonalaiskudoksen vaurio, jossa luu, 
jänne tai lihas on paljaana. Haavassa voi olla katetta 
tai nekroosia. Siinä on usein taskumaisia kohtia ja 
onkaloitumista. Syvyys vaihtelee niiden anatomisen 
sijainnin mukaan. Konsultoi lääkäriä.
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Painehaava on paikallinen ihon ja/tai sen alla olevan kudoksen vaurio. Se sijaitsee tavallisesti
luisen ulokkeen kohdalla ja sen aiheuttaja on paine tai paine ja venytys yhdessä.

Haavanhoidon tiheys ja puhdistusmenetelmä sekä haavanhoitotuote valitaan painehaavassa olevan kudostyypin, 
syvyyden ja haavaeritteen määrän mukaan. Suojaa haavaympäristö ja painehaavan reunat kosteudelta.
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Luokittelematon
Koko ihon tai kudoksen vaurio, jonka syvyys on 
tuntematon.
Haava on täysin katteen tai nekroosin peitossa. 
Haavan syvyyttä ei voida määrittää ennenkuin 
kate ja nekroosi on poistettu. Kyseessä on joko III 
tai IV asteen painehaava. Älä poista kantapäästä 
kiinteää, kuivaa, pohjassaan kiinniolevaa, 
ehjäpintaista rupea tai nekroosia, joka ei hylly 
(fluktoi).
Hoitoperiaate: Seuraa päivittäin vauriota.  Poista 
paine ja estä ihon venyminen. Konsultoi lääkäriä.

Luokittelematon 
Epäily syvien kudosten vauriosta, jonka syvyys 
on tuntematon.
Sinertävä tai punaruskea ehjä iho tai veren 
täyttämä rakkula, joka johtuu alla olevan 
pehmytkudoksen paineen ja/tai venymisen 
aiheuttamasta vauriosta. Haavan kehittyminen 
voi olla nopeaa paljastaen alla olevia 
kudoskerroksia hyvästä hoidosta huolimatta.
Hoitoperiaate: Seuraa päivittäin vauriota. Poista 
paine ja estä ihon venyminen. Konsultoi lääkäriä.

Kosteusvaurio
Kosteassa vauriossa (kostea leesio) iho 
on kiiltävä,  hautunut, punoittava ja siinä 
on ihorikkoja, joissa  ei ole nekroosia. 
Haavan reunat ovat epäsäännöllisiä. Syvällä 
pakaravaossa, tai peräaukon (anus) ympärillä 
oleva punoitus ja ihorikot ovat yleensä 
virtsa- tai ulosteinkontinenssin aiheuttamia. 
Kosteusvaurio sijaitsee painehaavalle 
epätyypillisessä paikassa, mutta voi  kehittyä 
myös luisen ulokkeen päälle.
Hoitoperiaate: Kosteuden ehkäisy ja hoito.
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