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Johdanto 

Leikkaustoimenpiteisiin ja niihin liittyviin anestesioihin tiedetään liittyvän riski tahattomaan alilämpöi-
syyteen eli hypotermiaan, jonka määritelmänä kirjallisuudessa pidetään alle 36 °C:n lämpötilaa1,2. 
Yleisanestesia-aineet aiheuttavat perifeeristen verisuonten laajenemisen eli vasodilataation ja hei-
kentävät elimistön lämmönsäätelymekanismeja. Nämä mekanismit aiheuttavat lämpömäärän siir-
tymisen kehon ydinosista periferiaan aiheuttaen ydinlämpötilan laskun. Tämä lämpömäärän uudel-
leenjakautuminen eli redistribuutio ei muuta elimistön kokonaislämpömäärää, mutta sen sekoittu-
minen nostaa periferian lämpötilaa elimistön lämpömäärän siirtyessä ytimestä periferiaan. Sen tu-
loksena ydinlämpötila tyypillisesti laskee 1–1,5 °C anestesian ensimmäisen tunnin aikana. 
Seuraavien tuntien aikana, lämmönhukan ylittäessä metabolisen lämmöntuotannon, lämpötilan 
lasku jatkuu vaikkakin hitaampana.3 
 
Sentraalisen puudutuksen (spinaali- ja epiduraalipuudutus) yhteydessä potilaiden ydinlämpötilan 
lasku on samankaltainen kuin yleisanestesiassa. Puudutuksen aiheuttama lämmönsäätelyn hei-
kentyminen on suorassa suhteessa puudutuksen laajuuteen, sillä esimerkiksi laaja spinaalipuudu-
tus estää keskushermoston säätelyä enemmän kuin suppeampi perifeerinen johtopuudutus. Iäk-
käillä potilasryhmillä on huomioitava, että lämpöä säätelevät vasteet viivästyvät puudutuksen ai-
kana entisestään.3,4 Lisäksi spinaali- tai epiduraalipuudutetuilla potilailla ydinlämpötila jatkaa lasku-
aan koko leikkauksen ajan, koska puudutuksen vaikutuksesta vasokonstriktio (perifeeristen 
verisuonien supistuminen) pysyy perifeerisesti estettynä3,5.  
 
Hypotermian kehittymiselle altistavia tekijöitä voidaan ryhmitellä esimerkiksi potilaaseen, anestesi-
aan, kirurgiaan ja ympäristöön liittyviin riskitekijöihin sekä muihin riskitekijöihin6. Potilaaseen liittyviä 
riskitekijöitä ovat muun muassa iän ääripäät2,6,7, normaalia alhaisempi painoindeksi6,7, perussairau-
det, kuten diabetes, artriitti, hypotyreoosi, neurologiset sairaudet6 sekä sydän- ja verisuonisairau-
det7. Lisäksi ASA-luokkien (The American Society of Anesthesiologists score) II–IV2,6 sekä hypogly-
kemian, hypotension, aliravitsemuksen, palovammojen ja traumojen tiedetään ennustavan lisään-
tynyttä alttiutta tahattomalle hypotermialle7. Potilaalle tehty elinsiirto7, yleisanestesia tai sentraalinen 
puudutus anestesiamuotona ja anestesian pitkä kesto lisäävät tahattoman perioperatiivisen hypo-
termian riskiä4,7. Lisäksi puudutuksiin yhdistetään usein myös sedatiivien annostelu ja/tai 
yleisanestesian samanaikainen käyttö3. Tällaisessa anestesiamuotojen yhdistelmässä potilaat ovat 
suurimmassa riskissä hypotermian kehittymiselle, koska vasokonstriktioherkkyys vähenee kunkin 
tekniikan additiivisen (lisäävän) vaikutuksen vuoksi2,4. Preoperatiivisen hypotermian2 ja pitkän paas-
ton6 lisäksi leikkaukseen liittyviksi hypotermian kehittymiselle altistaviksi tekijöiksi on tunnistettu leik-
kauksen laajuus2,6, viillon pituus6 sekä leikkauksen pitkä kesto7. Myös leikkaussalin matala, alle 21 
°C, lämpötila2 sekä laajat paljastetut alueet leikkauksen aikana6 ja verityhjiön käyttö7 lisäävät hypo-
termian kehittymisen riskiä. Muiksi riskitekijöiksi on myös tunnistettu huoneenlämpöisten i.v.-nestei-
den ja lämmittämättömän veren annostelu, huoneenlämpöisten huuhtelunesteiden käyttö ja poti-
laan verenhukka6.  
 
Hypotermia aiheuttaa potilaalle merkittäviä haittoja4,8. Sen on todettu lisäävän kudosten paine-
vaurioriskiä9, kaksinkertaistavan komplikaatioiden (esim. aivohalvaus, sydäninfarkti, sepsis ja 
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pneumonia) määrän10 sekä lisäävän kuolleisuutta10–12. Hypotermia saattaa myös pidentää hoi-
toa tehostetun valvonnan yksikössä13,14 sekä hoitojakson kokonaiskestoa15. Lisäksi hypoter-
mian on todettu vähentävän potilaan lämpömukavuutta ja tyytyväisyyttä1. Aktiivisella lämmittä-
misellä toteutetun hypotermian ehkäisyn on todettu vähentävän verihiutaleiden toimintahäiri-
öitä16 ja leikkauksenaikaista verenvuotoa16,17, sydäntapahtumia8,18 sekä painevaurioiden esiin-
tymistä19. Preoperatiivinen lämmittäminen20 ja normotermian säilyttäminen16,21 näyttäisivät 
myös vähentävän haavainfektioiden esiintyvyyttä. 
 

Intraoperatiivisen normotermian ylläpitäminen vähentää potilaalle aiheutuvia haittavaikutuksia 
ja sairaalahoidon kokonaiskustannuksia22. Mahoney ja Odom (1999)23 ovat todenneet meta-
analyysissään keskimäärin 1,5 °C:n hypotermian aiheuttavan kumulatiivisten haittavaikutusten 
seurauksena sairaalahoitoon liittyviä lisäkustannuksia 2500–7000 dollaria (n. 2300–6500 eu-
roa) (https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/valuuttakurssit/) potilasta kohti23. Myös elektiivisten leikkauspoti-
laiden, joilla esiintyi tahatonta hypotermiaa, hoidon kustannukset olivat merkittävästi korkeam-
mat kuin potilailla, joilla hypotermiaa ei esiintynyt10. Potilaiden aktiivinen lämmittäminen sekä 
pre- että intraoperatiivisesti on todennäköisesti kustannustehokasta leikkauksissa, joissa saat-
taa olla tarvetta verensiirtoihin, kuten sydän- ja lonkkaleikkauksissa24.   
 
Vaikka hypotermian tiedetään altistavan potilaan lukuisille haitoille, sen esiintyminen on yleistä. 
Hypotermiaa esiintyy kehittyneistä lämmitysmenetelmistä huolimatta jopa 21–90 %:lla leikkaus-
potilaista.25,26 Hypotermia on yleistä myös keisarileikkausten yhteydessä, sillä jopa 60–90 % 
raskaana olevista kärsii hypotermiasta keisarileikkauksen aikana27,28. Kansainvälinen suositus 
suosittaa potilaan aktiivista lämmittämistä leikkauksissa, jotka kestävät yli 30 minuuttia2. Päivi-
tetty suositus ei kuitenkaan kata raskaana olevien lämmittämistä29. Lämpötaloudesta huolehti-
minen on keisarileikkauksessa tärkeää myös vastasyntyneen lapsen näkökulmasta, sillä vasta-
syntyneen lapsen ydinlämpötila on syntymähetkellä yhteydessä äidin ydinlämpötilaan28.  
 
Lämpötila on yksi tärkeimmistä elintoimintojen seurannan arvoista ja parhaiten sitä kuvastaa kehon 
ydinosista mitattu lämpötila. Optimaalisen ydinlämpötilan ylläpitäminen ja lämmitysmenetelmien te-
hon seuranta edellyttävät potilaan ydinlämpötilan seurantaa. Suomen Anestesiologiyhdistys suosit-
taa yleisanestesian ja laajojen puudutusten yhteydessä jatkuvaa ydinlämpötilan seurantaa, perifee-
risen lämpötilan seurantaa arvioidun tarpeen mukaan sekä hengitysputken poistamisesta pidättäy-
tymistä, mikäli ydinlämpötila on alle 36 °C30. Suositusta perioperatiivisen ydinlämpötilan mittaami-
seen käytettävästä yksittäisestä mittarista ei ole tehty, mutta ydinlämpötilan mittaamiseen tulisi 
valita potilaan tilanteen perusteella tarkin ja luotettavin menetelmä. Koska kudosten lämpötila eli-
mistössä vaihtelee, johtuvat useimmat kliinisten lämpömittarien virheet mittauskohdan valinnasta 
ennemmin kuin lämpömittareiden epätarkkuudesta31. Asianmukainen lämpötilan mittaus edellyttää 
tarkkaa lämpömittaria, oikeaa mittauspaikkaa sekä pätevää mittauksen toteuttajaa, sillä lämpötilan 
mittaaminen on altis huomattaville virheille32,33. Jotta saatua tulosta voidaan pitää luotettavana, on 
tärkeää tietää mittaukseen liittyvät virhelähteet sekä elimistön normaali lämpötila-alue ja sen vaih-
telu2,32.  
 
Lämpötilan monitorointi toteutuu edelleen vaihtelevasti, vaikka hypotermian ehkäisemiseksi ja 
hoidon helpottamiseksi on saatavilla ohjeita ja tarjolla on monia tehokkaita keinoja 

https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/valuuttakurssit/
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normotermian ylläpitämiseen sekä potilaan ydinlämpötilan mittaamiseen34–38. Näyttöön perus-
tuvat hoitokäytännöt perioperatiivisen prosessin aikana paitsi vähentävät hypotermian esiinty-
vyyttä, myös aikaansaavat merkittäviä kustannussäästöjä sekä vähentävät sairastavuutta, kär-
simystä ja kuolleisuutta8,39. 
 
Leikkauspotilaan lämpötila voi vaihdella suurestikin ja virheelliset mittaukset aiheuttavat riskin mit-
tauksiin liittyville tahattomille seurauksille; todellisen lämpötilan ali- tai yliarviointi voi johtaa virheelli-
seen diagnoosiin, hoidon puuttumiseen tai perusteettomaan hoitoon40. Käytettävän lämpömittarin 
tulisi mahdollisimman tarkasti kuvastaa ydinlämpötilaa. Niin sanottuna kultaisena standardina pide-
tyn pulmonaaliarteriasta eli keuhkovaltimosta mitatun lämpötilan2,7,31,41 käyttömahdollisuus on varsin 
rajallista, mutta ydinlämpötilan mittauksessa voi käyttää myös distaalisesta ruokatorvesta2,7,31,41, ot-
salta nollalämpövirta-anturilla (zero-heat-flux sensor)2,7,31,42,43, nenänielusta7,31, suusta (kielenalus-
tasku)2,31 tai virtsarakosta2 mitattua lämpötilaa. Mitattaessa lämpötilaa virtsarakon ja peräsuolen 
kautta on huomioitava, että mittareiden luotettavuus saattaa kärsiä ydinlämpötilan ollessa normo-
termian rajojen ulkopuolella, ja muutokset mitatuissa arvoissa saattavat ilmetä viiveellä lämpötilan 
muuttuessa nopeasti31,41–44. Perifeerisen lämpötilan mittausmenetelmien (kainalo, infrapunamittaus 
tärykalvolta, otsalta ja temporaaliarteriasta) käytössä on huomioitava, että niiden tarkkuus ja herk-
kyys ovat riittämättömiä perioperatiivisen ydinlämpötilan mittaamiseen2,12,40,41,44,45. Tilanteissa, 
joissa invasiivisen ydinlämpömittarin käyttö on epäkäytännöllistä tai sitä on parasta välttää (esimer-
kiksi neutropeniapotilailla), olisivat ydinlämpötilan mittaus otsalta (zero-heat-flux-otsalämpömit-
tari)2,7,31,42,43, elektroninen lämpötilan mittaus suusta40,45 tai peräsuolesta40 tai ennen käyttöä kalib-
roitu infrapunamittaus tärykalvolta valmistajan suositusten mukaisesti käytettynä, todennäköisim-
min turvallisimpia menetelmiä kliinisessä käytössä40,45. 
 
Useat kansainväliset hoitosuositukset suosittavat ydinlämpötilan mittauksen aloittamista jo 1–2 tun-
tia ennen leikkaussaliin siirtoa1,2, leikkaussaliin saavuttaessa1 ja/tai ennen anestesian induktiota2. 
Jatkuvaa ydinlämpötilan mittausta (tai 15–30 min välein) suositellaan koko toimenpiteen ajan aina, 
kun anestesia kestää yli 30 minuuttia tai kun potilasta lämmitetään2,33. Postoperatiivisessa vai-
heessa potilaan ydinlämpötila suositellaan mitattavan heräämöön saavuttaessa1,2,33 ja sen jälkeen 
15 minuutin välein vuodeosastolle siirtymiseen saakka2,33. Postoperatiivisesti hypotermisia potilaita 
suositellaan lämmitettävän aktiivisesti ja lämpöä mitattavan säännöllisesti 15 minuutin välein, kun-
nes potilas saavuttaa normotermian2,33. Potilaan lämpötila tulee mitata ennen jatkohoitoon siirtä-
mistä1.  
 
Ydinlämpötilan mittauksessa suositellaan käyttämään samaa mittausmenetelmää koko periopera-
tiivisen hoidon ajan, mikäli se on mahdollista1,7,33. Lämpötilan mittaajan tulisi valita tilanteeseen so-
pivin mittari ja huomioida mittauspaikkaan ja menetelmään liittyvät rajoitteet sekä mahdolliset virhe-
lähteet. Käytettävien lämpömittareiden ja lämmityslaitteiden käyttöön tulee perehtyä sekä laitteet 
kalibroida valmistajan ohjeiden mukaisesti. Lämmityslaitteiden säännöllisestä suodattimien vaih-
dosta, asianmukaisesta huollosta sekä organisaation infektioidentorjuntaohjeiden edellyttämästä 
puhdistuksesta tulee myös huolehtia. Lämpöpuhaltimien käytössä on huomioitava, että käytetään 
vain valmistajan ohjeen mukaisia peitteitä, joihin puhaltimen letku on yhdistettynä, sillä puhallinlait-
teen putkea ei saa asettaa puhaltamaan peiton alle tai suoraan iholle ilman laitteeseen kuuluvaa 
puhallinpeitettä. Huonon verenkierron alueella tulee lämpöpatjoissa käyttää vain matalia lämpötiloja 
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ja mikäli raajan verenkierto on suljettu, tulee sen lämmittäminen keskeyttää (tai toteuttaa erittäin 
varovaisesti). Itselämpiävää peittoa käytettäessä on peiton ja potilaan väliin hyvä sijoittaa jokin teks-
tiili. Jos peite laitetaan suoraan potilaan päälle, on huomioitava, että peitteen päälle ei saa laittaa 
mitään painavaa palovammariskin vuoksi.2,7 
 
 

Suosituksen tavoite ja keskeiset käsitteet 

Suosituksen tarkoitus ja tavoite 
 
Hoitosuosituksen tarkoituksena on kuvata kriittisesti arvioituihin tutkimuksiin perustuva näyttö ter-
veydenhuollon ammattihenkilöiden toteuttamasta aikuispotilaan normotermian ylläpitämisestä ja 
käytettävissä olevista vaikuttavista lämmitysmenetelmistä perioperatiivisen hoidon aikana. 
 
Hoitosuosituksen tavoitteena on yhtenäistää hoitokäytäntöjä aikuispotilaan normotermian ylläpitä-
miseksi perioperatiivisen hoitoprosessin aikana, parantaa leikkauspotilaiden hoidon laatua ja poti-
lasturvallisuutta normotermian ylläpitämisen näkökulmasta, sekä ehkäistä hypotermian aiheuttamia 
komplikaatioita leikkauspotilailla ja vähentää komplikaatioista johtuvia lisäkustannuksia. 

Kohderyhmät 
 
Hoitosuositus on laadittu työssään leikkauspotilaita kohtaavien ja heitä hoitavien terveydenhuol-
lon ammattihenkilöiden sekä terveysalalle kouluttautuvien ja terveydenhuollon ammattihenkilöi-
den koulutuksesta vastaavien käyttöön.  

Keskeiset käsitteet  

 
Aikuiset leikkauspotilaat ovat tässä hoitosuosituksessa kaikki yli 18-vuotiaat leikkauspotilaat. 
Leikkauksilla tarkoitetaan elektiivisiä toimenpiteitä, joissa anestesiamuotona on joko yleisanestesia 
tai regionaalinen anestesia.  
 
Perioperatiivinen hoitoprosessi käsittää sairaalassa tapahtuvan potilaan hoidon ennen leik-
kausta (preoperatiivinen), leikkauksen aikana (intraoperatiivinen) ja leikkauksen jälkeen (postope-
ratiivinen)46,47. 
 
Normotermia voidaan määritellä kehon normaaliksi lämpötilaksi, jossa potilaalla on miellyttävän 
lämmin2. Tämä optimaalinen, mahdollisimman energiatehokkaasti tuotettu alin mahdollinen ydin-
lämpötila on yleensä noin 37 °C31,48. Kirjallisuudessa normotermian alarajaksi määritellään 36,0 °C7 
– 36,5 °C2,31. Laajassa potilaiden peruslämpötiloja selvittäneessä rekisteritutkimuksessa keskiläm-
pötilaksi saatiin 36,6 °C49. Saman suuntaiseen tulokseen on päädytty myös matemaattista 
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mallinnusta käyttävissä tutkimuksissa, joiden perusteella nisäkkäiden optimaaliseksi ydinlämpöti-
laksi on määritelty 36,7 °C48. Viimeaikainen kohorttitutkimus viittaa miesten ja naisten lämpötilan 
laskeneen 1800-luvulta tasaisesti siten, että 1800-luvulla syntyneiden miesten lämpötila oli 0,6 °C 
ja naisten 0,3 °C korkeampi kuin nykyään. Miesten keskilämpötila olisi näin ollen 36,4 °C ja naisten 
36,7 °C.50  

 
Perioperatiivisella tahattomalla hypotermialla tarkoitetaan leikkauspotilaan ydinlämpötilan taha-
tonta (ei-suunniteltua) laskua alle 36 °C:n1,2,7,8,51,52. 

 
Hoitokäytännöllä tarkoitetaan niitä tutkittuun tietoon perustuvia hoitotyön ja lääketieteen toimia ja 
menetelmiä, joilla pyritään esimerkiksi potilaan normotermian ylläpitämiseen (https://tieteentermi-

pankki.fi/wiki/Termipankki:Etusivu).  
 

Ydinlämpötilalla tarkoitetaan potilaan pään, veren ja kehon ydinosien hyvin perfusoitujen sisä-
elimien lämpötilaa. Elimistö pyrkii säilyttämään lämpötilan ydinosissa suhteellisen vakaana. 
Ydinlämpötila tarjoaa tarkimman lämpötila-arvon nopeiden lämpötilan vaihteluiden aikana.1,31 
 
Aktiiviset lämmitysmenetelmät ovat sellaisia, joilla lämpöä siirretään potilaaseen ihon, veren 
tai sisäisten rakenteiden kautta ja pyritään potilaan lämpötilan nostamiseen tai ylläpitoon2,7. Ak-
tiivisia lämmitysmenetelmiä ovat esimerkiksi lämpöpuhaltimet (peitteet, patjat ja puvut), air-free-
menetelmät sekä huuhtelu- ja i.v.-nesteiden lämmittäminen. 
 
Passiivisilla lämmitysmenetelmillä tarkoitetaan erilaisia eristäviä materiaaleja, heijastavia 
tekstiilejä tai menetelmiä, joiden avulla pyritään passiivisen eristyksen avulla estämään tai mi-
nimoimaan lämmön siirtyminen johtumisen, säteilyn tai haihtumisen kautta7,8,33,53. 
 

Esilämmittämisellä tarkoitetaan ääreiskudosten tai ihon lämmittämistä ennen leikkaussaliin 
saapumista ja/tai anestesian induktiota1,7. 
 
Lämpöpuhaltimilla tarkoitetaan menetelmiä, joissa potilasta lämmitetään lämpöpuhallinlait-
teella, jonka sähköllä toimiva lämmitysyksikkö puhaltaa lämmitetyn ilman letkustoa pitkin läm-
pöpuhalluspeitteeseen, -patjaan tai -pukuun54. 
 
Air-free-menetelmät ovat aktiivisia lämmitysmenetelmiä, jotka lämmittävät potilasta lämmön 
johtumisen avulla muulla tavalla kuin lämpöpuhallusta hyödyntäen. Tällaisia ovat esimerkiksi 
resistiivinen lämmittäminen, itselämpiävä peitto sekä lämminvesikiertoiset patjat ja peitteet.55  
 

• Resistiivisessä lämmittämisessä matalajännitteistä sähkövirtaa käyttävän lämmitys-
yksikön kautta johdetaan sähköä puolijohtavien polymeeri- tai hiilikuitujärjestelmien läpi 
lämmön tuottamiseksi. Lämmönsiirto tapahtuu pääasiassa johtuen ihon kautta joko pat-
jan tai peiton avulla. Koska lämmitysmenetelmä perustuu johtumiseen, vaikuttaa lämmi-
tettävän alueen pinta-ala lämmitystehoon.56  

• Itselämpiävä peite on kertakäyttöinen lämpötyynyjä sisältävä peite, joka aktivoituu peit-
teen altistuessa ilmalle. Lämmönmuodostus perustuu rautaoksidin reaktioon ilman 

https://tieteentermipankki.fi/wiki/Termipankki:Etusivu
https://tieteentermipankki.fi/wiki/Termipankki:Etusivu
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kanssa. Avaamisen jälkeen peite saavuttaa optimaalisen lämpötilan (noin 44 °C) 30 mi-
nuutissa ja säilyy lämpimänä vähintään 10 tuntia.57  

• Lämpösäteilijä tai lämpöä säteilevä laite on usein omassa telineessään oleva laite, 
joka voidaan asettaa lähelle potilaan ihoa. Se tuottaa lämpösäteilyä (infrapuna), joka 
lämmittää ihoa paikallisesti ja nostaa kehon ydinlämpötilaa.54  

• Lämminvesikiertoiset patjat ja peitteet siirtävät lämpöpumpun avulla lämmitettyä 
vettä suljetun kierron kautta kertakäyttöiseen potilasvaatteeseen. Laitteeseen voidaan 
liittää kiertovesipeitteitä, -patjoja ja potilasvaatteita tai erityisiä suorajohtavia geelityy-
nyjä, jotka voidaan levittää selkään, reisiin, rintaan tai mihin tahansa näiden kolmen yh-
distelmään leikkauspaikasta riippuen.56,58   

 

Tähystysleikkauksessa käytettäviä huuhtelunesteitä voidaan lämmittää erillisessä läm-
mityskaapissa59,60.  
 

Laskimoon annettavien (i.v.) nesteiden lämmittämiseen on markkinoilla saatavilla useita 
nesteenlämmityslaitteita, jotka voivat lämmittää i.v.-nesteen esimerkiksi johtamalla suonen-
sisäisen nesteletkun lämmityslohkojen läpi (kuivalämmitysjärjestelmä), vastavirtalämmönvaih-
don, vesihauteen, konvektiivisten ilmajärjestelmien ja eristämisen avulla. Lämmityskaappia 

voidaan käyttää i.v.-nesteiden lämmittämisessä vaihtoehtoisena menetelmänä. Lämmityskaap-
pia on esitetty i.v.-nesteenlämmityslaitteiden käyttöä halvempana ja yksinkertaisempana vaih-
toehtona.56 
 

Hiilidioksidikaasun lämmittämisessä laparoskooppisessa leikkauksessa käytetään pneumo-
peritoneumin luomiseen insufflaattoria, joka lämmittää ja kosteuttaa vatsaonteloon annostelta-
van hiilidioksidikaasun61.  
 

Lämpökompressiolaite on prototyyppi, joka yhdistää pohkeen peräkkäisen puristuksen sekä 
polvitaipeen ja jalkapohjan lämmittämisen. Lämmitysjärjestelmässä lämpötila voidaan valita oh-
jausyksiköstä, jonka ohjaus tapahtuu lämpötila-anturin, ohjausyksikön ja lämmityspeiton välillä 
suljetun silmukan periaatteella.62   
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Suosituslauseet  

Hoitosuosituksen suosituslauseet perustuvat näytönastekatsauksiin (Liitteet 1–9). 

1. Leikkauspotilaan esilämmittäminen 

 

Lämmitä potilasta aktiivisesti ennen leikkausta, sillä 

 

➢ lämmittäminen ennen leikkausta vähentää perioperatiivista hypotermiaa63–72. 

(A)  

 
• Elektiivisillä leikkauspotilailla, joiden esilämmittämisen ja intraoperatiivisen lämmittämisen 

tauko oli alle 20 minuuttia, esiintyi merkittävästi vähemmän toimenpiteen aikaista hypo-
termiaa73. 

• Elektiivisten leikkauspotilaiden esilämmittämisen on todettu vähentävän postoperatiivisia 
leikkausinfektioita20. 

 
 

Lämmitä leikkaukseen tulevaa potilasta vähintään kymmenen minuuttia ennen 

anestesian aloitusta, sillä 

 

➢ jo kymmenen minuutin preoperatiivinen lämmittäminen vähentää leikkauspo-
tilaiden hypotermiaa72,74–79. (A) 

2. Lämpöpuhaltimen käyttö  

 

Käytä potilaan lämmittämiseen perioperatiivisen hoidon aikana lämpöpuhallinta, 

sillä 

 

➢ lämpöpuhaltimella lämmittäminen vähentää leikkauspotilaiden hypoter-

miaa54,71,80–83. (A) 

 

• Lämmityslaitteiden käyttäjien tulee osata laitteiden oikea ja turvallinen käyttö, sekä käyt-
tää laitteiden kanssa yhteensopivia standardoituja peitteitä2,7,33,84. 

• Lämpöpuhaltimen lämpötila tulisi asettaa aluksi korkeimmalle tasolle ja säätää sopivalle 
tasolle potilaan normaalin ydinlämpötilan säilyttämiseksi2.  

• Lämpöpuhaltimen lämpötilan alennus 42 °C:sta tunnin lämmittämisen jälkeen 38 °C:seen 
on yhtä tehokas toimintatapa hypotermian ehkäisyssä kuin lämpötilan pitäminen koko 
ajan 42 °C:ssa85. 

• Tällä hetkellä ei ole olemassa kiistatonta tutkimusnäyttöä siitä, että puhallinpeitteiden 
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käyttö lisäisi leikkaushaavan infektioriskiä86–88.   
• Laitteita tulee huoltaa valmistajan ohjeiden mukaan bakteerikontaminaation estä-

miseksi2,33,84.   
 

➢ lämpöpuhaltimella lämmittäminen ilmeisesti lyhentää normotermian saavutta-

misaikaa postoperatiivisesti17,52,89,90 (B) ja auttaa ylläpitämään ydinlämpötilaa 

passiivisia menetelmiä tehokkaammin53,82,83,91–94 (A). 

 

• Passiivisten menetelmien käyttö johtaa jatkuvasti alhaisiin lämpötiloihin, suuriin lämpö-
tilan muutoksiin ja hypotermisten potilaiden määrän lisääntymiseen53,80. 
 

 

Sijoita lämpöpuhallin leikkaustyypin mukaan sopivimpaan paikkaan, sillä 

 

➢ lämpöpuhaltimen sijainnista riippumatta ydinlämpötila säilyy yhtä hyvin54,95–

101. (A) 

 

• Alavatsan avoleikkauspotilailla ydinlämpötiloissa ei ole eroa käytettäessä ylävartalon 
lämpöpuhallinpeitettä tai lämpöpuhallinpatjaa96. 

3. Laskimoon annettavien nesteiden lämmittäminen  

 

Käytä lämmitettyjä i.v.-nesteitä, sillä  

 

➢ lämmitettyjen i.v.-nesteiden käyttö ylläpitää perioperatiivisesti leikkauspoti-

laan ydinlämpötilaa tehokkaammin kuin huoneenlämpöisten i.v.-nesteiden 

käyttö102–105. (A) 

 

• Laskimoon annettavat nesteet (vähintään 500 ml) ja verituotteet tulisi lämmittää 37 
°C:seen nesteenlämmityslaitteella2. 

• Hidas annostelunopeus laskee lämmitetyn i.v.-nesteen lämpötilaa56.  

 

4. Lämmitetyt huuhtelunesteet tähystysleikkauksissa 
 

Käytä lämmitettyjä huuhtelunesteitä tähystysleikkauksissa, sillä 

 

➢ lämmitettyjen huuhtelunesteiden käyttö vähentää tähystysleikkauspotilaiden 

perioperatiivista hypotermiaa59,60,106–109. (A) 

 

• Ortopedisillä olkapään ja lonkan tähystysleikkauspotilailla esiintyy vähemmän 
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hypotermiaa käytettäessä lämmitettyjä huuhtelunesteitä verrattuna huoneenlämpöisten 
huuhtelunesteiden käyttöön60. 

5. Lämmitetty hiilidioksidikaasu tähystysleikkauksissa 

 

Suosi lämmitetyn hiilidioksidikaasun käyttöä tähystysleikkauksissa, sillä 

 

➢ lämmitetyn hiilidioksidikaasun käyttö ilmeisesti vähentää tähystysleikkauspo-

tilaiden intraoperatiivista hypotermiaa61,110,111. (B) 

6. Aktiiviset lämmitysmenetelmät keisarileikkauspotilailla  

 

Käytä aktiivisia lämmitysmenetelmiä keisarileikkauspotilailla, sillä 

 

➢ aktiivisten lämmitysmenetelmien käyttö vähentää keisarileikkauspotilaiden 

hypotermiaa29,80,112–115. (A) 

 

• Passiivisten menetelmien (lämmitetyt puuvillapeitteet) käyttö ei riitä ehkäisemään keisa-
rileikkauspotilaiden hypotermiaa. Huoneenlämpöisten i.v.-nesteiden käyttö on yhdistetty 
kohonneeseen hypotermiariskiin. Lämmitettyjen i.v.-nesteiden tai lämpöpuhaltimen käyttö 
sekä näiden yhdistelmäkäyttö näyttäisi estävän perioperatiivista hypotermiaa keisarileik-
kauspotilailla.116 

• Preoperatiivisen lämmittämisen ja intraoperatiivisen lämpöpuhallinlämmittämisen yhdis-
telmän käyttö näyttää säilyttävän keisarileikkauspotilaiden ydinlämpötilan tehokkaammin 
kuin pelkän intraoperatiivisen lämpöpuhaltimen käyttö51. 

 

➢ eri aktiivisten lämmitysmenetelmien käyttö yhdessä lisää keisarileikkauspoti-

laiden kokemaa lämpömukavuutta113,114,117. (A) 

7. Lämpöpuhallin vs. air-free-menetelmät 

 

Suosi potilaan lämmittämisessä lämpöpuhallinta air-free-menetelmien sijasta, 

sillä 

 

➢ potilaan lämmittäminen lämpöpuhaltimella vähentää perioperatiivista hypo-

termiaa17,57,62,118–121. (A) 
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➢ potilaan lämmittäminen lämpöpuhaltimella ylläpitää ydinlämpötilaa tehok-

kaammin tai ainakin yhtä tehokkaasti kuin air-free-menetelmät 54,55,57,62,91,118–

120,122–125. (A) 

 
• Lämmitysmenetelmien käyttäjien tulee osata menetelmien oikea ja turvallinen 

käyttö2,7,33,84. 
• Laitteita tulee huoltaa valmistajan ohjeiden mukaan bakteerikontaminaation estä-

miseksi2,33,84. 

8. Useiden lämmitysmenetelmien käyttö 

 

Käytä useiden aktiivisten lämmitysmenetelmien yhdistelmää sillä, 

 

➢ useiden aktiivisten lämmitysmenetelmien yhtäaikainen käyttö vähentää hypo-

termiaa80,117,126,127 (A) ja ylläpitää ydinlämpötilaa tehokkaammin kuin yksi aktii-

vinen lämmitysmenetelmä117,128–130 (A). 

 

• Ympäristön lämpötilaa voidaan nostaa aktiivisten lämmitysmenetelmien lisänä7. Esimer-
kiksi laajoissa palovammaleikkauksissa suositellaan leikkaussalin lämmittämistä hypoter-
mian ehkäisemisessä131,132. 

• Eristävän tekstiilin käytöllä useiden lämmitysmenetelmien lisänä ei ole lisäarvoa intraope-
ratiivisen eikä postoperatiivisen ydinlämpötilan hallinnassa133,134. 

 

9. Potilaan lämpömukavuus 

 

Käytä aktiivista lämmittämismenetelmää perioperatiivisesti, sillä 

 

➢ lämmittäminen lisää potilaan kokemaa lämpötilaan liittyvää muka-

vuutta54,62,66,68,70,74,83,85,90,98,107,126,135–137. (A) 
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Menetelmät  

Tiedonhaku 

 
Tiedonhaut tehtiin Medic, Medline (Ovid), CINAHL, Scopus ja Ovid EMB tietokantoihin Terveys-
tieteiden keskuskirjaston (Terkon) informaatikon kanssa. Haut tehtiin hyödyntäen PICO-kysy-
myksenasettelua. Ensimmäinen tiedonhaku tehtiin 5/2020 ja tarkistushaku 2/2022. Haut rajattiin 
ensimmäisessä tiedonhaussa aikavälille 2000–4/2020 ja tarkistushaussa 5/2020–2/2022 ilmes-
tyneisiin järjestelmällisiin katsauksiin ja alkuperäistutkimuksiin. Suosituksen hakustrategiat löy-
tyvät Hoitotyön tutkimussäätiön internetsivuilta. 
 
Ensimmäisen tiedonhaun hakutulos (n = 1 850) käytiin läpi ja suodatettiin ensin tarkasteluun haku-
tuloksen järjestelmälliset katsaukset, jotka käytiin läpi otsikkotasolla (n = 48). Tämän jälkeen luettiin 
järjestelmällisten katsausten tiivistelmät (n = 29). Tiivistelmien perusteella työryhmä valitsi 24 koko-
tekstiä lähempään tarkasteluun. Valinnoissa käytettiin etukäteen päätettyjä mukaanotto- ja poissul-
kukriteerejä. Laadunarvioinnin jälkeen hoitosuositukseen hyväksyttiin 19 järjestelmällistä katsausta.  
 
Tämän jälkeen hakutuloksesta suodatettiin ja käytiin läpi ne alkuperäistutkimukset, jotka oli julkaistu 
hyväksyttyjen järjestelmällisten katsauksien tiedonhakujen jälkeen (vuodesta 2016 lähtien). Haku-
tulos käytiin ensin läpi otsikko- ja tiivistelmätasolla (n = 525). Tiivistelmien perusteella työryhmä va-
litsi 110 kokotekstiä lähempään tarkasteluun. Valinnoissa käytettiin etukäteen määritettyjä mukaan-
otto- ja poissulkukriteerejä. Laadunarvioinnin jälkeen hoitosuositukseen hyväksyttiin 59 alkuperäis-
tutkimusta. Tarkistushaun hakutulos (n = 313) käytiin läpi saman käytännön mukaisesti. Laadunar-
vioinnin jälkeen hoitosuositukseen hyväksyttiin yksi järjestelmällinen katsaus ja 18 
alkuperäistutkimusta lisää. Yhteensä hoitosuositukseen hyväksyttiin 20 järjestelmällistä katsausta 
ja 77 alkuperäistutkimusta. 

Tiedonlähteiden valinta 

 
Mukaanottokriteerit 

 
Hoitosuositukseen otettiin mukaan järjestelmälliset katsaukset ja alkuperäistutkimukset, joiden 
laatu arvioitiin riittävän hyväksi (JBI:n kriittisen arvioinnin tarkistuslistat eri tutkimusasetelmille; 
> 50 prosentin toteutuma kriteereistä) ja jotka liittyivät sairaanhoitajan toteuttamaan aikuispotilaan 
normotermian ylläpitämiseen perioperatiivisen hoidon aikana. 
 
Lisäksi mukaanottokriteereitä olivat: 

• julkaisuvuosi 2000–2022 
• tieteellinen vertaisarvioitu kvalitatiivinen tai kvantitatiivinen alkuperäisjulkaisu tai järjes-

telmällinen katsaus 
• julkaisukielenä englanti tai suomi 
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• yli 18-vuotiaat leikkauspotilaat 
 
Hoitosuositukseen ei otettu mukaan tutkimuksia, jotka koskivat 

• terapeuttista tai tavoitteellista hypotermiaa  
• hypotermisia potilaita, joilla ei ollut leikkaustarvetta (esim. jäihin pudonneet ja hankeen 

nukahtaneet) 
• kuumepotilaita  
• malignia hypertermiaa sairastavia 
• alle 18-vuotiaita leikkauspotilaita 
• leikkauksia, joissa potilaan oma lämmönsäätely toimii normaalisti (anestesiamuotona 

paikallispuudutus) 

Tutkimusten laadunarviointi 

 
Mukaanottokriteerien perusteella valittujen tutkimusartikkelien menetelmällinen laatu arvioitiin 
tutkimuksessa kuvatun tutkimusasetelman mukaisilla JBI:n laadunarviointikriteeristöillä. Hyväk-
symisrajana käytettiin yli 50 prosentin toteumaa kriteereistä. Laadunarviointiin osallistui neljä 
työryhmän jäsentä, jotka toimivat kahtena parina (SR & TK ja SK-U & KR). Kummassakin pa-
rissa molemmat jäsenet arvioivat laadun ensin itsenäisesti, jonka jälkeen arviointeja verrattiin 
ja eriävistä kohdista keskusteltiin pareittain ja tarvittaessa neljän jäsenen (SR & TK ja SK-U & 
KR) kesken. Näytönastekatsauksissa laatua kuvattiin sanallisesti Hoitosuosituksen laadinta -
käsikirjan138 ohjeistuksen mukaisesti: kelvollinen (50–64 %), hyvä (65–85 %), tasokas (86–100 
%). Kaikki työryhmän jäsenet uuttivat valittujen tutkimusten tuloksia tutkimustaulukkoon. 

Näytönasteen arviointi  

 
Näytönastekatsaukset laadittiin niistä tutkimuksista, joihin suosituslauseiden näytönasteen määrit-
täminen perustui. Näytönastekatsauksissa kuvattiin kyseisen suosituslauseen kannalta keskeiset 
tulokset, tutkimuksen toteutus, laadunarvioinnin tulos, tutkimusasetelmaan perustuva näytön vah-
vuus sekä tutkimustulosten sovellettavuus suomalaiseen väestöön. Suosituslauseiden näytönas-
teen (Taulukko 1) määräytymiseen vaikutti se, kuinka vahvaa ja yhdenmukaista näyttöä näy-
tönastekatsauksen tutkimukset tuottivat ottaen huomioon tutkimusten laadun, näytön vahvuuden 
(Taulukko 2) ja tutkimusten otoskoon. 
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Taulukko 1. Näytönasteen määrittäminen138–141 
Näytönaste (näytönas-
tetta kuvaava kirjain) 

Sanallinen kuvaus näytönasteesta Näytönastetta määrittävä näyttö 

Vahva (A) On varsin varmaa, että vaikutus on lä-
hellä arviota vaikutuksesta 

Useita menetelmällisesti tasokkaita* tut-
kimuksia, joiden tulokset ovat saman-
suuntaisia 

Kohtalainen (B) On melko varmaa, että todellinen vai-
kutus on lähellä arvioitua vaikutusta, 
mutta uudet tutkimukset saattavat vai-
kuttaa arvioon vaikutuksen suuruu-
desta ja suunnasta 

Ainakin yksi menetelmällisesti 
tasokas* tutkimus tai useita tasokkaita* 
tutkimuksia, joiden tuloksissa vain vä-
häistä ristiriitaa, tai useita kelvollisia** tut-
kimuksia, joiden tulokset ovat saman-
suuntaiset 

Heikko (C) Luottamus vaikutuksen arvioon on ra-
joitettu: uudet tutkimukset todennäköi-
sesti vaikuttavat arvioon vaikutuksen 
suuruudesta ja mahdollisesti sen suun-
nasta 

Useita tasokkaita* tutkimuksia, joiden tu-
lokissa merkittävää ristiriitaa, tai ainakin 
yksi kelvollinen** tutkimus. 

Hyvin heikko (D) Luottamus vaikutuksen arvioon on hy-
vin rajoitettu: arvio vaikutuksen suun-
nasta ja suuruudesta on epävarma 

Menetelmällisesti heikkoja tutkimuksia, 
laadun vähimmäisvaatimus kuitenkin 
täyttyy. 

*Menetelmällisesti tasokas = käytetty tutkittavan aiheen suhteen parasta tutkimusasetelmaa ja tutkimus toteu-
tettu menetelmällisesti laadukkaasti 

**Kelvollinen = menetelmällinen laatu kelvollinen ja/tai tutkimusasetelmaltaan ei 
tutkittavan aiheen kannalta paras mahdollinen; tutkittu väestö ja käytetty menetelmä soveltuvat perustaksi hoi-
tosuosituksen kannanottoihin 

 
 
Taulukko 2 Näytön vahvuuden määrittäminen138  

Vaikuttavuus 

Taso 1 – Kokeelliset asetelmat Taso 2 – Kvasikokeelliset asetelmat 

1a satunnaistettujen kontrolloitujen tutkimusten (RCT) 
järjestelmällinen katsaus 

1b satunnaistettujen kontrolloitujen tutkimusten (RCT) 
järjestelmällinen katsaus, jossa mukana muilla asetel-
milla tehtyjä tutkimuksia  

1c yksittäinen satunnaistettu kontrolloitu tutkimus 

1d kokeelliset tutkimukset, joissa tutkittavat jaetaan 
koe- ja kontrolliryhmiin) 

2a kvasikokeellisten tutkimusten järjestelmällinen kat-
saus 

2b kvasikokeellisten tutkimusten järjestelmällinen kat-
saus, jossa mukana myös muita alemman tason tutki-
musasetelmia 

2c kvasikokeellinen prospektiivinen kontrolloitu tutki-
mus 

2d ennen-jälkeen-koeasetelma tai historiallinen, retro-
spektiivinen kontrolliryhmän sisältävä tutkimusase-
telma –tutkimus) 

Taso 3 – Havainnoivat / analyyttiset asetelmat Taso 4 – Havainnoivat / kuvailevat tutkimukset 

3a vertailtavissa olevien kohorttien järjestelmällinen 
katsaus 

3b vertailtavissa olevien kohorttien järjestelmällinen 
katsaus, jossa mukana myös muita alemman tason tut-
kimusasetelmia 

3c kohorttitutkimus, jossa on mukana vertailuryhmä 

3d tapaus-kontrollitutkimus 

4a kuvailevien tutkimusten järjestelmällinen katsaus 

4b poikkileikkaustutkimus  

4c tapaus-sarja 

4d tapaustutkimus 
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3e havainnointitutkimus ilman kontrolliryhmää 

                                                                  Taso 5 – Asiantuntijoiden näkemys 

5a asiantuntijalausuntojen järjestelmällinen katsaus 

                                                 5b asiantuntijoiden yhteisymmärrys, konsensuslausuma, 

                                                 5c yksittäinen asiantuntijanäkemys 

Merkityksellisyys 

                                     Taso 1 Laadullisten tai mixed-method-tutkimusten järjestelmällinen katsaus 

                                                Taso 2 Laadullinen tai mixed-method-synteesi 

                                                Taso 3 Yksittäinen laadullinen tutkimus 

                                                Taso 4 Asiantuntijalausuntojen järjestelmällinen katsaus 

                                                Taso 5 Yksittäinen asiantuntijanäkemys/mielipide 

 

Suosituksen käyttöönotto  

Potilaan lämpötaloudesta huolehtiminen on jokaisen perioperatiivisen sairaanhoitajan perus-
työtä kaikkien leikkauspotilaiden kohdalla, joten suosituksen käyttöönotolle on hyvät edellytyk-
set. Yksikkötasolla suosituksen käyttöönoton fasilitaattoreina voidaan käyttää esimerkiksi ope-
tushoitajia tai kliinisen hoitotyön asiantuntijoita sekä näyttöön perustuvan toiminnan vastuuhen-
kilöitä. Suosituksen vakiinnuttamisen tueksi ja toteutumisen arvioimiseksi on mietittävä yksi-
köissä ja/tai organisaatioissa laatukriteerit, joiden avulla suosituksen toteutumista seurataan. 
Laatukriteerinä voi olla esimerkiksi hypotermisten potilaiden lukumäärä tai osuus hoidetuista 
potilaista.  
 

Hoitosuosituksen käyttöönotto edellyttää hoitotyön esihenkilöiden toimimista näyttöön perustu-
van toiminnan mahdollistajana ja aktiivisena toteuttajana. He ovat suunnannäyttäjiä, jotka in-
nostavat, kannustavat ja tukevat sekä työskentelevät yhdessä hoitotyöntekijöiden kanssa näyt-
töön perustuvan toiminnan edistämiseksi.142 
 

Jotta suosituksen käyttöönotto mahdollistuu, täytyy tiedon lisäksi olla saatavilla potilaan lämmit-
tämiseen tarvittava laitteisto ja hoitotarvikkeet. Lisäksi henkilökunnalta vaaditaan osaamista 
käyttää laitteita turvallisesti. Laiteturvallisuutta voidaan kehittää ja todentaa esimerkiksi laite-
passilla, jonka avulla osoitetaan osaaminen lämmityksessä käytettävien laitteiden turvalliseen 
käyttöön. 
   
Suosituksen käyttöönottoa voivat estää asenteelliset tekijät; esimerkiksi jos potilaan lämpötilan 
mittaamista ei pidetä tarpeellisena, tahatonta hypotermiaa ei edes tunnisteta. Toisaalta on to-
dettu, että sairaanhoitajilla on myönteiset asenteet näyttöön perustuvaa toimintaa kohtaan, 
vaikka se ei aina käytännössä toteudu (esim. Koota ym. 2020143). Ymmärtämättömyys näyttöön 
perustuvan toiminnan periaatteista voi myös olla este suosituksen käyttöönotolle. Oikein koh-
dennetulla täydennyskoulutuksella voidaan lisätä henkilökunnan osaamista näyttöön perustu-
vaan toimintaan liittyen144. Täydennyskoulutusta voivat järjestää terveydenhuollon organisaatiot 
itse tai koulutusorganisaatiot, esimerkiksi ammattikorkeakoulut. Suositusta voidaan käyttää 
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hyödyksi myös sairaanhoitajien koulutuksessa ammattikorkeakouluissa, jolloin luodaan edelly-
tykset sen toteutumiselle myös perioperatiivisen hoitotyön käytännössä.  
 

Hoitosuosituksen käyttöönotto on yksiköissä suunnittelua, aktiivista toteuttamista ja käyttöön-
oton arviointia vaativa prosessi. Apuna voidaan käyttää erilaisia näytön implementointiin kehi-
tettyjä työkaluja, kuten esimerkiksi Metzin (2007)145 10 kohdan ohjelmaa suositusten käyttöön-
ottoon ja käytön seurantaan. Metzin145 ohjelmaa on käytetty onnistuneesti esimerkiksi Leikki-
ikäisen lapsen emotionaalinen tuki päiväkirurgisessa hoitotyössä -hoitosuosituksen käyttöön-
otossa146. Tietoa suosituksesta on syytä levittää kaikille leikkauspotilaan hoitoketjuun osallistu-
ville, tarvittaessa myös leikkausyksikön ulkopuolelle, jotta esimerkiksi potilaan preoperatiivinen 
lämmittäminen mahdollistuisi. 
 

Oheismateriaalia suosituksen jalkautumiselle voivat olla:  

• Potilasohje tai liite potilasohjeeseen: Miksi on tärkeää, että pysyn lämpimänä?  
o annettavaksi potilaalle leikkaukseen valmistautumisohjeiden yhteydessä 

• Ohje terveydenhuollon ammattilaiselle: Miksi potilas kannattaa pitää lämpimänä?  
o jaettavaksi vuodeosastoilla ja yksiköissä, joissa potilaita hoidetaan preoperatiivi-

sesti ennen leikkaussaliin menoa, esimerkiksi LEIKO ja VAKO/ VARKO-yksiköt.  
 

Erillisiä lisäresursseja suosituksen käyttöönottoon ei tarvita, vaan sen sisältöä voidaan käsitellä 
esimerkiksi osastotunneilla tai yksikön muissa koulutustilaisuuksissa. Hoitosuosituksen lyhen-
nelmää voi hyödyntää suosituksen levittämisessä yksiköissä. Suosituksen materiaaleja on toi-
vottavaa käyttää esimerkiksi osastokokouksien koulutusmateriaalien pohjana. Tarvittavia poti-
laan lämmittämiseen käytettäviä laitteita ja hoitotarvikkeita voidaan hankkia yksiköihin osana 
normaaleja hankintaprosesseja. Hoitosuositusta voidaan käyttää myös päivystyspotilaiden hoi-
totyössä, vaikka suosituslauseiden perustana olevissa tutkimuksissa tutkimuksiin osallistuneet 
olivat elektiivisiä leikkauspotilaita.  
 

Suosituksen päivittäminen 

Hoitosuositus päivitetään 3–5 vuoden välein Hoitotyön tutkimussäätiön ohjeen mukaisesti. 

Jatkotutkimusaiheet  
 
Jatkossa tärkeitä tutkimusaiheita ovat: 

• Postoperatiivinen lämmittäminen 
• Iäkkäiden potilaiden normotermian ylläpitäminen 
• Päiväkirurgisten potilaiden normotermian ylläpitäminen 
• Ortopedisten tähystysleikkauspotilaiden normotermian ylläpitäminen 
• Eri lämmönmittausmenetelmien (lämpömittarit) luotettavuus 

 
Tässä suosituksessa ei ole käsitelty lapsipotilaiden normotermian ylläpitämistä joten, tälle kohde-
ryhmälle tulisi laatia oma hoitosuosituksensa. 
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