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2. Lämpöpuhaltimen käyttö   
 
Perioperatiivisella tahattomalla hypotermialla tarkoitetaan leikkauspotilaan ydinlämpötilan ta-
hatonta (ei-suunniteltua) laskua alle 36 °C:n1–6. 
 
Käytä potilaan lämmittämiseen perioperatiivisen hoidon aikana lämpöpuhallinta, 
sillä 
 
➢ lämpöpuhaltimella lämmittäminen vähentää leikkauspotilaiden hypotermiaa. 

(A) 
Lämpöpuhaltimella lämmittäminen ehkäisi hypotermiaa tehokkaammin vatsakirurgisilla 
potilailla verrattuna passiiviseen lämpöeristykseen puuvillapeitolla (ydinlämmön SMD 
0,46 °C; 95 % CI 0,244–0,678; p < 0,001; I2 = 0 %).  

 
Järjestelmällisessä katsauksessa ja meta-analyysissä7 (n = 29 
RCT) tutkittiin lämpöpuhaltimen vaikutusta perioperatiivisen hy-
potermian ehkäisyssä. Viidessä tutkimuksessa oli verrattu läm-
pöpuhaltimen (n = 174 potilasta) ja passiivisen lämpöeristyksen 
(puuvillapeitto, n = 164 potilasta) vaikutusta perioperatiivisen hy-
potermian ehkäisyssä vatsakirurgisilla potilailla mittaamalla poti-
laiden ydinlämpötilaa perioperatiivisen hoidon aikana.  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 11/11) 
Näytön vahvuus: 1a 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä  
Kommentti: Kaksi meta-analyysin tutkimusta sisältyy myös kat-
saukseen Broback ym. 2018. 

 
 

Hypotermian ilmaantuvuus oli vähäisempää niillä potilailla, joilla käytettiin lämmitysme-
netelmänä lämpöpuhallinta intraoperatiivisesti verrattuna niihin, joilla käytettiin passii-
vista lämpöeristystä (RR 0,66; 95 % CI 0,49–0,88; p = 0,004; I2 = 47 %).  
  

Järjestelmällisessä katsauksessa ja meta-analyysissä8 (n = 25 
RCT) tutkittiin aktiivisten ja passiivisten lämmitysmenetelmien 
vaikutusta hypotermian ehkäisyssä laajoissa puudutuksissa teh-
tävissä leikkauksissa kahdella eri kirurgian erikoisalalla. Kuu-
dessa tutkimuksessa oli verrattu intraoperatiivisen lämpöpuhal-
linlämmittämisen ja passiivisen lämpöeristyksen (esimerkiksi 
lämmittämätön tai lämmitetty puuvillapeitto ja heijastava tekstiili) 
vaikutusta tahattoman intraoperatiivisen hypotermian ilmaantu-
vuuteen. Tutkittavia oli yhteensä 344.  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 10/11) 
Näytön vahvuus: 1a 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä  
Kommentti: Yksi meta-analyysin tutkimus sisältyy myös kat-
saukseen Galvão ym. 2010. Katsauksessa ei eritelty potilasmää-
riä interventio- ja kontrolliryhmissä. Katsauksessa ei ollut rapor-
toitu, missä maissa alkuperäistutkimukset oli toteutettu eikä leik-
kaussalien lämpötiloja. 
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Hypotermiaa esiintyi vähemmän niillä potilailla, joilla käytettiin lämmitysmenetelmänä 
lämpöpuhallinta perioperatiivisesti, verrattuna niihin, joilla käytettiin passiivista lämpö-
eristystä. 

 
Järjestelmällisessä katsauksessa9 (n = 10 RCT) tutkittiin lämmit-
tämisen vaikutusta perioperatiivisen hypotermian ehkäisyssä. 
Seitsemässä tutkimuksessa oli tutkittu lämpöpuhaltimella tapah-
tuvan esilämmittämisen yhdistämistä intra- ja postoperatiiviseen 
lämpöpuhallinlämmittämiseen verrattuna passiiviseen lämpö-
eristykseen (esimerkiksi lämmittämätön puuvillapeitto ja ei läm-
mitystä) kahdeksalla eri kirurgian erikoisalalla. Tutkittavia oli yh-
teensä 948. Niissä tutkimuksissa, joissa leikkaussalin lämpötila 
oli mainittu, se oli 19,9–23,6 °C.  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 10/11) 
Näytön vahvuus: 1a 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä  
Kommentti: Kaksi meta-analyysin tutkimusta sisältyy myös kat-
saukseen Nieh & Su 2016. Katsauksessa ei eritelty potilasmääriä 
interventio- ja kontrolliryhmissä ja vain yhden tutkimuksen osalta 
esitettiin tilastollisesti merkitsevä ero, p = 0,05). 

 
 

Elektiivisillä leikkauspotilailla, joita lämmitettiin anestesian induktion aikana lämpöpu-
haltimella, intraoperatiivisen ja postoperatiivisen hypotermian ilmaantuvuus oli vähäi-
sempi verrattuna niihin, joilla käytettiin passiivista esilämmittämistä puuvillapeitolla (in-
traoperatiivinen hypotermia: 19,0 % vs. 57,1 %; p < 0,001; postoperatiivinen hypoter-
mia: 3,3 % vs. 16, 9 %; p = 0,013).  
 

Korealaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa 
(RCT)10 tutkittiin anestesian induktion aikaisen lämpöpuhaltimella 
toteutetun esilämmittämisen tehokkuutta perioperatiivisen hypoter-
mian (< 36,0 °C) ehkäisyssä elektiivisillä leikkauspotilailla, joille teh-
tiin suuri, yli 120 minuuttia kestänyt leikkaus: interventioryhmä (läm-
pöpuhallin, n = 65), kontrolliryhmä (ei aktiivista lämmittämistä, n = 
65). Ydinlämpötila mitattiin infrapunalämpömittarilla tärykalvolta. 
Leikkaussalien ja postoperatiivisten yksiköiden lämpötiloissa ei ol-
lut eroa ryhmien välillä (leikkaussali: 22,4 °C ±1,1 vs. 22,3 °C ±1,1; 
p = 0,398, postoperatiivinen yksikkö: 25,5–26,6 vs. 25,6–26,6; p = 
0,850).  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 8/10) 
Näytön vahvuus: 1c 
Soveltuvuus suomalaiseen väestöön: Hyvä 

 
 

Lämpöpuhaltimella lämmittäminen oli yhtä tehokas ehkäisemään perioperatiivista hy-
potermiaa vatsakirurgisilla potilailla verrattuna passiiviseen lämpöeristykseen heijasta-
valla peitolla (ydinlämmön SMD -0,144 °C; 95 % CI -0,677–0,390; p > 0,598; I2 = 81,97 
%; p < 0,001). 

  
Järjestelmällisessä katsauksessa ja meta-analyysissä7 (n = 29 
RCT) tutkittiin lämpöpuhaltimen vaikutusta perioperatiivisen hy-
potermian ehkäisyssä. Viidessä tutkimuksessa oli verrattu läm-
pöpuhaltimen (n = 213 potilasta) ja passiivisen lämpöeristyksen 
(heijastava peitto, n = 213 potilasta) vaikutusta perioperatiivisen 
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hypotermian ehkäisyssä vatsakirurgisten potilaiden ydinlämpöti-
lojen mittaamisen avulla perioperatiivisen hoidon aikana.  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 11/11)  
Näytön vahvuus: 1a  
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä   
Kommentti: Tutkimuksissa oli merkitsevä heterogeenisyys, joka 
heikentää tuloksen luotettavuutta. Yksi meta-analyysin tutkimus 
sisältyy myös katsaukseen Alderson ym. 2014). 

 
 

Osatekonivelleikkauspotilailla, joilla käytettiin lämpöpuhallinta, hypotermian esiintyvyy-
dessä ei ollut eroa toimenpiteen aikana (p = 0,910) tai toimenpiteen jälkeen (p = 0,152) 
verrattuna niihin, joilla käytettiin eristävää peittoa. 

 
Isobritannialaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuk-
sessa (RCT)11 verrattiin lämpöpuhaltimen (n = 125) ja eristävän 
peiton (n = 132) käytön vaikutusta osatekonivelleikkauspotilaan 
keskilämpöön ja hypotermian ehkäisyyn. Lämpötila mitattiin ot-
salta ydinlämpömittarilla viiden minuutin välein toimenpiteen 
alusta toimenpiteen loppuun.  
Tutkimuksen laatu: Hyvä (JBI 7/10)  
Näytön vahvuus: 1c 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä 
Kommentti: Tutkimus sai 3 M:n rahallista tukea. Puuttuvat mit-
tauspisteet korvattiin edellisen ja seuraavan mittauksen keskiar-
volla. Leikkaussalin lämpötilaa ei ollut raportoitu.  

 
 

Elektiivisillä selkäkirurgisilla potilailla, joilla käytettiin lämmitysmenetelmänä lämpöä 
eristävää pukua perioperatiivisesti, ei ollut eroa hypotermian esiintyvyydessä periope-
ratiivisesti (66,7 % vs. 40 %; p > 0,05) verrattuna niihin, joilla käytettiin puuvillaista pai-
taa ja peitettä sekä lämpöpuhallinta intraoperatiivisesti.  

 
Norjalaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa 
(RCT)12 tutkittiin lämpöä eristävän puvun vaikutusta hypotermian 
esiintymiseen potilailla, joille tehtiin ortopedinen selkäkirurginen 
leikkaus. Interventioryhmä käytti lämpöä eristävää pukua koko 
perioperatiivisen jakson ajan; vain leikkausalue paljastettiin pu-
vusta avattavan osion avulla (n = 15). Kontrolliryhmä sai tavan-
omaisen puuvillaisen leikkausasun ja valmistelujen ja induktion 
ajaksi puuvillaisen peiton ilman aktiivista lämmitystä. Lämpöpu-
hallinpeite valittiin ja asetettiin toimenpiteen ja leikkaustason mu-
kaan. Puhallin käynnistettiin leikkausvalmistelujen jälkeen (Bair 
Hugger 43 °C tai Level 1 Snuggle Warm 44 °C) ja lämmitystä 
jatkettiin toimenpiteen loppuun asti tai kunnes potilaan ydinläm-
pötila saavutti 37 °C (n = 15). Käytetyt i.v.-nesteet esilämmitettiin 
(40 °C) ennen annostelua molemmissa ryhmissä. Peruslämpötila 
mitattiin interventioryhmässä 30 minuuttia eristävään pukuun pu-
keutumisen jälkeen ja kontrolliryhmässä ennen esilääkityksen 
annostelua. Ydinlämpötilanmittauksessa käytettiin zero-heat-
flux-otsalämpömittaria. Lämpötila mitattiin leikkaussaliin saapu-
essa, anestesian aloituksessa ja lämpötilan mittauksia jatkettiin 
kymmenen minuutin välein koko intraoperatiivisen vaiheen ajan. 
Heräämössä ydinlämpötilan mittausta jatkettiin potilaan lämpöti-
lan mukaan; jos potilaan lämpötila oli heräämöön saapuessa yli 
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36 °C, lämpötilan mittaus lopetettiin 15 minuuttia heräämöön 
saapumisesta. Jos potilaan ydinlämpötila oli alle 36 °C 15 mi-
nuuttia heräämöön saapumisesta, mittauksia jatkettiin 30 minuu-
tin välein, kunnes lämpötila ylitti 36 °C (= tutkimuksen loppu). Val-
mistelutilan lämpötila (mean 23,1 °C; SD 0,8 vs. 22,9 °C; 1,5; p 
> 0,05), leikkaussalin lämpötila (23,0 °C; 0,8 vs. 22,9 °C; 1,5; p > 
0,05) tai heräämön lämpötila (23 °C vs. 23 °C; p > 0,05) eivät 
eronneet tutkittavien ryhmien välillä.  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 10/10)  
Näytön vahvuus: 1c 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä   
Kommentti: Tutkimusta ei ollut sokkoutettu, mikä on saattanut 
vaikuttaa leikkaussalihenkilökunnan toimintaan. Kontrolliryhmän 
potilailla käytetyt lämpöpuhallinmallit ja peitteet eivät olleet vaki-
oituja. Otoskoko laskettiin perioperatiivisen lämpötilan muutos-
ten, eikä hypotermian esiintymisen mukaan. Telespro Finland 
Ltd tuki tutkimusta tarjoamalla lämpöä eristävät puvut ja 3M tar-
joamalla lämmönmittausjärjestelmän maksutta tutkimusryhmän 
käyttöön. 

 
 

➢ lämpöpuhaltimella lämmittäminen ilmeisesti lyhentää normotermian saavut-
tamisaikaa postoperatiivisesti. (B) 

 
Lonkan tai polven tekonivelleikkauspotilailla, joilla käytettiin lämpöpuhallinta asetettuna 
42 °C:seen, oli lyhin uudelleen lämmittämisaika (mean 35,89 min; SD 6,45 min; p < 
0,001) sekä potilaan ydinlämpötilan nousunopeus (mean 0,028 min; SD 0,001 °C/min; 
p < 0,001) verrattuna potilaisiin, joilla lämpöpuhallin oli asetettuna 38 °C:seen (uudel-
leen lämmittämisaika: 44,09 min; 8,53 min; p < 0,001; ydinlämpötilan nousunopeus: 
0,025 min; 0,001 °C/min) tai joilla käytettiin lämmittämätöntä peittoa (uudelleen lämmit-
tämisaika: 43,47 min; 8,25 min; p < 0,001; ydinlämpötilan nousunopeus: 0,022 min; 
0,001 °C/min).  

 
Kiinalaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa 
(RCT)13 tutkittiin lämpöpuhaltimen vaikutusta postoperatiivisen 
uudelleen lämmittämisen tehokkuuteen potilailla, joille oli tehty 
lonkan tai polven tekonivelleikkaus: interventioryhmä 1: lämpö-
puhallin 38 °C, n = 82, interventioryhmä 2: lämpöpuhallinpeitto 
42 °C, n = 83, kontrolliryhmä: tavallinen peitto, n = 78. Nenänie-
lun lämpötila mitattiin viiden minuutin välein ensimmäisen puolen 
tunnin ajan ja sen jälkeen kymmenen minuutin välein leikkauk-
sen jälkeisestä hoitoyksiköstä poistumiseen asti.  
Tutkimuksen laatu: Hyvä (JBI 8/10)  
Näytön vahvuus: 1c  
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä 
Kommentti: Potilaat eivät olleet postoperatiivisen hoidon yksik-
köön saapuessaan hypotermisia. Tällä voi olla vaikutusta läm-
piämisen nopeuteen. 
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Neurokirurgisilla leikkauspotilailla, joilla käytettiin lämpöpuhallinta postoperatiivisesti, 
saavutettiin 37 °C:n ydinlämpötila nopeammin verrattuna niihin, joilla käytettiin passii-
vista lämpöeristystä (puuvillapeitto) (Md 120 min vs. 210 min; p < 0,01).  

 
Turkkilaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa 
(RCT)14 tutkittiin lämpöpuhaltimen vaikutusta potilaiden ydinläm-
pötilaan sekä lämpömukavuuteen neurokirurgisilla leikkauspoti-
lailla: interventioryhmä: lämpöpuhallin (n = 32), kontrolliryhmä: 
puuvillapeitto (n = 32). Heräämöön tai teho-osastolle siirtymisen 
jälkeen tutkimuskriteerit täyttävät potilaat arvottiin joko tutkimus- 
tai interventioryhmään. Lämmittäminen aloitettiin ryhmäjaon mu-
kaisesti joko lämpöpuhaltimella tai puuvillapeitteellä, kunnes 
saavutettiin 37 °C:n lämpötila. Lämpötila mitattiin infrapunaläm-
pömittarilta tärykalvolta 15 minuutin välein.  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 8/10)  
Näytön vahvuus: 1c  
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä 
Kommentti: Potilaat eivät olleet postoperatiivisen hoidon yksik-
köön saapuessaan hypotermisia. Tällä voi olla vaikutusta läm-
piämisen nopeuteen. 

 
 

Vatsan tai rintaontelon tähystysleikkauspotilaiden, joilla käytettiin lämpöpuhallinta intra- 
ja postoperatiivisesti, ydinlämpötila oli korkeampi 30–180 minuuttiin asti postoperatiivi-
sen hoidon aikana (p < 0,001) verrattuna niihin, joilla käytettiin intraoperatiivisesti puu-
villapeittoja ja postoperatiivisesti lämpösäteilijää. Lämpöpuhaltimella lämmitettyjen po-
tilaiden ydinlämpötila oli korkeampi verrattuna potilaisiin, joilla oli puuvillapeitto herää-
möön tullessaan (mean 35,52 °C; SD 0,71 °C vs. 35,04 °C; 0,58 °C), 30 minuutin ku-
luttua (35,89 °C; 0,66 °C vs. 35,34 °C; 0,58 °C), 60 minuutin kuluttua (36,23 °C; 0,48 
°C vs. 35,55 °C; 0,58 °C), 120 minuutin kuluttua (36,52 °C; 0,29 °C vs. 36,07 °C; 0,40 
°C), 150 minuutin kuluttua (36,52 °C; 0,25 °C vs. 36,23 °C; 0,26 °C) ja 180 minuutin 
kuluttua (36,54 °C; 0,22 °C vs. 36,34 °C; 0,20 °C). Potilaiden uudelleenlämpiämisaika 
36 °C:seen oli lyhyempi lämpöpuhallinta käytettäessä verrattuna lämpösäteilijään (40,0 
min; SD 47,3; p < 0,001). 

  
Taiwanilaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa 
(RCT)15 tutkittiin lämpöpuhaltimen vaikutusta postoperatiiviseen 
uudelleenlämpiämiseen potilailla, joille oli tehty suuri vatsan tai 
rintaontelon tähystysleikkaus. Interventioryhmää lämmitettiin 
lämpöpuhaltimella (43 °C) intra- ja postoperatiivisesti (n = 64). 
Kontrolliryhmällä oli lämmitetyt puuvillapeitot intraoperatiivisesti 
ja postoperatiivisesti käytettiin kahta lämpösäteilijää ylä- ja ala-
vartalolla (n = 63). Ydinlämpötila mitattiin ruokatorvesta leikkauk-
sen aikana. Pre- ja postoperatiivinen lämpötilan mittaus suoritet-
tiin infrapunalämpömittarilla tärykalvolta 30 minuutin välein, kun-
nes ydinlämpötila saavutti 36 °C:n. Leikkaussalin lämpötila oli 
20–22 °C.  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 9/10)  
Näytön vahvuus: 1c  
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä 
Kommentti: Hypotermian raja oli 36 °C, leikkaustyyppi vaikutti 
lämmitysmenetelmän sijaintiin. Postoperatiivisen yksikön lämpö-
tilaa ei raportoitu. 
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Elektiivisten leikkauspotilaiden, jotka olivat hypotermisia heräämöön tullessaan ja joilla 
käytettiin lämmitysmenetelmänä lämpöpuhallinta postoperatiivisesti, keskilämpötilassa 
ei ollut eroa 60 minuutin lämpöpuhaltimella lämmittämisen jälkeen verrattuna niihin, joilla 
käytettiin passiivista lämpöeristystä (lämmitetty puuvillapeitto) (MD 0,18 °C; 95 % CI -
0,10–0,46; Z = 1,28; p = 0,2; I2 = 0 %).  

 
Järjestelmällisessä katsauksessa ja meta-analyysissä16 (n = 11 
RCT) tutkittiin lämpöpuhallinlämmittämisen vaikutusta tahatto-
man postoperatiivisen hypotermian hoidossa. Kahdessa tutki-
muksessa oli verrattu lämpöpuhallinlämmityksen (n = 51 poti-
lasta) ja passiivisen lämpöeristyksen (lämmitetty puuvillapeitto, n 
= 52 potilasta) vaikutusta hypotermian hoidossa ensimmäisen 
postoperatiivisen tunnin jälkeen. Tutkimukset oli toteutettu Yh-
dysvalloissa, Ranskassa, Saksassa ja Taiwanissa.  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 11/11) 
Näytön vahvuus: 1a 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä  
Kommentti: Katsauksen tekijät olivat arvioineet alkuperäistutki-
musten laadun kohtalaiseksi. Alkuperäistutkimukset olivat vuo-
silta 1990 ja 1992. 

 
 

➢ lämpöpuhaltimella lämmittäminen auttaa ylläpitämään ydinlämpötilaa pas-

siivisia menetelmiä tehokkaammin. (A) 

 

Ydinlämpötila oli korkeampi niillä potilailla, joilla käytettiin lämmitysmenetelmänä läm-
pöpuhallinta verrattuna niihin, joilla käytettiin passiivista lämpöeristystä puuvillapeitolla 
(MD 0,29 °C; 95 % CI -0,02–0,59; Z = 1,86; p = 0,06; I2 = 80 %; p = 0,007).  

 
Järjestelmällisessä katsauksessa ja meta-analyysissä17 (n = 23 
RCT) tutkittiin ihon kautta lämmittävien menetelmien vaikutusta 
potilaan ydinlämpötilan hallinnassa. Viidessä tutkimuksessa oli 
verrattu lämpöpuhaltimen ja passiivisen lämpöeristyksen (puuvil-
lapeitto) vaikutusta ydinlämpötilan hallintaan leikkauksen aikana 
neljällä eri kirurgian erikoisalalla. Näistä tutkimuksista kolme oli 
mukana meta-analyysissä (lämpöpuhallin, n = 147 potilasta; puu-
villapeitto, n = 145 potilasta).  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 10/11) 
Näytön vahvuus: 1a 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä  
Kommentti: Tutkijoiden mukaan, vaikka ydinlämpötilojen ero on 
tilastollisen merkitsevyyden rajalla, kliininen merkittävyys tukee 
vahvasti lämpöpuhallinpeittoa. Katsauksessa ei ollut raportoitu, 
missä maissa alkuperäistutkimukset oli toteutettu. Tutkimuksissa 
oli merkitsevä heterogeenisyys, mikä heikentää tuloksen luotet-
tavuutta.  

 
 
Potilaiden ydinlämpötila oli korkeampi 60 minuutin (MD -0,24 °C; 95 % CI -0,38–-0,1; 
Z = 3,3; p < 0,0001; I2 = 0 %), 90 minuutin (-0,59 °C; 95 % CI -0,73–-0,45; Z = 8,15; p 
< 0,0001; I2 = 0 %) ja 120 minuutin (-0,46 °C; 95 % CI -0,91–-0; Z = 1,98; p = 0,05; I2 
= 81,61 %; p < 0,001) jälkeen leikkauksen alkamisesta sekä leikkauksen lopussa, saa-
vuttaessa postoperatiiviseen yksikköön (-0,67 °C; 95 % CI -0,95–-0,39; Z = 4,7; p < 
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0,0001; I2 = 78,72 %; p < 0,001) niillä potilailla, joilla käytettiin lämpöpuhallinta verrat-
tuna niihin, joilla käytettiin lämpöeristystä (heijastavat peitot ja vaatteet).  

 
Järjestelmällisessä katsauksessa ja meta-analyysissä18 (n = 21 
RCT ja yksi kvasikokeellinen tutkimus) tutkittiin lämmöneristystä 
tahattoman perioperatiivisen hypotermian ehkäisemiseksi. Meta-
analyysissä (11 RCT, yksi kvasikokeellinen tutkimus) verrattiin 
kahdeksan eri kirurgian erikoisalan leikkauspotilaiden ydinläm-
pötiloja eri aikapisteissä leikkauksen alkamisesta, kun käytössä 
oli lämpöpuhallin (n = 57 potilasta) tai lämpöeristys (heijastavat 
peitot ja vaatteet, n = 57 potilasta). Lisäksi ydinlämpötiloja verrat-
tiin leikkauksen lopussa saavuttaessa postoperatiiviseen yksik-
köön, kun intraoperatiivisessa vaiheessa oli käytetty lämpöpuhal-
linta (n = 164 potilasta) tai lämpöeristystä (heijastavat peitot ja 
vaatteet, n = 166 potilasta). Tutkimukset oli toteutettu Isossa-Bri-
tanniassa (n = 4), Yhdysvalloissa (n = 6), Ranskassa (n = 2), Bel-
giassa, Saksassa, Irlannissa, Italiassa, Tanskassa, Suomessa, 
Japanissa, Singaporessa, Kiinassa ja Brasiliassa.  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 11/11)  
Näytön vahvuus: 1a  
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä  
Kommentti: Tutkimusten laatu oli heikko. Vääristyneiden tulos-
ten mahdollisuus liittyy leikkaussalihenkilökunnan muuttunee-
seen käytökseen pitää potilaat lämpiminä. Tutkimuksissa oli mer-
kitsevä heterogeenisyys 120 minuutin jälkeen leikkauksen alka-
misesta ja postoperatiiviseen yksikköön saavuttaessa, joka hei-
kentää näiden tulosten luotettavuutta. Yksi meta-analyysin tutki-
mus sisältyy myös katsaukseen Nieh & Su 2016). 

 
 

Vatsaelinkirurgisilla potilailla, joilla käytettiin intraoperatiivisesti lämpöpuhallinta, oli kor-
keampi ydinlämpötila 90 minuutin ajan postoperatiivisen hoidon yksikössä verrattuna 
niihin, joilla ei käytetty aktiivista lämmittämistä (mean 36,07 ºC; SD 0,69 vs. 34,38 ºC; 
SD 0,79; p < 0,001).   

 
Serbialaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa 
(RCT)19 tutkittiin lämpöpuhaltimen vaikutusta ydinlämpötilaan 
intra- ja postoperatiivisen hoidon aikana vatsaelinkirurgisilla po-
tilailla: interventioryhmä (lämpöpuhallin, n = 15), kontrolliryhmä 
(ei aktiivista lämmittämistä, n = 15). Ydinlämpötila mitattiin ruo-
katorvesta reaaliaikaisesti, mutta kirjattiin kymmenen minuutin 
välein. Leikkaussalin lämpötila oli interventioryhmällä 21,14 ºC 
±1,64 ja kontrolliryhmällä 21,25 ºC ±1,52.  
Tutkimuksen laatu: Kelvollinen (JBI 7/11)  
Näytön vahvuus: 1c  
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä 
Kommentti: Postoperatiivisen hoidon yksikön lämpötiloja ei ollut 
raportoitu. 

 
 

Osatekonivelleikkauspotilailla, joilla käytettiin lämpöpuhallinta, oli korkeampi keskiläm-
pötila toimenpiteen aikana verrattuna niihin, joilla käytettiin eristävää peittoa (mean 
36,6 °C; SD 0,61 vs. 36,5 °C; 59; p = 0,030).  
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Isobritannialaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuk-
sessa (RCT)11 verrattiin lämpöpuhaltimen (n = 125) ja eristävän 
peiton (n = 132) käytön vaikutusta osatekonivelleikkauspotilaan 
keskilämpöön ja hypotermian esiintyvyyteen. Lämpötila mitattiin 
otsalta ydinlämpömittarilla viiden minuutin välein toimenpiteen 
alusta toimenpiteen loppuun.  
Tutkimuksen laatu: Hyvä (JBI 7/10)  
Näytön vahvuus: 1c 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä 
Kommentti: Tutkimus sai 3 M:n rahallista tukea. Puuttuvat mit-
tauspisteet korvattiin edellisen ja seuraavan mittauksen keskiar-
volla. Leikkaussalin lämpötilaa ei ollut raportoitu.  

 
 

Elektiivisillä selkäkirurgisilla potilailla, joilla käytettiin lämmitysmenetelmänä lämpöä 
eristävää pukua perioperatiivisesti, ei ollut eroa ydinlämpötiloissa 30 minuuttia aneste-
sian induktion jälkeen (mean 36,2 °C; SD 0,4 °C vs. 36,4 °C; 0,5 °C; p = 0,353) verrat-
tuna niihin, joilla käytettiin puuvillaista paitaa ja peitettä sekä lämpöpuhallinta intraope-
ratiivisesti. Kuitenkin hypotermian kesto oli pidempi niillä potilailla, joilla käytettiin eris-
tävää pukua verrattuna niihin, joilla käytettiin lämpöpuhallinta (108 min; 111 vs. 33 min; 
59,5; p = 0,03). Verrattuna eristävän puvun käyttöön, lämpöpuhaltimella lämmitetyillä 
potilailla ydinlämpötila säilyi korkeampana leikkauksen lopussa (36,1 °C; 0,44 vs. 36,6 
°C; 0,55; p = 0,008), anestesian lopussa (36,0 °C; 0,45 vs. 36,6 °C; 0,44, p = 0,001), 
15 minuuttia heräämöön saapumisesta (35,9 °C; 0,48 vs. 36,6 °C; 0,53; p = 0,001) 
sekä tutkimuksen lopussa (36,1 °C; 0,25 vs. 36,6 °C; 0,49: p = 0,005). 

 
Norjalaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa 
(RCT)12 tutkittiin lämpöä eristävän puvun vaikutusta hypotermian 
ehkäisyyn ja hoitoon potilailla, joille tehtiin ortopedinen selkäki-
rurginen leikkaus. Interventioryhmä käytti lämpöä eristävää pu-
kua koko perioperatiivisen jakson ajan; vain leikkausalue paljas-
tettiin puvusta avattavan osion avulla (n = 15). Kontrolliryhmä sai 
tavanomaisen puuvillaisen leikkausasun ja valmistelujen ja in-
duktion ajaksi puuvillaisen peiton ilman aktiivista lämmitystä. 
Lämpöpuhallinpeite valittiin ja asetettiin toimenpiteen ja leikkaus-
tason mukaan. Puhallin käynnistettiin leikkausvalmistelujen jäl-
keen (Bair Hugger 43 °C tai Level 1 Snuggle Warm 44 °C) ja 
lämmitystä jatkettiin toimenpiteen loppuun asti tai kunnes poti-
laan ydinlämpötila saavutti 37 °C (n = 15). Käytetyt i.v.-nesteet 
esilämmitettiin (40 °C) ennen annostelua molemmissa ryhmissä. 
Peruslämpötila mitattiin interventioryhmässä 30 minuuttia eristä-
vään pukuun pukeutumisen jälkeen ja kontrolliryhmässä ennen 
esilääkityksen annostelua. Ydinlämpötilanmittauksessa käytet-
tiin zero-heat-flux-otsalämpömittaria. Lämpötila mitattiin leik-
kaussaliin saapuessa, anestesian aloituksessa ja lämpötilan mit-
tauksia jatkettiin kymmenen minuutin välein koko intraoperatiivi-
sen vaiheen ajan. Heräämössä ydinlämpötilan mittausta jatkettiin 
potilaan lämpötilan mukaan; jos potilaan lämpötila oli heräämöön 
saapuessa yli 36 °C, lämpötilan mittaus lopetettiin 15 minuuttia 
heräämöön saapumisesta. Jos potilaan ydinlämpötila oli alle 36 
°C 15 minuuttia heräämöön saapumisesta, mittauksia jatkettiin 
30 minuutin välein, kunnes lämpötila ylitti 36 °C (= tutkimuksen 
loppu). Valmistelutilan lämpötila (mean 23,1 °C; SD 0,8 vs. 22,9 
°C; 1,5; p > 0,05), leikkaussalin lämpötila (23,0 °C; 0,8 vs. 22,9 
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°C; 1,5; p > 0,05) tai heräämön lämpötila (23 °C vs. 23 °C; p > 
0,05) eivät eronneet tutkittavien ryhmien välillä.  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 10/10)  
Näytön vahvuus: 1c 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä   
Kommentti: Tutkimusta ei ollut sokkoutettu, mikä on saattanut 
vaikuttaa leikkaussalihenkilökunnan toimintaan. Kontrolliryhmän 
potilailla käytetyt lämpöpuhallinmallit ja peitteet eivät olleet vaki-
oituja. Otoskoko laskettiin perioperatiivisen lämpötilan muutos-
ten, eikä hypotermian esiintymisen mukaan. Telespro Finland 
Ltd tuki tutkimusta tarjoamalla lämpöä eristävät puvut ja 3M tar-
joamalla lämmönmittausjärjestelmän maksutta tutkimusryhmän 
käyttöön. 

 
 

Elektiivisten leikkauspotilaiden, joita lämmitetiin heräämössä eristävällä peitolla, keski-
lämpötilassa (36,2 °C) ei ollut eroa verrattuna niihin, joita lämmitettiin lämpöpuhallinpei-
tolla (36,3 °C).  

 
Englantilaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa 
(RCT)20 tutkittiin eristävän peiton (Orve + wrap®) tehokkuutta hypo-
termian korjaamisessa postoperatiivisen hoitovaiheen aikana he-
räämössä potilailla, joille tehtiin ortopedinen tai thoraxkirurginen 
leikkaus tai sydänleikkaus. Interventioryhmän (n = 65) potilaat läm-
mitettiin eristävällä peitolla ja kontrolliryhmän (n = 64) potilaat läm-
pöpuhaltimella. Potilaiden lämpötila mitattiin heräämöön tultaessa 
zero-heat-flux-otsalämpömittarilla ja tärykalvolta (Genius 3-mittari). 
Hypotermisten (35–35,9 °C) potilaiden lämpötilaa mitattiin kymme-
nen minuutin välein tunnin ajan. Heräämön lämpötilassa ei ollut 
eroa ryhmien välillä (23,7 °C vs, 23,6 °C.)  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 9/10)   
Näytön vahvuus: 1c  
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä    
Kommentti: Orvec International Ltd, Orve + wrap® -peiton valmis-
taja tarjosi tutkimuksessa käytetyt peitot ja pienen apurahan, mutta 
sillä ei ollut osuutta tutkimusasetelmaan, tutkimuksen tekemiseen 
tai sen julkaisuun. 3M tarjosi tutkimuksessa käytetyt Spot On® -
monitorit.  

 
 

Tähystyksellisten sappirakkoleikkauspotilaiden, joilla käytettiin lämpöpuhallinta in-
traoperatiivisesti ja postoperatiivisesti, ydinlämpötilojen keskiarvoissa ei ollut eroa ver-
rattuna niihin, joilla käytettiin lämmitettyjä i.v.-nesteitä tai niihin, joilla ei käytetty aktiivi-
sia lämmitysmenetelmiä (p > 0,05).  

  
Iranilaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa 
(RCT)21 tutkittiin intraoperatiivisen lämpöpuhaltimella lämmittä-
misen vaikutusta ydinlämpötilaan potilailla, joille tehtiin tähystyk-
sellinen sappirakon poisto. Interventioryhmällä 1 käytettiin läm-
pöpuhallinta (42 °C) anestesian induktion jälkeen toimenpiteen 
ajan alaraajoilla ja toimenpiteen loputtua sekä heräämössä koko 
vartalolla (n = 32), interventioryhmällä 2 käytettiin lämmitettyjä 
i.v.-nesteitä (38 °C) anestesian induktion jälkeen ja heräämössä 
sekä tavanomaista peittelyä toimenpiteen aikana sekä herää-
mössä (n = 32). Kontrolliryhmä sai intraoperatiivisesti käyttöönsä 
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ainoastaan tavanomaisen kirurgisen peittelyn ja postoperatiivi-
sesti puuvillapeiton (n = 32). Ydinlämpötila mitattiin infrapu-
nalämpömittarilla tärykalvolta. Ensimmäinen mittaus tehtiin en-
nen anestesian aloitusta ja mittauksia jatkettiin 15 minuutin vä-
lein leikkauksen loppuun saakka, sekä heräämössä 15 minuutin 
välein 30 minuutin ajan. Vatsaontelon kaasutäyttöön käytettiin 
lämmittämätöntä ja kosteuttamatonta hiilidioksidia kaikilla poti-
lailla. Leikkaussalin lämpötila oli 22–25 °C ja heräämön lämpötila 
27 °C.  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 10/10)  
Näytön vahvuus: 1c  
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä  
Kommentti: Interventiot oli toteutettu vasta anestesian aloituk-
sen jälkeen, jolloin lämmön uudelleen jakautuminen on saattanut 
vaikuttaa tuloksiin.  

 
 
Sijoita lämpöpuhallin leikkaustyypin mukaan sopivimpaan paikkaan, sillä  
 
➢ lämpöpuhaltimen sijainnista riippumatta ydinlämpötila säilyy yhtä hyvin. (A) 
  

Ydinlämpötilassa ei ollut eroa leikkauspotilaiden välillä, joilla käytettiin lämpöpuhallin-
peitettä ylävartalolla verrattuna niihin, joilla käytettiin lämpöpuhallinpeitettä alavartalolla 
(SMD 0,371 °C; 95 % CI -0,234–0,977; p = 0,229; I2 = 56,215 %).  

   
Järjestelmällisessä katsauksessa ja meta-analyysissä7 (n = 29 
RCT) tutkittiin lämpöpuhaltimen vaikutusta perioperatiivisen hy-
potermian ehkäisyssä. Kahdessa tutkimuksessa oli tutkittu läm-
pöpuhaltimen peitteen sijainnin (alavartalo, n = 102 potilasta) ja 
ylävartalo, n = 108 potilasta) vaikutusta potilaan ydinlämpötilaan 
perioperatiivisen hoidon aikana kahdella kirurgian erikoisalalla.  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 11/11)    
Näytön vahvuus: 1a   
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä    
Kommentti: Tutkimusten laatu oli heikko. 

 
 

Maksansiirtopotilailla, joilla käytettiin lämpöpuhallinpatjaa, keskilämpötiloissa ennen re-
perfuusiota ei ollut eroa verrattuna potilaisiin, joilla käytettiin lämpöpuhallinpeitettä (p = 
0,25). Keskilämpötiloissa leikkauksen loputtua ei ollut eroa potilailla, joilla käytettiin 
lämpöpuhallinpatjaa verrattuna niihin, joilla käytettiin lämpöpuhallinpeitettä (p = 0,73). 
Hypotermian esiintyvyydessä ei ryhmien välillä ollut eroa (p = 0,11). 

   
Australialaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuk-
sessa (RCT)22 verrattiin lämpöpuhallinpatjan ja lämpöpuhallin-
peitteen vaikutusta intraoperatiiviseen lämpötilaan potilailla, joille 
tehtiin maksansiirto. Ensimmäisellä interventioryhmällä oli läm-
pöpuhallinpatja 42 °C (n = 12) ja toisella interventioryhmällä läm-
pöpuhallinpeitto 43 °C (n = 13). Ydinlämpötila mitattiin nenänie-
lusta 30 minuutin välein. Leikkaussalin lämpötila oli 21–22 °C.  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 9/10)   
Näytön vahvuus: 1c   
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön Hyvä   
Kommentti: Pieni otos.   
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Elektiivisillä alavatsan avoleikkauspotilailla, joilla käytettiin lämpöpuhallinpeitettä ylä-
vartalolla, intraoperatiivisessa keskilämpötilassa ei ollut eroa verrattuna niihin, joilla 
käytettiin lämpöpuhallinpatjaa (p = 0,268).  

 
Turkkilaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa 
(RCT)23 verrattiin ylävartalon lämpöpuhallinpeitteen ja lämpöpu-
hallinpatjan vaikutusta intraoperatiiviseen lämpötilaan potilailla, 
joille tehtiin elektiivinen avokirurginen eturauhasen poisto, gyne-
kologien leikkaus tai paksusuolileikkaus. Interventioryhmä 1:llä 
oli ylävartalolla lämpöpuhallinpeite (WarmTouch™), joka asetet-
tiin paikalleen ja käynnistettiin anestesian aloituksen ja kirurgisen 
peittelyn jälkeen (n = 41), interventioryhmä 2:lla oli lämpöpuhal-
linpatja (Bair Hugger), joka oli asetettu valmiiksi leikkaustasolle 
ja käynnistettiin heti, kun potilas oli asetettu tasolle (n = 45). Pu-
haltimien lämpötila säädettiin potilaiden ydinlämpötilan mukai-
sesti normotermian (36–37 °C) saavuttamiseksi niin, että normo-
termisille potilaille lämmitys asetettiin 38 °C:seen ja nostettiin tar-
peen mukaisesti (max. 43 °C). Jos ydinlämpötila nousi yli 37,5 
°C:n, lämmitys keskeytettiin. Jos ydinlämpötila laski alle 35 °C:n 
lämpöpuhaltimen 42 °C:seen asettamisesta huolimatta, oli suun-
nitelmana lisätä nesteenlämmittimen käyttö. Ydinlämpötilan mit-
taamisessa käytettiin preoperatiivisesti infrapunalämpömittaria 
tärykalvolta sekä intraoperatiivisesti distaaliseen ruokatorveen 
asetettua lämpömittaria. Lämpötilan mittaus aloitettiin infrapu-
nalämpömittarilla tärykalvolta potilaan saapuessa leikkaussaliin 
ja jatkettiin jatkuvalla mittauksella ruokatorvesta, kunnes potilas 
oli ekstuboitu. Leikkaussalin lämpötila oli säädetty 23 °C:seen, 
mitattuja arvoja ei raportoitu.  
Tutkimuksen laatu: Hyvä (JBI 8/10)  
Näytön vahvuus: 1c  
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä  
Kommentti: Lämmittämisen aloitusajankohta erosi ryhmien vä-
lillä. Käytössä oli kahden eri valmistajan lämpöpuhallinlaitteet. 
Ryhmiä, joita lämmitettiin korkeammilla lämpötiloilla, ei määri-
telty.  

 
 

Rintaontelon tähystysleikkauspotilailla, joilla käytettiin lämpöpuhallinpeittoa ylävarta-
lolla, intraoperatiivinen ydinlämpötila verrattuna ydinlämpötilaan heti intubaation jäl-
keen oli korkeampi 30 minuuttia (p = 0,002), 60 minuuttia (p < 0,001) ja 90 minuuttia (p 
< 0,001) leikkausasentoon asettamisen jälkeen verrattuna niihin, joilla käytettiin lämpö-
puhallinpeittoa alavartalolla. Potilailla, joilla käytettiin leikkauksen aikana lämpöpuhal-
linpeittoa ylävartalolla, postoperatiivinen lämpötila oli korkeampi 0 minuuttia (p < 0,001) 
ja 30 minuuttia (p < 0,001) leikkauksen jälkeen verrattuna potilaisiin, joilla käytettiin 
lämpöpuhallinpeittoa alavartalolla. Intraoperatiivista hypotermiaa esiintyi vähemmän 
potilailla, joilla oli lämpöpuhallinpeitto ylävartalolla kuin potilailla, joilla oli lämpöpuhal-
linpeitto alavartalolla (21/62 vs. 35/61; RR 0,6; 95 % CI 0,4–0,9; p = 0,011).  

 
Korealaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa 
(RCT)24 verrattiin ylävartalolla olevan lämpöpuhallinpeiton ja ala-
vartalolla olevan lämpöpuhallinpeiton vaikutusta potilaan in-
traoperatiiviseen ja postoperatiiviseen lämpötilaan rintaontelon 
tähystysleikkauspotilailla. Ensimmäisellä interventioryhmällä 
lämpöpuhallinpeitto (43 °C) oli ylävartalolla (n = 62) ja toisella in-
terventioryhmällä lämpöpuhallinpeitto (43 °C) oli alavartalolla (n 
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= 61). Ydinlämpötila mitattiin leikkauksen aikana nenänielusta. 
Lämpötila mitattiin postoperatiivisesti tärykalvolta. Leikkaussalin 
lämpötila oli 22 °C.  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 10/10) 
Näytön vahvuus: 1c 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä 

 
 

Lämpöpuhallinpeitto ylävartalolla oli tehokkaampi ehkäisemään intraoperatiivista (55,2 
% vs. 75,9 %; OR 0,392; 95 % CI 0,177–0,866; p = 0,019) ja postoperatiivista (21,4 % 
vs. 49,1 %; OR 0,282; 95 % CI 0,124–0,643; p = 0,002) hypotermian esiintyvyyttä ver-
rattuna lämpöpuhallinpeittoon alavartalolla. Potilaan perioperatiivinen ydinlämpötila oli 
korkeampi, kun lämpöpuhallinpeitto sijaitsi ylävartalolla (p < 0,001). 

 
Korealaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa 
(RCT)25 tutkittiin lämpöpuhallinpeiton sijainnin (alavartalo n = 58; 
ylävartalo n = 58) vaikutusta perioperatiivisen hypotermian eh-
käisyyn elektiivisillä selkäleikkauspotilailla. Ydinlämpötila mitat-
tiin pre- ja postoperatiivisesti tärykalvolta infrapunamittarilla (mo-
lemmista tärykalvoista ja keskiarvo huomioitiin tuloksena) ja in-
traoperatiivisesti nenänielusta. Potilaille asetettiin leikkaussaliin 
saapuessa lämmitetty puuvillapeitto koko vartalolle ja leikkaus-
asennon laittamisen jälkeen aloitettiin lämpöpuhallinpeittoläm-
mittäminen (potilaan ydinlämpötila < 36,5 °C -> lämpöpuhallin 45 
°C; potilaan ydinlämpötila 36,5–37,5 °C -> lämpöpuhallin 40 °C; 
potilaan ydinlämpö > 37,5 °C -> lämpöpuhallin pois päältä). Leik-
kaussalin lämpötiloissa ei ollut eroa ryhmien välillä (mean 21,3 
°C; SD 0,94 °C vs. 21,3 °C; 0,95; p = 0,713).  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 11/12) 
Näytön vahvuus: 1c 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä 

 
 

Ydinlämpötila laski vähemmän paksusuolisyöpäleikkauksessa olleilla potilailla, joita 
lämmitettiin lämpöpuhallinpeitolla vartalon alta kuin potilailla, joita lämmitettiin lämpö-
puhallinpeitolla vartalon päältä: 60 minuutin jälkeen (mean 36,1 °C; SD 0,5 °C vs. 35,7 
°C; 0,5 °C; p = 0,005), 90 minuutin jälkeen (35,9 °C; 0,5 °C vs. 35,6 °C; 0,5 °C; p = 
0,009), 120 minuutin jälkeen (35,9 °C; 0,5 °C vs. 35,5 °C; 0,4 °C; p = 0,007) ja 150 
minuutin jälkeen (35,9 °C; 0,5 °C vs. 35,6 °C; 0,4 °C; p = 0,011).  

 
Intialaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa 
(RCT)26 verrattiin lämpöpuhallinpeiton sijainnin vaikutusta paksu-
suolisyövän leikkauspotilaiden intraoperatiiviseen ydinlämpöti-
laan. Ensimmäisellä interventioryhmällä käytettiin lämpöpuhallin-
peittoa vartalon alla (n = 30) ja toisella interventioryhmällä läm-
pöpuhallinpeittoa vartalon päällä (n = 30). Molemmissa ryhmissä 
lämpöpuhaltimen lämpötila oli 44 °C. Potilaiden ydinlämpötila mi-
tattiin nenänielusta. Leikkaussalin lämpötila oli 22 °C.  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 9/10)  
Näytön vahvuus: 1c  
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä  
Kommentti: Tutkijoiden mukaan tuloksissa ei ollut kliinisesti 
merkittäviä eroja. 
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Potilaiden, joita lämmitettiin lämpöpuhallinpatjalla, ydinlämpötila laski 30 minuuttia leik-
kaussaliin saapumisen jälkeen (p = 0,037) sekä leikkauksen lopussa (p = 0,027). Poti-
laiden, joita lämmitettiin lämpöpuhallinpeitolla, ydinlämpötiloissa ei esiintynyt merkittä-
viä muutoksia. Lämpöpuhallinpatjalla lämmitettyjen potilaiden ydinlämpötilojen keskiar-
vot verrattuna lämpöpuhallinpeitolla lämmitettyjen potilaiden ydinlämpötilojen keskiar-
voihin: ennen leikkausta (mean 36,24 °C; SD 0,75 vs. 36,29 °C; 0,85), 15 minuutin 
kuluttua (36,03 °C; 0,74 vs. 36,07 °C; 0,79), 30 minuutin kuluttua (35,92 °C; 0,64 vs. 
36,09 °C; 0,81) ja leikkauksen lopussa (35,81 °C; 0,63 vs. 35,96 °C; 0,83).  

 
Argentiinalaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuk-
sessa (RCT)27 verrattiin lämpöpuhallinpeiton sijainnin vaikutusta 
jalka- ja nilkkaleikkauspotilaan intraoperatiiviseen ydinlämpöti-
laan. Ensimmäisessä interventioryhmässä käytettiin lämpöpu-
hallinpeittoa vartalon päällä (n = 18) ja toisessa interventioryh-
mässä käytettiin lämpöpuhallinpeittoa vartalon alla (n = 17). Mo-
lemmissa ryhmissä lämpöpuhaltimen lämpötila oli 43 °C. Leik-
kaussalin lämpötila oli säädetty 22 °C:seen, mutta todellinen läm-
pötila oli mittausten mukaan 18,2–21,7 °C. Lämpötila mitattiin 
SpotOn™ mittarilla.  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 9/10)  
Näytön vahvuus: 1c  
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä  

 
 

Potilailla, joita lämmitettiin lämpöpuhallinpatjalla, ydinlämpötila oli korkeampi kuin niillä, 
joita lämmitettiin lämpöpuhallinpeitolla 90 minuutin kuluttua leikkauksen alusta [mean 
37 °C (35,8–37,7 °C) vs. 36,7 °C (35,8–37,7 °C); p = 0,02]. 

  
Japanilaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa 
(RCT)28 verrattiin lämpöpuhallinpatjalla (interventioryhmä, n = 
50) ja lämpöpuhallinpeitolla (kontrolliryhmä, n = 50) lämmittämi-
sen vaikutusta yleisanestesiassa leikattujen kolorektaalisyöpä-
potilaiden ydinlämpötilaan. Lämpötila mitattiin intraoperatiivisesti 
leikkauksen alussa sekä 30, 60, 90, 120 ja 180 minuutin kuluttua 
leikkauksen alkamisesta ja leikkauksen loputtua. Molempia ryh-
miä lämmitettiin preoperatiivisesti lämpöpuhaltimella (43 °C) 30 
minuuttia ennen suunniteltua leikkaussaliin menoa. Lämpötila 
mitattiin anestesian aikana ruokatorvianturilla ja muutoin infrapu-
nalämpömittarilla tärykalvolta.  
Tutkimuksen laatu: Hyvä (JBI 8/10)    
Näytön vahvuus: 1c 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä   
Kommentti: Ympäristön lämpötilaa ei ollut raportoitu. 
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