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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 
käyttö. (A) 

 

Lämmitettyjä i.v.-nesteitä käytettäessä, leikkauspotilaiden ydinlämpötila oli korkeampi 
verrattuna potilaisiin, joilla käytettiin huoneenlämpöisiä i.v.-nesteitä: 30 minuuttia anes-
tesian aloituksesta (MD 0,39 °C; 95 % CI 0,26–0,51; Z = 6,01; p < 0,0001; I2 = 46,4 %), 
60 minuuttia anestesian aloituksesta (MD 0,47 °C; 95 % CI 0,3–0,64; Z = 5,5; p < 
0,0001; I2 = 64,4 %; p = 0,02), 90 minuuttia anestesian aloituksesta (MD 0,54 °C; 95 % 
CI 0,04–1,04; Z = 2,11; p = 0,03; I2 = 89,3 %; p < 0,0001), 120 minuuttia anestesian 
aloituksesta (MD 0,74 °C; 95 % CI 0,31–1,17; Z = 3,36; p < 0,0001; I2 = 78,7 %; p < 
0,001) sekä leikkauksen lopussa tai potilaan saapuessa postoperatiiviseen valvontayk-
sikköön (MD 0,66 °C; 95 % CI 0,19–1,12; Z = 2,79; p = 0,01; I2 = 96,9 %; p < 0,0001). 

 
Järjestelmällisessä katsauksessa ja meta-analyysissä1 (n = 24 
RCT) arvioitiin preoperatiivisesti ja/tai intraoperatiivisesti annet-
tavien lämmitettyjen i.v.-nesteiden vaikutusta perioperatiivisen 
hypotermian ehkäisyssä. 11 tutkimuksessa oli tutkittu, voi-
daanko lämmitettyjen i.v.-nesteiden käytöllä ehkäistä periopera-
tiivista hypotermiaa seitsemällä eri kirurgian erikoisalalla eri ai-
kapisteissä: 30 minuuttia (5 tutkimusta, n = 167), 60 minuuttia (6 
tutkimusta, n = 207), 90 minuuttia (3 tutkimusta, n = 109) ja 120 
minuuttia anestesian aloituksesta (4 tutkimusta, n = 149), ja leik-
kauksen lopussa tai potilaan saapuessa postoperatiiviseen val-
vontayksikköön (8 tutkimusta, n = 477). Niissä tutkimuksissa (n 
= 7), joissa ydinlämpötilan mittauspaikka oli raportoitu, ydinläm-
pötila oli mitattu ruokatorvesta, nenänielusta, virtsarakosta tai tä-
rykalvolta. Tärykalvomittarin menetelmää ei raportoitu.  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 11/11) 
Näytön vahvuus: 1a 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä 
Kommentti: Tutkimusten laatu oli keskinkertainen. Tutkimuk-
sissa oli merkitsevä heterogeenisyys lukuun ottamatta 30 mi-
nuutin jälkeistä mittausta, mikä heikentää tulosten luotetta-
vuutta. Alkuperäistutkimusten leikkaussalien lämpötiloja ei ollut 
raportoitu. 

 
 

Lämmitettyjä i.v.-nesteitä käytettäessä, keisarileikkauspotilaiden ydinlämpötila oli kor-
keampi verrattuna potilaisiin, joilla käytettiin huoneenlämpöisiä i.v.-nesteitä: 30 minuut-
tia anestesian aloituksesta (MD 0,44 °C; 95 % CI 0,12–0,76; Z = 2,71; p = 0,01; I2 = 
94,3 %; p < 0,0001), 60 minuuttia anestesian aloituksesta (MD 0,6 °C; 95 % CI 0,01–
1,19; Z = 1,99; p = 0,05; I2 = 96,1 %; p < 0,0001) sekä leikkauksen lopussa tai potilaan 
saapuessa postoperatiiviseen valvontayksikköön (MD 0,56 °C; 95 % CI 0,01–1,04; Z = 
2,3; p = 0,02; I2 = 91,8 %; p < 0,0001).  

 
Järjestelmällisessä katsauksessa ja meta-analyysissä1 (n = 24 
RCT) arvioitiin preoperatiivisesti ja/tai intraoperatiivisesti annet-
tavien lämmitettyjen i.v.-nesteiden vaikutusta perioperatiivisen 
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hypotermian ehkäisyyn. Kuudessa tutkimuksessa oli tutkittu kei-
sarileikkauspotilaita eri aikapisteissä: 30 minuuttia (4 tutkimusta, 
n = 207) ja 60 minuuttia anestesian aloituksesta (2 tutkimusta, n 
= 105), sekä leikkauksen lopussa tai potilaan saapuessa pos-
toperatiiviseen valvontayksikköön (3 tutkimusta, n = 205). Ydin-
lämpötila oli mitattu infrapunalämpömittarilla tärykalvolta.  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 11/11) 

Näytön vahvuus: 1a 

Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä 
Kommentti: Tutkimusten laatu oli keskinkertainen. Tutkimuk-
sissa oli merkitsevä heterogeenisyys, mikä heikentää tulosten 
luotettavuutta. Alkuperäistutkimusten leikkaussalien lämpötiloja 
ei ollut raportoitu. 

 

 

Elektiivisten vatsakirurgisten leikkauspotilaiden, joilla käytettiin lämmitettyjä i.v.-nes-
teitä, ydinlämpötila oli korkeampi verrattuna potilaisiin, joilla käytettiin huoneenlämpöi-
siä i.v.-nesteitä leikkaussaliin tullessa (36,47 °C; SD 1,11 vs. 36,41 °C; 1,20; p = 0,674), 
heräämöön tullessa (36,12 °C; 1,02 vs. 35,62 °C; 1,10; p = 0,001) ja 30 minuutin kulut-
tua postoperatiiviseen valvontayksikköön saapumisesta (36,16 °C; 1,06 vs. 35,68 °C; 
1,05; p = 0,001).  

   
Iranilaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa 
(RCT)2 verrattiin lämmitettyjen i.v.-nesteiden (38 °C; n = 35 poti-
lasta) ja huoneenlämpöisten i.v.-nesteiden (n = 35 potilasta) 
käytön vaikutusta intra- ja postoperatiiviseen ydinlämpötilaan 
potilailla, joille tehtiin vatsakirurginen leikkaus. Potilaiden ydin-
lämpötilaa mitattiin infrapunamittarilla potilaan tärykalvolta leik-
kaussaliin ja postoperatiiviseen valvontayksikköön tullessa ja 30 
minuutin kuluttua postoperatiiviseen valvontayksikköön saapu-
misesta. Leikkaussalin lämpötiloissa (lämmitetyt nesteet 25,67 
°C ±0,82 vs. huoneenlämpöiset nesteet 25,24 °C ±1,31; p = 
0,103) eikä postoperatiivisen valvontayksikön lämpötiloissa 
(26,06 °C ±0,91 vs. 25,50 °C ±1,85; p = 0,113) ollut merkitsevää 
eroa ryhmien välillä.  
Tutkimuksen laatu: Hyvä (JBI 8/10)  
Näytön vahvuus: 1c 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä  

 

 

Tähystyksellisten suolistoleikkauspotilaiden, joilla käytettiin intraoperatiivisesti lämmi-
tettyjä i.v.-nesteitä, ydinlämpötilan lasku oli pienempi 30 minuuttia anestesian aloituk-
sesta (p < 0,05) ja kahden tunnin kuluttua anestesian aloituksesta (mean 0,3 °C; SD 
0,3 °C vs. 0,5 °C; 0,4 °C; p = 0,013) verrattuna potilaisiin, joilla käytettiin huoneenläm-
pöisiä i.v.-nesteitä. Lämmitettyjen nesteiden käyttö vähensi hypotermian kehittymistä 
verrattuna huoneenlämpöisten nesteiden käyttöön (28 % vs. 53,8 %), mutta ero ei ollut 
tilastollisesti merkitsevä (p > 0,05). 

 
Korealaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa 
(RCT)3 verrattiin i.v.-nesteiden intraoperatiivisen lämmittämisen 
ja huoneenlämpöisten i.v.-nesteiden käytön vaikutusta kestol-
taan vähintään kahden tunnin pituisessa tähystyksellisessä suo-
listoleikkauksessa olevien potilaiden ydinlämpötilaan. Interven-
tioryhmän potilaiden nesteiden lämmityksessä käytettiin i.v.-



Hotus-hoitosuositus: Aikuispotilaan normotermian  
ylläpito periopreatiivisen hoitoprosessin aikana 
Näytönastekatsaus 3  

 

nesteiden lämmitintä (Hotline®, 42 °C, n = 25) ja kontrolliryhmä 
sai i.v.-nesteet huoneenlämpöisinä (n = 26). Kummallakin ryh-
mällä i.v.-nesteytys oli tavoiteohjattua (FloTrac/Vigileo) ja vatsa-
ontelon täyttöön käytettiin lämmitettyä ja kostutettua hiilidioksi-
dikaasua. Ydinlämpötilaa mitattiin preoperatiivisesti infrapu-
nateknologiaa hyödyntävällä tärykalvomittarilla ja intraoperatiivi-
sesti ruokatorveen asetettavalla anturilla. Intraoperatiivinen läm-
mönmittaus aloitettiin heti intubaation jälkeen ja lämpötilaa seu-
rattiin 15 minuutin välein toimenpiteen loppuun saakka.  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 9/10) 
Näytön vahvuus: 1c 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä 
Kommentti: Tutkimusaika oli rajoitettu kahteen tuntiin aneste-
sian aloituksesta, mikä rajoittaa yleistettävyyttä pidempiin toi-
menpiteisiin. Kaksoissokkouttaminen ei ollut mahdollista. Anes-
tesian induktiota edeltävää hypotermian ehkäisyä, potilaan leik-
kausasua tai käytettyjä peittoja tms. ei ollut kuvattu. Leikkaussa-
lin tai heräämön lämpötiloja ei ollut raportoitu. 

 
 

Elektiivisillä prostatektomiapotilailla, joilla käytettiin lämmitettyjä (41 °C) i.v.-nesteitä 
leikkauksen aikana, intraoperatiivinen ydinlämpötila oli korkeampi verrattuna niihin, 
joilla käytettiin 43 °C lämpöpuhallinpeittoa (p < 0,05). Ydinlämpötilojen erot olivat (läm-
mitetyt i.v.-nesteet käytössä vs. lämpöpuhallinpeitto käytössä): 1. tunti: mean 36,22 °C; 
SD 0,47 vs. 36,05 °C; 0,42; p = 0,036, 2. tunti: 36,14 °C; 0,45 vs. 35,80 °C; 0,39; p < 
0,001, 3. tunti: 36,10 °C; 0,4 vs. 35,54 °C; 0,44; p < 0,001, 4. tunti: 36,09 °C; 0,39 vs. 
35,27 °C; 0,39; p < 0,001, 5. tunti: 36,12 °C; 0,30 vs. 35,06 °C; 0,34; p < 0,001 ja 6. 
tunti: 36,01 °C; 0,33 vs. 34,90 °C; 0,30; p < 0,001. 

 
Kiinalaisessa kvasikokeellisessa tutkimuksessa4 tutkittiin lämmi-
tettyjen (41 °C) i.v.-nesteiden vaikutusta elektiivisten prostatek-
tomiapotilaiden (robottiavusteinen laparoskopia, radikaali leik-
kaus) ydinlämpötilaan: koeryhmä (lämmitetyt 41 °C i.v.-nesteet, 
n = 53), kontrolliryhmä (lämpöpuhallinpeitto 43 °C, n = 55). Läm-
pötilat mitattiin leikkauksen aikana tunnin välein nenänielusta.  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 8/9)  
Näytön vahvuus: 2c  
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä  
Kommentti: Leikkaussalin lämpötilaa ei ollut raportoitu. 
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