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6. Aktiiviset lämmitysmenetelmät keisarileikkauspotilailla 
 

Käytä aktiivisia lämmitysmenetelmiä keisarileikkauspotilailla, sillä 
 
➢ aktiivisten lämmitysmenetelmien käyttö vähentää keisarileikkauspotilaiden 

hypotermiaa. (A) 
 

Keisarileikkauspotilailla, joilla käytettiin aktiivisena lämmitysmenetelmänä lämpöpatjaa 
(RR 0,27; 95 % Cl 0,08–0,93), lämmitettyjä i.v.-nesteitä (RR 0,54; 95 % CI 0,34–0,86), 
lämpöpuhallinta ja lämmitettyjä i.v.-nesteitä (RR 0,70; 95 % CI 0,50–0,98), lämpöpatjaa 
ja lämmitettyjä i.v.-nesteitä (RR 0,45; 95 % CI 0,27–0,75), esiintyi vähemmän hypoter-
miaa verrattuna potilaisiin, joilla ei käytetty aktiivisia lämmitysmenetelmiä. Aktiivisista 
menetelmistä lämpöpatja (Surface Under the Cumulative RAnking curve SUCRA 89,4; 
mean rank 1,5) sekä lämpöpatja ja lämmitetyt i.v.-nesteet (SUCRA 82,2; mean rank 
2,0) osoittautuivat tehokkaimmiksi ehkäisemään hypotermiaa, vaikka eri menetelmien 
välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja. Passiivisten lämmitysmenetelmien käyttöä 
tulisi välttää hypotermian ehkäisemisessä (SUCRA = 5,6; mean rank = 5,7). 

 
Järjestelmällisessä katsauksessa ja meta-analyysissä1 (n = 18 
RCT) tutkittiin aktiivisten lämmitysmenetelmien vaikutusta hypo-
termian esiintyvyyteen. Keisarileikkauspotilaista (N = 1 953) 1 
620 sai jotakin aktiivista lämmitystä leikkauksen aikana ja 333 
potilasta ei lämmitetty aktiivisesti. Potilaat oli jaettu viiteen ryh-
mään lämmitysintervention mukaan; ryhmä 1: lämpöpatja, ryhmä 
2: lämmitetyt i.v.-nesteet, ryhmä 3: lämpöpuhallinpeitto ja lämmi-
tetyt i.v.-nesteet, ryhmä 4: lämmitetyt i.v.-nesteet ja lämpöpatja, 
ryhmä 5: ei aktiivisia lämmitysmenetelmiä käytössä.  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 11/11)  
Näytön vahvuus: 1a 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä  
Kommentti: Seitsemän tutkimusta sisältyy myös katsaukseen 
Shaw ym. 2017. Katsauksessa ei ollut raportoitu, missä maissa 
alkuperäistutkimukset oli toteutettu eikä leikkaussalien lämpöti-
loja. 

 

  

Keisarileikkauspotilailla, joilla käytettiin preoperatiivisesti aktiivisina lämmitysmenetel-
minä 1) lämpöpuhallinta alaraajoilla, 2) sähköllä lämpiävää patjaa, 3) lämpöpuhallinta 
alaraajoilla ja lämmitettyjä i.v.-nesteitä, 4) lämpöpuhallinta yläraajoilla tai 5) sähköllä 
lämpiävää patjaa, lämmitettyjä i.v.-nesteitä ja lämpömattoa, ydinlämpötila oli korke-
ampi verrattuna niihin, joilla käytettiin passiivisia menetelmiä (MD 0,34; 95 % CI 0,14–
0,54; p = 0,001; I2 = 88 %). 

  
Järjestelmällisessä katsauksessa ja meta-analyysissä2 (n = 25 
RCT) tutkittiin aktiivisten ja passiivisten (lämmitetty puuvillapeitto 
tai lämmittämätön peitto) lämmitysmenetelmien vaikutusta eh-
käistä hypotermiaa laajoissa puudutuksissa tehtävissä leikkauk-
sissa. Yhdeksässä tutkimuksessa oli tutkittu keisarileikkauspoti-
laita ja näistä seitsemän tutkimusta oli mukana ydinlämpötilojen 
eroja analysoivassa meta-analyysissä. Tutkittavia oli yhteensä 1 
002.  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 10/11)  
Näytön vahvuus: 1a  
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Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä   
Kommentti: Kaikki seitsemän meta-analyysin tutkimusta sisälty-
vät myös katsaukseen Chen ym. 2019. Katsauksessa ei ole eri-
telty interventio- ja kontrolliryhmien potilasmääriä. Katsauksessa 
ei ole myöskään raportoitu leikkaussalien lämpötiloja tai missä 
maissa alkuperäistutkimukset oli toteutettu. Tutkimuksissa oli 
huomattava heterogeenisyys, mikä heikentää tuloksen luotetta-
vuutta. 

 
  

Keisarileikkauspotilailla, joilla käytettiin preoperatiivisesti aktiivisina lämmitysmenetel-
minä 1) lämpöpuhallinta alaraajoilla, 2) sähköllä lämpiävää patjaa, 3) lämpöpuhallinta 
alaraajoilla ja lämmitettyjä i.v.-nesteitä, 4) lämpöpuhallinta yläraajoilla tai 5) sähköllä 
lämpiävää patjaa, lämmitettyjä i.v.-nesteitä ja lämpömattoa,  hypotermian ilmaantuvuus 
oli vähäisempää verrattuna niihin, joilla käytettiin passiivisia menetelmiä (lämmitetty 
puuvillapeitto tai lämmittämätön peitto) (RR 0,71; 95 % CI 0,57–0,89; p = 0,003; I2 = 42 
%). 

 

Järjestelmällisessä katsauksessa ja meta-analyysissä2 (n = 25 
RCT) tutkittiin aktiivisten ja passiivisten lämmitysmenetelmien 
vaikutusta ehkäistä hypotermiaa laajoissa puudutuksissa tehtä-
vissä leikkauksissa. Yhdeksässä tutkimuksessa oli tutkittu keisa-
rileikkauspotilaita ja näistä kuusi tutkimusta oli mukana meta-
analyysissä, jossa tutkittiin hypotermian ilmaantuvuutta. Tutkitta-
via oli yhteensä 940.  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 10/11)  
Näytön vahvuus: 1a  
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä   
Kommentti: Kaikki kuusi meta-analyysin tutkimusta sisältyvät 
myös katsaukseen Chen ym. 2019. Katsauksessa ei ole eritelty 
interventio- ja kontrolliryhmien potilasmääriä. Katsauksessa ei 
ole myöskään raportoitu leikkaussalien lämpötiloja tai missä 
maissa alkuperäistutkimukset oli toteutettu. 

 
 

Keisarileikkauspotilailla, joilla oli käytetty aktiivisia lämmitysmenetelmiä (lämpöpuhal-
linpuku esilämmittämiseen sekä intraoperatiivisesti lämpöpuhallinpatja ja lämpimät i.v.- 
ja huuhtelunesteet), keskilämpötila oli ollut toimenpiteen jälkeen korkeampi (36,0 °C; 
SD 0,5 °C; 95 % CI 35,9–36,1) verrattuna potilaisiin, joilla oli käytetty intraoperatiivisesti 
lämmitettyjä i.v.- ja huuhtelunesteitä sekä lämmitettyä puuvillapeittoa (35,4 °C; SD 0,5 
°C; 95 % CI 35,3–35,5; p < 0,001). Lisäksi aktiivisesti lämmitetyillä potilailla oli esiinty-
nyt vähemmän hypotermiaa (68 % vs. 92 %, p = 0,001). 

 
Yhdysvaltalaisessa retrospektiivisessa kohorttitutkimuksessa3 
tutkittiin, voidaanko aktiivisella lämmittämisellä parantaa elektii-
visten keisarileikkauspotilaiden ydinlämpötilaa ja vähentää hypo-
termian esiintyvyyttä. Aktiivisen lämmittämisen ryhmä: lämmite-
tyt i.v- ja huuhtelunesteet, lämmitys lämpöpuhallinpuvulla 30–60 
minuuttia ennen siirtoa leikkaussaliin ja puudutuksen jälkeen 
lämpöpuhallinpatja (n = 60), passiivisen lämmittämisen ryhmä: 
lämmitetyt i.v.- ja huuhtelunesteet, lämmitetty puuvillapeitto (n = 
60). Lämpötila mitattiin preoperatiivisesti ja heräämössä suusta 
ja toimenpiteen aikana kestokatetrista. Mittauspisteet olivat 
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preoperatiivisesti, virtsakatetrista saatu 1. lämpötila, matalin virt-
sakatetrin lämpötila, viimeinen virtsakatetrin lämpötila ja viimei-
senä heräämössä mitattu lämpötila. Leikkaussalin lämpötila oli 
asetettu 18–20 °C.  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 10/10)  
Näytön vahvuus: 3c 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä  

 
 

Keisarileikkauspotilailla, joilla käytettiin aktiivisia lämmitysmenetelmiä (esilämmittä-
mistä lämpöpuhallinpeitolla ja lämmitettyjä i.v.-nesteitä), hypotermian esiintyvyys oli al-
haisempi verrattuna potilaisiin, joilla ei käytetty aktiivisia lämmitysmenetelmiä (0 vs. 48 
%, p < 0,001). Lisäksi potilaiden ydinlämpötilan muutos oli pienempi aktiivista lämmi-
tystä saaneiden ryhmässä (p = 0,002).   

 
Korealaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa 
(RCT)4 tutkittiin aktiivisten lämmitysmenetelmien vaikutusta ydin-
lämpötilan muutokseen ja hypotermian esiintyvyyteen verrattuna 
passiiviseen lämmittämiseen elektiivisillä keisarileikkauspoti-
lailla: interventioryhmä (15 min esilämmitys lämpöpuhallinpeit-
teellä ja lämmitetyt i.v-nesteet, n = 25), kontrolliryhmä (ei aktiivi-
sia lämmitysmenetelmiä, n = 25). Ydinlämpötila mitattiin infrapu-
nalämpömittarilla tärykalvolta. Ensimmäinen mittaus tehtiin val-
mistelutilassa potilaan saavuttua leikkaussaliin. Anestesian in-
duktion jälkeen mittausta jatkettiin kymmenen minuutin välein ja 
viimeinen mittaus tehtiin tunnin kuluttua postoperatiivisen hoidon 
aloituksesta. Leikkaussalin lämpötila oli 22–24 °C.  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 9/10)  
Näytön vahvuus: 1c 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä  

 
 

Keisarileikkauspotilailla, joilla käytettiin aktiivisia lämmitysmenetelmiä, ydinlämpötilan 
lasku oli vähäisempää verrattuna potilaisiin, joilla ei käytetty aktiivisia lämmitysmene-
telmiä (F = 13,022, p < 0,001). Lisäksi perioperatiivisen hypotermian ilmaantuvuus oli 
vähäisempää aktiivista lämmitystä saaneilla potilailla (20,6 % vs. 51,6 %; p < 0,0001). 

 
Kiinalaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa 
(RCT)5 tutkittiin aktiivisten lämmitysmenetelmien vaikutusta ydin-
lämpötilaan ja hypotermian ilmaantuvuuteen verrattuna passiivi-
seen lämpöeristykseen elektiivisillä keisarileikkauspotilailla: in-
terventioryhmä (30 min preoperatiivinen lämmittäminen ylävarta-
lon lämpöpuhallinpeitteellä, lämmitetyt i.v.-nesteet, n = 69) kont-
rolliryhmä (ei aktiivisia lämmitysmenetelmiä, huoneenlämpöiset 
i.v.-nesteet, n = 66). Ydinlämpötila mitattiin infrapunalämpömitta-
rilla tärykalvolta. Leikkaussalin lämpötila interventioryhmässä 
23,9 °C ± 0,7 °C ja kontrolliryhmässä 24,2 °C ± 0,8 °C. 
Tutkimuksen laatu: Hyvä (JBI 8/10) 
Näytön vahvuus: 1c 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä  
 

 
Keisarileikkauspotilaiden, joilla oli käytetty puuvillapeittoa, ydinlämpötila oli ollut mer-
kittävästi alhaisempi leikkaussalissa (mean 36,4 °C; SD 0,46 vs. 36,6 °C; 0,44; p = 
0,005) sekä ihoa suljettaessa (36,5 °C; 0,43 vs. 36,7 °C; 0,46; p = 0,017) verrattuna 
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potilaisiin, joilla oli käytetty intraoperatiivisesti lämpöpuhallinpatjaa. Hypotermian esiin-
tyvyydessä ei havaittu merkitsevää eroa ryhmien välillä (22 % vs.11,5 % p = 0,207). 

 
Saksalaisessa retrospektiivisessa kohorttitutkimuksessa6 arvioi-
tiin leikkauksen aikaisen lämpöpuhallinpatjan käytön tehokkuutta 
keisarileikkauspotilaiden hypotermian ehkäisyssä. Rekisteritutki-
muksessa tarkasteltiin organisaation tavanomaista toimintaa en-
nen lämpöpuhallinpatjan intraoperatiivista käyttöönottoa ja sen 
käyttöönoton jälkeen. Potilaat jaettiin kahteen ryhmään; ryhmä 1: 
sairaalan tavanomaisen käytännön mukaisesti puuvillapeitto kä-
sivarsilla ja ylävartalolla (n = 59) ja ryhmä 2: puuvillapeiton lisäksi 
lämpöpuhallinpatja (43 °C), jota käytettiin leikkausvalmistelujen 
päättymisestä leikkaussalista poistumiseen asti (n = 52). Molem-
milla ryhmillä oli käytetty huoneenlämpöisiä i.v.-nesteitä ja mo-
lemmat ryhmät olivat saaneet preoperatiivisesti 1 000 ml huo-
neenlämpöistä i.v.-nestettä. Kummankaan ryhmän potilaita ei ol-
lut esilämmitetty tai lämmitetty aktiivisesti leikkauksen jälkeen. 
Ydinlämpötilan mittauksessa käytettiin zero-heat-flux-otsaläm-
pömittaria.  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 10/11) 
Näytön vahvuus: 3c 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä  
Kommentti: Leikkaussalin lämpötiloja ei raportoitu 

 
 

➢ eri aktiivisten lämmitysmenetelmien käyttö yhdessä lisää keisarileikkauspo-
tilaiden kokemaa lämpömukavuutta. (A) 

 
Keisarileikkauspotilaat, joilla käytettiin aktiivisia lämmitysmenetelmiä (15 minuutin ajan 
lämpöpuhallinta (41 °C) ja kahdeksan tunnin ajan esilämmitettyjä i.v.-nesteitä (41 °C) 
ennen anestesiaa, arvioivat postoperatiiviseen yksikköön saapuessaan lämpömuka-
vuutensa (Verbal numeric scale, VNS 0–100) korkeammaksi verrattuna niihin, joilla ei 
käytetty aktiivisia lämmitysmenetelmiä (VNS mean 97 vs. 87,2; p = 0,003).   

 
Korealaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa 
(RCT)4 tutkittiin aktiivisten lämmitysmenetelmien vaikutusta poti-
laan kokemaan lämpömukavuuteen verrattuna passiiviseen läm-
mittämiseen elektiivisillä keisarileikkauspotilailla: interven-
tioryhmä (15 min esilämmitys lämpöpuhallinpeitteellä ja lämmite-
tyt i.v.-nesteet, n = 25), kontrolliryhmä (ei aktiivisia lämmitysme-
netelmiä, n = 25). Lämpömukavuutta mitattiin VNS-asteikolla (0 
= täysin tyytymätön, 100 = täysin tyytyväinen).  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 9/10)  
Näytön vahvuus: 1c 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä  

 
 
Keisarileikkauspotilaat, joilla käytettiin lämpöpuhallinta 30 minuutin ajan ennen anes-
tesiaa (43 °C) ja lämmitettyjä i.v.-nesteitä (37 °C), arvioivat lämpömukavuutensa in-
traoperatiivisesti korkeammaksi verrattuna niihin, joilla ei käytetty aktiivisia lämmitys-
menetelmiä (F = 9,847; p = 0,002).  

 
Kiinalaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa 
(RCT)5 tutkittiin aktiivisten lämmitysmenetelmien vaikutusta poti-
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laan kokemaan lämpömukavuuteen verrattuna passiiviseen läm-
pöeristykseen elektiivisillä keisarileikkauspotilailla koko periope-
ratiivisen prosessin ajan. Interventioryhmä sai 30 minuutin 
preoperatiivisen esilämmityksen ylävartalon lämpöpuhallinpeit-
teellä sekä lämmitetyt i.v.-nesteet (n = 69). Kontrolliryhmää (n = 
66) ei lämmitetty aktiivisesti. Lämpömukavuutta mitattiin VNS-as-
teikolla (0 = täysin tyytymätön; 100 = täysin tyytyväinen).  
Tutkimuksen laatu: Hyvä (JBI 8/10) 
Näytön vahvuus: 1c 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä  

 
 

Keisarileikkauspotilaat, joilla käytettiin lämmitettyjä i.v.-nesteitä arvioivat 20 minuuttia 
leikkaussaliin saapumisesta lämpömukavuutensa korkeammaksi verrattuna potilaisiin, 
joita ei lämmitetty aktiivisesti (VAS 51,5 ±4 vs. VAS 49 ±6; p = 0,04). 40 minuuttia leik-
kaussaliin saapumisesta lämpöpuhallinpeiton ja lämmitettyjen i.v.-nesteiden yhdistel-
män saaneet (VAS 50 ±2 vs. VAS 46 ±7; p = 0,007) sekä lämmitettyjä i.v.-nesteitä 
saaneet (VAS 52 ±5 vs. VAS 46 ±7; p < 0,001) keisarileikkauspotilaat arvioivat lämpö-
mukavuutensa korkeammaksi verrattuna potilaisiin, joita ei lämmitetty aktiivisesti. Leik-
kaussalista poistuessa lämpöpuhallinpeiton ja lämmitettyjen i.v.-nesteiden yhdistelmän 
saaneet (VAS 50 ±0 vs. VAS 47 ±7; p = 0,02) sekä lämmitettyjä i.v.-nesteitä saaneet 
(VAS 50 ±2 vs. VAS 47 ±7; p < 0,008) keisarileikkauspotilaat arvioivat lämpömukavuu-
tensa korkeammaksi verrattuna potilaisiin, joita ei lämmitetty aktiivisesti. 

 
Italialaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa 
(RCT)7 tutkittiin lämmitysmenetelmien yhdistelmän vaikutusta 
keisarileikkauspotilaiden arvioimaan lämpömukavuuteen VAS-
asteikolla (0 = pahin mahdollinen kylmyys; 50 = neutraali; 100 = 
sietämätön kuumuus). Tiedot kerättiin 20 ja 40 minuutin kohdalla 
leikkaussaliin saapumisesta ja leikkaussalista poistuttaessa. 
Leikkaussalin lämpötiloissa ei ollut eroa ryhmien välillä (22,5 °C 
±0,4 vs. 24,25 °C ±1,8 vs. 23,4 °C ±1,4; p = 0,103)  
Tutkimuksen laatu: Hyvä (JBI 8/10) 
Näytön vahvuus: 1c 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä  
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